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1 sierpnia b. r.

znajomych pogrążone w smutku

Sylwester-Przemysław Makowiecki
Emeryt pułkownik W. P.

po krótkich cierpieniach opatrzony Sw. Sakramentami zasnął w
Panu w dn. 30 lipca 1932 r. w wieku lat 64

Przywiezienie zwłok z Dryświat do kościoła Ostrobramskiego na-
stąpi w dn. 3!-VII b.r. ókoło godz. 16-ej.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele w dn.
o godz. 10:tej rano poczem odbędzie się pogrzeb na

Cmentarzu Wojskowym (na Antokolu).
O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i

Żona I Rodzina.

 

Glmnazjum Humanist. Koeduk. im. Ks. Piotra Skargi
DLA DOROSŁYCH Z ODDZIAŁEM MATEMAT. PRZYROD.

Wilno — Mickiewicza 22.
Przyjmuje wpisy do klas 4—8.

Nauka w godzinach popołudniowych.—Pierwszorzędny zespół nauczycielski.
Egzamin maturalny przy gimnazjum. 301—7 o

W przeddzień „święta morza”.
GDYNIA, (Pat). Całe miasto

przybrało uroczysty wygląd. Od
rana panuje niezwykłe ożywienie.

Ulicami przeciągają tłumy publicz-
ności. Na jezdniach wielkie ilości
samochodów. Domy udekorowa-
ne i iluminowane Na Kamiennaj

Górze, gdzie ma stanąć bazylika,

wzniesiono olbrzymi krzyż pro-
jektu inż. Bachniaka, oświecony
reflektorami.

Krzyż robi wrażenie jakby się
unosił wprost w powietrzu. Do
godz. 21-ej przybyło 25 tysięcy
uczestników.

Zmiana kierunku polityki gospodarczej
Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

(Tei. od własn. koresp.)

WARSZAWA 30-VII. W ostatnim Nr. „Dzienika (staw* ukazało

się rozporządzeni Prezydenta Rzplltej, które zmienia nazwę Minister-
stwa Pracy i Opieki Społecznej, Opuszczenie słowa „Pracy“ przeszło
bez echa, gdyż na pierwszy rzut oka zdawało się, że jest to formal-
na zmiana nazwy, nie posiadająca cech głębszego znaczenia. Okazuje

się jednak, że to rozumowanie jest fałszywe. Pod naciskiem sfer go-

spodarczych, które oddawna zmierzają do zmniejszenia znaczenia de-
partamentu pracy, podobno miała zapaść już decyzja, by ten depar-
tament przenieść do Ministerstwa Przemysłu i Handlu i w ten spo-
sób byłaby to koncesja dla sfer gospodarczych, które, jak wiadomo,
wywierają dominujący wpływ na kierunek polityki gospodarczej Mi-
nisterstwa Przemysłu i Handlu. —Przeniesienie tego departamentu na-
stąpi w jesieni. W tym czasie ma ustąpić dotychczasowy minister
przemysłu i handlu gen. Zarzycki, natomiast wiceminister Rożnowski
z ministerstwa opieki społecznej przejdzie do ministerstwa przemy-
słu i handlu i jemu m. in.
Pracy,

podlegać będzie właśnie departament

«lzwiestja» o pakcie polsko-sowieckim.
MOSKWA (Pat) „Izwiestia“

piszą we wstępnym artykule, że
podpisanie paktu polsko-rosyjskie-
go stanowi krok naprzód we wza-
jemnych stosunkach obydwu
krajów.

Związek Sowiecki—czytamy—
szczególnie dążył do pokojowych
stosunków z Polską, ponieważ
rozumiał, że wspomnienia o car-
skim ucisku i innych zbrodniach
caratu, popełnionych wobec na-

rodu polskiego, wymagają ze stro-
ny ZSRR specjalnego poszanowa-
nia niepodległości Poiski, polityki,
będącei w stanie zabezpieczyć
pokój na Wschodzie Europy. Nie
jest winą ZSRR, jeśli dotychczas
nie zapanowały przyjazne stosun-
ki miedzy obydwoma narodami.
Niechaj pakt © nieagresji stanie
się ich podstawą. W tym celu
trzeba, aby układ był w najbliż-
szej przyszłości ratyfikowany.

Otwarcie sejmu rumuńskiego.
Orędzie króla Karola.

BUKARESZT (Pat.) Nowy par-
lament zebrał się w południe
przy zachowaniu zwykłego cere-
monjału. Gdy król Karol z woje-
wodą Michałem, w otoczeniu
członków gabinetu, ukazał się na
estradzie prezydjum, członkowie
parlamentu zgotowali mu długo-
trwałą owację. Król odczytał orę-
dzie tronowe, w którem oświad-
cza:

Po gorącem wezwaniu, jakie
wystosowałem do wszystkich ugru-
powań politycznych, celem zape-
wnienia ich współpracy w obec-
nych niezwykle trudnych okolicz-
nościach, powołany na czas wy-
borów gabinet wypełnił ściśle

swe zadanie konstytucyjne, zape-
wnienia swobody głosowania. Za-
daniem gabinetu było również
wydanie pilnych zarządzeń, jakich
wymagała sytuacja finansowa,
celem skierowania kraju na dro-
gę uzdrowienia gospodarczego
i finansowego. W dalszym ciągu
orędzie podkreśla, że kryzys gos-
podarczy nie dotknął bynajmniej
żywych sił narodu. Kraj zdołał
zwiększyć swój wywóz, utrzymać
stabilizację waluty i wypełnić
punktualnie swe międzynarodowe
zobowiązania.
W końcu orędzie podkreśla

dobre stosunki, łączące Rumunję
ze wszystkiemi krajami.

Międzynarodowy zjazd studentów,
PRAGA, (Pat). Wczoraj otwar-

te zostały w Brnie obrady XI
międzynarodowego zjazdu stu-
dentów, zorganizowanego przez
International : Students Service.
W zjeździe biorą udział delegaci
z Australji, Austrji, Belgji, Buł-

Austrja nie płaci długów.
NOWY YORK. (Pat). Bank

Morgana przesłał do Ligi Narodów
protest z powodu niepłacenia
przez rząd austrjacki rat pożyczki
z roku 1923, emitowanej pod

garji, Kanady, Węgier,  Indyj,
Włoch, Jugosławji, Polski, Ru-
munji, Afryki Południowej, Hisz-

panji, Szwecji, Szwajcarji, Stanów
Zjednoczonych i Turcji. Protek-
torem zjazdu jest prezydent Mas-
saryk.

auspicjami Ligi Narodów. Z po-
życzki tej 25 miljonów dolarów u-
lokowanych było na rynku ame-
rykańskim.

Wojna celna japońsko-chińska.

NANKIN. (Pat). Rząd chiński
postanowił wprowadzić embargo
celne na towary, pochodzące z

Mandżurji, jako  represję za, Коп-
fiskatę dochodów celnych prżez
nowe państwo mandżurskie,

Agitacja przedwyborcza w Niemczech.
BERLIN (Pat). O niezwykle

wzmożonem napięciu walki wy”
borczej świadczy liczba zaburzeń
ulicznych, która w przeddzień
głosowania raptownie wzrosła na
całym terenie Niemiec. Ubiegłej
doby padło ogółem 5 zabitych
i kilkunastu ciężko rannych. W
samym Berlinie aresztowano w
nocy ponad 250 osób. W 23 miej-
scach stolicy Niemiec doszło do
starć, w których 14 uczestników
zostało rannych. у

BERLIN (Pat), W przeddzień
wyborów Berlin 'jest widownią
niezwykle intensywnej propagan-
dy ulicznej, którą prowadzą całe
rzesze  kolporterów wszelkich
ugrupowań politycznych, stających
do wyborów. Chodniki i jezdnie
zarzucone są ulotkami. Czynne są
również samoloty propagandowe,
z których, pomimo zakazu, zrzu-
cane są ulotki. Z okien domów
również w śródmieściu zwisają
niezliczone flagi. Wszystkie słupy
reklamowe oblepione są plakatami
wyborczemi. W. godzinach popo-
łudniowych na główne arterje mia-
sta wyległy tłumy, wśród których
uwagę zwracało wielu umunduro-
wanych członków najrozmaitszych
organizacyj politycznych. W róż-
nych miejscach gromadziły się

większe grupy  dyskutujących.
Porządku na ulicach pilnowała
licznię  skonsyśnowana policja,
która od soboty g. 10 rano do po-
niedziałku w południe znajduje
się w pogotowiu alarmowem. Nie-
ustannie krążą po ulicach oddziały
policji konnej, pieszej i samacho-
dowej. Przygotowane są również
pancerki policyjne, zaopatrzone w
karabiny maszynowe oraz oddzia-.
ły alarmowe na motocyklach. W
czasie sobotniej agitacji przedwy-
borczej w Berlinie wydarzyła się
katastrofa lotnicza. Mianowicie
samołot propagandowy partji cen-
trowej wkrótce po starcie spadł
z wysokości 50 metrów na lotnisko
w Tempelhof, druzgocząc się do-
szczętnie. Pilot doznał ciężkich
obrażeń, pasażer zaś zmarł wkrót-
ce po odwiezieniu go do szpitala.

BERLIN (Pat). W dzielnicy
północnej doszło wieczorem do
krwawych starć na tle agitacji
wyborczej stronnictw. radykal-
nych. Między grupą hitlerowców,
kolportujących ulotki wyborcze, a
członkami Żelaznego Frontu wy-
wiązała się strzelanina, na skutek
której 9 osób zostało ciężko ran-
nych. Trzy osoby w stanie bez-
zera odwieziono do szpi-
tala.

Papen w obronie hitlerowców.
BERLIN. (Pat). Kanclerz von

Papen wygłosił o północy przemó-
wienie w języku angielskim, retran
smitowane przez radjostacje ame-
rykańskie. Zarządzenia rządu Rze-
szy w Prusach von Papen nazywa
koniecznością, podyktowaną inte-
resem państwowym i mającą tylko
charakter przejściowy. Suweren-
ność republik związkowych nie zo
stała uszczuplona. Ostatnio niepo-
rozumienia między stronnictwami
skrajnej prawicy i lewicy groziły
wybuchem wojny domowej. Papen
stanął w obronie narodowych so-
cjalistów, podkreślając, iż dążą oni

do odrodzenia Niemiec i nie mają
nic wspólnego z nawskroś rewolu-
cyjnym wywrotowym ruchem ko-
munistycznym. Powszechne nieza-
dowolenie i rozpaczliwe nastroje,
ogarniające naród niemiecki, przy-
pisuje von Papen traktatowi wer-
salskiemu. Niemcy pragną żyć w
spokoju, aby móc wszystkie swe si
ły poświęcić sprawie odbudowy
świata. Naród niemiecki nie może
się jednak zgodzić, aby w 14 lat
po wojnie dyskryminacje traktatu
wersalskiego stawały na drodze do
uzyskania przez Niemcy równo-
uprawnienia.

Napad na pociąg w Niemczech,
ESSEN (Pat.) Z Walsum do-

noszą: Około 100 osób zatrzyma-
ło pociąg kolejowy, przewożący
węgiel z kopalni Lochberg i
splądrowalo go. Personel kolejo-!

 

GORGUEOW PO WYROKU ŠMIERCI, |
PARYŻ. (Pat). Wczoraj obron-

ca Gorgułowa Geraud udał się do
więzienia de la Sante. Gorgułow
pozostaje pod ścisłym madzorem.$'

wy nie mógł stawić skutecznego
oporu, wobec czego zaalarmo-
wał policję, na której widok ne-

„pastnicy rozbiegli się. Areszto-
*wano kilka osėb.

chciałby znać opinję o sobie,
zwłaszcza prasy rosyjskiej. Gor”
„Sułow powtarza nieustannie, że
chce być rozstrzelany, a nie zgi-

Ręce ma wolne, natomiast na no- iFnąć na szafocie, co jest niegodne
gach ma kajdany. Zapytany o stan“
ducha Gorgułowa, Geraud oświad
czył, że oskarżony nie wydaje się
być zbyt przejęty wyrokiem śmier
ci. Być może, iż nie zdaje on sobie
dokładnie sprawy z wyroku, gdyż
oprócz dowiedzonego niezrówno-
ważenia umysłowego, jest on praw
dziwym Rosjaninem, żyjącym ra-
czej swojemi marzeniami, aniżeli
rzeczywistością. Gorgułow mówi
stale o procesie, wspomina mowę
prokuratora i obronę swych ad-
wokatów. Najbardziej dotkniętym
zdaje się być zarzutem, iż nie był
dobrym doktorem, lecz pokątnym
lekarzem.

Oskarżonemu nie wolno czytać
dzienników, co go martwi, gdyż

"żołnierza i nie może zrozumieć, że
we Francji wyroki śmierci są do-
tychczas wykonywane na giloty-
nie. Wreszcie obrońca oświadczył
iż Gorgułow prawdopodobnie za-
żąda dziś rewizji wyroku
przysięgłych. W takim razie ape”
lacja byłaby prawdopodobnie roz-
patrzona w szybkiem tempie przez
izbę karną podczas jednego z po-
siedzeń wakacyjnych. W każdym
razie ostatecznej decyzji oczeki-
wać można w ostatnich dniach
sierpnia.

PARYŻ (Pat). W sobotę po po-
łudniu Gorgułow podpisał wniosek
o.rewizję wyroku sądu przysię-
glych. ©

 

Katakumby w dzisiejszej Rosji.
(KAP) W lipcowym zeszycie

monachijskiego pisma „Gral“ pi-
sze ksiąžę  Oboleūski o ruchach'
religijnych w Sowietach. Tajne
stowarzyszenia religijne koncen-
trują się przedewszystkiem na
kaukaskim brzegu morza Czarne-
go. Sfery rządowe domyślają się
tego, są jednak całkowicie bezsil-
ne. Któż bowiem zdoła wyśledzić
dobrze zakonspirowane organiza-
cje pośród dzikich gór i ścieżek
Kaukazu?
Już od dłuższego czasu młodzi

inżynierowie, robotnicy, a nawet
komsomolcy na czas urlopów let-
nich jadą na Kaukaz. Nikt nie mo-
że im zabronić spędzić czas wy-
poczynkowy nad morzem lub w
górach. Bolszewicy wiedzą, że o-
koliczne  „kolektywy', których
jest pełno na Kaukazie, bardzo
ustrojem swym i sposobem życia
mieszkańców zbliżone są do stowa
rzyszeń religijnych, sekt, a nawet
poprostu klasztorów. Wszystko
jednak jest tak pozornie zwykłe i

nie wzbudzające podejrzeń, że
trudno znaleźć powód do prześla-
dowań.

Zwrot ku religji, który zaczyna
przejawiać się wśród ludności So-
wietów, nie rodzi się bynajmniej
tylko pomiędzy przedstawicielami
pokolenia starszego, rozczarowa-
nego do obecnej formy rządów i
poszukującego ukojenia w powro*
cie do dawnych tradycyj, lecz
właśnie i głównie w młodej gene-
racji Pewien duchowny z Rosji
opowiada, że dwa jedynie zagadnie
nia od dłuższego czasu zaprzątają
umysły wszystkich w Sowietach, o
dwóch głównie rzeczach rozmawia
się, nawet stojąc w ogonkach: o
chlebie i o Bogu. Mimo, że wszel-
kie dysputy na tematy religijne su-
rowo są zabronione i wykonania
teśo zakazu pilnuje G. P, U., wszę-
dzie, gdzie tylko się zbierze parę
osób, mówi się o religji. Ciekawe
jest zwłaszcza obserwować wiel-
kie zainteresowanie się tą sprawą
u kobiet rosyjskich. Pytania, jakie

sądu ;   

Fantasmagorje sowieckie.
Sowiety są krajem, gdzie nie

brak planów. Z wielką wiarą i en-
tuzjazmem usiłowano przeprowa-
dzić plan piatiletki przemysłowej.
Wiadomo jednak, że tylko w 50
proc. i z dużem opóźnieniem dają
się te plany realizować. Brak środ-
ków technicznych, pieniędzy, ta-
chowców i zmysłu organizacyjne-
go stanowią przeszkody niepoko-
nane. Niepowodzenia te nie ozię-
biły zapału twórców raju bolsze-
wickiego. Przeprowadzono kole-
ktywizację. Obecnie planują nową
pialiletkę w gospodarce leśnej.
Wychodzący w Moskwie organ
Banku Państw. „Bulletin ćcono-
mique” pisze, że ZSSR. stał się
krajem wielkiego rolnictwa i od-
cinek socjalistyczny w produkcji
rolniczej stał się większym od po-
zostałej własności indywidualnej.
Cztery tysiące folwarków rządo-
wych obejmuje 70 miljonów hekta-
rów. 60 proc. ogólnej liczby fol-
warków włościańskich zorganizo-
wało się w 200 tysięcy gospo-
darstw kolekt. W, dalszym ciągu
artykułu „Bulletin“ szkicuje plan
nowej ekonomiki leśnej, która ma
do 1937 r. przeobrazić Rosję w
krainę mlekiem i miodem płyną*
cą. Chodzi, pisze „„Bul.* o wzrost
rolniczego wskaźnika jakości czyli
o szerszą rekonstrukcję społeczną
i techniczną rolnictwa, co jest naj-
bliższym celem. Chodzi też o trwa-
łość zbiorów i nieprzerwany ich
wzrost. Z planami powyższymi
wiąże się potrzeba obsiania więk-
szych obszarów lasem. Wykonanie
planów zakrojonych na większą
skalę ułatwi przeprowadzaną już
kolektywizację.

Rząd sowiecki wydał szereg
dekretów, dotyczących gospodar-
ki leśnej i metod eksploatacji
istniejących lasów, uwzględniając
w stopniu maxymalnym potrzeby
konserwacji drzewostanu.
Do.kierownictwa temi pracami

zostały stworzone trusty ochrony
roli i lasu.

By zapobiedz zanieczyszczeniu
rzek przez piasek z wąwozów nad-
brzeżnych zostało wzbronione ści-
nanie drzew w promieniu kilóme-
tra od brzegów.

Jednocześnie zarządzono by w
okresie 5 lat obsiano lasem 2 do 3
milj. hekt. na obszarach, które mo-
śą mieć znaczenie dla konserwacji
wody i polecono wzmocnić na
przestrzeni 200 tys. hekt. zagaje-
nia parowów nadbrzeżnych w ba-
senie Wołgi, Dniepru i Donu.Prócz
tego będą zagajone parowy w środ
ku pól na powierzchni 150 tys. hkt.
(zachowa się przez to odpowiednia
wilgotność ziemi).

Organizacje regjonalne posta-
nowiły część wąwozów i zagłębień
terenów przeobrazić w stawy, słu-
żące do hodowli ryb, do małych

»SUG
tylko

    

   

nawodnień i potworzyć jednocze-
śnie źródła do zaopatrywania trak
torów w wodę. W okolicach Woł-
gi, jak zapewnia pismo, już te pra-
ce przyjęły charakter masowy. Do
walki z wiatrem powstają żywo
płoty. W ciągu 5 lat będzie 600.000
hkt. żywopłotów o szerokości 20—
25 mtr. każdy. W ten sposób będą
ochronione 8 i pół miljona hkt. pól.
Obliczóno, że wydajność ziemi po
tych reformach wyniesie 3 do 4
kwintali zboża z hektara.

Prócz tego będzie przeprowa-
dzona skuteczna walka z piaskiem.
W części europejskiej Rosja, nie li-
cząc okolic Kaspijskiego Kazatsa-
nu, ma 3 milj. hkt. powierzchni
piasczystej. Z tego 20 proc. po-
wierzchni w ciągu 5 lat będzie ob-
siana lasem. A tereny wzmocnione
i chronione przez lasy będą zajęte
pod winogrona, ogrody, pastwiska
it d.

By uregulować potoki górskie
zarządzono wzmocnienie spadzi-
stości plantacjami na przestrzeni
150 tys. hkt.
W ogólnej sumie plantacje leśne

osiągną w okresie 5-letnim sumę 5
milj. hkt. czyli powierzchnia ziemi,
pokryta lasem w Rosji europejskiej
podwoi się.

By osiągnąć możliwie najwięk-
szy efekt ekonomiczny w nowej
gospodarce leśnej zdecydowano,
by drzewa owocowe i krzewy ja-
śód tworzyły 20 — 25 proc. ро-
wyższych plantacji. Około 45 mil-
jardów rubli kosztować będą te
roboty leśne i ogrodnicze.
W 1932 r. do tych prac będzie

użytych tysiąc traktorów. Taki
jest plan walki z żywiołowemi si-
łami natury.

Jeżeli zestawimy te piękne obra
zy przyszłości z obrazami teraźniej
szości, to stwierdzimy, że niema
różdżki czarodziejskiej, któraby
przeobraziła nagle kraj cywiliza-
cyjnie zacofany w kraj kwitnącego
przemysłu i rolnictwa. Nędza i
głód towarzyszą fantastycznym
projektom. Wychodzące w Berli-
nie pismo „Socjalisticzeskij Wiest-
nik” dobrze poinformowane o sy-
tuacji w Sowietach pisze, że obec-
nie sroży się w ZSSR. głód nie tyl-
ko w miastach ale i po wsiach.
Brak pożywienia zmusza miljony
ludzi (około 3 milj.) do wędrówki.
Dworce kolejowe są oblężone
przez głodne rzesze. Te zgłodniałe
śromady ludzkie z dziećmi ataku-
ją pociągi, w wędrówce po kawa-
łek chleba.

Bydła i koni jest w ZSSR. coraz
mniej,

Cyrkularze i projekty
złemu nie zapobiegają.

Nastroje opozycyjne zaczynają
opanowywać nawet sfery komuni-
styczne. W związku z krytyczną
sytuacją zaczynają przebąkiwać o

reform,

a Naploży Bao psi1 aż + wojnie, jako o wyjściu z położenia.
k To tež trudno podzielač wiarę
w lepszą przyszłość twórców gi-

Pudełko| śantycznych planów.
Uo| 09 20 groszyji Leon Perkowski.

 

Trzy wyroki śmierci w Charkowie.
pracowników na śmierć.

Moskwa. (Centropress). W tych
dniach zakończony został w Char-
kowie proces przeciwko kilku pra
cownikom charkowskiego oddziału
państwowej organizacji handlowej
oskarżonym o uprawianie spekula-
cji i sprzedaż towarów państwo-

wych na swą rękę. Proces trwał
dziesięć dni i zakończony został
wyrokiem skazującym trzech o-
skarżonych na karę śmierci przez
rozstrzelanie. Są to Timoszpolski,
Leszczyński i Szmukler. Resztę
oskarżonych skazano na więzienie
od 3 do 10 lat.

Dziesięcioro przykazań niemieckich.
Wojowniczy i agresywny nacjo-

nalizm niemiecki obmyśla coraz to
nowe środki propagandy wśród
szerokich mas ludności.

Ostatnio, jak donosi prowincjo-
nalna pograniczna prasa francu-'
ska, we wszystkich miejscach pu-
blicznych, szkołachi t. d. Nadrenii,
rozwieszono dziesięć przykazań,
które brzmią:

1) W każdym najdrobniejszym
przypadku miej na uwadze interes
ojczyzny i rodaków.

2) Pamiętaj, że, nabywając ja-

stawiają, dowodzą głębokiej po-
trzeby wiary i rewizji wpajanych
im przekonań. Tajne stowarzysze-
nia religijne, t. zw. „bractwa ry-
cerskie', powstające od pewnego

"ESI  

czasu pośród młodzieży bolsze-|
wickiej, rozpowszechniają się co-
raz bardziej. i

kikolwiek przedmiot wyrobu za-
granicznego, uszczuplasz majątek
narodowy.

3) Dawaj zarabiać jedynie robo
tnikom niemieckim.

4) Nie pohańbiaj domu ani war-
szłatu niemieckiego robotnikiem
obcym.

5) Nie będziesz spożywał mięsa
pochodzenia zagranicznego.

6) Będziesz pisywał jedynie na
niemieckim papierze i suszył pi-
smo swoje niemiecką bibułą.

1) Nosić będziesz wyłącznie ka
pelusze i materjały niemieckie.

8) Siły swe krzepić będziesz
mąką niemiecką, niemieckiem pi-
wem i niemieckiemi owocami.

9) Pijać będziesz kawę, kakao i
czekoladę niemiecką.

10) Nigdy nie będziesz dawał
wiary słowom cudzoziemców.

Zwięźle i dobitnie!   
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° ma Polski bez sanacji”.
|pierwszegotwierdzenia — zgoda;  

+ że
, »

ŚWIĘTO MORZĄ.
Dnia dzisiejszego Polska obcho-

dzi święto morza — wszak jest to

dziesięciolecie założenia własnego

portu w Gdyni. Jakkolwiek z po-

mocą kapitałów obcych (francus-
kich) i francuskich fachowców,

potrafiliśmy bądź co bądź stwo-

rzyć dzieło wielkie, imponujące.

Wbrew skargom Gdańska, wy-

noszonym gdzieś na forum mię-

dzynarodowe, nie stworzyliśmy

Gdyni bynajmniej w celu zaszko-
dzenia Gdańskowi. Chociaż pamię-
tamy doskonale zachowanie się

„wolnego miasta'* podczas naszej

wojny z bolszewikami, gdy nie
przepuszczało do nas amunicji,

nadchodzącej z Francji i Anglji,

chociaż doskonale zdajemy sobie
sprawę z panujących dzisiaj w

Gdańsku nastrojów antypolskich,
nie jesteśmy bynajmniej zwolen-
nikami hasła bojkotu, rzuconego
w najlepszej niewątpliwie intencji,
ale nierozważnie.

Natomiast przekonani jesteś-
my — i możemy dowieść tego na

podstawie cyfr — że Polskę stać
na utrzymanie nie tylko dwóch,
ale trzech lub czterech portów.

Niezależnie od dzisiejszych granic

politycznych, zarówno Królewiec,
jak Kłajpeda były (w sensie gospo-

darczym) zawsze portami polskie-
mi, gdyż opierały się o t. zw.

polski „Hinterland”. Dziś, od-

cięte dzięki samobójczej polityce
państw, do których należą, od
Polski — dogorywają gospodarczo,
co niechybnie stanie się także

udziałem Gdańska, o ile w dal-
szym ciągu trwać zamierza w

swym obłędzie hitlerowskim. Ża-
dne zapomogi, napływające z

„Vaterlandu”, nie zastąpią natu-

ralnych korzyści, które czerpie

Gdańsk, pośrednicząc między Pol-
ską a szerokim światem.

Korzyści tych nie odmawiamy

Gdańskowi, jakoż mimo rozbudo-
wy Gdyni obroty handlowe Gdań-

ska i portu gdańskiego wzrosły
znacznie od czasu połączenia mia-

sta tego z jego naturalną podstawą

gospodarczą — dorzeczem Wisły.

Życząc Gdańskowi — jako miastu

polskiemu — i nadal naj-

pomyślniejszego rozwoju, nie mo-
žemy się oczywiście wyrzec pra-

wa rozbudowy drugiego naszego
portu nad Bałtykiem — Gdyni —
czego wymaga nie tylko bezpie-
czeństwo nasze, względy strate-
giczne, ale także warunki ekono-

miczne, zwłaszcza fakt przyłącze-
nia do Polski znacznej części od-

wiecznie polskiego zagłębia śląs-
kiego, z jego kopalniami węgla,
metali, wymagającemi własnego
wyjścia na szerokie morze.

Niejednokrotnie zaznaczaliśmy,
jak sanacja ostatniemi czasy lubi

przyswajać sobie zasługi, bynaj-

mniej jej nie należne.
Tak było w dziesiątą rocznicę

przyłączenia Śląska, którą obcho-
dzono bez udziału tego, któremu
przedewszystkiem zawdzięczamy

odzyskanie naszej odwiecznej

dzielnicy piastowskiej — bez
więźnia brzeskiego, Korfantego.

Dziś urządza sanacja „święto

morza' bez udziału tych, którym
Polska  przedewszystkiem — га-
wdzięcza przystęp do morza —
bez Dmowskiego, który wywalczył
w Wersalu (wbrew przeszkodom
stawianym nie tylko przez obcych,
ale i.. przez swoich) ten kawał
wybrzeża polskiego, bez Hallera,
który mieczem utrwalił tu nasze

panowanie, który pierwszy poślu-

bił nam polskie morze.

Komitet sanacyjny „obchodu
morza”, wzywając do tej uroczy-

stości cały naród „bez różnicy
narodowości i wyznania” (sic) w

krasomówczym zapale zagalopo-
wał się do tego stopnia, iż w swej

odezwie pisze: „Niema Polski bez

morza — niema morza bez Pol-
ski”.

Za pozwoleniem! O tem, że
Polski, przynajmniej silnej, nie-
zależnej, mocarstwowej, nie może

być bez morza — pisał już ś. p.
Popławski, ideę jego w czyn gra-
nitowy wcielili — wbrew wrogim
nam wewnętrznym i zewnętrznym
machinacjom — Dmowski i jego
polityczni przyjaciele. O tem jed-
nak, że morze nie może istnieć
bez Polski, nikomu się jeszcze nie

śniło — na to może się zdobyć
/ jedynie bezgraniczna głupota, za-
rozumiałość i płytkość umysłowa
obozu, walczącego i stojącego
jedynie — frazesem. zę

Niezadługo usłyszymy zapewne,
że „niema sanacji bez Polski, nie-

Co do

 

DZIENNIK MILENBKI

2 prasy.
Nie przeceniajmy.

„Głos Narodu“, który — ой
pierwszej chwili zajął krytyczne
stanowisko w stosunku do paktu
o nieagresji, radzi nie przeceniać
tej umowy, chociaż w zasadzie
uważa ją za fakt dodatni, Nie-
dowierza tylko zobowiązaniom
bolszewickim:

„Pewność dalszego rozwoju pokojo-
wych stosunków między Polską a Rosją,
opieramy nie na pakcie, który w dalszym
ciągu uważamy za gest dekoracyjny, ale
na czemś trwalszem i bardziej istotnem.
Z jednej strony na uznanym dogmacie
polskiej polityki zagranicznej, odpowia-
dającym najżywotniejszym naszym inte-
resom, i nie będącym wyrazem chwilo-
wej i. przemijającej  konjunktury, a
z drugiej — na sytuacji wewnętrznej
Rosji sowieckiej i na panującem w tam-
tejszych kołach rządowych racjonalnem
przekonaniu, że wojna jest eksperymen-
tem, który w żadnym razie nie wyszedł-
by na dobre ustrojowi komunistycznemu.
Że pogląd ten ma w Rosji mocne pod-
stawy oraz bardzo licznych i wpływo-
wych zwolenników, dowiódł tego rozwój
zatargu z Japonją na terenie Mandżurji.

o, a nie pakt czy innego rodzaju
układy, stanowi istotną gwarancję sto-
sunków pokojowych z Rosją. Gdyby
jednak dominujący tam w tej chwili po-
gląd dla tych czy innych powodów uległ
zmianie, aibė gdyby wytworzyła się taka
międzynarodowa konjunktura, że rząd
sowiecki mógłby się spodziewać, iż wda-
nie się w awanturę wojenną nie zagrozi
w niczem istniejącym w Rosji stosunkom
politycznym, można być pewnym, że,
pomimo istnienia paktu, niebezpieczeń-
stwo wojny stałoby się aktualnem.

I dlatego nie przeceniajmy znaczenia
paktu polsko-sowieckiego o nieagresji
i nie budujemy na nim nadziei, które
mogą zawieść i narazić nas na rozcza-
rowanie, Są sytuacje, kiedy lepiej się
nie spieszyć.”

Olbrzymie pensje dyrektorów
śląskich.

„Kur. Śląski* domaga się su-
rowych wystąpień przeciwko
śląskim dyrektorom kopalń i hut,
którzy pobierają ogromne, wyśgó-
rowane pensje, a mimo to działają
na szkodę tego przemysłu.

„Przypomnimy tu te krocie tysięcy
złotych, jakie otrzymał dyrektor z huty
„Pokój” za doprowadzenie tej huty do
takiego „rozkwitu”, że musiała ogłosić
aż upadłość. Dziś możemy podać, że
SE Haase, ustąpiwszy z koncernu
„Wspólnoty interesów”, otrzymał 30 ty-
sięcy dolarów (około 270.000 złotych)
jednorazowego odszkodowania i 2.700
franków szwajcarskich miesięcznej eme-
ktaż do końca swego życia!”

: tym samym czasie zwalnia
się tysiące robotników. Łatwo
obliczyć, że zamiast jednego ta-
kiego dyrektora możnaby tym
samym kosztem zatrudnić kilkuset
ludzi.

Gdybyż to przynajmniej ci dy-
rektorowie naprawdę dbali o roz-
wój naszego przemysłu! „Kur.
Śląski” twierdzi, że nie, i podaje
takie przykłady:

й „Wspólnota interesów”, należąca do
międzynarodowego kartelu rur, miała
otrzymać w roku 1931 wedługustalonego
klucza jeszcze zamówień na 10.000 tonn.
Zamówień tych nie wykonał nasz prze-
mysl, „bo odstąpił je przemysłowi nie-
mieckiemu, a mianowicie firmie Róhren-
Verband G. m. b. H. w Diisseldorfie po
cenie 60 fr. szw. za tonnę. Koncern
„Wspólnoty interesów" otrzymał za to
odstąpienie zamówienia Niemcom 600tys.
frank. szwajc.

Tak przemysł okrada robotnikówi
państwo,

Postępowanie takie nie da się
wprawdzie podciągnąć pod sąd
doraźny, jak tego się domaga
„Kur. Śląski*, ale pewnem jest,
że fakty takie w przyszłej, nie-

sanacyjnej Polsce nie będą mo-
żliwe.

Człowiek, który jadł obiad
z Hallerem.

W „Myśli Narodowej“ czy-
tamy: 7

Scena, osoby. Miasteczko podgór-
skie. Sejmik powiatowy. Woźny tegoż
sejmiku, b. hallerczyk. Przyjeżdża raz
Haller, ktoś daje obiad dla niego, proszą
hallerczyków, więc i woźnego. Przycho-
dzi, je, pije, wraca. Posiedzenie sejmiku,
proponują przyjąć protokół z ub. posie-
dzenia bez czytania. Jedna pani młoda,
członkini sejmiku, chociaż nie w liberji,
bo znana działaczka kresowa, domaga się
odczytania protokółu. Okazuje się, że
w nim „uchwała”* o wyrzuceniu woźnego
ze służby, uchwała, której wcale nie
było. Protest. Na to p. starosta pyta,
kto sobie „przypomina” tę uchwałę.
Okazuje się, że dobrą taką pamięć mają
wszyscy z wyjątkiem tej pani. Nie-
wiasta zżyma się niedwuznacznie na tę
pamięć sanatorską. Na to jeden z pa-
miętających oburza się z całego serca,
jak kto śmie w wątpliwość podawać ucz-
ciwość cnego senatu powiatowego. Tego
energicznej działaczce kresowej już za-
dużo, huknęła pięścią w stół jak huzar.
Pan starosta, jako dżentelman wobec
dam, postanowił wobec tego uchwałę
wykreślić, ale zato młoda pani, pogoda
czy niepogoda, zawieja czy ulewa, musi
pędzić parę mil na każde posiedzenie, bo
wie, że jak jej nie będzie, to człowieka,
który jadł obiad z Hallerem, wyleją
z żoną i dziećmi, jak amen w pacierzu.
Autentyczne!

Ustosunkowany!
Niedawno „Gazeta Polska", na-

czelny organ sanacji, zamieściła
następujące ogłoszenie:

„Dyrektor szkoły średniej, ustosun-
kowany — obejmie kierownictwo, wzglę-
dnie samodzielny zarząd, prywatnej śre-
dniej szkoły ogólnokształcącej, lub zawo-
dowej. Adres." к

Rzecz znamienna; jako jedyną
kwalifikację podano to, że ów
dyrektor jest „ustosunkowany”.
Oczywiście — ma dobre stosunki
z sanacją.

Ponad siły.
„Jak wiadomo, w dn. 14 sier-

pnia r. b. ma odbyć się w Gene-
wie konferencja przedstawicieli
różnych organizacyj żydowskich w
świecie, na której ma zapaść
uchwała o zwołaniu światowego
kongresu żydowskiego.

P. dr. F. Rottenstreich, znany
ekonomista z obozu sjonistycz-
nego, występuje (Hajnt 130/15/VII)
z krytyką pod adresem organizato-
rów tej konferencji genewskiej,
która przystąpi do obrad bez po-
siadania należytych  materjałów
statystycznych z dziedziny gospo-
darczej, i tak pisze:

„My, Žydzi, nie powinniśmy zapomi-
nać, że nowy system gospodarczy, wpro-
wadzony obecnie w wielu krajach, jest
wykorzystywany przeciw nam. Jeżeli się
mówi obecnie o samowystarczalności, ro-
zumie się pod nią samowystarczalność nie
państwową, a narodową, t. j. przeciw
Żydom.. To nie jest drobnostka — cały
naród ginie, cały naród wyrywa się z ko-
rzeniami. Musimy już obecnie powie-
dzieć, że jeżeli na konferencji między-
narodowej, którą państwa zwołują na
jesieni, mają być uregulowane sprawy
finansowe i gospodarcze, Żydzi nie mogą
być zapoznani. My nie będziemy żądali,
aby tylko na poszczególne państwa były
włożone obowiązki w stosunku do nas.
Postawimy inne żądania.” :
A więc nawet niektórzy żydzi

zaczynają już rozumieć, że ciężar,
zwalony przez żydostwo na nie-
które państwa, a więc szczególnie
na Polskę, jest ponad jej siły i nie
może obciążać jej jednej. .

ŻYCIE KATOLICKIE.
Modły o odwrócenie kryzysu.

(KAP) Z całego świata napły-
wają do Watykanu nadzwyczaj
liczne oświadczenia hołdu i przy-
wiązania synowskiego do Ojca
św., zawierające skarby duchowe
modłów ofiarowanych zgodnie z
intencją Najwyższego Pasterze.

„W chwili, jak obecna, — pisze
„Osservatore Romano* — gdy
ludzkość szczególnie odczuwa po”
trzebę łaski i pomocy Bożej, takie
modły zaofiarowane szczególniej-
szego nabierają znaczenia.

Święto Chrystusa-Króla w Polsce.
(KAP) W myśl uchwały Najdo-

stojniejszego Episkopatu Polskiego
tegoroczne święto Chrystusa-Kró-
la odbędzie się pod hasłem: „Wal-
ka z bezwstydem i z pornografją
w druku i w obrazku”.

Święto to jest równocześnie
świętem Akcji Katolickiej w Pol-
sce. Naczelny Instytut Akcji Kato-
lickiej w Poznaniu rozpoczął już
prace przygotowawcze, wydając
komunikat z obszerną instrukcją
o urządzeniu święta i rozesłał go
do diecezjalnych Instytutów A. K.
w całej Polsce. Niebawem roz-
poczną się intensywne przygoto-
wania w diecezjach i po parafjach,
aby godnie uczcić i złożyć hołd

 

Nowicjat Seminarjum Zagranicz-
nego. — Wspaniały dar hr. Potu-

lickiej.
(KAP) Seminarjum Zagraniczne

otrzymało w ostatnim czasie wspa-
niały dar. Jest nim pałac w Potuli-
cach pod Nakłem, własność hr.

, Amny Potulickiieij, Jak wiadomo,
wspaniałomyślna ta dobrodziejka,
ofiarowała majątki potulickie wiel
kości 22 tys. mor$ów na uniwer-
sytet katolicki w Lublinie. Rezy-
dencje i 120 morgowy park z rocz-
ną dotacją w sumie 6 tys. złotych

Chrystusowi-Królowi. Święto Ak-
cji Katolickiej, które odbywa się
w październiku, musi stać się po”
tężną manifestacją całej Polski ka-
tolickiej. Dzień ten da hasło do
bezwzględnej i konsekwentnej wal
ki z wszelkiego rodzaju bezwsty-
dem i pornośrafją, którą wyprzeć
musi z rynku i obiegu katolicka
moralność, katolicka prasa, litera-
tura i sztuka.

Katolicy! Przygotowujcie się do
czynu. Gdy padnie hasło w dniu
święta Chrystusa-Króla, dajcie od-
ważne wyrazy swym  przekona-
niom, aby zaświadczyć prawdę o
katolickiej Polsce! ч

oraz świadczeniami w naturze
przeznaczyła hr. Potulicka na cele '
Seminarjum Zagranicznego. Z dn.
LIX b. r. zakład ten urządza w pa-
łacu potulickim postulat i nowicjat
dla kleryków i braci pomocników.

Oby Seminarjum zagraniczne
wychowało dzielnych bojowników
sprawy Chrystusowej i polskiej,
którzy pomoc mają nieść owej
siedmiomiljonowej polskiej rzeszy
wychodźczej, rozproszonej po ca-
łym świecie.

jako że istnienie podobnego dzi-
woląga, jakim jest sanacja, jest

tylko do pomyślenia w społe-

czeństwie, tak zgnębionem nie-
wolą, tak biernem, jak polskie.

Co zaś do drugiego: „niema Polski
bez sanacji” — to jak z tem mo-

rzem — nie było sanacji, była
Polska, nie będzie sanacji — Pol-

ska będzie. Co się zaś tyczy sa-

nacji, to los jej mało nas obchodzi.

Przepowiedział go zresztą duchem
ргогосхут— niemiecko-żydowski

poeta, Heine: „Minie, jako wiatr

wielbłąda na pustyni”. („Wie der
Wind eines Kamels in der
Wiiste'',)

Х $

I OBRAZKI.Skad t. zw. układ Anglji z Francją? 77oso.
Czem jest właściwie i skąd się

wziął t, zw. układ angielsko - fran-
cuski, podany do wiadomości dnia
13-go lipca b. r., przez Herriot'a w
Paryżu i przez sir John Simon'a w
Londynie? Jest to układ dosyć nie
samowity. Odrazu powstały roz-
bieżności w nazywaniu go układem
a tylko obwieszczeniem w Anglji.
Wiysunęły się też wątpliwości w
sprawie zasięgu uczestników tego
porozumienia, bo naprzód wydawa
ło się, że jest ono zawarte tylko
między Francją i Anglją, lecz w
Anglji od pierwszej chwili wymie-
niono urzędowanie także Niemcy,
Włochy i Belgję, a niebawem
stwierdzono, zgodnie z wzmianka-
mi ogólnikowemi w jego brzmieniu
żes właściwie jest ono otwarte dla
wszystkich. Okazała się wreszcie
konieczność objaśnienia, że nie bę-
dzie to porozumienie sprzeciwiało
się istniejącym już stycznościom
dla tych samych celów w Lidze
Narodów. Rzadko zdarza się umo-
wa tak bardzo niejasna. Czemś
więc ona jest i jakie jej źródło?
 

Powstania tego porozumienia
czy oświadczenia nie objaśni się
jego treścią. A zwykle tak jest i
tak być powinno. W treści tkwi
celowość, śdy ona jest, a zatem i
objaśnienie powstania.

Tu zaś żadna z czterech spraw
wymienianych w oświadczeniu nie
uzasadnia jego narodzin.

1. Oba rządy, brytyjski i fran-
cuski, postanawiają przystępować
do wymiany poglądów we wszyst-
kich sprawach, mających to samo
źródło co odszkodowania, załatwio
ne w Lozannie, oraz odnosząc się
do stosunków europejskich, a spo”
dziewają się, że i inne rządy przy-
łączą się do tego sposobu postę-
powania. Otóż właśnie dla załat-
wiania spraw europejskich, w dro-
dze odpowiednich przygotowań i
narad, powstała w Lidze Narodów
od r. 1930 osobna komisja europej-
ska, do której należą wszystkie
państwa europejskie, nawet z poza
Ligi, bo w pracach jej biorą udział
także Sowiety. Nikomu nie przy-
szłoby na myśl po dwu latach stwa
rzać boczny tor dla tych spraw po
za Ligą Narodów, a już najmniej
Francji pod rządami p. Herriot'a,
którego lewicowe zastępy przywią
zują wielkie znaczenie do europej-
skiego dzieła p. Briand'a w Lidze.

2. Oba rządy będą wraz z inne-
mi delegacjami w Genewie starały
się znaleźć słuszne załatwienie
sprawy rozbrojenia. Ale to wła-
śnie jest celem konferencji rozbro-
jeniowej. Nikomu nie przyszłoby
na myśl, by niepokoić jej prace ja-
kiemś porozumieniem na boku.
„3, Oba rządy wraz z innymi bę-
dą się starały dobrze przygotować
światową konferencję gospodar-
czą: także i to odbywać się będzie
na gruncie mocno przeoranym go-

spodarczych zabiegów Ligi Naro-
ów.

4, Oba rządy, brytyjski i fran-
cuski, będą unikały między sobą
drażniących posunięć handlowych
oczekując zawarcia nowego ukła-
du handlowego. Oto jedyna spra-
wa wyłącznie brytyjsko - francu-
ska. Ale doczepiona jest ona, ni
przypiął ni przyłatał, do całości po
rozumienia, mającego na oku spra-
wy szersze i przewidującego u-
dział innych także państw.

Ten rzut oka wystarczy. Treść
porozumienia nie uzasadnia jego
powstania. Przeciwnie, wykazuje
ona, że niewiadomo, poco takie po-
rozumienie powstało.

 

Źródła tego porozumienia czy
oświadczenia znajdzie się wyłą-
cznie w przebiegu narad w Lozan-
nie w sprawie odszkodowań.

P. Ramsay Macdonald, który
był upatrzonym przewodniczącym
narady, dążył do zniesienia odszko
dowań. Było to zgodne z jego sta-
łem stanowiskiem wobec Niemiec,
a oprócz tego zgodne z pieniężną
polityką Anglii, która wpakowała
w Niemcy moc pieniędzy i wie, że
spłacenie tych zobowiązań, t. zw.
niepolitycznych będzie ułatwione,
jeśli zwolni się Niemcy od płatno-
ści t. zw. politycznych, co jest naz-
wą niesłuszną, bo dzikie pustosze-
nie cudzego kraju w czasie wojny
nie jest polityką i odpowiedzial-
ność pieniężna za szkody nie jest
także polityką. Lecz p. Ramsay
Macdonald rozumiał, iż dla Francji
wyrzeczenie się odszkodowania,
nawet warunkowe, t. j. z zastrze-
żeniem, że St. Zj. Ameryki wyrze-
kną się swych wierzytelności mię-
dzysojuszniczych, jest sprawą bar-
dzo ciężką, bo podważa się od-
szkodowania ostatecznie,bez pe-
wności, co będzie w Ameryce.
Chciał przeto dać Francji jakieś
tło korzystne dla tej ofiary. Od po
czątku narad w Lozannie mówił
o konieczności związania odszko-
dowań z uspokojeniem politycz-
nem, gdzie znowuż Niemcy w za-
mian za przyznane im ulgi wyrze-
kłyby się wichrzeń przeciw poko-
jowi, czyli wysunął raz jeszcze
myśl t. zw. rozejmu politycznego.

Niemcy jednak mają już dużą
wprawę w takich rokowaniach, U-
żywają stale sposobu: klin klinem.
Skoro od nich żądają czegoś w za*
kresie politycznym, wysunęły i
Niemcy żądania polityczne, miano-
wicie usunięcia art. 231 traktatu
wersalskiego o odpowiedzialności
za wojnę, uznania równości zbro-

 

jeń czyli uchylenia zasady części
5-tej traktatu wersalskiego, oraz
ostatecznego zniesienia części 8 -
mej Traktatu o odszkodowaniach.
Odrazu w Niemczech stworzono
nastrój, w którym wydało się, że
bez spełnienia tych żądań Niemcy
nie wyjdą zadowolone z Lozanny.
Oczywiście żadne z nich nie mo-
gło być spełnione, ale wystarczy-
ły one dla osłabienia żądań sta-
wianych Niemcom.

Tak więc rozwiała się możność
zrównoważenia ofiar Francji i in-
nych państw w zakresie odszkodo-
wań wydobyciem od Niemiec uspo
kojenia politycznego. A jednak
coś trzeba było zrobić dla Francji.
I tu tkwi źródło t. zw. porozumie-
nia angielsko - francuskiego, które
we Francji nazwano dzwięcznie u-
kładem zaufania (acco1d de con-
fiance), w Anglji sucho obwieszcze
niem (annoucement), a które ani
nie jest żadnem porozumieniem
francusko - 'angielskiem, bo do-
puszczone są inne państwa, ani nie
ma żadnej treści rzeczywistej,

Co gorsza, także żądania poli-
tyczne niemieckie odbiły się po”
niekąd na brzmieniu tego oświad-
czenia. Niemcy zdołały pod ko-
niec narad w Lozannie wytworzyć
taki nastrój, że to nie od nich cze-
goś się żąda politycznie, ale one
żądają. Gdy przeto we wstępie u-
kładu w Lozannie o odszkodowa-
niach powiedziano, że inne sprawy
będą załatwiane w dalszych poro-
zumiewaniach się, pojmowano to
jako wzmiankę o żądaniach polity
cznych Niemiec i kanclerz von Pa-
pen zaznaczył to w oświadczeniu.
końcowem o Lozannie. A t. zw.
układ czy oświadczenie angielsko-
francuskie powołuje się na tę za*
powiedź w układzie lozańskim.
Wskutek tego zaznaczenie w pun-
kcie 1-ym t. zw. porozumienia an-
gielsko - francuskiego, że będzie
wdrożona wymiana poglądów w
sprawach mających to samo źródło
co odszkodowania, (którym źró-
dłem prawnem jest traktat wersal-
ski), w pojęciu Niemiec odnosi się
do ich żądań zmiany traktatu wer-
salskiego. Podobnie w punkcie 2-
gim o poszukiwaniu korzystnego i
słusznego dla wszystkich załatwie
nia sprawy rozbrojenia widzą Niem
cy wzięcie pod uwagę ich żądań
o zrównaniu w zakresie zbrojeń. I
nie można twierdzić, a w każdym
razie p. Ramsay Macdonald nie bę
dzie twierdził, że w brzmieniu t.
zw. porozumienia angielsko - fran-
cuskiego nie uwzględniono głosu
Niemiec w Lozannie w sprawach
politycznych.
W ten sposób t. zw. układ zn-

gielsko - francuski jest oddzwię-
kiem przebiegu narad w Lozannie
ale raczej... pustym.
 

Poprostu trzeba było jakoś
wyjść z nagromadzonych około ro-
kowań w Lozannie pierwiastków
politycznych. Francji, która pono-
si ofiary, daje się pozory ściślej-
szego porozumienia angielsko -
francuskiego, ale tylko pozory, bo
odrazu zastrzega się, że jest ono
otwarte i dla innych, a Anglja u-
rzędownie zaprasza Niemcy, Wło-
chy i Belgję. Niemcom, które wy-
sunęły żądania polityczne, mówi
się, że te sprawy będą rozpatrywa-
ne w przyszłości i że one są do-
puszczone do rozpatrywania. Do-
datkowo, w oświadczeniach, które
okazały się potrzebne, uspokaja
się inne państwa, że także mogą w
tem uczestniczyć, a Ligę Narodów,
że nie chce się wten sposób stwa-
rzać bocznego toru dla spraw, któ-
re do niej należą, W ten sposób
powstaje coś zupełnie nieokreślone
go i bez uchwytnego znaczenia, a
takie rzeczy zwykle mniej służą
wyjaśnianiu niż mąceniu.

Stanisław Stroński.

Są ludzie, których zawodu określićby

niepodobna. ;
Ludzie, którzy cały dzień i w różnych

jego godzinach zaludniają parki, ławki w

ogrodach i cukiernie...

Nie są to bezrobotni, Boże zachowaj.

Ubierają się dostatnio, mają zadowo-

lony wyraz twarzy, piją wodę sodową
przez słomkę, spotykając znajomych mru-

żą oczy i zawsze coś mają do opowiedze-
nia...

Opowiadają dowcipy i zawsze „są w

przededniu zrobienia fortuny magnac-

kiej”,

Ludzie ci nic nie robią, żadnych nie

mają przeto trosk.

Znają wszystkie kobiety, a o każdej
ładnej niewieście mają coś tajemniczego

do powiedzenia,

Mówią zwykle tak: „Ona, ależ ja ją

znam. Ładna?! e... przepraszam, zaledwie
przystojna... no i zresztą... znasz tego Ka-

zika... to właśnie..'*

A dalej szepczą na ucho.

Są to liche imitacje mężczyzn, plu-

gawe i zawodowe „kałeilance" i niebez-

pieczne mózgowce.
Ale niech tam...
Nie trzeba brać ludzi takimi, jakimi

być powinni, ale jakimi są.

Nie są nawet niebezpieczni, gdyby
nie opętanie dziwną epidemją, która ich
śnębi i której chorobliwemi objawami za-

męczają otoczenie,

Gość taki zawsze przysiada się nie-
proszony do stolika i mówi:

— Skonacie ze śmiechu, znam do-

skonały dowcip...

Robi ci się trochę słabo, ale słuchasz

z ponurym wyrazem twarzy.
Gość opowiada:

— Spotyka żyd żyda... i pyta się: „co
u ciebie słychać”, a ten drugi mówi:
„może być gorzej”. To tamtem drugi
mówi: „jakto może być gorzej?*, a ten

mówi: „no tak gorzej”, a tamten mówi:

„bo gdyby się u mnie palilo!“
— Co, świetne?!

Woczachcisię trochęćmi i potci
człowieku na czoło występuje..

— Jak to, nie śmiejesz się?

—Niel...

— Dlaczego, znasz ten kawał?

— Nie znam...

— To ci powiem inny.. Do Anglji
przyjeżdża warszawski żyd Zwiebel, za-
jeżdża do hotelu i wpisuje się w księ-

dze hotelowej, a portjer odczytuje „Ma- |

tapupulos*'?...

— Czy koniec?
— Tak.  — Przepraszam, wychodzę, nie mam

Czasu...
Gość zostaje przy stoliku i zaśmie- |

wa się sam,

Gorzej jest, gdy taki dostanie się

do salonu...
Miłynastrój pryska, a pokój zamie- .

nia się na ponurą kostnicę, w której
poustawiano w krzesłach paralitycznie”
uśmiechające się trupy. Gospodyni
łaskocze się, żeby się uśmiechnąć, na
czoło pana domu występuje kroplisty
pot i liczy do tysiąca w myśli, żeby nie
oszaleć...

Zmora kończy opowiadać i z miną
tryumiatora czeka na kaskady śmiechu,
zamiast których rozlega się szurganie no-
$ami i bardzosmutne pomrukiwanie...

Rozpacz, rozpacz!
Na domiar złego zbrodzień taki nie

tylko opowiadać nie umie, ale posiada
repertuar, który wybitnie zalatuje zmur-
szałą trumną. ' и

Jeden z moich znajomych znalazł
jednak radę na takiego kleszcza dowcip-
kowego... Kładł na stół nabite rewolwe-
ry, uprzedzając, że o ile po opowiedzia-
nym dowcipie nie roześmieje się, pali
opowiadającemu je w łeb...

Ponieważ znajomy ów znany był
z gwałtowności charakteru i miał liczne
medale za celne strzelanie. rewolwery
pomagały.

Ponieważ ja nie posiadam rewolweru,

zagrażam zwykle takiemu typowi zadu-
szeniem, i to też pomaga.

M. Junosza.

ASTRAUT BASMA(EYECANDYBUPTRKTRRAOJPOOZEA ZROWEBOWACAO.

Polacy a samorząd w Charbinie.
Rząd nowego państwa Mandżu-

Go (Mandżurji) nosi z zamiarem
wciągnięcia do pracy w samorzą-
dzie charbińskim wszystkich grup
narodowościowych,  zamieszkują-
cych Charbin. Samorząd ma być
wprowadzony z chwilą utworzenia
wielkiego Charbina, t. j. po admini-
stracyjnem przyłączeniu do miasta
kilkunastu gmin podmiejskich, sta-
nowiących już oddawna składową
część miasta, co ma nastąpić na
jesieni r. b.

Zdając sobie sprawę z doniosłe
$o znaczenia, jakie może mieć, za-
równo dla sprawy rozwoju polsko-
mandżurskiego zbliżenia ekono- -
micznego, jak i dla ochrony intere-
sów gospodarczych i spraw kultu-
ralno-oświatowych ludności pol-
skiej, obecność przedstawicielstwa
polskiego w przyszłym samorzą-
dzie lokalnym, postanowiła Polska
Izba Handlowa w  Charbinie je-
szcze w styczniu r. b. wziąć na sie-
bie inicjatywę akcji w tej sprawie.
W wykonaniu powyższego po-

stanowienia przeprowadzona zo-
stała przez Izbę ewidencja polskiej
własności nieruchomej, zestawie-
nie wysokości obciążeń podatko-
wych ludnościi polskiej Charbina
oraz zestawienie wysokości in-
westycyj polskich w Mandżurii
Północnej, gdyż przy obecnym
układzie stosunków wysokość in-
westycyj i obciążeń podatkowych
będzie niewątpliwie najpoważniej-

 

szym ar$umentem w przyszłych
rozmowach na temat udziału po-
szczególnych narodowości w sa-
morządzie charbińskim.

Charbin jest miastem o wybit-
nie międzynarodowym składzie
ludności. Zaludnienie miasta sta-
nowią, kolejno wymienieni pod
względem liczebności: Chińczycy,
Rosjanie, Ukraińcy, Japończycy,
Polacy, Koreańczycy, Gruzini, Or-
mianie, Tatarzy, Anglicy, Niemcy,
Amerykanie, Grecy, Litwini, Ło-
tysze, Czesi, Francuzi, Włosi,
Węgrzy, Belgowie, Duńczycy, Ho"
lendrzy. !

Možliwošci szybkiego i dužego
rozwoju miasta oraz obszerne pel-
nomocnictwa w dziedzinie admi-
nistracji, bezpieczeństwa, szkol-
nictwa, szpitalnictwa i t, p., które
mają być przez rząd Mandżu-Go
dane przyszłemu samorządowi
wielkiego Charbina, nakładają na
wszystkich przyszłych członków
zarządu miasta duże i poważne о-
bowiązki.

Z tytułu: międzynarodowego
charakteru Charbina obowiązki
przyszłej polskiej reprezentacji bę
dą szczególnie doniosłe, gdyż
każde jej wystąpienie będzie siłą
faktu nabierało cech wystąpienia
na międzynarodowem forum,

Pamiętajcie o herbaciarni

dlainteligencji. |
|A|

у

 !
|

4

 



 

m
"

B
D
A

т

 

 

   

   

    

   

 

zi

KRONIKA.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Swięto Matki Bożej Aniel-

skiej z uroczystością i odpustem
Porcjunkuli w kaplicy OO. Fran-
ciszkanów przy ul. Trockiej 14,
przypada we wtorek dnia 2 sierp-
nia b. r.

Odpusty Porcjunkuli można
już zyskiwać w kaplicy od jutra
południa aż do wtorku do półno-
cy. lle się pragnie zyskać od-
pustów zupełnych, tyle razy trze-
ba wejść do kapiicy i za każdym
razem odmówić 6 Ojcze nasz, 6
Zdrowaś Marja, 6 Chwała Ojcu.
W samą uroczystość we wto-

rek będzie w kaplicy całodzienne
Wystawienie Najświętszego Sakra-

mentu.

Porządek nabożeństw w tym
dniu w kaplicy będzie następują-
Cy: Pierwsza Msza $. o godz. 6-tej
rano. Druga o godz. 8-mej. Su-
ma z kazaniem o godz. 10-tej ra-
no. — Nieszpory z kazaniem i
procesją o godz. 6-tej wieczo-

B lych naPamiętajmy 0 zmar „Ma:
szych, Aa odpusty Porcjun-
kuli za ich dusze.

SPRAWY MIEJSKIE,

— Pożyczki miejskie pod-
rywają finansową równowagę
miasta. Jedną z głównych po-
Zycyj budżetu miasta lest spłata
zaciągniętych pożyczek. Na cel
ten Magistrat preliminował ogrom-
ną sumę, bo aż 1.757.427. Stano-
wi to bardzo poważne obciążenie
finansowe miasta, bo zajmuje aż
21,3 procent całej sumy wydat-
ków zwyczajnych.

Godzi się tu zaznaczyć, że w
stosunku do preliminarza z roku
ubiegłego sumy  preliminowane
na spłacanie długów wzrosły o
318.375 złotych. Wywołane to zo-
zostało zwiększeniem kredytów
na obsługę pożyczki angielskiej.

W każdym bądź razie zacią-
gane w swoim czasie często nie-
oględnie pożyczki dają się mias-
tu teraz bardzo poważnie we zna-
kę i podrywają jego finansową
równagę.
— Rozmowy telefoniczne

międzymiastowe pod kontro-
lą. Było dotychczas tajemnicą
poliszynela, że dygnitarze miej-
scy niejednokrotnie korzystali z
aparatów służbowych do przepro-
wadzenia rozmów telefonicznych
międzymiastowych niekoniecznie
w sprawach związanych z wyko-
nywanemi prze nich obowiązkami.
a rozmowy te płaciło miasto.
Ten stan rzeczy trwał dość

długo i dopiero teraz został ure-
gulowany.

Obecnie rozmowy międzymia-
stowe mogą być przeprowadzane
edynie z aparatu Nr. 5 (gabinet
fprezydenta), przyczem każda ro-
zmowa musi być uprzednio zapi-
sana do księgi kontroli rozmów.
—Magistrat przygotowuje

się do nowego budżetu 1933-34.
Zaledwie kilka dni upłynęło od
chwili zatwierdzenia nowego bud-
żetu przez Radę Miejską, a już
prezydjum Magistratu wydało o:
kólnik do wszystkich sekcyj i wy-
działów Magistratu, polecając nie-
zwłocznie przystąpić do opraco-
wania projektu preliminarza bud-
żetowego na rok 1933-34. W
myśl okólnika wszystkie materja-
ły muszą być dostarczone do re-
feratu budżetowego w terminie
maksymalnym do dnia 30 wrześ-
nia r. b.

Dzięki temu zarządzeniu do-
czekamy się może w roku przysz-
łym uchwalenie. budżetu we wła-
ściwym terminie, co w dziejach
samorządu wileńskiego byłoby
niespotykanym dotychczas uni-
katem.
— Uporządkowywanie bru-

ków na Zwierzyńcu. Magistrat
przystąpił do uporządkowania bru-
ków na peryferjach miasta. Jako
wstęp do tych robót wykonywa-
ny jest obecnie plan uregulowa
nia ul. Dzielnej na Zwierzyńcu
Na robotach tych Magistrat za
trudnia kilkudziesięciu bezrobot
nych.

W najbliższym czasie mają
być również podjęte podobne ro
boty w innych dzielnicach mia-
sta.

— Roboty regulacyjne Wilji
przy ul.Zygmuntowskiej szyb-
ko postępują naprzód. W naj-
bliższych dniach ma przybyć do
Wilna eskawator do oczyszczania
dna rzeki. Eskawator ten jest je-
dyną tego rodzaju maszyną na
Wileńszyźnie i stanowi własność
znanego przemysłowca Kureca.

SPRAWY WOJSKOWE.

— Komisja poborowa. W
dniu 10 sierpnia r. bież. o godz.
8 rano w lokalu przy ul. Bazyl-
jańskiej 2 odbędzie się posiedze-
nie Komisji Poborowej.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Memorjał o stanie rze-
miosła rzeźniczo-wędiiniarskie-
go. Chrześcijański Związek Za-
wodowy Handlarzy Mięsnych i
Wędliniarzy juź ukończył układz-

“nie obszernego memorjału o kry-

tycznem położeniu pracowników
b Ь

W MSBje! ten w poniedziałek
złożony zostanie prezesowi Izby
Skarbowej.Ф Vs
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— Związek szewców orga-
nizuje pielgrzymkę @о Ка!-
warji. W dniu 31 bież. mies.
o godz. 7*-ej rano : po uroczy-
stem nabożeństwie w kościele
$w. Ducha (po-Dominikańskim)
wyruszy do Kalwarji wielka piel-
rzymka, zorganizowana przez

Chreścijański Związek Zawodowy
Szewców.

SPRAWY PODATKOWE.
— Bonifikaty przy opłatach

zaległości podatku przemysło-
wego mają się ku końcowi!
Przypominamy, że z dniem 31.VII
1932 upływa termin do korzysta-
nia z przewidzianej rozporządze-
niem Ministra Skarbu z dn. 9.IV
1932 r. 35 proc. bonifikacji przy
spłacie zaległości w państwowym
podatku przemysłowym.

Obecnie w sierpniu od 1 do
31 bonifikata przy spłacie zale-
głości » państwowym podatku
przemysłowym wynosić już tylko
będzie 25 poż е seb:

Z dniem powyższym upływa
też termin, w którym władze
skarbowe mogą odpisywać na-
rosłe kary za zwłokę i koszty
egzekucyjne od płaconych zale:
głości podatkowych.

Od dnia 1 września b. r. za-
ległości w podatku tym będą
ściągane w całej wysokości wraz
z karami za zwłokę i kosztami
egzekucyjnemi.
—

Teatr I muzyka
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— W Teatrze Letnim. Dziš arcy-

wesola farsa Arnolda i Bacha „Pod za-
rządem przymusowym”.

Jutro „Florette et Patapon”, po ce-
nach zniżonych.

— W Lutni. Dziś o godz. 8 m. 15 —
po raz drugi fenomenalna sztuka A. Toł-
stoja i P. Szczegolewa „Azef“.

Jutro po raz ostatni wyborna sztuka
Shaw'a p. t. „Lichwa mieszkaniowa“.
Ceny miejsc zniżone.
— Popołudniówka niedzielna w Te-

atrze Letni Dziś o godz. 4 pp. po ce-
nach zniżonych ukaże się pełna humoru,
pocia farsa Hennequin'a „Florette et

atapon".
— Park owy. Dziś koncert

symfoniczny pod batutą Michała Mała-
chowskiego oraz występ znakomitej tan-
cerki Musi Dajches.

POLSKIE RADJO WILNO,
Niedziela, dnia 31 lipca.

10.00: Muzyka religijna. 10.30: Od-
czyt misyjny. 11.00: Transm. z Gdyni

uroczystości „Święta morza”. 12.55: Kom.

met. 13,00: „Co to są choroby zawodo-

we”, odcz. 13.15: Koncert. 14.30: „Na-
wożenie ozimin”, odcz. 14.50: Koncert.
15.05: „Jak doprowadzić do kultury za-
puszczony grunt”, 15,15: Koncert. 15.40:
Audycja dla dzieci. 16.05: Audycja popu-
larna. 17.00: Koncert. 18.00: „Biecz, za-
pomniana ojczyzna Łemków”, odcz. 18.20:
Koncert. 19.15: „Trzy kościoły Św. Anny
w Wilnie”, odczyt wygł. ks. kap. Piotr
Śledziewski. 19.35: Skrzynka techn. 20.00:
Koncert. 21.50: Wiadom. sportowe.

Poniedziałek, dnia 1 "'e-pnia.
11.58: Sygnał czasu. 1:  Melodje

Lehara i Kelmana (p! 15.35: Kom.
met. 15.40: Aude ala dzieci. 16.10.
Muzyka współcze::a (płyty). 16.40: Pog.
Et 11.00: Koncert. 18.00: „Na dalekich
kresowych jeziorach* 18.20: Muz. tan.
19.15: „Narodowość współczesna” odczyt
litewski. 19.45: Wil. kom. sport. 20.00:
Koncert muzyki operetkowej. 20.50: „Ro-
zum czy instynkt”, 21.50: Kom. met. 22.40:
Wiad. sport. 22.50: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Skrzypce i fortepian,

W niedzielnej „audycji popularnej”
będą mieli wileńscy radjosłuchacze nie-
lada atrakcję. Oto w części muzycznej
wystąpi jako solista p. Hans Francoz
(dkzygow: koncertmistrz Opery Wiedeń-
skiej, który z towarzyszeniem fortepianu
wykona: Beethovena Romance F-dur
oraz Vieuxtempsa Poloneza i Balladę.
Akompanjuje p. T. Szeligowski. Początek
© godz. 16,05. ю

Z naszej przeszłości.
Zapewne nie wszyscy nawet rdzenni

Wilnianie wiedzą, że oprócz istniejącego
dziś i budzącego powszechny zachwyt
kościoła św. Anny, posiadało Wilno jesz-
cze dwie świątynie pod tem samem we-
zwaniem. W jednej z nich miała być po-
chowana Barbara Radziwiłłówna. Tę in-
teresującą kartę przeszłości odsłoni w
swym dzisiejszym odczycie ks. Piotr
Śledziewski (godz. 19,15). s ы

Opowieść dla dzieci,
Poniedziałkowa audycja dla dzieci

(godz. 15,40) przyniesie młodym radjo-
ii pogawędkę p. Antoniego

Bohdziewicza, który opowie o tem „Co
widziały dwa niedźwiadki amerykańskie
w drodze do Polski”. Widziały przede-
wszystkiem jak pracują ludzie na chleb
powszedni, czem się martwią, a czem
radują i wiele innych ważnych rzeczy.

Wyrodna matka.
W dniu wczorajszym w le-

sie, w pobliżu Kolonji Magistrac-
kiej została aresztowana niejaka
Franciszka Kolankowska, która
dopuściła się ohydnej zbrodni.

Powiwszy w lesie nieślubne
dziecko, Kolankowska usiłowała
je żywcem pogrzebać. W ostatniej
jednak chwili, kiedy dziecko było
już nawpół zasypane ziemią, na-
deszły dwie kobiety, które odko-
pały dziecko jeszcze z oznakami
życia. Wyrodną matkę wrazz jej
cudem  uratowanem dzieckiem
przewieziono do szpitala Św. Ja*:
kóba, gdzie Kolankowska prze-
bywa pod dozorem policjanta.

Policja wdrożyła dochodzenie.
— Pożary. Onegdaj w posesji przy

ul. Rossa, gdzie mieści się olejarnia Pi-
monowa, wybuchł pożar. Z nieustalonych
narazie przyczyn zapaliła się beczka ze
smołą, znajdująca sę na podwórzu wspo-
mnianego domu.

Przybyła niezadługo na miejsce wy-
padku zawezwana straż ogniowa pożar
ugasiła w zarodku. Straty nieznaczne.

Również w tymże samym dniu wy-
buchł pożar w jednem z mieszkań domu
Nr. 21 przy ul. Popławskiej. Z powodu
niestrożnego obchodzenia się z ogniem
zapaliła się ołomana, a następnie przy-
legające do niej ściany i sprzęty.

2 aalkraiowADa, straž ogniowa požar
zlikwidowała. Straty nieznaczne.
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300-lecie Jezuitów © Pińsku.
(KAP) W b. r. 9 października

upływa 300 lat od chwili, kiedy Je-
zuici przybyli po raz pierwszy do
Pińska, stolicy Polesia. Zastali oni
podówczas bardzo trudne warunki
pracy na Polesiu. Lud ciemny, nie-
oświecony, żyjący w słerze zabo-
bonów i przesądów prawie pogań-
skich, w większości schyzmatycki.
Jako pierwsze zadanie po przyj-
ściu do Pińska postwili sobie xx.
Jezuici: uruchomić szkoły, aby
przez nie szerzyć kulturę na całe
Polesie. I tak się też stało. Szkol-
nictwo, rozbudowane w silnem
tempie, doszło do takiego rozkwi-
tu, że liczba uczniów w Pińsku do-
chodziła do 700, co na ówczesne
stosunki było znacznym sukcesem.
Kolegjum i kościół xx. Jezuitów,

wzniesione przez pana na Ołyce,
księcia Albrechta Stanisława Ra-
dziwiłła, przechodziły męczeńskie
iście dzieje. W 16 zaledwie lat po
osiedleniu się Jezuitów kozacy
pod wodzą Nebaby napadli na
Pińsk, spalili 5000 budynków i
wyrżnęli około 14.000 mieszkań-
ców. Witedy to spłonęły dachy na
kolegium jezuickiem i niektóre
ozdoby w kościele. W latach na-
stępnych również pożary nie
oszczędzały tych murów, strzeżo-
nych przez Towarzystwo Jezuso-
we i uświęconych pracą naszego
wielkiego Rodaka, Bł. Andrzeja
Boboli.

W r. 1773 przyszła kasata za-
konu xx. Jezuitów. Kolegjum i ko-
ściół przeszły następnie (po trze-
cim rozbiorze Polski) w ręce schi-
zmatyków.
W r. 1915 mnisi prawosławni

uciekli przed nadchodzącemi woj-
skami niemieckiemi. Po zajęciu zaś
Pińska przez wojska polskie w r.
1919 dzisiejszy  Biskup-nominat
piūski, J. E. ks. Kazimierz Bukra-
ba, ówczesny proboszcz i dziekan
miejscowy, wraz z generałem W.
P. Listowskim oddali kościół i kla-
sztor w Pińsku dawnym ich wła-
ścicielom i  współbraciom Bł.
Andrzeja Boboli.

Przybywając do Pińska po raz
drugi, rozpoczęli xx. Jezuici znów
bardzo ciężki okres. Odrestauro”
wane mury zniszczyli w r. 1920 bol
szewicy. Spalili nawet trumny ze
zwłokami Ojców i Braci, te szcząt-
ki, które przetrwały zniesienie za-
konu i rządy carskie i tyle poża-
rów i klęsk.

Od r. 1923 kształci się w piń-
skiem kolegjum młodzież zakonna
jezuicka. Dziś dosięgła ona liczby
100 osób. Wychowuje się ona na
przyszłe kadry misjonarskie.

a upamiętnienie  300-lecia
urządzają xx. Jezuici w paździer-
niku b. r. wielkie ośmiodniowe
misje dla miasta Pińska 1 jego oko-
licy.
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Jak wykonany został budżet miejski
w roku ubiegłym.

Interesujące zestawienia budżetowe.
Uchwalony przez Radę Miejską

w swoim czasie budżet dochodów
za rok 1931-32 okazał się zupeł-
nie nierealny. 7 opracowanego
przez Magistrat zestawienia bud-
żetowego podajemy następujące
cyfry:

Dział VII. Udział w podatkach
państwowych (podatek dochodo-
wy) preliminowano w wysokości
720 tys. zł., natomiast wpłynęło
tylko 527.738 złotych.

Dział IX. Dodatki do podat-
ków państwowych preliminowano
w sumie 3 mil. 163 tys. zł, wpły-
nęło zaś 2 mil. 562 tys. 629 złotych.
Podatek od handlu i przemysłu
miał wynieść 1 mil. 300 tys. zł.,
otrzymano natomiast 996 tys,
384 zł.

Dział X. Podatki samoistne:
od placów budowlanych zamiast
zatwierdzonych przez Radę Miej-

ską 36 tys. zł, wpłynęło tylko
22 tys. 812 złotych; od gruntów
państwowych zamiast 400 zł. tylko
221 zł. (!?); od lokali 772 tys.
244 zł. (preliminowano 880 tys.
zł.); od hoteli 49 tys. zł. (prelim.
60 tys. zł.); od zbytku mieszkanio-
wego 26 tys. zł. (prelim. 30 tys. zł.);
od towarów przywożonych przez
kolej 289 tys.zł. zamiast 360 tys.zł.;
podatek aljenacyjny — 289 tys. zł.
zamiast 360 tys. zł.; od zaprote-
stowanych weksli 127 tys. zł. miast
140 tys. zł; od spadków i daro-
wizn 4.668 zł., a preliminowano aż
14 tys. zł.; od plakatów 16.963 zł.
zamiast 20 tys. zł; od widowisk
330 tys. zł. zamiast 400 tys. zł.

Naogół podatki samoistne pre-
liminowano i uchwalono przez
Radę Miejską w sumie 2 mil. 182
tys. zł., natomiast wpłynęło do
kas tylko 1 mil. 873 tys, 749 zł.

 

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Spadek wkładów w kasach

oszczędności.
W czerwcu r. b. nastąpił dalszy

tym razem nieznaczny wzrost
wkładów oszczędnościowych w P.
K. O., natomiast wkłady w komu-
nalnych kasach oszczędności i nie-
komunalnych uległy zmniejszeniu.
Według danych G. U. S., ogólny
stan wkładów oszczędnościowych
м Р. К. О. wynosił na dzień 30.VI
r. b. 386.140 tys. zł., wobec 383.281
tys. na 31.V r. b., podniósł się więc
o 0.7 proc. W 376 komunalnych ka
sach oszczędności wkłady oszczęd
nościowe spadły z 528.995 na
526.865 tys. zł., a więc o 0.4 proc.,
wkłady instytucyj finansowych w
tych kasach zmniejszyły się z
35.098 tys. na 33.939 tys., a lokaty.
na rachunkach bieżących, czeko-
wych i żyrowych z 48.310 na
48.194 tys. zł.
W dwóch niekomunalnych ka-

sach oszczędności stan wkładów
na książeczkach oszczędnošcio-
wych zmniejszył się z 36.847 na
36.248 tys. zł., czyli o 1.6 proc., a
lokat na rachunkach bieżących,
czekowych i żyrowych ze 109 na
103 tys. zł. Natomiast wkłady in-
stytucyj finansowych podniosły się
z 6.484 tys. na 6.493 tys. zł,

15 kopalń zamknięto.
Górnicze związki zawodowe w

Katowicach ogłosiły długą listę za-

mkniętych szybów i ilość zreduko-
wanych robotników. Lista ta obej-
muje 11 kopalni węgla oraz 4 ko-
palnie cynku. Liczba zredukowa-
nych robotników przekracza sumę
12.000. Niebawem ma być zamknię
ta kopalnia Carmer, w której pra-
cowało 1200 robotników. Załatwio
n orównież sprawę redukcji w hu-
cie Pokój, gdzie zredukowanych
będzie 250 robotników.

Mniej protestów wekslowych, ale
i mniej obrotów gospodarczych.

Liczba protestów wekslowych,
skutkiem, coraz kurczących się
obrotów gospodarczych oraz
ostrożnej polityki kredytowej ban-
ków, jakoteż przemysłu i handlu,
stale się zmniejsza, Według da-
nych G. U. S, zaprotestowano w
czerwcu r. b. 289,4 tys. sztuk we-
ksli na sumę 63,6 milj. zł. wobec
322 tys. sztuk wartości 73 milj. zł.
w maju r. b., a 418.6 tys. weksli na
sumę 99,5 milj. zł. w czerwcu ub, r.

Według obliczeń Instytutu Ba-
dania Konjunktur Gospodarczych
i cen, stosunek weksli protestowa-
nych do płatnych wynosił w czer-
wcu r. b. 10.8 proc., wobec 14.3
proc. w maju r. b., a 11.4 proc. w
czerwcu ub. r.

W, pierwszem półroczu r. b. za-
protestowano w Polsce ogółem
weksli na sumę 485.5 milj. zł.

Jak jubilerzy londyńscy zabez-
pieczają swoje składy.

Na walnem rocznem zgromadzeniu
związku jubilerów londyńskich demon-
strowano w obecności 150 uczestników
najnowsze urządzenia dla zabezpieczenia
składów jubilerskich i witryn. Przedsta-
wiono napad samochodowy na skład ju-
bilerski w rodzaju tych, jakie codzienniie
zachodzą na ulicach Londynu. Zaledwie
zdołał włamywacz wybić okno wystawo-
we kluczem samochodowym, odezwała
się syrena, której ogłuszający ryk słychać
było w promieniu kilometra. W tej samej
chwili wyłożone w oknie kosztowności
stały się dla włamywacza niedostrzegal-
nemi, z powodu zamglenia ich. Równo-
cześnie eksplodowała bomba z gazem
łzawiącym, wypełniając nim cały lokal
tak, iż jubilerzy z uwagą śladzący prze-
bieg napadu, ze łzami w oczach i dusząc
się kaszlem, rozpierzchli się na wszystkie
strony. Ostatnią niespodzianką było zdję-
cie włamywacza, jakiego dokonał ukry-
ty w oknie aparat fotograficzny.
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przesadna
gorliwość urzędnika.

A jednak cyfra 13 jest cyfrą
naprawdę pechową. Przez >
szło dziesięć lat żyła sobie „Czar-
na Trzynastka” Wileńska Druży-
na Harcerzy radośnie i wesoło,
nieomal bez kłopotu. Nic też
dziwnego, że wszystkim dokoła
„Trzynastacy” opowiadali, jak to
cyfra 13 i czarny kolor szczęście
przynosi, iż twierdzenie o feral-
ności cyfry to przesąd i t. p.

Aż tu nieomal wszystko prysło.
Działo się... ot wczorajszego

czy innego dnia, gdy nasza Trzy-
nastka, radosna z laurów, jakie
zdobyła, reprezentując Polskę na
zlocie skautów w Estonji, powró-
ciła do rodzinnego grodu.

Wadliwa (według naszego zda-
nia) konstrukcja wagonów kolejo-
wych nie pozwala nawet tak spry*
tnemu narodowi, jak harcerzom,
wepchnąć 3-metrowych podpórek

ii0]

Projekt skandynawsko - baltyckiej
ni celnej.

Znany szwedzki dziennikarzi
polityk Fgnar Sódeberg wydał
niedawno brosżurę „Svensk Po-
litik”, w której rzuca śmiałą i o-
ryginalną myśl o skandynawsko-
baliyckiej unji cełnej. Myśl ta
powstała u autora, jako wynlk
rozważania gospodarczych i poli-
tycznych trudności doby obecnej.
Trudności te dają się we znaki
zwłaszcza państwom średnim i
mniejszym, do których właśnie
zaliczają się państwa skandynaw-
skie i baltyckie. Z pomocą nikt
tym państwom nie śpieszy — po-
zostawione są one własnym si-
łom.

l tu przed Szwecją ze wzglę-
du na jej centralne położenie i
siłę powstaje nowe zadanie.
Szwecja—zdaniem autora—winna
podjąć nowe kroki w stronę Nad-
bałtyki, lecz nie w drodze oręża,
a kultury i wzpółpracy. Chwila
obecna ze względu na kryzys i
tarcia polityczne w Europie, wy-
daje się być najodpowiedniejszą
dla akcji zbliżenia skandynawsko-
bałtyckiego. Mury celne między
sąsiadującemi blisko z sobą pań:
stwami należy obalać.

Unja celna zapewni całej pół-
nocnej Europie bardziej spokojny
byt. Oczywiście istnieją przeszko-
dy, jednak można je przezwycię-
żyć. Państwa skandynawskie i
bałtyckie mają wiele wspólnego:
pokrewną kulturę i dobrą wolę
do zbliżenia.

Wprawdzie jest to jeszcze zbyt
mało dla osiągnięcia tak olbrzy-
miego zadania, lecz z biegiem
czasu wszystko się może ułożyć.
Nie należy jednak zwlekać, to też
Szwecja powinna już teraz przy-
stąpić do opracowania projektów
unji i następnie rozesłać je zain-
teresowanym pańswom — Danii,
Norwegji, Finlandji, Estonji, Łot-
włe i Litwie.

Gdy te państwa rozważą pro-
jekty, należy zwołać kongres dla
zawarcia unji. W razie pomyśl-
nego załatwienia sprawy państwa
skandynawskie i bałtyckie zyska-
łyby większe znaczenie nietylko
w Lidze Narodów, lecz i w całem
życiu politycznem, gospodarczem
i kulturalnem Europy.
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Listy Irys

Wilno, w lipcu 1932 r.

w kuchni pod stołem

ulica Nieznana Nr. 13.
Szanowny Redaktorze —

choć jestem psem tylko
Do pilnowania domu — jednak wolną chwilką
Od pracy, lubię czasem flanować po mieście.
A że nieczuły jestem na wdzięki niewieście

1

Engagement

ET

I ten nacisk na wikt mój — to także niestety
Stąd, że chlebodawcami mymi są kobiety,
Kędy na pierwszym planie w domu: witaminy,
Kalafiory, szpinaki i inne jarzyny

I żadna mnie psia piękność usidlić nie w stanie —

Więc, przy nerwach w porządku, mam o wszystkiem zdanie

Traine i sąd właściwy.

Tych uwaś wynikiem
Że chcę Waszego pisma być współpracownikiem,

A że mam wstęp, skąd nawet wypchną reportera —

Będę Wam dawał wieści, wzmianki, et caetera

Z ulicy, z okolicy, no, i jak się zdarzy
Z psiemi komentarzami lub bez komentarzy.
Czy nowy współpracownik nie wydaje Ci się
Redaktorze, ciężarem przy polskim kryzysie?
Ja pensji żądam skromnej: jakiś kawał mięsa
Surowego, pieczeni, lub wędliny kęsa
Tak przy kości. I przyznam — że lubię słodycze,
Więc na słodki dodatek do mej pensji liczę, 3
Sądząc, że mi się u Was nieraz trafi gratka: я
Jakieś solidne ciastko albo czekoladka.
Skutki to wychowania wśród bab, od szczeniaka, |
Ta moja do słodyczy dziwna żądza taka, į

= (Winien mi sanacyjny rząd, co nienajlepiej :
: Stoi — gratytikację, bowiem... „cukier krzepi“)

P. S.

ы

Z czego mój psi żołądek no, wprost wyje z głodu.
, „Domyśleć się stąd łatwo z mej strony powodu

Poszukiwania pracy jeszcze dodatkowej.
Serwus więc Redaktorze i bywaj mi zdrowy.

Irys.
To idjotyczne imię też mi baby dały —
Też pomysł! Nieraz w mieście aż się trzęsę cały,
Kiedy się psów i suczek ze mnie śmieje siora.
Jednemu właśniem wyśryzł pośladek z wieczora,
Za te chichoty ze mnie! Ambit mam, na szczęście,
I kły moje to samo, co u ludzipięście!
Czekając odpowiedzi przychylnej, jak sądzę
Będę mógł zaspokoić dziennikarskie żądze,
Boć u Was miejsca teraz moc, w „Dzienniku“, w „Glosie“,
A ja zawsze coś złowię w tym miejskim chaosie
Co zajmie czytelniczkę alboczytelnika.
Że mnie drukować będą — radość mnieprzenika!
I nic do pióra mego szału nie ostudzi.
(Znana jest grafomanja tak psów jak i ludzi
Choć człek swój szał do pisma na papierze znaczy —
Pies — na słupie, na murze — no, słowem inaczej).
Tymczasem Wam podaję Redaktorze łapę
Rad, że mnie po koleżeńsku zaprosisz na sznapę,
A zwłaszcza na zakąski po niej, na sandwicze.
Bywaj zdrów! Powodzenia obu pismom życzę,

 

do namiotów, ani też foteli sław-
nej konstrukcji obozowej do prze-
działu wagonu osobowego, i sprzęt
taki trzeba było nadać jako prze-
syłkę bagażową. Takiż pech spot-
kał i kosz wypełniony fotografjami
(na szczęście więcej ich jest z
Urzędu Wojewódzkiego, niż na-
szych), albumami oraz kronikami
drużyny. Pięć razy tyle bagażu
wieźliśmy z sobą.

Szedł bagaż do Łotwy, do
Estonji i z powrotem, po zwinięciu
reprezentacyjnego obozu, aż trafił
w ręce gorliwego nadzwyczaj
urzędnika z Urzędu Pocztowo-
Celnego w Wilnie, p. Naruszewi-
cza. Nareszcie trafiliśmy na so-
lidnego człowieka. Co tam inni

urzędnicy polscy, łotewscy, czy
estońscy, albo czescy, którzy mile
się do takiego harcerskiego baga-
żu uśmiechali i ani jeden nie
wpadł na dowcip nałożenia cła.
Jeden p. Naruszewicz uratuje ho-
nor celników. Zapłaci Trzynastka
za pięć kijów-podpórki do namio- |
tów, zapłaci za fotele z sośnicy
(pamiętacie je Wilnianie z wystaw
harcerskich!) i zapłaci za foto-
śrafje z Wilna i Wileńszczyzny;
niech na drugi raz nie wozi do

Polski takiego towaru, niech się
jej odechce reprezentowania Pol-
ski zagranicą. P. Naruszewicz nie
znajduje paragrafu. czy artykułu,
zwalniającego takie cenne przed-
mioty od cła. Pozycja wwozu
drzewa do Polski znacznie się
zwiększy. I czyż trzynastka to nie
pechowa cyfra!

Nie pomogły tłomaczenia, wy-
jaśnienia, apelacje. Trzeba będzie
zapłacić po złotym z groszami od
kilograma (bagatela! tylko 105 kg.
waży cenny bagaż). W nocy wpa-
da p. Naruszewicz na inny dowcip
(widocznie miał ciężkie sny) i
przesłał reprezentacyjny bagaż do
wyższej instancji — do Urzędu
Celnego. Chwała Bogu! Tam ja-
koś chyba obejdzie się bez cła.

Prawdziwej cnocie zawsze na-
leży oddać cześć. Gorliwość p. Na-
ruszewicza zasługuje na specjalne
wyróżnienie. W kronikach „Czar-
nej Trzynastki” nazwisko jego zo-
stanie uwiecznione, właśnie w tej
kronice, którą chciał koniecznie
oclić, Przed każdą wyprawą za-
granicę będziemy je wspominali
i „błogosławili”.

Kom, Wil. Chor, Harc.

Do Zarządu

Kursów Maturycznych

„WIEDZA“
w KRAKOWIE

ul. Studencka 14/1.

Z wielką przyjemnością ko-
munikuję, że dnia 15 czerwca
1932 r. złożyłem egzamin nad-
zwyczajny z 6-ciu klas gimn. w
Państw. IV im. H. Sienkiewicza w
Krakowie z wynikiem dobrym.

Za sumienną pracę i trudy po--
niesionew ciągu 2-letniego przy-
gotowania mnie do powyższego
egzaminu, składam na tej drodze
Szan. PP. Profesorom oraz Szan.
Dyrekcji gorące i z głębi serca
płynące wyrazy podziękowaniai
wielkiej wdzięczności.

Adolf Zientek,

Dolna Liszna, Czechosłowacja.

OROОНО АРЬТРУЫНЕЛЫ—>ТООООЩИЦИИ

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

"WOJNA BOLIWII Z
PARAGWAJEM.

SANTIAGO DE CHILE (Pat).
Konflikt zbrojny pomiędzy Boliwią
a Paragwajem wydaje się być co-
raz bardziej nieunikniony. Acz-
kolwiek Boliwja nie zgodziła się
na interwencję jakiegokolwiek
państwa w charakterze pośredni-
ka, Argentyna, Brazylja i Chili
pragną jak najwydatniej przyczy”
nić się do pokojowego załatwienia
konfliktu.

Przy braku apetytu, zepsutym żołąd-
ku, upośledzonem trawieniu, obstrukcji,
zaburzeniach przemiany  materji, po-
krzywce i swędzeniu, naturalna woda
gorzka „Franciszka-Józefa* usuwa z or-
ganizmu substancje gnilne zatruwające
organizm. Żądać w aptekach i dro-
gerjach, 14442—0

  dt    
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Z KRAJU.
Burze w wojew. poleskiem.

BRZEŚĆ n-B. (Pat.) Ostatnie
burze, jakie miały miejsce na
terenie woj. poleskiego były przy-
czyną szeregu wypadków porażeń
piorunem, jak również pożarów.
We wsi Swięcica, pow. łuniniec-
kiego od uderzenia pioruna spalił
się dom Romana Kurylowicza.
Kuryłowicz z żoną 26-letnią (lja-
ną, znajdujący się w tym czasie
w swoim domu zostali zabici
przez piorun. We wsi Plachow-
szczyzna, pow. prużańskiego,, od

uderzenia pioruna spalił się dom
Moroza Romana, oraz porażona
została Barbara Karpowiczowa,
znajdująca się wówczas w domu.
Karpowiczową w stanie Бетпа-
dziejnym przewieziono do szpi-
tala. Na polu w pobliżu wsi Hry-
niewicze, pow. kobryńskiego zo-
stali zabici przez piorun 32 letnia
Teodora Łukjanowicz, mieszkanka
wsi Hryniewicze, oraz 28-letni
Józef  Chilkiewicz mieszkaniec
wsi Zahorze.

Fale Niemna podmyły cmentarzysko prawosławne.

Wielka wieś Dokudowo, poło-
żona nad Niemnem, między Lidą
a Nowogrėdkiem, posiada na
miejscu urząd gminny, szkołę,
kościół prawosławny i posterunek
policyjny. *

Koryto Niemna wżera się w
stoki prawosławnego cmentarza
dokudowskiego.
W czasie wiosennej powodzi

woda wspięła się w górę i wtar-
gnęła do mogił, wyrzucając z nich
nieboszczyków razem z trumnami.
Spustoszenia okropne.

Ze 100 czaszek ludzkich. ty-
siące kości i całe stosy ubrań,
z których Niemen wypłókał roz-
miękłe ciała trupów, wszystko to
leży na widoku.

Porażeni od pioruna.

Na polach mejszagolskich w
czasie prac meljoracyjnych zostali
porażeni przez piorun technik
meljoracyjny Sadowski Wacław i
Kazimierz Głotkowski, obaj z Wil
na. Głotkowsk przybył do Mejsza-

goły do krewnych w goścnę. Dzię-
ki pomocy lekarskiej zdołano u-
trzymać Sadowskiego przy życiu,

zaś Głotkowsk poniósł śmierć na

miejscu.

Pożary od pioruna.

LIDA. (Pat). W bieżącym ty-
godniu na terenie powiatu zanoto-
wano 8 wypadków pożaru spowo-
dowanego uderzeniem pioruna.
Dzięki przytomności mieszkańców
pożary nie przybrały większych

rozmiarów. Spłonęły w poszcze-
gólnych miejscowościach 4 domy

mieszkalne i kilka budynków go-
spodarczych. Wi Horniach gminy
lidzkiej został zabity mieszkaniec
tej wsi Jan Skiemiesz.

Ojcobójstwo.

LIDA. (Pat). Dochodzenie w
sprawie ojcobójstwa, dokonanego
w dniu 11 lipca przez Michała Ja-
kucia, mieszkańca wsi Ogrodniki
gminy lidzkiej, na swym ojcu Ada-
mie ustaliło następujące szczegóły:
W dniu 11 lipca między synem

i ojcem wynikła sprzeczka na tle
przeniesienia stodoły do nowoprze
niesionej kolonji. Kłótnia przeisto-
czyła się w bójkę, w czasie której
Jakuć Michał zadał ojcu swemu
18 ran nożem, a w końcu uderzył
ojca siekierą w głowę. Po zamor”

dowaniu ojca Jakuć Michał usiło-

wał popełnić samobójstwo wy-

strzałem z obciętego karabinu. Ku

la przeszyła mu klatkę piersiową,

nie powodując jednakże śmierci,

Po dwutygodniowej kuracji w szpi

talu Jakuć został osadzony w wię-

zieniu lidzkiem. Badany przez po-

licję, morderca oświadczył, iż od
kilku lat nosił się z zamiarem za”

bójstwa ojca i popełnienia samo-

bójstwa, gdyż nie mógł żyć w

ciągłych nieporozumieniach na tle

władania wspólną gospodarką.
 

Tanie materje dla najuboższej ludności
węgierskiej.

Budapeszt. (Centropress). Od

sześciu miesięcy urzęduje już na

Węgrzech komisarz cen, którego

praca dotychczas nie była widocz-

ną. Nie oznacza to jednak, że ko-

misarz ten jeszcze nic nie zdziałał.

Jest to człowiek nadzwyczaj dy-
skretny, który pracuje więcej za
zamkniętemi drzwiami i w komi-
sjach. Dotychczas interwenjował
przy ustalaniu cen opału, mąki

chlebowej i t. p, Obecnie daje się
publiczności poznać rozleglejszą
akcją, zmierzającą do przyodzia-
nia najuboższych warstw ludności.

Komisja cenowa zawarła umowę z
krajowemi fabrykami tekstylnemi
i korporacjami handlowemi, mocą

której wprowadzone mają być na
rynek tanie materje na ubrania.
Materje będą różnych gatunków,

a cena ich nie może przekraczać
wydatku zwyczajnego rodziny, tak

aby nie został zagrożony poziom
życiowy robotnika. Wyrób tych

towarów będzie pod kontrolą urzę
dową, a do cen nie mogą być doli-
czane żadne dodatki.

 
 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

SPORT.
Dzisiejsze imprezy sportowe.

Rano od godziny 8.30 na Pió-
romoncie mamy zawody lekko-
atletyczne o mistrzostwo okręgu
wileńskiego. Wieczorek usiłował
będzie poprawić rekord Polski.

ieczorem mamy na boisku
6 p. p. leś. na Antokolu mecz pił-
karski między 1 p. p. leg. a dru-

żyną 6 p. p. leg.
Tenisiści A. Z. S. dokończą

dzisiaj rozpoczęty w ubiegłym ty-
godniu mecz z graczami Ż. A. K. S$.

Mecz odbywać się będzie na
kortach A. Z. S$. przy ul. Zakre-
towej.

Makabi bije Ż. A. K. S. 3:0.

Mecz o mistrzostwo piłkarskie
Wilna między dwoma rywalizują-
cemi z sobą drużynami žydow-
skiemi wygrała po dość ostrej wal-
ce, jak przypuszczaliśmy, drużyna
Makabi, która do przerwy jednak
nie mogła zdobyć cyfrowego pro-
wadzenia. Narazie zanosiło się
nawet na remis, ale przecież Ma-
kabi nie mogła ttracič ani jednego

z Ż. А. K. S. punktu, bo inaczej
mecz decydujący o mistrzostwo
z 1 p. p. leg. mógłby się nie odbyć.

Makabi dopiero po przerwie
zaczęła grać i przez Antokolca,
który strzelił dwie bramki, i przez
Jałowcera zdobyła dwa punkty
i stanie do walki decydującej, któ-
ra odbędzie się 7 sierpnia.

Kursy pływackie.

Kuratorjum Okręgu Szkolnego
Wileńskiego podaje do wiadomści,
że na własnym basenie (Brzeg An-
tokolski, Przystań Wioślarska
Państwowej Szkoły Technicznej)

odbywają się bezpłatnie kursy
pływackie dla uczącej się mło-
dzieży. Godziny: dla uczenic —
11-ta, dla uczni — 15-ta. Opieka
zapewniona.

 

Z pogranicza.
Katastrofa samolotu sowieckiego

pod Stołpcami.
Na terenie odcinka graniczne-

go Kołosów mieszkańcy pogra-
nieznych wsi oraz żołnierze K.
O. P-u byli onegdaj rano świad-
kami katastrofy samolotu sowiec-
kiego. Samolot ten o typie wy-
wiadowczym przez dłuższy czas
krążył na dość znacznej wysoko-
ści nad terytorjum  polskiem.
W pewnym momencie samolot
zaczął spadać, lotnik jednak zdą-
żył w ostatniej chwili poderwać
maszynę, skierowując ją na teren
sowiecki. Dla obserwujących sta-
ło się jednak jasnem, że lotnik
walczy z jakimś nagłym defektem

Podpalenie kołchozu

motoru. Wskazywał na to, za-
równo nieregularny warkot mo-
toru, jak również parabole, jakie
zataczał aeroplan.

Mimo to pilot szczęśliwie mi-
nął linję graniczną i tu dopiero
przy lądowaniu w odległości kil-
kuset metrów od słupów granicz-
nych nastąpiła katastrofa. Samo-
lot zarył się w ziemię i skutkiem
raptownego zderzenia przewrócił
się do góry kołami.

Na miejsce wypadku pośpie-
szyła sowiecka straż graniczna,
ratując obsługę. Pilot—oficer so-
wiecki Gołołobow został ranny.

sowieckiego i walka
włościan z oddziałem karnym G.P. U.
Ze Stołpców donoszą, że w

okręgu Zasławskim przed kilku
dniami podpalony został kołchoz,
„Krasnyj Pianier“. Pożar został
wkrótce zlokalizowany. Zdążyła
jednak spłonąć stodoła z narzę-
dziami rolniczemi i kilka sztuk
żywego inwentarza.

Aezkolwiek sprawcy podpale-
nia nie zostali ujawnieni, władze
sowieckie powzięły podejrzenie
w stosunku do okolicznych, przy-
pisując im ten akt sabotažu.
W związku z tem wysłany został

Bunt

RÓWNE (Pat.) Donoszą z po-
granicza: Zbiegowie z Bolszewji,
którzy przzekroczyli granicę w
ostatnich czasach, opowiadają,
iż przed tygodniem w miasteczku
Sławucie na terenie sowieckim
wybuchł bunt milicji, która wy-
powiedziała posłuszeństwo. Wła-
dze bolszewickie obstawiły miasto

karny oddział G.P. (I. Przy aresz-
towaniu włościan. doszło do
zbrojnej utarczki z mieszkańcami
wsi Kiryłowka. Chłopi uzbroili się
w siekiery, drągi, a niektórzy na-
wet w broń palną. W wyniku
kilkunastominutowej batalji wię-
kszość włościan została areszto-
wana i wywieziona do Mińska,
część jednak zbiegła do okolicz-
nych lasów, gdzie znalazła schro-
nienie.

Za zbiegami zarządzono pościg.
Wynik nie jest znany.

artylerją i zbombardowały
wzniecając pożar.

je,
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Kary cielesne w więzieniach angielskich.
Przed paru dniami pisaliśmy o

stosowaniu kar cielesnych za ban-
dytyzm i łobuzerję w szeregu
państw jak Węgry, Danja, Anglja,
ostatnio również zaprowadziły te
kary niektóre stany Ameryki Pół-
nocnej,

O karze cielesnej, praktykowa-
nej w więzieniach angielskich pi-
sze prasa angielska:

Sedzia koronny w Birmingham
Mac Cardy oświadczy: „W osta-
tnich latach rozlała się szerzej w
Anglji fala przestępstw, niż kiedy-
kolwiek w ciągu ostatnich 60-ciu
lat. Dwa lata temu przepowiada-
łem wzrost przestępczości w An-
glji. Przepowiednia moja sprawdzi
ła się. Sądzę, że przestępczość bę
dzie rosła dalej, a co jest nagroź-
niejszym przejawem, to fakt, że
większość przestępców rekrutuje
się z pośród ludzi nie mających u-
konczonych lat 39-tu“,

W] związku z oświadczeniem
sędziego Mac Cardy, które wywo”
łało w całym kraju wielkie wraże-
nie, znajduje się zwrot w prasie i
opinji angielskiej, które wypowia-
dają się za zaostrzeniem kar za
przestępstwa.

Wiielki dziennik londyński „Dai
ly Express' pisze co następuje:
— „Cała opinja pochwala wy-

rok wydany przez sędziego Avory,
który skazał 3-ch bandytów na ka-
rę osmagania, motywując swoją
sentencję tem, iż należy przystąpić
do energicznej walki z bandyty-
zmem.

Kary cielesnej obawiają się

przestępcy bardziej niż kary wię-
zienia. W rzeczywistości kara ta
jest tak ciężka, iż wielu sędziów
waha się przed jej zastosowaniem
ze względów humanitarnych.

Przed wykonaniem sentencji le
karz więzienny bada skazanego, a-
by stwierdzić, czy może on wytrzy
mać określoną ilość uderzeń. Ska-
zanego przywiązuje się za ręce i
nogi do żelaznego trójkąta, tak, a-
by nie mógł się ruszyć i obnaża
się do pasa. Wówczas lekarz bada
$o ponownie, aby sprawdzić, czy
skazany jest wytrzymały fizycznie.
Dwaj dozorcy, wyćwiczeni w rze-
miośle biczowania stoją po obu
stronach skazańca. W rękach trzy
mają dziewięcioramienną dyscy-
plinę, osadzoną na krótkim trzon-
ku, której każda pletnia mierzy o-
koło metra długości.

Na dany sygnał dozorca wymie
rza udzerzenia w plecy skazanego.
Wyjątkowo tylko silni ludzie mogą
wytrzymać uderzenia, nie wydając
okrzyku bólu.

Po szóstem uderzeniu następu-
je przerwa i jeśli lekarz stwierdza
po zbadaniu, iż skazaniec może
wytrzymać resztę uderzeń, drugi
dozorca przystępuje zkolei do eg-
zekucji.

Zazwyczaj jednak lekarze
wstrzymują ekzekucję już po szó-
stem uderzeniu, poczem skazańca
przenoszą do szpitala więziennego
dla opatrzenia i leczenia ran. W
takim razie drugą połowę kary o-
trzymuje skazany po wyjściu ze
szpitala."

 

Ze świata.
Jak spędza wakacje prezydent
Czechosłowacji T. G. Masaryk.

Praga. (Centropress). Tego-
roczne wakacje letnie postanowił
prezydent Masaryk spędzić w ma-
łej wiosce w pobliżu Turczańskie-
go Świętego Marciną na Słowa-
czyźnie, dokąd wyjechał w ponie-
działek dnia 25 lipca.
W wiosce tej, zwanej Bystrzycz-

ką już przed wojną światową T. G.
Masaryk chętnie przebywał. Uko-
chał bowiem tamtejszy lud sło-
wacki i spodobała się mu piękna
okolica. Tam też dawniej roz-
myślał o koncepcji współpracy
Czechów i Słowaków, którą pó-
źniej tak wspaniale uskutecznił.

Całą okolicę Turcz. Św. Marci-
na i Bystrzyczki zna Masaryk do-
skonale jeszcze z czasów swych
podróży turystycznych i znany był

„Ww tym kraju już wówczas, kiedy
tam bawił jako profesor na wy-
wczasach letnich.

Po wojnie światowej córka
prezydenta Masaryka dr. Alicja
Masarykówna zakupiła w By-
strzyczc: małą parcelę i w ciągu
ostatnich a:.'. "at wybudowano na
niej dom, w k. obecnie za-
mieszka przez kilka tygodni pre-
zydent T. G. Masaryk. Pobyt pre-
zydenta Czechosłowacji w By-
strzyczce jest zupełnie nieoficjal-
ny. Jest to odpoczynek w kole ro-
dzinnem. Zjadą się tam liczni
krewni prezydenta,

«m

W Bystrzyczce prezydent Ma-
saryk spędza życie zupełnie prosto
wychodzi pomiędzy lud wiejski,
pomiędzy którym jest dużo jego
znajomych z dawniejszych czasów.

W! czasie feryj letnich nie za-
niedbuje swego ulubionego spor-
tu: jazdy wierzchem. Masaryk
często rozpoczyna dzień prze-
jażdżką konną. Przypomnieć nale-
ży, że Masaryk liczy obecnie 82
lata i czuje się zupełnie zdrów dzię
ki sportowi i wstrzemięźliwości.

Szczęśliwy kraj.

,_ Któżby uwierzył, że w Europie
istnieje taki zakątek! A jednak na
dalekiej północy, na morzu Lodo-
watem piękna wyspa Islandja nie
wie, co to kryzys. Liczy ona za-
ledwie 110.000 mieszkańców. Kraj
nie jest bogaty, żyje z ciężkiej pra
cy (przeważnie z rybołówstwa),
nie wie jednak, co to jest kryzys.

W kraju tym, który posiada naj
starszy, bo liczący zgórą tysiąc lat
parlament, gdzie kwiaty kwitną
przez rok cały, a w pobliżu gorą-
cych źródeł hoduje się nawet wino-
grona i melony, gdzie kobiety od

setek lat posiadają prawo wybor-
cze — życie ekonomiczne, kultu-
ralne i polityczne nie doznało о-
statnio żadnych wstrząsów. Gdy
świat cały idzie naopak, w Islandji
nawet w życiu społecznem nic nie
uległo zmianie: przeciętna rodzina
liczy conajmniej sześcioro dzieci, a
rozwody należą do najrzadszych
zjawisk,
бв |, и

аапааРОН IIST SIS SI II ITT IIS III III INIT TENTT PASKOORDO L WIELE

DŹWIĘKOWY
KINO- £zm, «HELI 0S> |

ulica Wileńska 238, tel. 526.

 

wenno CASINO |
Wielka 47. tel. 15-14.

 

DZWIEK. KINO-
TEATR «PAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 528. łowej.

 

Dziś py
wer i Hans St
2) Pikantna, powabna, wio-
sniana Lili Damita jako
w aeroplanie linji powietrznej Paryż—Londyn. Ceny od 25 gr. Poc

ny Program! 1)
NMiezwykle emocjonując

*« Pełna realizmu i. prawdy historja kobiety,

CENY od40 groszy. Najbardziej atrakcyjny program.
1) Po raz pierwszy ROSYJSKI FILM ARTYSTYCZNY!
2) Wznowienie wielkiego przeboju polskiego

w-g genjalnego dzieła St. Zeromskiego „Wiatr od Morza |
Na 1-szy seans ceny zniżone. Ceny od 40 gr.

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Wspaniały Podwój-
Świetny dźwiękowiec Sensacyjny

e momenty. Niewidziana akrobatyka.

 

ii i ii iii

program! Najświetniejsza para kochanków LII Dago-
jluwe zachwyca wzrusza w dramacie salonowo-erotycznym

Awanturnica
Miłosny

w głównej roli męskiej Geor|

Postrach Gór

tek o godz. 4, 6, 8 i 10,15. Ceny od 30 gr.

W Tajde Sybiru. (kajdany)wsirajesstn:ана
s, Kazimierz Junosza-Stępowski.

Aleksander. Akcja odgrywa się
w Londynie, Paryżu, na pokładzie okrętu transatlantyckiego I

zątek o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie świąt. o g. 2.

 

z chlubą filmów an mistrzem ekwilibry-
styki, królem Cowboyów

Tempo akcji. 2) Potężny dramat dźwiękowy
która poświęciła wszystko dla dzieci. W rol. gł. John Boles

oraz pięcioro małoletnich dzieci. Wzruszająca treść Nadzwyczaj ciekawe. Nad program; Dodatki. Począ-

Adam Brodzisz, Eug. |

Szept Nocy

en Maynard w roli tytu-

    

 

<
prawdziwego wszechšwiatowej slawy z

Piwa Żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą

ARCYKSIĄŻĘCY BROWARw
Pa ZARZECZNA19.TEL.18—62.

 

OSTRZEŻENIE!
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki
„PATENT“ ARCYKSIĄŻĘCEGO

sumentów Przeto ostrzegamy
fikatami i prosimy uważać

W ZYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-

ŻYWCU

Do wynajęcia mieszka-
nie słoneczne 5 pokojo-
we ul. Podgórna 5.

 

Do wynajęcia mieszka-
BROWARU nie 4 pok. ze wszelk.

wygodami Sosnowa 9-a
m. 9. 9956

przed falsy-
przy kupnie

 

Pokój słoneczny suchy
niekrępującem wej-

ściem do wynajęcia ul.
Wiłkomierska Nr.3m.11.

gr5

5, 4,311 pokojowe
mieszkania do wynajęcia

i RZ ul. Lwowskiej dom
r. M. 9954

Mieszkanie 6 pokojowe
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Suri Reprez ar odremontowane z wygo-

si M. mei. Cymbler от 2 че SKŁAD Do sprzedania Sm Eina° Ą |_1— 8
. ObwieszczenieNo Z.--17/32. wsyznyczNe SKÓRNE, klm. od Wilna. Teren forte= NA RATY Do egzaminów Udziałowców ze „NE

MOCZOPŁ. Tel. 15-64, wodny. Szuszkiewicz, Janin, Ašioiki Gia) pod ios konkursowych w Szkole 7 kapitalem od 100 zł. LOKALE |
Е Przewodniczący Wydziału VI Sądų Okręgo- OKIEWICZA| 12 a TQGAlińo. 9902—1 Fisharmonji ©; k 10 ih tr, Technicznej przygotowu- poszukuje organizująca | | Mieszkanle 4-pok

wego w Wilnie niniejrzem ogłasza, iż w dniu 17 = ы & niska po gr. kw metr. ję student — nauczyciel. się wytwėrnia dywanėw. «===т pokojowe

la 1932 | ® Tatarskiej, 9—2 i 5—8. oraz centrum z budyn- y do wynajęcia. Weranda,
sierpnia 1932 roku o godzinie i0-ej rano w tymże K. DĄBROWSKA : WI . Stefańska 23—9. Wilkomierska 1. m. 202 lekt a ,
Sądzie będzie rozpoznawana sprawa Zarządu Spół- Эдпоиожтиныииионниоян (F-ma istnieje od r. 1874) kami przy Me Wilno— 9938 godz. 12—14 , SKLEP elesa €,Konarskie- |

ki Ake. „M. Gordon—Handel SuknemiManutaktu- Wilno,ul.Niemiecka3m.1! Warszawa. ejscowośćpopo"; b 2 2-ch pokol do wy- 5° 9950 |

zrs przediuženia odroczenia wyplat AKUSZERKI * Ё'.':ь:?ы:%::т":'и:з:; PRAKTIKA СОЧ о najęcia ul. Końska

pr. Nr. Z. 17-32. 3 A) py Dh pipe==" !
Wszyscy wierzyciele wspomnianej Spółki EASENYTWZWIGGOZTWEA Aparat fotogr. blonko- sosnowemi lasami. Do- | RÓŻNE LETNISKA. Nr. 14. 319

Akcyjnej mogą przybyć na rozprawę celem udzie- AKUSZERKA wy kupię okazyjnie. Wil- jazd naOne: SELILO ЕН
lenia Sądowi wyjaśnień. no I skrytka Nr. 64, sem Ł,Ha) Edas Mieszkania ; Pragnienie.

St. Sekretarz: MARJA 9958—0 oth i tr telef Pokój do wynajęcia. Letnisko Lekarz: Czy panu do-
582 (=) podpis nieczytelny. DŁU o. elektryczne, M 00, Tamże potrzebna młoda ipokoje ° Кисга pragnienie? !

ЬЪАК'.ЕКП…А ° Wszelkich produktów policja na miejscu. Mają- służąca z rekomendacją, w willi „Uroczej* w lesie Pacjent: Dokucza? |
tek Połuknia, właściciel-

rolnych i gospodarstwa ką Różańska lub Wilno,
wiejskiego bezpośrednio Bąkszta 10, m. 4 od 4—5
od producentów — ро- po poł.
szukujemy. Spółdzielnia .

Mickiewicza 19—12. sosnowym, do wynajęcia
9951—0 o pokoje. Można z cało-

—ndziennem utrzymaniem,
od 5 zł. dziennie. Tenis,

Tomasz Tomaszewski krokiet, radjo. Komuni-

przyjmuje od godz. 9 do VELO. Broń Boże, wprost prze- |
7 w. Kasztanowa 7, m. 5. |JAGIELLOE LLojIKAS ciwniel

AsasET age

Do wynajęcla mieszka-
nie 5 pokojowe ul. Arty-
leryjska Nr. 1 m. 5,

9938—0

DO POMNIKÓW WIECZNE FOTOGR.
BR. BUTKOWSCY,

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 28.
Zaszczyc. uznan. Ich owiątobl. Papieżów

WZP69

 

 

  

 

 

 

 

Piusów X i XI Wykon. pocztówek, legi- „Blok“ Warszawa, Szpl- tel Ц ti -

bymacj poetów, grupsiec ее| — АколЕКА— PTA NINA ika iačiožo p dotadzojdzów zmie auksaaa, kasaainuupozow., wsz. nowości. 886 ŚMIAŁOWSKA zupełnie rzynlec ul. Krzywa Nr. 27 kolejowym przy Dyrekcji rozolimka, Kolonja szat? Mieszkanie OZDEZEE

iS ij o przeprowadziła się. nowe Sprzedaje się folwark T. 1- 9945—0 o K. P. w Wilnie, zemie- gą, Zajączkowska. 6, 5,3 pokojowe wygo- |
в L Garkiarškia) +: mi 16 268 (wielo- 6' km. od Wilna, prze- ——————— szkały w Wilnie przy ul. 9942—0o dy do wynajęcia Mickie- DRUKARNIA |

$ILV-OZON:MOTOR ul. Mickiewicza. — Tam- ' letnia piękna pozycja, las, wo* Spriedam don Mostowej 3a, m. 24 so- wicza 37 udozorey. 318

że gabinet kosmetyczny gwaran- da, zabudowania, sad. łidnie wypełnia zastrzyki, Letnisko - pensjonat I INTROLIGATORNIA
\ poprawia cerę, usuwa <ja) zł. Odpowiedni na letnisko. 0 7-miu pokojach, park, opatrunki I wszełkie in- rega 2 duže ladne pokoje u-

Bodenkki kosz it Gb 1200. Ki- Dowiedzieė się w Re- 5 hk. ziemi, w uroczej ne za minimalnem wy- „ od stacji Jaszuny meblowane do wynaję- | ZWIERZYŃSKJEGO
° °

maj. Msr- nagrodzeniem. 9959—0o poczta Małe Soleczniki   
SH

    

 9952—0 o dlowego, sklepu i t. p.Wale: Moga pzzęsi: jęcia od 14 września. Za- BILETY WIZYTOWE,nośląski poleca:
pytać dozorcy Kasztano-
wa 5.

ska 4. H. Abelow. « miejscowościgry. 702—00 10% s „Dogs ma I ina Sai felnarE Tateizyszk) RB cia Mickiewicza 124

KPOKORY с ka z domem około 2700 an I MostowaUl.1. Tel' 12-44

› Kupno „RTPsążni we wsi Kropiwni- wicza 15—16 od 3—4. 5 ы

4 Po rzedaž P "a o ra SPRAWY cy. Zgłoszenia do Zarzą-Dać NOJĘ (o 5000 Li, 9960—0 o re wędkącadnooo '
Dr Zeldowicz ® ś szowe oraz węgiel gór: || MAJĄTKOWE du maj. Markucie k-Wilna do przedsiębiorstwa han- w śródmieściu do wyna- в

°

W odloptošti 20 klm,WENERYCZNE OKAZYJNIE!
|

CHOR. SKŁAD DRZEWA ofe w charaktorza wspól: ZAPROSZENIA,

 

MOCZOPŁ. !1 SKÓRNE różne pozostałe z licy- Sprzedam z powodu 9944—2

9—1 i 5—8 w. tel. 2-77, tacji rzeczy фга samo. Michała hr. Tyszkiewicza wyjazdu 2 domy dre- NAUKA į nika.—Wyczerpujące pro- Sawa= I RUŽNE KSIĄŻKI
Dr.Sz.B { <w chody ss aje tanio w wiinie, ul Tartaki 28 wniane o 9 mieszka- pozycje kierować Biuro trzymaniem do wyneję- Nowo -odramontowane DO OPRAWY

r. Sz. Bernsztejn n_, zejdowiczowa Lombard ul. Biskupia 4, tel. 751. nlach Ziemia wlasna.UaReklamowe S. Grabow- oo) "'Na miejsca ję. 4 Pokojowe mieszkanie
Ckoroby skórna wane- kobiece, weneryczne, ZO od Dostarcza również dla "owomiejski a DE Do matury as? otgd RSS zloro, łodzie, las, od o- 49 wynajęcia ul. Finna 5. WYKONYWA
ryczne i moczopłciowe róg mocz. prz. 12 — 2 PSPC urzędów i instytucji. Dla © przygotowuję eksternów. 5 "9 * © oby 3 zł. Informacje 947 DUNKTUALNIE.

9—1 i od 4—8 pp. į 4—6. ul. Mickiewlcza 24 Chocimska 18 (od 5—6).P. P. Urzednikė ty.

LDAA" 5953-76 9943—1 o INDIANIN CARE

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW. NIECIECKI.

Mickiewicza 28,m.5. 104—0
  Chocimska 27—13 R.
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