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Kłajpeda na tle litewskiej racji stan 
Morze i charakter zdobytego terenu. 

Dzień 10 stycznia 1923 roku pozo- 
stanie obok daty ogłoszenia niepodle- 
głości Republiki Litewskiej najbar- 
dziej doniosłym dniem w historji 
współczesnej Litwy. 

W dniu tym Litwa, jako państwo. 
dotarła po raz pierwszy do morza, 
otwierając sobie dostęp bezpośredri 
do świata zdobywając warunki szero- 
kiego państwowego rozwoju, kładąc 
podwaliny istotnej niepodległości. 

Obszar zajęty drogą zbrojnego za- 
machu i przyznany Litwie następnie 
przez mocarstwa jest stosunkowo nie 
duży. Ale przecież nie o obszar tu 
chodzi. Wynosi on 2450 klm» i liczy 
obecnie 141.645 mieszkańców. Poło- 
żony na: prawym brzegu Niemna, gra- 
niczy z morzem na długości 70 klm. 
i posiada port Kłajpedę, nadający ca- 
łą wartość temu terytorjum, 

Kraj ten mianem Małej Litwy ochrz 
czony stanowi cząstkę zaledwie ziem 
zajmowanych niegdyś przez pokrew- 
ne Litwinom plemiona Pruskie. Za- 
siedlony pierwotnie przez pobratym- 
czych Nadrowów, Skaldów i Kuronów 

wytępionych i wynarodowionych pra 
wie zupełnie przez Zakon Krzyżowy, 
dopiero od połowy 14 wieku zaczyna 
zaludniać się wychodźcami z Litwy. 

W 18 wieku osiedla litewskie docho- 
dzą prawie do Pregoły, lecz od tego 
czasu zaczynają się cofać pod napo- 
rem germańskim. Jeszcze w począt- 
kach 19 wieku ludność litewska prze- 
waża w 10 okręgach Prus północno- 
wschodnich. 

Na terenie dzisiejszego okręgu 
Kłajpedy na wschodnim brzegu Niem- 
na podług danych Konsystorza ewan- 
gelickiego w r. 1850 osób mówiących 
po litewsku było około 65 proc. w r. 
1880 — 55 proc., w r. 1910 — 53 proc. 

Spisy władz swieckich w tym o- 
statnim roku podawały mówiących po 
litewsku 48 proc. 

Spis przeprowadzony przez władze 
Htewskie w r. 1925 na podstawie już 
nie językowej, a narodowościowej 
znalazł na tem terytorjum takich co 
poczuwali się do litewskości zaledwie 
tylko 26.5 proc., Niemców 45.2 proc. 
24.2 proc. określiło siebie jako Kłaj- 
pedzian. Są to prawdopodobnie zmien 
czeni Litwini, mówiący jeszcze je- 
dnak po litewsku. 

Obraz więc stosunków ludnościo- 
wych tego najważniejszego terenu dla 
Litwy współczesnej jest taki, że gdy 

z języka około 50 proc. mieszkańców 
zaliczyć jeszcze można do narodowoś- 

ci litewskiej to przyznaje się wyraźnie 
do tej narodowości tylko 26 proc., a 
do solidarności politycznej z elemen- 
tem litewskim, jak to wykazały póź- 
niejsze wybory i głosowania do ciał 
samorządowych i parlamentarnych, 
poczuwało się zaledwie od 5-15 proc. 

Otrzymała w ten sposób Litwa 
kraj. który nigdy do niej politycznie 
nie należał, nigdy nie stanowił z nią, 

pomimo, że predystynowało go do te- 
go położenie geograficzne, wspólnego 
obszaru gospodarczego, kraj zaludnio 
ny przez ludność w większości obcą 

jej psychicznie, a w znacznej części i 
rasowo, związaną całą swoją psychiką 
i kilkusetletniemi więzami kultural- 
nemi z sąsiedniem państwem, od któ- 

rego oderwana została przemocą i 
które nie rezygnowało wcale z zamia- 
rów rewindykacyjnych przy pierw- 
szej nadającej się sposobności. 

Litewska racja stanu. 

W tych warunkach sytuacja pań- 
stwa łatwą nie była. W każdym je- 
dnak razie najprymitywniej pojęta 
państwowa racja stanu, gdy chodziło 
© ten jedyny brzeg morski, jedyny wy 
lot w świat, podstawę i rękojmię roz- 
woju i niepodległości kraju, kazała 
dążyć do zespolenia tego terytorjum 
jak najściślej z państwem pod wzglę 
dem politycznym, gospodarczym i 
kulturalnym, tak aby jak najprędzej 
zrosło się z niem w jedną organiczną 
całość, której by już nikt ani z zew 
nątrz. ani z wewnątrz kwestjonować 
nie mógł. 

Litwa kraj nadmorski, od wieków 
jednak od morza odcięta (skrawsk 
Połągi nie może tu być brany poważ 
nie) miała psychologję wybitnie lądo 
wą. należało więc przedewszystkiem 
zmienić nastawienie psychiczne na- 
rodu do zagadnień morskich, trzeba 

było go do tego morza zbliżyć, z tem 
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morzem zespolić, niejako w tem mo- 
rzu wykąpać, uczynić to morze ele- 
mentem myślenia gospodarczego i 
politycznego każdego obywatela, ele- 
mentem zapładniającym wyobraźnię 
młodego pokolenia by bez morza nie 
mógł Litwin w przyszłości rozumieć 
swej ojczyzny, jak Duńczyk, Holea- 
der, czy Skandynawczyk. 

Tu nie było czasu na długą powol- 
ną ewolucję. Zarówno historja minio- 
na pobrzeża jak i stan jego obecny 
oraz tendencje rozwojowe z za miedzy 
nagliły tu do posunięć radykalnych. 
I na to jedyną i niezawodną drogą by- 
ło przeniesienie samego centrum ży- 
cia państwowego, całej jeśli tak mo- 
żna powiedzieć, symbolicznej istoty 
państwowości nad brzeg morski — 
przeniesienie „tymczasowej chociaż- 
by stolicy państwa do Kłajpedy 

Stolica z natury swojej tysiączne- 
mi nićmi wiąże z sobą kraj cały. Za- 
równo skoncentrowanie tu całej sieci 
administracyjnej, jak życia kultural- 
nego i gospodarczego, urzędy publi- 
czne, zakłady naukowe, młodzież, ży- 
cie polityczne, tysiące interesów, wy- 
miana ludzi, — wszystko to musiało 
by wtenczas kraj z morzem wiązać i o 
morze zazębiać. 

Oczywiście w parze iść musiałby 
tutaj i gospodarczy rozwój zarówno 
całego terytorjum prowincji, jak i 
samej stolicy. Ludność musiałaby od- 
czuć przyłączenie do Litwy, jako wyj- 
ście z dotychczasowego stanu upośle- 
dzenia ekonomicznego, w jakiem prze 
bywała od wieków pod panowaniem 
niemieckiem pomimo nadzwyczajnie 
sprzyjającego położenia: geograficzne- 
go u ujścia jednej z większych wod 
nych arteryj komunikacyjnych. 

I rzeczywiście przyczyną nędznej 
wegetacji gospodarczej kraju przez ca 
łe stulecia od czasu powstania Kłajpe 
dy w r. 1253, były jedynie warunki 
polityczne. Odcięta granicami poli- 
tycznemi od swego całego zaplecza w 
dorzeczu Niemna, Prypeci i nawet 
Dniepru — Kłajpeda w swym rozwo: 
ju była hamowana prócz tego przez 
pruskie ustawodawstwo handlowe, fo- 

rytujące Królewiec na koszt Kłajpedy, 
że wspomnimy tu chociażby dekret z 
1619 r, zakazujący Kłajpedzie budowy 
wielkich okrętów handłowych, jak 
również dopuszczenia na rynki Kłaj- 
pedzkie kupców gdańskich i t. p. 

Do upośledzenia Kłajpedy przyczy 
niałą się również i polityka rosyjska, 
unikająca budowy linij kolejowych w 
stronę Kłajpedy dla podtrzymania 
swych portów w Libawie i Windawie. 

Jedynie drzewo naturalnemi dro- 
gami wodnemi torowało sobie drogę 
przez gąszcz niesprzyjających konjun 
ktur i granic politycznych. Około 600 
tys. fest met. drzewa szło przeciętnie 
rocznie w ostatnich latach przed woj- 
ną przez port kłajpedzki. Z tego 20 
proc. przypadało na teren Litwy о- 
becnej, 55 proe. na dorzecze Niemna 

i Prypeci, należące obecnie do Polski 
i 20 proc. na górne dorzecze Dniepru 
objęte przez obecną Białoruś Sowiec- 
ką. 

Otóż danie Kłajpedzie możności 
odegrania tej roli gospodarczej w no- 
wym układzie stosunków  politycz- 
nych, do jakiej jest predystynowana 
przez przyrodę i swe położenie win- 
no było być jednem z ważniejszych 
zadań zarówno gospodarczych jak i 
politycznych rządów litewskich. 

Wykorzystanie bliższego i dalszego 
zaplecza. 

  

Więc przedewszystkiem należało 
stać to najbliższe zaplecze 

terytorjum państwowego, do którego 

Kłajpeda zosta ła teraz włączona, a od 
którego przez wieki granicami zosta- 
wała odcięta. Należało to zaplecze 

związać z jego wylotem na morze ca- 
łą siecią arteryj komunikacyjnych w 
pierwszym rzędzie kolejowych, niwe- 

odliwe dla Kłajpedy skutki 
polityki rosyjskiej i otwierając w ten 
sposób dla Kraju bramę wwozową i 
wywozową, jaką Kłajpeda być winna 

a jaką bez tego koniecznego warunku 
zostać nie może. 

Odpowiednia rozbudowa dróg ko- 
munikacyjnych, mająca tak doniosłe 
gospodarcze znaczenie w danym wy- 
padku miałaby również i znaczenie 
polityczne, wiążąc nie tylko tymczaso- 
wą stolicę, ale i teren narodowo nie- 
pewny z głównym masywem państwo- 
wo-narodowym. 

Jednak terytorjum państwowe sta 

  

    

  

ska 4. Pałemny: Beńsncji VA, Admininivasti 00. 

Bysatńer wydawońctwe przyęnizj 04 geda. 1--8 powi. Ogłoszenia są pesyjmowene: od godz. 9—8 i 7—9 wieca. Коп!о czekowe P. K. O. Nr. 

Užted egicaseń G-cio lemowy, ze tekatem 10-ciełamowy. Administracija zastrzega sobie prawo zmiany 

RDZY 

nowi zaledwie część zaplecza ciążące- 
go gospodarczo do Kłajpedy. Dla drze 
wa, jak widzieliśmy wynosi ono za: 
ledwie 25 proce. jej ogólnego gospodar. 
czego zasięgu. 

Otóż otwarcie drogą umów handlo 
wych tego pozostałego terytorjum za- 
sięgu wpływów gospodarczych sta- 
wało się nieodpartym nakazem chwili. 

Związanie Kłajpedy z całem jej za 
pleczem, obejmującem nietylko teren 
Republiki Litewskiej, ale całą wschod 
nią połać Rzeczypospolitej Polskiej i 
Białoruś Sowiecką, stawiało Kłajpedę 
odrazu w położeniu uprzywilejowa- 
nem w stosunku do innych portów 
bałtyckich, jak Królewiec, Libawa, 
Ryga, Tallin, których zasięg gospodar- 
czy jeżeli nie pozostawał taki sam 
(Królewiec), to znacznie się kurczył 
w porównaniu z zasięgiem ich przed- 
wojennym (porty estońskie i łotew- 
skie). Posiadają one bowiem dalsze 
odpowiedniki gospodarcze dla swego 
wylotu po za swem szczupłem terytor 
jum wyłącznie na terenie ZSSR w wa- 
runkach nieobliczalnych zupełnie od- 
miennego ustroju społecznego i poli- 
tycznego. 

Kłajpeda, wciągając w sferę swych 
gospodarczych obrotów całe zaplecze 
lądowe od wybrzeża do Prypeci, zdo- 
bywałaby sobie położenie analogiczne 
prawie do Gdańska powojennego, któ 
ry w porównaniu z r. 1913 uczterokrot 
nił tonaż statków netto przy wejściu 
do portu (925 tys. netto w r. 1913 i 
4143 tysiące tonn netto w r. 1930) i 
udziesięciokrotnił ładunek 

tonn w r. 1913 i 7.122 tys, tonn w r. 
1930). I to wszystko pomimo rozwoju 
obok niego Gdyni, której ładunek to- 
warów wychodzących w r. 1930 wy- 
nosił już połowę ładunku Gdańska t. 
j. 3122 tys. tonn. 

Wprawdzie Gdańsk i Gdynia ob- 
sługują zachódnią, bardziej bogatą i 
uprzemysłowioną część Polski, a głów 
nym towarem eksportowym jest wę- 
giel, gdy teren związany gospodarczo 
z Kłajpedą jest bardziej biedny, a głów 
nym produktem eksportowym byłoby 
drzewo, w każdym jednak razie na- 
leżyte wyzyskanie gospodarcze całe- 
go zaplecza Kłajpedy musiało by spo- 
wodować rozkwit gospodarczy miasta 
jak i całego okręgu. 

Port i stoliea, 

W tych warunkach Klajpeda( port 
i stolica), jako centrum administra- 
cyjne, kulturalne i gospodarcze mu- 
siałaby przynajmniej potroić swą lud- 
ność (Gdynia pomimo konkurencji sta 
rego Gdańska w przeciągu 5 lat z li- 
chej wiosczyny stała się miastem 30 
tysięcznym). 

Już samo skoncentrowanie w Kłaj- 
pedzie, jako stolicy, urzędów admini- 
stracyjnych, instytucyj państwowych 
i społecznych dałoby miastu około 10 
tysięcy elementu urzędniczego rdzen- 
nie litewskiego, co z rodzinami wy- 

niosłoby około 20 do 30 tysięcy. Roz- 
rost gospodarczy miasta, jako wylotu 
obsługującego jedno z większych za- 
pleczy gospodarczych, dałby resztę. 
Oprócz liczebnej przewagi, którąby 
w ten sposób osiągnął element litew- 
ski, ważniejszą może byłaby ta zmia- 
na psychiczna, która musiałaby doko- 
nać się w psychice nawpół zniemczo- 
nej tubylczej ludności litewskiej pod 
wpływem z jednej strony rozkwitu go 
spodarczego miasta i całego okręgu, 
rozkwitu podnoszącego prestige pań- 
stwa i elementu rządzącego — z dru- 
giej pod wpływem bezpośredniego 
zetknięcia z litewskością , reprezento 
waną przez najwyższą władzę, urzędy 
uniwersytet, prasę i t. d. Musiałoby 
nastąpić podniesienie w masach po- 
wagi litewskiej, czego  policyjnemi 
środkami jedynie nie da się osiągnąć, 
oraz osłabienie uroku zepchniętej na 
plan drugi naturalnym biegiem rzeczy 
niemczyzny. 

  

Przeistoczenie fizyczne i duchowe 
kraju byłoby dokonane naturalnym 
biegiem rzeczy i żadna irredenta, ani 
żadne zzewnątrz knowania niemiec- 
kie, ani Liga, ani Haga, ani sygnatar- 
jusze nie mieliby tu nic do gadania. 

Sprawa Kłajpedzka  przestałaby 
istnieć, a autonomja czy samorząd lo- 
kalny stołecznego terytorjum byłby 
tylko czynnikiem jego pełniejszego 
rozwoju. 

Marjan Świechowski. 
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termirv druku ogłoszeń 

Końcowe targi. 
LOZANNA, 4. VII. (Pat). Na po- 

niedziałkowem posiedzeniu komitetu 
pięciu mocarstw wierzycielskich Ge- 
orges Bonnet przedstawił obecny 
stan rokowań. Mac Donald spotyka 
się w godzinach popołudniowych z de 

legatami niemieckimi, we wtorek zaś 
przyjmie o godz. 9 rano Herriota i je- 
go współpracowników. Następne po- 
siedzenie komitetu pięciu odbędzie się 
we wtorek. 

Kontrpropozycje Niemiec. 
LOZANNA, 4. VII. (Pat). Przedmio 

tem ogólnego zainteresowania są dzi- 
siaj w dalszym ciągu złożone przez 
delegację kontrpropozycje Niemiec. 
Chociaż nikt nie przypuszczał, aby 
Niemcy oficjalnie przyjęły bez za- 
strzeżeń propozycje wierzycieli, to je- 
dnak powszechnie spodziewano się, że 
ograniczą się do próby obniżenia su- 
my globalnej i uzyskania pewnych 
zmian w proponowanym systemie. 
"Tymczasem Niemey przeszły niewąt- 
pliwie ze względów technicznych do 
kontrofenzywy i zgłosiły własne pro- 
pozycje, które burzą proponowany 
przez wierzycieli system. Co do szcze- 
gółów propozycji Niemiec, potwier- 
dza się, że Niemcy chcą zapłacić 2 
miljardy w 10 ratach rocznych w go- 
tówce. Suma ta ma objąć już ratę 
planu Yunga 1931-32 r., odroczoną 
przez moratorjum Hoovera i którą 
Niemcy w każdym razie musiałyby 
zapłacić także w 10 ratach rocznych. 
Rata wynosi okrągło 1.800 miłjonów 
mk., a więc Niemcy właściwie prawie 

nie nie zapłaciłyby. 
W kołach francuskich podkreśla 

się, że Niemcy nagle wyrażaja goto- 
wość płacenia w gotówce podczas, gdy 
dotąd podkreślały, że transfer sum z 
tytułu odszkodowań jest niedopusz- 
czalny ze wzgłędów gospodarczych. 

W związku z tem raty wzmianko- 
wane planu Younga zostały w pro- 
pozycjach wierzycieli włączone d0 
sumy głobalnej płatnej w bonach. 

Propozycje Niemiec były dziś dy- 
skutowane w komitecie reparacyjnym 
przez 5 wierzyciel. Reprezentant 
Francji oświadczył, że stanowisko 
Franeji nie ulega zmianie i dodał, że 
definitywna odpowiedź Francji może 
być daną tylko przez premjera, który 
wraca do Lozanny. jutro rano. Mac 
Donald zaprosił na godz. 18 m. 30 sze 
fów wszystkich delegacyj na konferen 
cję w Lozannie celem omówienia sy- 
tuacji. Natomiast posiedzenie wierzy- 
cieli nie jest przewidziane, gdyż dla 
dalszej dyskusji nad propozycją Nie- 
miec oczekuje się powrotu Herriota. 

Rezerwa Mac Donalda. 
LOZANNA, 4. VII. (Pat). Chociaż 

Mac Donald zachowuje zrozumiałą re 
zerwę, to jednak w jego otoczeniu i 
w delegacji angielskiej ogólnie daje 

taktyki Niemiec, która uniemożliwia 
szybkie powzięcie decyzji przez kon- 
ferencję lozańską. W kołach angiel- 
skich podkreślają, że propozycja wie 
rzycieli równa się zmniejszeniu planu 
Younga o 75 proc. i wyraża się zdzi- 
wienie z powodu nieustępliwego sta- 
nowiska, zajętego przez Niemcy wo- 

bec tych propozycyj. Mac Donald, któ 
ry dotąd zawsze zapowiadał swój wy- 
jazd na 5 lub 6 lipca, pragnąc powró- 
cić do Londynu na kilka dni przed 
wyjazdem delegacji angielskiej na 
konferencję do Ottawy. odroczył swój 
wyjazd do czwartku, a być może po- 
zostanie nawet do końca tygodnia. 

Chce on koniecznie doprowadzić 
konferencję lozańską do pozytywnych 
wyników i nie chce słyszeć o odro- 
czeniu, którego pragnie delegacja nie 
miecka. 
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1 KONFERENCJA W LOZANNIE. 
Min. Zaleski na zebraniu 

Szefów państw. 
LOZANNA, 4. VII. (Pat), W. po- 

niedziałek po południu odbyło się u 
Mac Donalda zebranie szefów państw 
Zaproszony na zebranie to, przybył z 
Genewy do Lozanny minister Zaleski 
Mac Donald zdał sprawę z przebiegu 
rokowań reparacyjnych i przedsta- 
wił propozycje, które zostały uczynio- 
ne. Oświadczył on, że myśli najpóź- 
niej we czwartek wieczorem pocią- 
giem lub w piątek rano samolotem о- 
puścić Lozannę. Jest on przekonany, 
że do czwartku wieczorem konferen- 
cja zakończy się pozytywnym rezul- 
tatem. Poza tem zebraniem po połud- 
niu i wieczorem żadne rozmowy nie 
miały miejsca. 

BEE POCZ WA OKI 

Nowy poseł Rumunji 
na Zamku. 

WARSZAWA, 4. VII. (Pat). Dnia 
4 lipca r. b. o godznie 13 p. Wiktor 
Cadere, poseł nadzwyczajny i mini- 
ster pełnomocny Ruminji złożył Panu 
Prezydentowi swe listy uwierzytełnia 
jące na uroczystej audjencji na Zam- 
ku Królewskim. 

Choroba J. Weyssenhofa. 
WARSZAWA, 4. VII. (Pat). Prasa 

donosi. że Józef Weyssenhof uległ dru 
giemu atakowi sercowemu. W ciągu 
dnia wczorajszego nastąpiła jednak 
pewna poprawa w stanie zdrowia cho 
rego. 

Marszałek Senatu 
na wywczasach. 

WARSZAWA, 4. VII. (Pat). Pan 
marszałek Senatu Władysław Racz- 
kiewicz wyjechał na wypoczynek w 
dniu 3 lipca r. b. na polskie morze. 

W Hiszpanji jedynie za legal- 
ne uznane są śluby cywilne. 

MADRYT, 4. VII. (Pat), Ogłoszona 
tu ustawę, na mocy której uznawane 
będą za legalne jedynie Śluby cywilne 

_ Dookoła spraw rozbrojeniowych. 
Anglija chce prześcignąć Hoovera. 
LONDYN, 4. VII. (Pat). Na najbiiż 

szem posiedzeniu komisji ogólno-po- 
litycznej konferencji rozbrojeniowej 
prawdopodobnie we wtoreg delegacja 
brytyjska ogłosi swą deklarację roz- 
brojeniową, w której zawarte będą 
propozycje, dystansujące propozycje. 
Hoovera. Welka Brytanja zamierza 
zaproponować: 1) zniesienie całej cię 
żkiej artylerji polowej największego 
kalibru, 2) zniesienie wszystkich ae- 
ropłanów bombowych, 3) zredukowa 
nie pancerników do 10.000 ton pojem 
ności, 4) całkowite zniesienie łodzi 
podwodnych lub conajmniej ograni- 
czenie ich pojemności do 150 ton ma- 

  

ksimum, 5) używanie gazów trują- 
cych bezwzględnie wzbronione, 6) 
wszystkie ciężkie tanki mają być znie 
sione i pozostawione tylko tanki 
mniejsze o pojemności 20 ton. Propo- 
zycje brytyjskie zawierają także pew 
ne płany co do ograniczenia wojsk in 
nych krajów z zastrzeżeniem, iż W. 
Brytanja wojsk swych już bardziej o- 
graniczyć nie może, W Londynie ob- 
liczają oszezędności Świata w razie 
zrealizowania propozycyj brytyjskich 
na 2 miljardy f. W samej W. Bryta- 
nji oszczędności wynosiłyby 30 mil- 
jonów f. rocznie. 

Stanowisko delegacji polskiej 
w sprawie lotnictwa cywilnego. 

GENEWA, 4. VII. (Pat). Podkomi- 
tet lotnictwa cywilnego komisji lotni- 
czej kontynuował 4 b. m. swe prace, 
zajmując się środkami zapobiegawcze 
mi przeciw używaniu lotnictwa cywil 
nego dla celów wojskowych. Ponie- 

  

waż środki te są niedostateczne i nie 
są w stanie istotnie zapobiec naduży- 
waniu lonictwa cywilnego, a z dru- 
giej strony, gdyby miały być skutecz- 
ne, mogłyby ograniczyć swobodny ro- 
zwój lotnictwa cywilnego, delegacja 

ZY SAY a 

Rząd angielski egzekwuie należności 
od trlandji drogą nakładania ceł. 
LONDYN, 4. VII. (Pat). Na ponie- 

działkowem posiedzeniu Izby Gmin 
minister Thomas oświadezył, że odpo 
wiedź de Valery nie pozostawia żad- 
nych wątpliwości, iż odmawia on w 
sposób ostateczny swej zgody na zwa- 
łanie trybunału arbitrażowego, złożo 
nego wyłącznie z przedstawicieli Zje- 
dnoczonego Krolestwa i że wogóle wy 
stępuje przeciwko układowi angiels- 
ko-irlandzkiemu. To też — oświad- 
czył Thomas — rząd angielski nie ma 
innego wyboru, jak złożenie w dniu 

dzisiejszym, jak to było już przewidy- 
wane rezolucji udzielającej rządowi 
pełnomoenietwa do nałożenia ceł, nie 
przewyższających 100 proc. wartości 
towaru, na importowane z Wolnego 
Państwa Irlandzkiego towary. Mini- 
ster dodał, iż okoliczności, które spo- 
wodowały złożenie tego wniosku, są 
godne ubolewania dla obu stron. 

Wspomniane cła zostaną cofnięte, 
skoro tylko uzyskana zostanie pełna 
suma, należna skarbowi angielskiemu 
od Irlandji, * 

Strajki w Belgii. 
BRUKSEL/ 

kowa w Be 

miu i staje się 
du na bardzo o: 
styczną. Liczba strajkują: 
ło 7 tysięcy. 

Pomimo, iż oddziały policyjne starają się 

    

mu pogorsze- 
a ze wzglę- 

   

        

ch wynosi przesz 

  

przeszkodzić w stosowaniu tereru ze strony 
tych, którzy porzucili pracę, zdarzają się wy 
padki, iż strajkujący zatrzymują tramwaje 
i sprawdzają czy niama tam górników, ja- 
dacych do pracy. Тегог ten stosowany jest 
nawet względem inżynierów. 

   

polska oświadczyła, że może brać u- 
dział w dyskutowaniu projektów reg- 
lamentacyjnych tylko z zastrzeżeniem 
że dyskusja ta oraz tekst, który może 
być wynikiem nie może w niczem 
przesądzać kwestji umiędzynarodo- 
wienia lotnictwa cywilnego, które jest 
jedynym skutecznym środkiem unie- 
možliwienia, by lotnictwo cywilne by 
ło używane dła celów wojskowyca. 

Do zastrzeżeń polskich przyłączy- 
Н ые delegaci Szwecji, Francji i Bel- 
gii. 

WROCE IAITYS ARS DAIMA ES IS NERA 

Hitierowcy przeciwko obcho- 
dowi konstytucji weimarskiej 

LIPSK, 4. VII. (Pat). Narodowo- 
socjalistyczny rząd anhalcki ogłosił 
dekret, zakazujący urządzania uroczy 
stości z okazji rocznicy konstytucji 
weimarskiej. 

Niedzielne pokłosie zaburzeń 
w Niemczech. 

BERLIN. 4. 7. (Pat). — Ofiarą niedziel- - 
nych zaburzeń na tle połitycznem w Niem 
czech padło 4 zabitych i 34 ciężko, oraz 50 
Iżej rannych. 

Ogółem dokonano 200 aresztowań 

Odnalezienie zaginionych 
lotników. 

BERLIN, 4 7 (Pat). — Cała prasa w ob- 
szernych depeszach z Austrji opisuje ocale- 
nie dwóch letników niemieckich Bertrama i 
Klausnera, którzy przed 7 tygodniami zginęli 
w czasie lotu z Indyj—Holenderskiąch do 
Austrji, straciwszy w czasie burzy nad Oce- 
anem orjentaeję, Lotnicy wylądowali na kon 
tynencie australijskim, gdzie znalezieni z0- 
stali przez tubylców na stepie, po ktė- 
rym  bladzili od dłużczego czasu bez. 
środków żywności. Miejscowe władze wy- 
słały ekspedycję na poszukiwanie lotników. 
Obaj lotnicy byli zupełnie wyczerpani i wy 
cieńczeni z głodu, gdyż głównem pożywie- 
niem ich przez dłuższy czas były wyłącznie 
ślimaki. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
Dolary 8,88 i 1/4 — 8,90 i 1/4 — 8,86 i 1/4 

„80 — 31,62. Paryż 35,08 — 34,99. 
S 3, Berlin w obr. 

ja _ niejednolita. 
ożyczka budo- 

   
   

    
   

    
a 46,25 — 46,50. 7 proc. stabiliz: 
. 8 proc. LZ. ZGK. i BR. ob. BG 

94, Te same 7 proc. 83,25. —7 proc. ziemskie 
dol. 46. 4 i pół proc. 
5 proc. Warszawy 44 — 43,50. 8 proc. War 
szawy 58 — 54,50 — 53,63. 

   



Ogólnopolski Zjazd 
Związku Strzeleckiego. 

inauguracyjne przemówienie 
Prezesa W. Stpiczyńskiego. 

W dniu 3 lipca o godz. 10 rano v: 
sali Rady Miejskiej rozpoczął się 
walny zjazd delegatów Zw. Strzelec- 
kiego z całej Rzeczypospolitej. Na ot- 
warcie zjazdu przybyli członkowie 
rządu z p. premjerem Prystorem, p. 
ministrem W. R.i.P. Jędrzejewi- 
czem, posłowie i senatorowie z pre- 
zesem klubu BBWR Sławkiem, gene- 
ralicja z gen. Rydzem-Śmigłym i Or- 
licz-Dreszerem, przedstawiciele władz 
państwowych z komisarzem Rządu 
na m. st. Warszawę Jaroszewiczem о- 
raz zaproszeni goście. Salę i galerję 
szczelnie wypełniły delegacje ze wszy 
stkich okręgów Zw. Strzeleckiego. 

Obrady zagaił prezes red. Stpi- 
czyński następującem  przemówie- 
niem: 

— Wi imieniu zarządu Związku Strzelec 
kiego mam zaszczyt dokonać otwarcia zwy- 
czajnego walnego zjazdu delegatów Zw. Strze 
leckiego. Pierwsze nasze uczucia wyrażają 

„ się w akcie wdzięczności dla dostojników 
senjorów naszego obozu ideowego; władz 
państwowych i armji, którzy zechcieli uś- 
wietnić swoją obecnością nasz zjazd. Witaui 

ich naszych gości i przyjaciół w zro- 
Ми moralnej wagi, poparcia i opieki, 
udziełają nam w naszej codziennej 

  

  

   

   
   pracy. 

W: szczególności niech mi wolno będzie 
złożyć głęboki hołd p. prezesowi Rady Mi- 
nistrów Aleksandrowi Prystorowi naszemu 
ukcchanemu opiekunowi p. gen. Rydz-Śmiy- 
łemu i prezesawi Waleremu Sławkowi. 

Witam wreszcie was, obywatelki i obywa 
telę strzelcy, którzy oderwaliście się od wa- 
szej znojnej codziennej pracy, od waszych 

   

  

udział w uroczystym zjeździe Z. Strzel 
zku opartego na wspólnocie najszła- 

ejszych uczuć patrjotycznych i dążeń 
obywatelskich olbrzymich, po całej Polsce 
grsto rozsianych zastępów naszych  czton- 
ków. 

Oto jesteśmy. Zanim przystąpimy do pra- 
cy, pochylamy głęboko głowę przed symhbo- 
dem naszej wolneści — godłem Rzplitej i 
okrytemi chwałami zwycięstw sztandarami 
naszej bohaterskiej „armji. 

Pójdziemy zanieść hołd i lauru wieniec, 
krwi i ofierze, z której zrodziła się wolność 
— usymbołizowanej w mogile To :znanego 
Żałnierza. 

Zaniesiemy najlepszą wiarę naszych serc 
i sere oddanie ku progom Belwederu, gdzie 
mieszka duch wolności, wielkości i twórca 
wspaniałości dziejów naszego narodu Mar- 
szałek Józef Piłsudski 

Złeżymy hołd posłuszny nesicielowi Ma- 
jestatu Rzplitej panu Prezydentewi Rzplitej 
w historycznych murach Zamku Królewskie- 

   

Nie jesteśmy bowiem podobni do żadne- 
go bodaj ze zjazdów organizacyjnych. Nie ze 
braliśmy się, by czegokolwiek od kogokol- 
wiek dyspenującego dobrami narodu żądać. 
Łub by bronić swoich prywatnych potrzeb 
3 interesów, lub by kogokolwiek zwalczać. 

Zjechaliśmy, się by dać swemu państwu 
nasze najlepsze pragnienie służenia jego po- 
tędze, jego wielkości, jego honorowi wresz- 
cie: By złożyć mu na ręce jego sterników 
nasz Čotychezasowy dorobek w organizowa- 
niu i szkoleniu tych enót i wartości obywa- 
telskich i by powziąć decyzje ożywiające i 
wzbogacające tę pracę. 

Oto cel Zjazdu. Wierząc, iż będzie on w 
całości csiągniety Gglaszamy wałny zjazd de 
legatów Zw. Strzeleckiego za otwarty. 

Przemówienie min. Janusza 
у Jędrzejewicza. 

Zkolei zabrał głos min. W. R. i 
O. P. Jędrzejewicz: 

— Imieniem rządu pragnę powitać zjazd 
dzisiejszy Zw. Strzeleckiego oraz życzyć mu 
i całemu związkowi powodzenia w pracy 
i zamierzeniach. 

Gdy patrzę dziś na wspaniały rozwój idei 
strzeleckiej, nie mogę nie wspomnieć o chlu- 
bnej tradycji Związku. Gdy w niewoli jeszcze 
przed wojną pod bezpośrednią wodzą Ko- 
mendanta Głównego Józefa Piłsudskiego w 
szeregach jego, jakże nikłych jeszcze wów- 
€zas, resła i potężniała myśl e walce oręż- 
nej z przemocą, o walce w imię Niepedległ: 
ści Narodu, wtedy to, w t ciężkich wa 
runkach. kształtował się właśnie w Związku 

    

    

       

    

Ao t K 

Ziemia 
dwóch 

Hasłem ostatniej doby w dziedzi- 
nie szkolnictwa, polityki i literatury, 
jest indywidualizowanie poszczegól- 
nych typów ludzi czy prowincyj, byle 
wydobyć z nich ów rdzeń podstawo- 
wy, odwieczne cechy. właściwości, 
które stanowią najsilniejsze podłoże 
pod wszelki rozwój potęgi państwa 
czy narodu. 

Bowiem tylko naturalna ewolucja 
_ rdzennych właściwości człowieka po- 
_ szczególnego i zbiorowiska plemienne 

go, może dać dodatnie wyniki w roz- 
woju cywilizacji; wszelkie naginanie, 
gwałcenie, zacieranie i centralizacja 

_ tłumią i niszczą, paczą naturalne bo- 
gactwa etnograficzne i zubożyć mogą 
kraj cały. Powie ktoś, a Francja? Ta 
klasyczna ziemia państwa centrali- 

_ stycznego, nie bawiącego się w żadne 
_ uirakwistyczne szkoły np. bretońsko- 
- francuskie, a mimo to potężne polity- 
_ cznie i państwowo? Tak, ale mało jest 
_ krajów na świecie o tak jednolitej na- 
; rodowošci, i o tak malym odsetku nie- 
- franeuzów. 

W państwie polskiem jest zupełnie 
_ inaczej i innym też musi być program 
polityczny i oświatowy. Na chwałę i 
potęgę Rzeczypospolitej złożyły się 
elementy niepolskie w tym samym 

stopniu co rdziennie polski pierwia- 
stek, 
2 Rusko-litewskie plemiona daly u- 
„mysly i serca, ktore byly filarami pan 
stwa o podłożu więc tych filarów i 
skąd wyrosły, zapominać nie należy. 
_Niedostatecznie opracowane dzieje 
naszych ziem wschodnich. pociągają 

odych historyków, i raz po raz mu- 
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- dań, z tej 

Oszmiańska na 

Strzeleckim typ żołnierza-obywatela, czło- 
ieka zdolnego do poświęcenia dla dobra 

yzny, chętnego do walki o ideę. o głębo- 
kiem poczuciu odpowiedzialności za łosy Pol 
ski. 

Skupieni doksła swego Wodza strzeley 
przedwojenni odegrali w dziejach naszych 
stokrotnie większą rołę niż możnaby wnosić 
z ieh liczby. Czarodziejstwem woli i pracy 
wyczarowałi z mroków niewoli blask polskie 
go bagnetu i polskiej szabli, spadkobiercy 
insurekeji Kościuszokwskiej, Legjonów Dąb- 
rowskiego, żGłnierzy 31 i 63 roku, rzucali 
zasiew krwi i pracy żołnierskiej, zasiew, któ 
ry w micewiele lat później dał plon obfity w 
postaci miljonowej armji niepodległego już 
Państwa i Świetnego zwycięstwa 1920 roku. 

      

Dzisiejszy Związek Strzelecki opiera się 
na wspaniałej tradycji Związku przedwojen 
nego. Zmienił się cel pracy, jaż nie odzy 
nie niepodległości, ale jej ugruntowanie i 
utrwalenie przez czynne przygotowania się 
do obrony w razie gdyby jakie siły wrogie 
i niszczycielskie odważyły się zagrozić naszej 
wolności. Ale nie zmienił się typ ludzki. 
Każdy strzelec jak dawniej tak i dziś ma 
być wciąż takim samym žolnierzem—obywa 
telem nie zmusu, nie z nakazu, ale z własnej 
radosnej woli pełniącym swoją służbę dla 
debra i honoru Polski. dla siły i potęgi Oj- 
czyzny. 

Skupiając w swych szeregach młodzież 
najlepszą staje się olbrzymią organizacją 
wychowania państwowe bowiem nie 
tylko, jak państwa bror k za nie umie: 
rać, ale jak żyć i pracować dla niego należy 
W: ten sposób ogarnia coraz to większe dzie 
dziny žby. dla Państwa i staje się jedną 
z najważniejszych organizacyj społecznych, 
na kłórą nietylke oczy Polaków ale i oczy 
cbcych są zwrócone 

    

        

   

    
   

    
    

   

  

   

  

Z tej pysznej ! ji, z ogromnych za- 
ej roli wyńikają dła każ 

dego strze ważne obowiązki i wielka 
odpowied którą uj. w skrócie moż 
na, podobnie jak w armji, w kategorycznym 
nakazie honoru munduru, strzeleckiego. Nie 
każdemu daje się broń do rąk. A ten, który 
tę broń ctrzymuje, ten, który ma prawo do 
munduru musi odpowiadać pewnym warun- 
kom. Ma być wierny śwemu przyrzeczeniu, 
śmiały w czynie, ofiarny w służbie, karny 
w szeregu. Aby nauczyć się rozkazywania, 
musi się wpierw nauczyć posłuchu. Wstępu- 
je do Związku nie dla korzyści у 
gody, ale dla idei, która związko 
ea. Dba o moralny poziom swój własny i 
smoich kolegów. Krzewi dobro, a zwalcza 
zło. Chce być nietylko dobrym żołnierzem 
w czasie pokeju. ` 

tochając swój kraj i pragnąć służyć spo- 
kraj ten poznać i zrozumieć 

nietyfko o swą siłę i sprawność 
fizyczną, ale również o swoje wycho 
obywatelskie, kształci swój charakter i sw 
umysł. Rozszerza swoje życie. 5 

    

  

  

          

      
     

    

   

  

    

     ly każdy strzelec to zrozumi 
połskie dźwignie się niewątpliwie 
poziom. Kraj pokryje się gęstą 

rzeleckich, witnie energicznie prz 
Wezmą w niej udział najlepsi 

ciele, wzmoże się harmonijna współ 
z innemi stowarzyszeniami młodzieży 

a jak najlepsze rezultaty. 

"Takie oto zadanie widzę przed Zwi 
Strzeleckim. Czyż mam mówić, rząd z 
zaintersowaniem przygląda się waszej pracy 
obywatele, że pragnie wem w tej pracy do- 
pomóc. Oczywiście tak. I zgłaszając tę po- 
moc i opiekę w imieniu całego rządu wy 

   
      

       

   
   

  

zkiera 
    

  

   

  

  

    

  

dzie w kierunku ta y wy 
chowawczej oraz że niewątpliwie wynikiem 
jej będzie rozrost organizacji na chwałę i 
potęgę Rzeczypospolitej, 

   Następne przemówienia wygłosi 
gen. Rydz-Śmigły i prezes Sławek; 
które nie chcąc zbytnio skracać, od- 
kładamy do następnego numeru. 

Przebleg obrad, wybór nowego 
zarządu, rezolucje. 

Po odczytaniu depesz powitalnych 
i wyborze prezydjum zjazdu z dr. Cza 
plickim z Krakowa, jako przewodni- 
czącym, dokonano wyborów do komi 
syj zjazdowych. 

W dalszym ciągu zjazdu składali 
sprawozdania z działalności Związku 
prezes Zarządu Głównego red. Stpi- 
czyński i komendant główny Związku 
Strzeleckiego płk. Rusin. Po sprawoz- 
daniu komisji rewizyjnej udzielono ab 

  

rubieży 
kultur. 
simy z przyjemnością polecić uwadze 
naszych czytelników jakąś książkę, 
traktującą o losach, to Brasławszczy- 
ny, to powiatu święciańskiego, to jak 
ostatnia praca dr, Wysłoucha, o 057- 
miańskim powiecie *) na tle ogólnych 
stosunków u nas. 

Miał ci już ów powiat swego hisło- 
ryka-kronikarza: Ś. p. Czesław Jan- 
kowski jakże barwnem piórem opisał 
dwory, rody, zajazdy, genealogję tam- 
tejszej szlachty, charakter ludu, archi- 
tekturę kościołów, dokumenty i zda- 
rzenia. Powojenny historyk młodego 
pokoleria, innej szukał syntezy, za- 
głębiając się w dzieje tej ziemi na roz- 
drożu Wschodu i Zachodu położonej, 
kędy się silniej niż w innych ziemiach 
W. Ks. Litewskiego zaznaczyła się 
i rozegrywała nieukończona bynaj- 
mniej walka dwóch kultur, wiar, psy- 
chik. Dr. Wysłouch głęboko wierzy 
w posłannictwo narodów w skłąd Rze 
czypospolitej wchodzących, * skłonny 
jest dać do zrozumienia, że to właśnie 
posłannictwo, tak wyrażnie zaznaczo- 
ne sąsiedztwem Rosji, łączyć musi na 
rody w obrębie Polski bytujące. Misji 
dziejowej bezkarnie ujść nie zdoła ża 
den naród, „każdy Polak w  całem 
swem życiu stoi na granicach, któ- 
rych ma bronič“ cytuje autor Brzozow 
skiego. Aby poznać możliwości tej 
obrony i jej tradycje, trzeba sięgnąć 
do przeszłości. 

*) Dr. Seweryn Wysłouch. — Ziemia Osz- 
miańska na rubieży dwóch kultur, odbitka z 
„Pamiętnika Zjazdu Gospod. w Osźmianie”, 
Wilno 1932, Drukarnia „Znicz”. 

  

   

    

КОВ И 

Šwieto „Zuchowatych“ 
W dniu wczorajszym jeden z naj- 

bitniejszych pułków armji polskiej, 
5 p. p. Leg. obchodził swe doroczne 
święto pułkowe. 

Pułk ten okryty legendarną wprost 
sławą wojenną w licznych bojach 
o niepodległość od zarania istnie- 
nia legjonów, aż do chwili zawar- 
martyrologję żołnierza polskiego. Z 
Wilnem w którem pułk stacjonuje od 
12 lat łączą go szczere węzły wzajem- 
nej sympatji. 

Już w przeddzień święta wieczo- 
rem ulicami miasta przeciągnął cap- 
strzyk wojskowy. 

Wezoraj o godz. 9 z rana odbyło 
się uroczyscte nabożeństwo w koście- 
le garnizonowym św. Ignacego, na 
którem m .in. obecni byli przybyły z 
Warszawy gen. dyw. Konarzewski o- 
raz przedstawiciele cywilnych władz 
miejscowych z prezydentem d-rem 
Maleszewskim na czele, delegacje 
sztandarowe wszystkich pułków i od- 
działów stacjonujących w Wilnie o- 
raz korpus oficerski z dowódcą dywi- 
zji legjonowej gen. Skwarczyńskim. 

Po bardzo podniosłem kazaniu. 
odbyła się defilada pułku na ul, Mic- 
kiewicza, gdzie na specjalnie wybu- 
dowanem podjum przyjął ją gen. Ko- 
narzewski w otoczeniu dostojników 
wojskowych i cywilnych. 

  

Pułk  przemaszerował dziarskim 
krokiem, budząc swą brawurą po 
dziw i uznanie publiczności. która 
bardzo licznie wzięła udział w ś więcie 
pułku, podkreślając tem samem nić 
sympatji, jaka wiąże Wilno z puł- 
kiem „Zuchowatych*, 

Po południu na boisku pułku od- 
była się uroczystoś wręczenia od- 
znak szeregowym starszych roczni- 
ków oraz wręczenie chorągwi 9 ej dru 
żynie harcerskiej, ufundowanej przez 
korpus oficerski 5 D. p. Leg. Bezpo- 
średnio po tych uroczystościach od- 

był się obiad żołnierski, w którym m. 
in. wziął udział p. wojewoda Beczko- 
wicz i gen. Skwarczynski, 

Wieczorem o godz. 10 w kasynie 
5 p. p. Leg. odbył się raut, przy licz- 
nym udziale przedstawicieli władz i 
społeczeństwa miejscowego. Na rau- 
cie wygłoszono szereg okolicznościo- 
wych przemówień. Wśród miłego na- 
stroju raut przeciągnął się do późnej nocy. ` 
SAT T TPP 
solutorjum ustępującemu zarządowi i 
uchwałono nowy statut. 

Zkolei dokonano wyborów do no- 
wego zarządu, Prezesem zarządu ob- 
raro posła Paschalskiego, na człon- 
ków zarządu: ppłk. Anatola Minkow- 
skiego, płk. Dojana-Surówkę, Karola 
Lissowskiego, Zbigniewa Gliniekiego, 
Stefanję Kudleską, Zoiję Praussowa, 
Stanistawa Podwysockiego, Henryka 
Muszkiet-Królikowskiego, prof. Kazi- 
mierza Roupperta, płk, Gluth-Nowo- 
wiejskiego. Do komisji rewizyjnej 
prezesa dr. Stanisława Bogusławskie- 
go, wiceministra Szubartowicza, PP. 
Borysławskiego, Podgórskiego i Sy- 
ska. R 8 

Po wyborach uchwalono szereg 
wniosków, między in. następujące: 

Zjazd stwierdza, że jak zawsze tak 
i dzisiaj Józef Piłsudski jest symbo- 
lem odrodzonej Ojczyzny i składa 
wielkiemu szermierzowi honoru Pol- 

ski, niestrudzonemu budowniczemu 
państwa wyrazy najgłębszego oddania 
oraz uroczyste przyrzeczenie karne- 
$0 posłuszeństwa. 

Zjazd wyraża uczucia najgłębszej 
miłości swojemu wysokiemu protekto 
rowi, świetnemu współpracownikowi 
Marszałka gen, Śmigłemu za całość 
jego serdecznej pracy na rzecz związ- 
ku i za roztaczaną nad nim opiekę. 

  

  

  

Oszmiańszczyzna konfiguracją 
swoją geograficzną, stała się pomo- 
stem między ruskim Mińskiem, a li- 
tewskiem Wilnem. Na jej terenach 
scierały się te dwie, tak różne kultu- 
ry, te dwa nieskładne temperamenty, 
przenikające się, ale nigdy nie zlane. 
Szybki i zdumiewająco wielki rozrost 
potęgi państwowej Litwy, zawdzięcza 
ona militarnemu genjuszowi wodzów 
jak Mindowe, Gedymin, Kiejstut, Ol- 
gierd i Witold, tworzących dziedzicz- 
iie wyborowe wojsko, przeważnie 
właśnie z osadnictwa na żyznych zie- 
miach oszmiańskich, najgęściej zalud- 
nionych szlachtą rycerską. Był to więc 
jakby rezerwuar sił zbrojnych hojnie 
dostarczanych W. Księciu, mimo iż 
wielmoże również brali stamtąd swe 
poczty. 

Kulturalnie, cała ta potężna pań- 
stwowość litewska, zdobywszy Ruś, 

zaczynała w XIV w. ulegać wschodn. 
kulturze zdobytego plemienia; brać 
od niego wiarę i obyczaj, mowę i du- 
cha. Litwie groziło rozpłynięcie się 
w Rusi, od której była terytorjalnie 
mniejsza. Małżeństwo Jagiełły i so- 
jusz z Polską, przywileje dane Litwi- 
nom przyjmującym rzymski katoli- 
cyzm, ocaliły mocarstwowość Litwi- 
nów w stosunku do ruskiego elemen- 
tu, któremu się przeciwstawił łacińska 
polski obrządek i kultura. Litewska 
jako taka, uległa zupełnemu na wiele 
setek lat zaćmieniu. 

I znów Oszmiańszczyzna staje się 
tym wypadowym bastjonem w szerze- 
niu kultury i wiary zachodniej, na ru 
sko-prawosławnym wschodzie. Z dzie 
więciu fundowanych przez Jagiełłę 
świątyń na Litwie, dwie, w Krewie i 
Oszmianie, są dowodem jak dynasta 
uświadamiał sobie ważność tej placów 
ki. Za religją idzie prawo świeckie, 
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Zmiana rządu w Jugosławii. 
BIAŁOGRÓD, 4. VI. (Pat). Wed- 

ług krążących tu pogłosek misja two 
rzenia nowego gabinetu ma być po- 
wierzona ministrowi spraw wewnętrz 
nych w gabinecie Marinkowicza Mi- 
lanowi Serczkiczowi. Przypuszczalny 
skład nowego gabinetu przedstawiał- 
by się jak następuje: prezes rady mi- 
nistrów — Milan Serczkicz, minister 
spraw zagranicznych — Jefticz, sp 
wy wewnętrzne — Ziwoin Lazicz, 
sprawiedliwość — Kozicz, oświata — 
Sumenkowicz. roboty publiczne — 

Trudności finansowe 
PARYŻ, 4. VII. (Pat). Rada gabi- 

netowa zwróciła się do komisji finan- 
sowej o ponowne rozpatrzenie proje- 
К ustawy. mającej na celu sanację 
budżetową. Herriot odjeżdża do Lo- 
zanny w poniedziałek wieczorem. 

PARYŻ. 4. VII. (Pat). Obecna sy- 
tuacja skarbu budzi w sferach rząd»- 
wych poważną troskę, W dniu 30-g0 
czerwca państwo winne było Bankowi 
Francji około 30 miljonów. By otrzy- 
mać dalszy kredyt rząd musiał zdys- 
kontować 600 miljonów, zagwaranto- 
wanych dochodami z pożyczki outil- 
lage national. Dnia 2 lipca, po wnie- 

    

  

Serkulij, rolnictwo — Demetrowicz. 
wojna — generał Stojanowicz, finan- 
se — Dzordzewicz, komunikacja -— 
Radiwojewicz, handel — Mohoricz, 
lasy państwowe — Pogaczik, politv- 
ka socjalna — Putzel, wychowanie fi- 
zyczne — Kraljewicz, ministrami bez 
teki zostali Rosa Maksimowicz, Kra- 
mer i Karamehmedowicz. 

BIAŁOGRÓD, 4. VII. (Pat). Skład 
nowego gabinetu jest już definitywny. 
Wczoraj czorem zostali ministro- 
wie zaprzysiężeni. 

rządu francuskiego. 
sieniu do Banku Francuskiego wszy- 
stkich wpływów z kasy centralnej 
kwota na rachunkn bieżącym przekra 
czała 40 miljonów. Pozatem skarb zu- 
żył dotychczas około 2 i pół miljarda 
na ogólną sumę 3 i pół miljarda, ja- 
kiej oczekiwał od pożyczki outillage 
national. 

      

PARYŻ, 4. VII. (Pat). Herriot oś- 
wiadezył na komisji finansowej, że 
rząd nie odstąpi od swych projektów 
finansowye hi będzie domagał się od 
Izby uchwalenia ich w brzmieniu rzą- 
dowem. 

——— 

Oficerowie sowieccy uciekają 
z „raju“. 

CZERNIOWECE, 4. 7. (Pat). — Donoszą z 
Tiginy, że wezoraj przeplynelo Dniestr ® ой; 
cerów armji sowieckiej w pełnym uzbrojeniu 
którzy oddali się w ręce rumuńskiej straży 
pogranicznej. 

Oświadezali oni, że nie mogli wyt- 
rzymać dłużej nędzy, panującej w Sowietach. 

Kalinin o kolektywach 
rolnych. 

szystkie pisma so 
artykuł prezesa CKW. 

ienie kierowniczych kadr 
w kolektywach. inin twierdzi, że kierow- 
nicy kolektywów winni by: nietylko dobry- 
mi gospodarzami, lecz również wytrawnymi 
politykami. Kalinin nalega na t. zw. bryga- 
dę — organizację, która według autoru da- 
je możność zjednocz: przodujących człon 
ków kolektywów. Wi konkluzji Kalinin wzy 
wa, by na kolektywy patrzono niety 
punktu widzenia gospodarczego, lecz rów- 
nież z socjalno wychowawczego. Pow ' 
art. jest odzwierciadleniem coraz bardzie 

'ch się tendencyj de występow. 
w, ponieważ handel wiejski daje 

sze i prędzej wpływające zy gosno- 
zom indywidualnym. Pozatem artykuł ma 

na celu 
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«I ma 

1 wogó 

kolektywizacji rol-    
skiem 

le zasady 
nietwa. 

Z wychowaniem 
w Sowietach.. coraz Iepiej. 

W Mińsku 3 uczniowie jednej ze szkół 
średnich z zemsty za niedopuszczenie do eg- 
zaminu w nocy podpalili mieszkanie swego 
prefesora. Na szczęście pożar zdołano w czas 
ugasić i prefesora z rodziną uratować. Ucz- 
niów aresztowano. 

W temże mieście przed tygodniem jeden 
z uezniów szkGły technicznej za ścięcie go 

przez profesora Kiebiowa strzelił do niego 
wieczorem na plicy, raniąc go ciężko w bok. 
Uczeń zdołał zbiec. 

W: Borysowie pestrzelono komsemołkę — 
nauczycielkę Sonię Czarnównę za utrzymy- 
wanie s unków z uczniami, którzy zostałi 
przez nią zarażeni. Uczeń który dokonał na 
Czarrównę zamachu w tymże dniu utopił 
się w rzece Berezynie. 

Pogorszenie konjunktury 
dla polskich bekonów. 

Według nadeszłych z Londynu w dniu 
dzisiejszym wiadomości, sytuacja na bekono- 
wym rynku londyńskim uległa wczoraj pew- 
nemu pogorszeniu. Ceny polskie bekonu zniż 
kowały w dniu wczorajszym od 2 do 5 sz; 
lingów. Bekon polski notowano wczoraj po 
41—47 szylingów za cwt. Bekon duński no- 

o po 50—56, bekon holenderski po 45 
shl. ym objawem jest, że 

ubój duńsk a się, w osłatnim tv 
ko 138 tys. sztuk, jed- 

za się ubój polski, Э- 
godniu ubiegłym przekroczył liczbę 
ztuk świń. (Iskra). 

  

  

    

   
     

    

     

  

    
   30 tys. 

przywileje dla szlachty i magdeburgja 
dła miast. Dwory magnackie są roz- 
sadnikami polszczyzny, za przykła- 
dem dworu, jeżdżąc za królem do Kra 
kowa, przywożą żony i zwyczaje pol- 

skie. A latyfundja Gasztoldów. Kisz- 
ków, Algimuntowiczów, Radziwiłłów. 
są ogromne. 

Walki reformacji z Jezuiłami i 
szlachetna emulacja w pozyskaniu du 
szyczek. sprawiają polszczenie się 
nauki kościelnej, dotąd prawie wyłąc 
nie łacińskiej i docieranie do malucz- 
kich w ich rodowitym języku. Znów 
w tem przoduje ziemia oszmiańska w 
Litewskiem Państwie. Wolan i Budny 
kierują tu drukarniami, zakładanemi 
gwoli szerzenia nowinek przez maę- 
natów. Zjawia się Unja, nowa próba 
(jak pisze Łastowski) ratowania odrę- 
bności białoruskiej, Ten nowy ruch 
religijno-społeczny, raz jeszcze zmię- 
szał trzy pierwiastki rozwijające się i 
zlewające ze sobą na tych ziemiach: 
litewsko-polsko-białoruskich. 

Ostatnim cementem będą powsta- 
nia, świadectwo zupełnego braterstwa 
łączności pragnień i wspólności ideu- 
łów polityczno-spolecznych. 

Autor stwierdza, że niedosyć się 

wie i niedosyć sobie zdają w Polsce 
sprawę, czem jest taki typ „tutejszy 
konglomerat krwi polsko-rusko-litew- 
skiej, o złożonej psychice. silnej odręb 
ności od rdzennych Polaków. tak róż- 
nej, że jest aż źródłem nieporozumień. 
Autor zatrzymuje się dłużej przy okre 
sie powstań, jako dającym najjaskraw 
szy obraz przewagi kulturalnej i ma- 
terjalnej elementu polskiego nad inne 
mi, nawet nad nasyłanemi i obdaro- 
wywanemi Rosjanami. Przyznają to 
nawet niechętni historycy rosyjsko- 
białoruscy. Żywioł prawosławny jest 
nikły i jako napływowy nie odegrywa 

    

  

   

    

Dementi w sprawie 
aresztowania b prezydenta 

Argentyny. 

BUENOS AIRES, 4. VI. (Pat). W 
kołach urzędowych zaprzeczają po- 
głoskom o aresztowaniu byłego pre- 
zydenta państwa Alessandriego. 

Uprzedzenie zamachu. 
BUDAPESZT, 4. 7. (Pzt). — Policja wyk 

ryła zamach, przygotowywany przez emigran 
tów rcsyjskich, oficerowie sztabowych, braci 
Teodora i Aleksandra Fechnerewych na 6so 
bę arcyksięcia Albrechta. Wymienieni zostali 
skazani na wydalenie z granie Węgier za 
wykroczenia polityczne, dotychczas jedaak 
jeszcze nie wyjechali, — W: sprawę tę wmie 
szani są inni jeszcze Rosjanie. — Śledztwe 
w toku. 

Plaga szarańczy na Sardynji. 
CAGLIARI, 

    

4. 7. (Pat). — Inwazja szarań 
czy na Sardynji przybrała rozmiary wprost 
katastrefalnė "golnie w okolicach Orista- 
no i Borowa. Władze rozpoczęły energiczna 
walkę przeciw tej pladze. która zagraża rol 
nikom. r 

Inwazja jest tak wielka, że na linji kolejo 
wej Terr: va Oristano pociągi z wielkim 
trudem po ja się naprzód, po szynach, 
gdyż kała ślizgają się po żelazie, pokrytem 
szarańczą 

Utrata wzroku podczas 
naświetlania filmu. 

RZYM, ”. 7. (Pat). — Nadeszła tu wia- 
doómość z Holływoodu, że aktorka kinemato- 
grajiezna Elitta Langi oślepła nagle podczas 
naświetlania newego filmu w zakładach Pa- 
ramounthu. Lekarze stwierdzili, że jest to 
skutek podrażnienia nerwu wzrokowego 
przez eślepiające światło reflektorów. Nara- 
zie nie wypowiedziane się, ezy ślepota jest 
chwilowa czy nieułeczalna. 

RZE RTZ OOOO 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

     

  

     

— Niepodległość, czasopismo poświęcone 
dziejom polskich waik wyzwolenezych, pod 
redakcja Lecna Wasilewskiego, zeszyt I tomu 
VI zawiera, jak zwykle treść bogatą i intere 

  

sującą. Na szczególne wyróżnienie 
ją artykuły: Dr. Heleny Więckows Zje- 
dnoczenie Towarzystw młodzieży polskiej za- 
granicą (1887—1914), Heleny Radlińskiej: 
Wspomnienia uczenicy i nauczycielki, Józefa 
Olszyna-Wilczyńskiego: Z dziennika druży- 
niaka (1912—1914). W dokumentach o urzą- 
cezeniu „Polskiego kraju* zamieszczony jest 
referat warszawskiego wydziału ochrany z 
r 1916, oraz meomrjał Sazonowa z 17. [V. 
1916 r. o ustroju Król. Polskiego. W Miscel- 
laneach p. S. Kramsztyk opowiada o Źjeździe 
Wojskowych Polaków w Petersburgu (7—-12. 
VL. 1917 r.). W sprawozdaniach Z. Wasilew- 
ski pisze o dziele Kucharzewskiego „Od bia- 
łego Caratu do Czerwonego". Zeszyt zdobią 
liczne fotografje działaczy z czasów walk o 
niepodległość. 

  

    

  

żadnej roli. Jeszcze w drugiej poło- 
wie przeszłego wieku, mieszczaństwo. 
nawet żydowskie, żyło tradycją i przy 
wiązaniem do polskości. O ile jednak 
łatwo jest ustalić tę polskość w wy- 
mienionych klasach ludności, to trud 
ności w określeniu ścisłej statystyki 
narodowościowej ludu. są bardzo du- 
że. Podział narodowościowy odbywał 
się przeważnie za pomocą przynależ- 
ności wyznaniowej: katolik i prawo- 
sławny, pokrywał się z Polakiem i 
Rosjaninem ale zważywszy masowe 
przechodzenie na urzędowe wyz 

nie po 65 roku, a więcej jeszcze przy 
musowe zapisywanie na nie, zoba- 
czymy, że i te statystyki nie mogą być 
miarodajne. Znów odnajdujemy wy- 
bitną rolę z. Oszmiańskiej w tym no- 
wym epizodzie walki Wschodu z Za- 
chodem. Pod straszliwym gniotem ro- 
syjskiego wynaradawiania i gwałtów 
religijnych, polskość chwieje się i co- 
fa od wschodu, ale Oszmiańszczyzna 
opiera się, odegrywając i wtedy swą 
dziejową rolę reduty katolicyzmu i 
polskości. i 

  

  

Trudno w sprawozdaniu dzienni- 
karskiem streścić, chociażby bardzo 
zwięzłe i logiczne wywody autora, o 
charakterze i roli wyznań ludności 
tych ziem. Odsyłamy czytelników na 
szych do książki, którą muszą wszak 
nabyć, jeśli się interesują własnemi lo 
sami. Tem bardziej że autor przedsta- 
wia swoje naukowe zdobycze przystę- 
pnie i jasno. 

Jakże sensacyjnie brzmi np. 
wiadomość zaczerpnięta od Kiprjano- 
wieza żywopisa osławionego Siemasz- 
ki, (autor cytuje umyślnie źródła nie- 
polskie) o tem, że w roku 1864 du- 
chowienstwo prawosławne jest kate- 
gorycznie i zupełnie polskie, w mowie 
i obyczaju, wraz z rodzinami, i cały 

    

   

  

  

Nr. 150 (2392) 

LORNETUJEMY ŚWIAT. 
Biały słoń na czerwonem polu. 

Święty biały słoń Kroczy przez królest- 
wo Sjamu. Piękna jest jego ojczyzna. 

„„Gdy musson szumi miękko w nadbrzeż- 
nej koronce kokosów, gdy długie grzywiaste 
fale wbiegają na płaski brzeg... Gd się fa- 
luje r; trzęsie rozpierzchłą kiścią, gdy 
błotny wilgotny zapach ulata daleko od pė 
Gdy dalej leci wiatr, w krainę „przešwieca- 
jacych lasów", by skonać na zboczach gór, 
na zboczach Luang Prabangu... 

      

  
Śpie 

  

ом, 'amy długo i tęsknie o pięknie na- 
szego kraju, o kraju białego słonia, o kró- 
lestwie Sjamu. 

Gdyż duże i piękne jest królestwo Sjamu. 
W dolinach gór, wśród których dumnie kró- 

łuje szczyt Intanon, znajduje człowiek złoto 

i szlachetne kamienie, cynę. węgiel i naftę. 
Lasy duże i piękne, acz nie tak gęste, splą- 
tane, wilgotne, jak na półwyspie Mala 
Palmy wszelkich gatunków, banany, trzci 
cukrowa, kukurydz: 

ne błota 

      

I wreszcie ryż, obszer- 

    

yżowe, będące podstawą bytu lud- 
ności królestwa Sjamu. 

  

amu. Nad wielk: 

ym Mekongiem 

  

Piękne królestwo jest 

rzek 

uj 

pantera goni wesołe małpy po drzewach. 

zapuściwszy się w g. 

  

  

   Menam i nad grani 

       żysz i nosorożca i słoni 

  

a i tapira. Czarna 

  

z nie 

  

apominaj o 

a tygrysa lepiej 

aj o strzelbie tak- 
że, kiedy gnasz stado bydła, gdyż tylko słoni 
nie potrzebujesz broni agrody dła koni о- 

chraniaj, bawo.y również nie zawsze sobie 
poradzą. 

    

strzelbie — w razie spotk 

mieć nabój w lufie. Pamięt 

    

Piękne jest królestwo Sjamu, piękne jest 

i bogate. 

Kiedy zechcesz sprzedać plon całorocz- 
nych trudów, gdy zechcesz kupić narz 
do gospodarstwa, wtedy odpędzaj Chif 

ka, co cały handel zagarnia, siadaj na sta- 
tek lub kolej i jedź do wspaniałego Bangko- 

/najmuj tam izdebkę lub mały domek 
na palach, załatwij interesy, lecz strzeż 
pokus miejskich 

zdzia 

        

A jadąc do siebie do domu, myśl o 

  

niałość 

   
    

tego sło myśl o swoim królu, któr 

kawie panuje z pomocą Tajnej i Najwyż 

Rady. 
— 

  

Na rynkach całego świata zapotrzebowa 
nie na ryż spada, Na rynkach całego świ 

  

a 

  

spad ceny na cynę. Dumping sowiecki 
zabił cenę drzewa. 

sagė     
Próżno rada najwyższa wspaniałego kró- 

lestwa Sjamu szuka kiegoś ia. Jak 
w wielu innych państwach, budżet państwo- 
wy pęka. dług nędza rosną. Próżno się 
zwiększa podatki, gdy pola nie dają docho- 
du, gdy przemysł bankrutuje. Rada Najwyż- 

się sili na jak najdalszą oszczędność — 

    

  

   

  

25.000 złotych *tihalów trzeba koniecznie 
pokryć. 

Gdy zaś deficyt rośnie, powstaje projekt     

redukcji. Redukcja dotyka wojska. 
I oto błyska tytuł we wszystkich dzienni- 

kach świata: Rewolła Włojskowa w Sjamie 
Ь 

  

Biały słoń zadrżał na tarczy — chcą a- 
resztować króla. Członkowie rodziny królew 
skiej są wzięci na zakładników. Królewski 
biały słoń poznaje nowe pojęcie: kryzys 

W. Tollinek 

i 

„Bibljoteka Nowošei“ 
Plac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

Czynna od godz. |!-ej do 18-ej. 

Kaucja 5 zł. — Abonament 2 zł 
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ustęp traktujący o stosunkach religij- 
no-nąrodowych z tej epoki, Wtedy to 

* właśnie wykopaną została zbrodniczą 
ręką murawjewoskich kultur prze- 
paść wśród ludu białoruskiego pomię 
dzy prawosławnym a katolickim jego 
odłamem. Przepaść ta jest jednak 
dziełem lat niedawnych i sztucznym 
tworem tyranji i jako taka nie może 
mieć trwałość zaznacza St. Wysło- 
uch. 

Dłużej zatrzymuje się autor nad 
systemem wynaradawiania stosowa- 
rym przez szkołę, ludową rosyjską, 
której największymi szerzycielami bv 
li na ziemiach naszych Korniłow i 
Szyriński-Szachmatow w latach po 
powstaniowych. Zakładali setki szkół 
i szezycili się, że więcej niemi doka- 
zali niż wojsko bagnetami, Korniłow 
domagał się wyborowego gatunku lu- 
dzi na te stanowiska, odpowiedzialne 
i owocne w skutki polityczne. Cały a- 
parat oświatowy został bardzo perfi- 
dnie opracowany, uderzając propa- 
gandą rosyjską w ośrodki albo mniej 
uświadomione, albo mniej zaludnione 
polskim elementem. Na ową specyfi- 
czną polskość, wyrosłą z gleby litew- 
sko-białoruskiej, rzucono sieć rosyj- 
skiej administracji, szkolnictwa, po- 
licji i wschodniej kultury... 

Katolicy Białorusini stają się opor 
nymi wobec tych faktów, ale prawos- 

ławni odrywają się od polskości. Pra- 

ca długoletnia „obrusitieli*, nie tyle 
wśród Polaków święci triumfy, ile 
rodzdziela Białorusinów na dwa nie- 
chętne sobie i obce stronnictwa: pra- 
wosławnych i katolików: jedni ulegli 

prawie zupełnie wpływom rosyjskim, 
drudzy polskim, zatracając prawie zu 
pełnie odrębność narodową. W tym 
pochodzie na Zachód i wchłanianiu 
elementów nie dość silnie utrwalo- 
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Nr. 150 (2392) a KUKSIEK 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Nowy smutny rejestr ofiar kąpieli. 
Wi ostatnich dwóch dniach na terenie wo- 

jewództwa wileńskiego zanotowano 7 wypad 
ków utonięcia podczas kąpieli. I tak w je- 
zicrze wpobliżu wsi Utkany gm. dziewieni 

į utonął 30-letni Michał Dudejć, w rze- 
-nee wpobliżu wsi Kowałenki,, gm. 

kiej utonął 20-letni Feliks Pastel ze 
wsi Pełubczaje gm. szumskiej, około m. 
Tija utonął w rzece w czasie ataku epilepsji 

  

skie 
   

  

   
25-letni Grzegorz Kreń, Wi rzece Dźw 
wpobliżu Dzisny utonąi 29-letni mieszkar 
wsi Połeczany Antoni Kiejryć, kąpiąc się 
wpadł w wiry. W! rzece Moreczance wpobii- 
żu Oran utonął 19-letni Kazimierz Chruś- 
ciak z zaścianka Adamowicze. Wi rzece Wił- 
ji niedalekc Niemenczyna utonął 32-letni Bo 
łesław Krawczyk i w rzece Wilji wpobliżu 
m. Kamień 32-letnia Wiktorja Karniewicz. 

  

Samobójstwo 18-letniego chłopca. 
'We wsi Cudzeniszki gm. połańskiej popeł 

nił samobójstwo przez powieszenie się w 
składzie 18-letni Żuk Bronisław. Powód tego 
rozpaczliwego kroku młodzieńca nie jest 
«ficjalnie znany. 

  

We wsi krążą uporczywe pogłoski, iż 
Żuk pragnął kształcić się w Wilnie, lecz ro 
dzice jego nie chcieli na to zezwolić i kaza- 
li mu paść bydło. (e). 

  

Pożoga strawiła 10 gospodarstw 
wiejskich. 

  

Z Wflejki denGszą, iż we w: 
ta pcżar strawił 10 budynków wyseko posta- 
wicnych gospcuarstw rolnych. Ogień znisz- 
€zył cały inwentarz żywy i martwy. Straty 
sięgają zgórą 50.000 zi. 

i Stańczynię 

    
    

Pożar powstał z nieustalonej przyczyny 
w stodole Michała Bielewicza. a następnie 
przerzucił się na sąsiednie zabudowania. 

Policja prowadzi dochodzenie. (e). 

Przygody dwóch komunistów 
' bawarskich. 

    W. rejonie Szemietow yzny na teren 
polski przedostało się dwóch cudzoziemców 
Jchan Unger i Alfred Łancpern z Bawarji 
Cudzoziemcy podali się za zbiegów z w 
zienia miūskiego, gdzie od pół roku byli 
zieni. Unger i Łanepern należeli kied, 
Niemieckiej partji komunistycznej i ub. 
roku z delegacją zagraniczną udali się na 

          

   

rocznicę rewolucji październikowej do Mosk 
wy. 

Wi drodze powrotnej komuniści zatrzy- 
mali się w Pcłócku gdzie 

jcmych z czasów wojny 
Połccku niespodziewanie 
ni przez G. P. U.. przywiezieni 
ska i tu osadzeni w więzieniu. 

   

  

   
areszłowa- 
do Miń- 

Aresztowanie oszustów warszawskich 
na terenie gm. wiśniewskiej. 

Na terenie gm. wiśniewskiej ujęto dwóch 
ustów warszawskich, którzy sprzedawali 

ywe i nieważne dolarówki. Oszuści osa- 
i zostali w areszcie skąd w nocy z ? pa 

   c: 

fais 
dze 

   

  

3 b. m. wydestali się i zamierzali zbiec. W 
pościgu jednak zostali ujęci, skuci i osadzeni 

w areszcie. (e). 

Wwyłowienie niezwykłych rozmiarów 
suma na 

Rybak Michał Šlaziewicz niedaleko Miko- 
zny w rzece Niemen wyłowił w 

miarów suma wagi przeszło 25 kig. 
agnięciu na brzeg ryby Ślaziewicz 

    
    

  

  
  

  

  

  

nie mógł w żaden sposób dać 
olbrzymem, gd sum usłav y 

się-nie pozwalając umiešcič sie w balji. 

          

  

|Miejski 
| Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Oszmiana. 
Zawody lekkoatletyczne W. F. i P. W. 

, Dnia 19 czerwca br. z okazji zakończe- 
nia-roku szkolnego odbyły się w Oszmia- 
nie na boisku sportowem W. F. i P. W. 
zawody lekkoatletyczne międzyszkolne in- 
dywidualne i zespołowe, pomiędzy miejsc. 
Gimn. Państw. i Sem. Naucz. w Borunach, 
z ustanowieniem nowego rekordu powiatu 
wego w skoku wdal. W/ zawodach w. w. 
ucześgniczył również niiejsą oddział ZS. 

Zawody 'rozpoczeły się o godz. 15-tej 
ukończone zaś zostały o godz. 18 m. 30. 

Na program w. w. 
kich złożyły się. następujące 

1. Bieg 100 mtr. 2. Pchnięcie kulą. 3. 
Rzul oszczepem. 4. Skok wdal.- 5.. Skok 
wzwyż. 6. Sztafeta olimpijska. 7. Koszyków- 
ka. 8. Siatkówka. 

Pierwsze miejsca uzyskali: 

    

  

    

zawodów towarzys 
konkurencje. 

  

     
  

Wi biegu na 100 mtr. — Szczerbicki Le-_ 
  opold B. G. 11,9 sek. 

W? pchnięciu kulą: Szczerbicki 
H. G. — 13,14 mtr. 

W rzucie oszczepem: 
Naucz. B. — 38.95. 

W skoku wdal: Szczerbicki L. H. G. -- 
6,11.5 mtr. (nowy rek. pow.) (wobec po- 
przedniego 6,29). 

W skoku wzwyż: Szynkiewicz H. G. — 
155 mtr. 

W. sztafecie 

Leopold 

Mickiewicz Sem 

olimpijskiej 800400200 

H. G. w czasie 4,3 min. Iš. 
w czasie 4,4ł min. III. miejsce 

. w czasie 4,55 min. 
Е tępnie odbyły się rozgrywki koszy- 

kówki i siatkówki między drużynami Hul. 

      

zs VARIETE 
W rol. gł.: EMIL JANNINS, Lya de Puttl i Warwick Ward. 

WKRÓTCE Klątwa rodu mandarynów.   
    

   

  

  Gimn.—Oszmiana Sem. Naucz. — Bo- 
runy z następuj wynikami: 

Koszyków 45:21 na korzyść Hut. 
Gimn. — Oszmiany 

  tkówka: -« Huf. Gimn. 
Oszmiany. 

Zawody te odby 
pogodzie i wobec d 
bliczności składającej 
młodzieży szkolnej. 

Lida. 
Niemiła Panu ofiara — chodź ciele 

do ohor 
(Na marginesie strajku kin w Lidzie). 

Przysłowie zawarte w powyższym tytule 
aby miało właściwy. sens, pozwolę sobie je 
zmienić na następujące: Niemiły Magistrato- 
wi lidzkiemu ośmiu łotowy: dochód mie- 
sięczny z miejscowych kin — ma za to f.- 

  

0:16 na korzy:     
ię przy słonecznej 

licznie zebranej pu- 
się przeważnie z 

     

    

       

      

Właściciele lidzkich kin pp. Jabłoński i 
Lewin złożyli do Magistratu podanie z proś- 
bą o obniżenie im podatku od biletów 6 
50 proc. (dotąd płacili 20 proc. od filmów 
zagranicznych i 10 proc. od fiłmów polskich 
oraz zmniejszenie opłaty za prąd elektrycz- 
ny który nawiasem mówiąc jest, jak na о- 
becne warunki horendalnie drogi bo aż 1 
złoty za kilowat, gdy tymczasem w innych 
miastach kosztuje zaledwie od 40 do 75 
groszy. 

Biorąc z punktu widzenia dzisiejszej stag- 
nacji, redukcji płac i ogólnego spadku cen 
prawie o 50 procent, prośba właścicieli kin 
lidzkich jest aż nadto uzasadniona a tembar- 
dziej że i oni ceny biletów obniżyli o połowe. 
To też dziwnem się wydaje stanowisko Ma- 
gistratu i Rady Miejskiej jeżeli na ostat. 

  

niem posiedzeniu prośbę właścicieli kin za- 
łatwiono w ten sposób że podatek od biletów 

obniżono o 30 procent na okres letni t. į 
do dnia 1-go październik opła 
Światło wcale nie obni gistrat me 
brał widocznie pod uwagę że kina to są jed- 
ne znajwięk: h konsumentów prądu i jako 
takim p ługuje wogóle ni cena za 
prąd ni: łym konsumentom. 

Wbbec takiego atwienia sprawy, właś: 
ciciele kin ogłosili strajk i od dnia 8-go 
czerwca b. r. kina zosłały Te 
zobaczmy kto na tem tra el kina 

on“ p. Lewin ma swoint 

  

      

      

    

    
     

  

    

      
       

  

3 ąc kino w 
asnym domu niema żadnych wydatków i 

  

    
    

  

  

straj może b. długo, a jeśli idzie о 
właśc kina „Nirwana“ p. Jablons 
to ten mające w kinie scenę wynajmuje ja 
dla zespołów teatralnych i na różne zebra- 

  

nie 
robi, 
złotych 

    wobee czego na pokr 
tymczasem й 
doct 

cie wydatków za- 
at traci kiłkaset 

ek i opłata za 
im stanie ma- 

   

   

    

     

      

terjalnem jduje się Magistrai to takie 
wyrzucanie do błota tyłe pieniędzy jest po- 
prostu niezrozumiałe. Muż, 

Zawody straży pożarnej. 
Wi dniu 29 czerwca w Szezuczynie koło 

Lidy odbyły się przy udziale wicewejewody 
Godlewskiego, prezesa wojewódzkiego Zwiaz 
ku Stražy žarnych w Vogrodku, ktėory 

apił w mundurze s kim, starostów: 
skiego i szeżyczyński 

go Sielawy pierwsze okręgówe zawody straży 
pożarnych powiału szczuczyńskiego, które 
wypadły bardzo dobrze. 

W, zawodach brało mdział prócz straży 
męskich 4 drużyny samarytanek. (Pat) 

   
   

      

      

  

Wypadki topieli. 
W dniu 1-go lipea 1932 roku uto- 

nął na jeziorze Niemen 11-letni Michał Bon- 
dar. W tymże dniu na rzece Zyżnie, przy 
miynie w fclwarku Remizowo gminy bienia- 
końskiej, pedezas kąpieli utonął 21-letni mie 
szkaniee wsi Łoszaty gminy werenowskiej 
Paszkowski Wacław. Podobny wypadek —- 
miał miejsce w dniu wczorajszym na rzece 
Dzitwie, dzie utenął technik cywilny przy 
dowództwie 5 p letn. Wasilewski. (Pat). 

Brasław. 
Niemiły zgrzyt w czasie zakończenia 

roku szkolnego. 
pracy przemi 

  

   

    

Rok szkołny 

  

ł. Młodzież 
iciem ulgi «    

      

    

   

    

czekiwała dn 
no uroczyś 
sławiu. 
się w 
mszy świ 

cy Śpiew składał n 
leżny hołd za otr: 
ku. Nabożeństwo ończone zostało nauką 

ks. pretekta Qlszewskiego. I o dziwo! Z ust 
kapłana pada publiczne oskarżenie przeci 

kierownikowi Szkoły, że system wycho- 

  

aski w ciągu ro 

  

    

    

       wawczy jaki słosuje jest bo wicki, że 
swojem postępowaniem dopraw ma 
luczkich(!) Dalej podkreśla, 7 ro 

  

do szkoły, by uchra 
ickiego (sic!) Słow: 

dzicom, posylania dzie 

nić ich od trądu bols.      
     księdza _ wypowied w tak uroczys! 

chwili zrobiły na obecnych bardzo przygnę 

  

  biające wrażenie, a pomruk niezadowolenia 
przeszedł po całej Świe 

Wf tem miejscu noleży zdać sobie sprawę 

czy z tego czy z punktu widzenia wychowaw 
czego mo: sohie pozwolić na tak gruby 
nietakt jakiego dopuścił się ksiądz p: 
Odpowiedź krótk nie. Prefekt reli 
równi stwem 
kształe 
do wszechstronnego r 
indywidualności, 
tkwiących w dusz: 

      

  

  

    

      

      

     
   

        

  

charakteru 
społecznych, 

  

    

  

   

— niezbędnem jest sko- 
ordynowanie i zharmonizowanie wpływów, 

iałających na wrażliwe dusze. Podrywa- 
zatem autorvietu przełożonego jak 

jest kierownik szkoły ściąga za sobą niepo- 
żądane nawyknienia do nielojalności. Podeb 
ne postępowanie powoduje to, że ani prefekt 
ani kierownik szkoły nie będą się cieszy? 
ani specjalnem przywiązaniem młodzi 

      

  
             

        

gdyż chodzi tutaj o to, by szkoła 
współczesna stworzyła i urobiła całego, peł 
no-wartościowego człowieka i obywatela. 
Załatwiane porachunków, jakieby one nie 
były, w obecności niewinnej dziatwy szkol- 
nej i rodziców jest niedopuszczalne i winno 
być tępiene w zarodku, a do tego są powo: 
łane wyższe władze szkolne i duchowne Za- 
miast radości jaka musiałaby pozostać w ser 
cach wszystkich z powodu nadejścia wypo- 
czynku, pozostała tylko niechęć do tych. 
którzy zapominają jaką rolę w swoim za- 
wodzie spełnić muszą. S-a. 

    

ET TOS ITA TTT NTT 

nych w swej odrębności od Rosji, 
'szkołę wspomaga wojsko, policja i u- 
rzędy z niemi walczy stara kultura pol 
ska i... walczy w zasięgu katolicyzmu 

zwycięsko. Znów Oszmiańszczyzna 
Jest tym fortem, o który się rozbija fa 
la rusyfikatorska, na rubieży wiecz- 
nej wojny. 

Na taki stan rzeczy przyszły lata 
1914—1919 i ich rezultat. Autor ostro 

rozprawia się z systemem zastosowa- 

nym do skomplikowanych stosunków 
naszej krainy. Przy zwycięskiej orjen 

tacji aneksyjnej i rozbujałym nacjo- 
naližmie, program ponadnarodowos- 
*€lowy zawarły w Odezwie Piłsudskie- 
go z dnia 22 kwietnia 1919 roku, nie 
mógł być wykonany, a absurdalne gra 
nice traktatu ryskiego, dopełniły błę- 
du odsunięcia Białorusinów od tra- 
dycyj zachodnich. у 
Autor Wzywa do badania tych spraw 
ważkich dła przyszłości i moralnej 
konsolidacji granie Rzeczypospolitej. 
Wzywa do asymilacji państwowej, za- 
miast narodowościowej, powołuje się 
na znawcę tych spraw Ś. p. Edwarda 
Wojniłłowicza. który pisze „Mecha- 
niczne unarodowienie wszędzie wy: 

kazało swą bezcelowość. Ważniejsze 
Są wpływy natury psychicznej”. Któż 
bardziej jak społeczeństwo polskie, 
tóre wytrwało pod gniotem niemiec- 
t0-rosyjskim, powinno pogląd ten 
podzielać? 

„Dziś, gdy z chwilą zdobycia wol- 
ności rozpoczęła się na ziemiach lite- 
Wsko-pjałoruskich kontrofenzywa za- 
< d0du ku wschodowi, rola ziemi Osz- 

miańskiej nabrała dawnego znacze: 
nia. jako baza operacyjna tej ofenzy- 
'wy. Dalej, autor domaga się od czyn- 
ników rządzących tego, o co od łat 
trzynastu walczą i czego domagają się 
udzie znający lud tutejszy, ci, którzy 

    

dla niego przed wojną pracowali i 
wpływy zachodnie oprzeć chcieli nie 
na powierzchownej nauce języka pol 
skiego, ale na głębokiem poznaniu, 
opartem na gruncie miejscowym, wie 
dząc, że polskość może być tylko tu- 
tejszą, nie mazurską, ale litewsko- 
białoruską, jeśli się tak wyrazić moż- 
na. Szablonem ogólnym operować na 
nic się nie zda, bo zależnie od warun- 
ków poszczególnych, (dwory, gęstość 
zagrodowej szlachty, kościołów, gor- 
liwości księży, lub gorliwości propa- 
gandy rosyjskiej) inklinacje ludu do 
wschodu czy zachodu, różnią się w 
bliskich sąsiedztwach i granice tych 
wpływów są nader płynne. Tylko ta- 
ka polityka która przełamie nieufność 
do idei państwowości polskiej, a zy- 
ska do niej zaufanie, jest warta zacho 
du, inna a zwłaszcza polityka płytkiej 
polonizacji tylko szkodę przyniesie. 
Współpracować muszą tu czynniki 
administracyjne ze społeczeństwem 
miejoscowem mającem wszak w swej 
kulturze polskiej tyle elementów miej 
scowych.białorusko-litewskich! Jest to 
chyba banalną prawdą, że cała nasza 

„tutejsza“ literatura, dla mieszkańca 
rdzennej Polski jest czemś trochę eg- 
zotycznem. Każde bezpośrednie stu- 
djum o ludzie tutejszym, to w Warsza 
wie rewelacja (Np. nowele .„„Tutejsi*). 

  

Autor zarzuca władzom państwo- 
wym niedocenianie żywiołu tutejsze- 
go i pozbawianie się przez to najlep- 
szego elementu w dziele pozyskiwa- 
nia elementu białoruskiego dla współ 
nej Rzeczypospolitej. Wskazuje na u- 
pośledzenie Oszmiańszczyzny pod 
względem administracyjnym, nietraf- 
ny podział, nie liczący się z warunka 
mi; a wszak chodzi o jądro „„tutej- 
szej'* polszczyzny i katolicyzmu, trwa 
jących obok skupienia prawosławja i 

wpływów rosyjskich w pow. mołode- 
czańskim. Poniekąd zrozumieli to lu- 
dzie znajdujący się w Komisji dla us- 
prawnienia Administracji Publicznej 
przy Prezesie Rady Ministrów, usta- 
lając iż Wiilnu należy przywrócić jego 
rolę dziejową, promieniującego na o- 
koliczne ziemie ośrodka wielkiego wo 
jewództwa. 

Go do roli Oszmiany, która trady- 
cyjnie musi być też stolicą swego oś- 
rodka, to autor stwierdza z żalem, iż 
została ona pokrzywdzona na korzyść 
Mołodeczna, co jest błędem z punktu 
widzenia polityki państwowej, tak 
jak błędem jest mniemanie, że nap- 
ływ urzędników i nauczycieli z Za- 
chodu wpłynie na wzmocnienie polsko 
ści. Reasumując, dochodzi autor do 
wniosku, wysuwanego' od lat 13-1u 
przez tutejszych ludzi, że państwo- 
wość polską utrwalić, a ludność bia- 
łoruską związać z polską węzłami 
współpracy i przyjaźni, respektującej 
wzajemne narodowe potrzeby i odrę- 
bności, można tylko zapomocą jak- 
największego wyzyskania sił miejsc >- 
wych, rozumiejących psychikę ii tra- 
dycje ludu naszego, charakter kraju, 
duszę białoruskich rozłogów, bez cze- 
go niema pracy owocnej ani trwałej 
Książkę p. Wysłoucha zwięźle, jasno 
i barwnie skupiającą argumenty tej 
tezy, opartej na dokumentach histo- 
rycznych, powinien przeczytać każdy 
pracownik na nie zbadanej jeszcze do- 

ktadnie niwie „tutejszošei“.- 

Hel. Romer. 

WIBEŃNSE! |" 

Teatr Lutnia. 
„OD KANAPY... DO FOTELA* 

komedja Coolus'a i Rivoire'a. 

  

Prawie wszystkie komedje i farsy 
autorów francuskich, odznaczają ; 
świetną budową, doskonałem ujęciem 
typów i zabawnemi sytuacjami. Wszy 
stkie te walory posiada komedja, którą 
wystawiono ostatnio w Lutni pod ty- 
tułem „Od kanapy do fotela', a którą 
w ubiegłym sezonie teatralnym, wysta 
wiano w Teatrze Polskim w Warsza- 
wie pod innym tytułem: „Romans mi- 
nisterjalny*', 

Mniejsza jednak o tytuł, dosyć że 
komedja jest dobra pełna pogody, ga- 
lijskiego dowcipu i humoru, niepoz- 

bawiona szczerego sentymentu i szczy 
pty morału tak charakteryszycznych 
cech dla komedyj francuskich. W ob- 
sadzie jednak, grze wykonawców i 
wystawie, odczuwało się okres letnich 
urlopów i pewne znużenie artystów, 
którzy po całym sezonie forsownych 
tak częstych premjer, są wyczerpani 
i nie mogą się już zdobyć na należyte 
tempo. | 

Pan Karol  Wyrwicz-Wichrowski 
był jak zwykle bezkonkurencyjny, 
gdyż w roli Sebastjana Tournel stwo- 
rzył tak świetny i ciekawy typ głupie- 
go zarozumiałego i próźnego ministra, 
że każdym swoim słowem i gestem 
bawił i rozśmieszał widzów. Pan Wyr 
wiez jest rasowym artystą, który umie 
podejść do każdej roli w najwłaści 
szy sposób, wydobyć z niej wszys 
walory i stworzyć coraz to nowe i cie- 
kawe typy, a zawsze tętniące prawdą 
i życiem, Chociaż widziałam w roli 
Ministra Tournel, takiego asa jak Sam 
borski, jednakże ujęcie tego typu 

przez pana Wyrwicza było równie cie 
kawe chociaż zupełnie odrębne. 

Pani Szjłakiewiczowa znakomicie 
się nadaje do roli Iwony Tournel, jest 
w każdym calu piękną. dystyngowa 
ną, wytworną panią ministrową, któ- 
ra umie poświęcić nawet wielką praw- 
dziwą miłość dla obowiązku i godnoś- 
ci stanowiska, jednem słowem. pani 
Szpakiewiczowa jako Iwona byłaby 
bez zarzutu, gdyby tylko lępiej umiała 
rołę i nie zmuszała publiczności do 
wysłuchiwania suflera, od którego 
przez szereg lat jażeśmy odwykli. Rola 
motylkującego kobieciarza i uwodzi- 
eiela Cerviera nie zupełnie odpowiada 
rodzajowi talentu p. Wyrzykowskie- 
go, to też w pierwszym akcie był on 
troszkę szuczny i nieszczery, dopiero 
w następnych się rozegrał i był sobą. 
Herminja Clapet pani Mareckiej była 
blada i sztywna, brak jej było liryzmu 
szczerego sentymentu. Reszta wyko- 

nawców dała dowód dobrej woli i du- 
żej saranneści Publiczność bawła 
sę dobrze i pomimo niedzieli i pogody 
było jej sporo. 

      

   
  

    

      

Zastępca. 

LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze |! 

Wiobec ukazania się w piątkowym nume- 
Pańskiego pisma w artykule p. t. „Jak 
odbyły wybory Dyrektora Izby Rzemieśl 
j., Szeregu celowo f. wych i ten- 

dencyjnych wiadomości związanych z moją 
osobą, uprzejmie proszę. powołując na od- 
powiednie przepisy prasowe, o łaskawe po- 
danie poniższego w tej sprawie sprostowa- 
nia: 

1) Nieprawdą jest, że należę do stronnict 
wa narodowo, lub chrześcijańsko-demokra- 
tycznego, prawdą natomiast jest, że od lat 
wielu jestem szczerym wyznawcą ideologji 
Marszałka Piłsudskiego, czego w skromnej 
mojej dotychczasowej pracy dostateczne jed 
nak dałem dowody. 
a 2) Nieprawdą jest, że byłem wysunięty 
jako kandydat partyjny tego, czy innego 
odłamu przy wyborach na Dyrektora Izby 
Rzemieślniczej w Wiilmie, prawdą natomia 
jest. że do zgłoszenia mojej na to stanowis- 
ko kandydatury zachęcili mnie wszyscy pra 
wie radni chrześcijanie miasta Wiilna (uchwa 
1а 7 radnych na ogólną iłość 8 radnych 
chrześcijan w Wiilnie), oraz kilku radnych 
Żydów, jako przedstawicieli znacznego odła- 
mu rzemieślników Żydów. Dlaczego zaś w 
czasie wyborów stosunki ułożyły się osta- 
tecznie inaczej nad tem obecnie nie będę się 
zastanawiał. 

Proszę łaskawie przyjąć wyrazy poważa- 
nia z jakiem pozostaje + 

   

        

     

  

   

    

Czeslaw Olesza. 
Wilno, dn. 2 lipca 1932 r. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Włobec ukazania się na łamach „Głosu 
Wileńskiego" w dniu 3 lipca b. b. artyk. pod 
tyt. „Samorząd czy samosąd w Podbrodziu. 
Jak sobie radzi pan burmistrz m. Podbro- 
dzia”, pozatem wobec ukazania się drugiego 
artykułu 4 r. b. na łamach tegoż pisma r. 
t. „Jak gospodaruje burmistrz m. Podbro- 
dzia. O co obraził się p. Kajetan Rožnowski“ 
uprzejmie proszę Pana Redaktora o zamie- 
szczenie w swem poczytnem piśmie poniż. 
go oświadczenia: 

Cała treść powyższych artykułów | jest 
całkowicie kłamliwa i niezgodna z prawda. 
Pozatem oświadczam, że widocznie redakcji 
„Głosu Wjleńskiego* chodzi przez zamiesz- 
czasie podobnych artykułów o poderwanie 
mego autorytelu i mojej opinji, tylko dla- 
łego, że nie należę do obozu politycznego 
który reprezentuje „Głos Wóleńskił. Nie- 
zoleżnie od tego oświadczam, że za powyższe 
artykuły pociągnę „Głos Wfleński* do cd- 
powiedzialności sądowej 

Racz przyjąć Panie Redaktorze wyrazy 
szacunku i poważania. 

  

    

K. Rożnowski. 
Podbrodzie 4. 7. 1932 r. 

Mecz szachowy Wilno—Lida. 

W! lutym b. r odhył się mecz szachowy 
między miastami Wiilno—Lida z wynikiem 
7:1 na korzyść Wilna. Dnia 9 lipca b r., wy- 
jeżdża do Lidy reprezentacja Wilna składa- 
jąca się z najwybitniejszych szachistów Wi- 
leńskiege Tow. Szachowego w liezbie 5 osób, 
celem rozegrania meczu rewanżowego w dn. 
9 i 10 b. m. t. į. w sobotę i niedzielę Prze 
widuje się bardzo poważna walka. gdyż Lida 
tak wyraźnie pokonana w Wilnie niewątpli 
wie będzie się starała na swoim terenie osi 
gnąć wynik bardziej honorowy. Dla orjen- 
tacji dodać należy, że w Lidzie jest kilku do 
brych szachistów, w gronie których przebywa 
również pogromca mistrza Świata Alechina 
z Seansu gry jednoczesnej w Warszawie w 
1929 r. 

   

  

    

  
PRZEŁADOWANE SĄ OWOCAMI ZA 
BEZCEN. PAMIĘTAJ O ZAPASIE NA 
CIĘŻKĄ ZIMĘ — JUŻ CZAS SMAŻYĆ. 

  

  

Koń z zaprzęgiem wpadł do Wilji. 
ym w godzinach poran- 

nych na brzegu ji wpobliżu Mostu Zie- 
Icnegó wydarzył się nieszezęśliwy wypadek, 
który łatwc mógł pociągnąć ofiarę ludzką 

Rankiem stojący wpobliżu Wilji w zap- 
rzegu kon Wodowskiego zam. przy ulicy 
Wilikomierskiej 109 przestraszył się przej 
dżającego samochodu, poniósł i w pełnym 
galepie wpadł do Wilji. 

Na nieszczęście koń odrazu trafił na glę- 

WI dniu wezoraj: 

      

   

   Dziś: Antoniego. 

Juno Dominiki. 

8 
| Lipiec 

Wschód słońca — g. 2 m. 52 

| Zachód » 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.3.8. 

w Wilnie z dnia 4/VIl — 1932 roku. 

— @ 7 м 54 
  

  

Cišnienie šrednie w milimetrach: 764 

Temperatura średnia -- 24° С. 

д najwyžsza —- 27° С. 
A najniższa -- 160 С. 

Opad: — 
Wiatr; wschodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA. 

— Druga tura kołonij letnich. W! piatek 
8 b. m. o godz. 9-ej rano na podwórzu Ma- 
gistraiu odbędzie się źbiórka dzieci dla prze- 
prowadzenia ostatecznej selekcji między К: 
dydatami na wyjazd, na wywczasy letnie 
do Leoniszek. 

Druga tura kolonij letnich rozpoczyna się 
z dniem 15 b. m. 

— Magistrat wybudował mechaniczną prał 
nię. Przed kilku dniami staraniem Magistra- 
tu uruchomiona została nowowybudowana 
centralna prałnia mechaniczna dla obsługi 
szpitali miejskich. Pralnia mieści się przy 

Zakładzie Dezynte ym i powstała dzięki 
wyzyskaniu maszyn sprowadzonych w swo- 
im czasie przez Niemców podczas okupacji 
Wilna. 

    

    
  

UNIWERSYTECKA. 
— Promocje na Wydz. Sztuk Pięknych. 

Wie środę, dnia 6 czerwca o godz. l-ej po 
południu w Auli Kolumnowej odbędą się pro 
mocje na dyplomowanych artystów - mala- 
rzy ebsolwentów Wydziału Sztuk Pięknych 
U. S. B. p. Gracjana Achrem-Achremowi 
p. Zofji Wendortf-Serafinowiczowej i p. 
genji Skwarczewskiej. 

Wfstęp wolny. 
— Premccja na Wydz. Teołogji. W. so- 

botę dn. 2 lipca 1932 r. w Auli Kol. Uniw. od 
była się promocja na, doktora św. teologji 
X. Magistra Józefa Zdanowicza. 

WOJSKOWA. 
— Dodatkowe posiedzenie Komisji Po- 

borowej. Na dzień 13 b. m. wyznaczone zo- 
stało dodatkowe posiedzenie Komisji Pobo- 
rowej. Celem posiedzenia jest umożliwienia 
wszystkm mężczyznom, którzy w terminach 
właściwych nie stawili się przed Komisją 
Poborową uregułowania swego stosunku do 

wojska. 
Komisje takie odbywać się będą perjodycz 

nie co dwa tygodnie. 

  

Eu:   

    

Z POCZTY. 

— Minister Poczt i Telegrafów w Wilnie 

Wi Wilnie bawił minister Poczt i Telegrafów 

inż. Boerner, który dokonał inspekcji prae 

Dyrekcji wileńskiej oraz przeprowadził lu- 

strację urzędu pocztowego Wilno I 

— Zmiany na stanowiskach inspektorów 
obwodowych Wźł. Dyrekcji P. i T. Z dniem 
38 b. m. naskutek zarządzenia p. Prezesa Dy 
rekcji Poczt i Telegrafów, 2 obwód powierzo 
no mag. W| Ostrowskiemu, dotychczasowe- 
mu inpektorowi 4 obwodu: 4 obwód po- 
wierzono mag Rafałowi  Wtyszomirskiemu, 

  

  

  

bokie miejsce i zaczął tenąć a wraz z nim 
siedzący na wozie Wodówski 

Wiypadek zauważyli stojący / łódkarze, 
którzy pośpieszyłi z niezwłoczną pomocą te- 
nącemu. Po dłuższych wysiłkach wydobyto 
ieh. i 

Koniewi nie stało nie. Z Wodowskim 
jednakówoż miał pracę przez pewien czas le 
karz pogotowia ratunkowego. (e). 

  

5 obwód — Antoniemu Kalinowskiemu, 6 — 
obwód W$żktorowi Suchockiemu. Pierwszy i 
trzeci bez zmian. 

RÓŻNE. 
— Wystawa Moniuszkowska przedłużona. 

Wwobec tego, iż w ostatniej chwili przed po- 
stanowionem zamknięciem w niedzielę Wysta | 
wy Moniuszkowskiej w ogrodzie Bernardyn- 
skim wpłynął szereg spóźnionych zgłoszeń 
od organizacyj społeczno - kulturalnych i 
zapowiedzianych wycieczek, Komitet Obeho- 

wy Moniuszkowskiej, a 

        

którzy nie zwiedzili niezwykle inte- 
resującej Włysła pamiątek związanych z 
życiem i twórc. ą naszego Ikiego pieś- 
niarza mają jeszcze możność zapoznać się 
z niemi codziennie od ll-ej rano do 8-ej“ 
wieczór 

TEATR | MUZYKA 
— Muzyczne przedstawienie „Chata za 

wsią* w Bernardynce. Jutro wtorek 5 lipca 
o godz. 8.15 piękne przedstawienie muzycz- 
ne „Chata za wsią”, które dzięki pięknej 
muzyce Noskowskiego, tańcom układu Z. 
Karpińskiego, wybornej orkiestrze pod kier. 
R .Hermana codziennie gromadzi tłumy wi- 
dzów. 

Wie wtorek mogą oglądać .,.Chatę za wsią” 
ci, którzy nie wykorzystali biletów swoich 
w niedzielę. 

Jutro i codziennie „Chata za wsią”. 
— „Od kanapy... de fotela* w Lutni. 

Dziś we wtorek 5 lipca o godz. 8.15 po raz 
drugi doskonała szampańska komedja fran- 
cuskich pisarzy Coolus'a i Rivoire'a p. t. 
„Od kanapy... do fotela". Jutro w środę 6 
bm. o godz. 8.15 po raz trzeci „Od kanapy... 
do fotela". 

— Park im. Żeligowskiego. Wtorek dnia 
5 lipca r. b. Koncert Wil. Orkiestry SynAoni- 
cznej pod dyr. Rafała  Rubinsztejna, * 
ostatni pożegnalny występ solistki ope 
Warszawskiej Olgi Olginej, która swym 
loraturowym głosem wzbudziła wielkie zainie 
resowanie wśród sfer muzykalnego Wilna. 

Początek o godz. 8 min. 15 w. 
Ceny: wejście 40 gr. ulgowe 30 gr. i 

krzesła przed estradą 60 gr. 

AKTAI K DES SIENOS 

Zasiewy Z samolotu. 
Moskiewski korespondent „Observeru* w 

ostatniej swej korespondencji opisuje pró- 
by, jakie przeprowadzone były z zasiewami 
z samolotu. Próby przeprowadzone w kraju 
kaukazkim wykazały, że samolot obsiewa 1“ 
ciągu jednej minuty 1 morg pola. Statysty 
ki sowieckie stwierdzają, że pola ryżowe ob. 
siane przy pomocy samolotu przyniosły 
większe zbiory. niż się spodziewano. Wi roku 
bież. w ten sposób ma się obsiać przeszła 
7.000 morgów pola ryżowego. Oficjalne st: 
tystyki dowodzą, że przy tego rodzaju zasi 
wach da się zaoszczędzić tyle czasu, że w 
ciągu roku na jedneń i tem samem polu 
można będzie zbierać plon dwa razy. Opty-, 
mizm ten jednak nie odpowiada prywatnym 
danym, które stwierdzają, że zasiew był nad- 
zwyczaj nierównomierny i wahał się pomię 
dzy 4—198 ziarn na 1 metr kwadratowy. Sa 
dzi się jednak. że równomierność może by: 
osiągnięta wtedy, jeśli zamiast samolotów 
obsiewać będą pola sterowe statki powietrz - 
ne. Planem tym zajmuje się obecnie Aka 
demja rolnicza, a jej przewodniczący prze- 
powiada rewolucję w solnictwie. Na wione 
r. 1933 samoloty mają obsiać miljon „desja- 
tin* t. j. naszych morgów. (Centropress) 

  

          
  

  

  

   

  

   

  

       

  

      

  

 



SPORT. 
Zakończenie wyścigów konnych. 

Niedzielne wyścigi konne rozpoczęły się 
od gonitwy loteryjnej — dystans 1600 mtr. 
nagroda 1500 zł 

Poszły trzy konie: Juljusz St. Osmolskie- 
go. Geraz S. Totwena i Wielmożna płk. Ko- 
zierowskiego. Wygral Juljusz. Totalizator 20 
złotych. 

Rozegranie konia loteryjnego napotkało 
na nieprzewidzianą przeszkodę. T-wo sprze- 
dało 73 bilety po 5 zł., w losowaniu jednak 
brały udział nietylko bilety sprzedane. lecz 
i te które zostały w bloczkach (ogółem 1000 
biletów) 

"W; rezult wygrana kilkakrotnie padała 
na numery niesprzedane, wrzucano je zpo 

wrotem do urny, aż wreszcie koń przypadł 
w udziale p Siedleckiemu. Włówczas posiada- 
cze biletów zaprotestowali, uważając, że loso 
wanie było nieprawne i zarząd T-wa będzie 
musiał rozstrzygnąć 1е kwestję ponownie. 

Po gonitwie loteryjnej odbyły się dalsze 
gonitwy: 

Gonitwa płaska. Dystans 1600 mtr. Nag- 
roda 600 zł. Wygrał Gewont II Gr. Of. 9 p 

      

   

   

strz. konnych przed lcarosem Święcickiego. 
Totalizator — 14 zł. 

Gonitwa z płotami. Dystans 200 mtr. Na- 
groda 600 zł. Idą Soubrette rtm. Pieczyńskie- 
go, Sierota inż. Pomernackiego i Zagończyk 
kpt. Mrowca. Włygrywa Soubrette. Totaliza- 
tor 19 zł. 

Gonitwa z płotami. Dystans 300 mtr. Na- 
groda 800 zł. Wygrywa Gazimur D. Czeheidze 
przed Pirutem por. Kociewskiego i Alfą 
II kpt. Kulika. Totalizator 20 zł. 

Gonitwa z przeszkodami. Dystans 3200 
mtr. Nagora 700 zł. Idą Umizg inż. Pomer- 
nackiego, Żupan rtm. Pieczyńskiego, Irena 
Gr. Of. 16 p. uł, Nida II S. Žyžniewskiego 

i Ma Coquine por. Bohdanowicza. Niespodzie 
va Irena, druga — Nida II. To 

talizator płaci 46 i 20 zł. za Irenę i 23 zł. za 
Nidę. 

Na tem wyścigi się skończyły. Został tyl- 
ko, jako ich pozostałość i wspomnienie. nie- 
rozstrzygnięty zatarg o konia łoteryjnego 
Juljusza. 

      

  

Mistrzem świata w tenisie został 
Amerykanin Vinez. 

Po raz pierwszy od 55 lat do finału gry 
pojedyńczej panów na turnieju w Wimble- 
den doszli jedynie Anglicy i Amerykanie po 
wyeliminowaniu wszystkich Francuzów. An- 
głiey łudzili się, że w roku bieżącym po raz 
pierwszy Austin zostanie nieofiejalnym mi- 
strzem Świata. Nieśmiałe te nadzieje ni 

RADJO 
W'TOREK, dnia 5 tipca 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 12,05: Muzyka z płyt 
1240: Kom. met. 15,35: Program dzienny. — 
15,40: Muzyka z płyt. 16,40: Koncert pieśni 
polskich. 17,20: Nowe wiersze Zagadłowicza 
przeczyta H. Hohendlingerówna. 17,35: Muz. 
z płyt. 18,00: „Polowanie na kozła* — odcz. 
wygł. R. Wiacek. 18,20: Muz. tan. 19,15: 
Przegląd litewski. 19,30: Program na środę. 
19,35: Prasowy dziennik radjowy. 19,45: 
„Sympatyczne potwory* — felj. wygł. E. Min 
kiewiczówna. 20,00: Koncert w wyk. chóru 
„Haslo“ pod dyr. J. Żeromskiego. 20,30: Kon 
cert. 20,55: Poeta i morze” felj. wygł. J. Wa- 
Śniewski. 21,10: Koncert. 21,50: Kom. 22,00: 
Muz. tan. 22,40: Muz. tan. 22,50: Audycja 
wesoła. 

ŚRODA, dnia 6 lipca 1932 roku. 

11,68: Sygnał czasu. 12,05: Muzyka z płyt. 
12,40: Kom. met. 15,35: Program dzienny. 
15,40: Audycja dla dzieci. — 15,55: Audy- 
cja dla dzieci. 16.05: Muzyka dawna. Płyty. 
16,40: „Kontr—torpedowiec".17,00: Muzyka 

lekka 18,00: Technika w walce z 
przestępczością”. 18,20: Muzyka lekka. 19.15: 
Przegląd prasy litewskiej. 19,30: Program na 
czwartek. 19,35: Prasowy dziennik radjowy. 
19,45. Tajemnice pienistego labiryntu — od- 
czył. 20,00: Audycja lekka. 20,45: Kwadr. — 
literacki (Rittner) 21,00: Recital fort (Stein 
berga). 21.50: Kom. 22,00: Muz tan. 22,25: 
Wiiadomości sportowe. 22, 
„Od placu Figalle do Serbony* — felj. 22,40: 
Miiadomošci sportowe. 22,50: Muz tan. 

NOWINKI RADJGWE. 

DŁA MYŚLIWYCH. 

Radjosłuchacze myśliwi usłyszą dziś o g. 
18,00 aktualny odczyt o polowaniu na koz- 
ła. Jest właśnie okres, kiedy polowania te są 
dozwolone Jak je należy odbywać i jakie 
kozły strzelać, opowie obszernie znawca 
spraw łowieckich prof. Rudolf Wacek. 

MORZE W: POEZJI POLSKIEJ. 

Stosunek poezji polskiej do żywiołu mor 
skiego od lat najdawniejszych do chwili bie 
żącej będzie tematem feljetonu literackiego 
który wygłosi Jan Wiaśniewski p. t. „Poeta 
i morze" we wtorek dnia 5 lipca o godzinie 
20,55, 

    

SPAM OSI CR COAT CRA 

CUKIERKI 

KANDYS 
SDB TO DTD OSW ORDO 

dla sportowców idealnel 

  

ziściły się jednak. W meczu finałowem Vi 
nez pokonał zdecydowanie bez wysiłku Au- 
stina 6:4, 6:2. 6:0. Amerykanin, jak się oka 
zało, znajduje się obecnie w doskonałej for- 
mie i tytuł mistrza zasłużenie przypadł mu 
w udziale. (Pat). 

  

1.898 kandydatów na każde 
100 wolnych posad. 

Włedług ostatnich danych Głównego Urzę 
du Statystycznego, na miesiąc kwiecień, na 
każde 100 wolnych posad w Polsce było 0- 
gółem 1.898 kandydatów. 

Największa liczba poszukujących pracy 
przypada na grupę pracowników  umysło- 
wych, w której na każde 100 wolnych posa1 
kandydowało aż 11.203 osób. W' przemyśle 
włókienniczym liczba kandydatów wynosiła 
1.010 osób, w przemyśle metalowym 3.262, 

w przemyśle górniczym 2.405. w budowla- 
nym 2.133, w hutniczym 921, w grupie ro- 
botników niewykwalifikowanych 1.650, w gru 
pie młodocianych 832, w grupie robotników 
rolnych 282 osób, na każde 100 wolnych po 
sad. 

Wiśród mężczyzn liczba poszukujących 
pracy była stosunkowo większa, niż wśród 

kobiet. Mianowicie na każde 100 posad dla 
mężczyzn reflektowało 2.085 osób, dla kobiet 
zaś 1.331 osób. 

„ŚWIĘTO MORZA”. 
Ostateczny termin „Święta Morza”, kto 

re odbędzie się w roku bieżącym w Gdyni 
został przesunięty na dzień 31 lipca ze 
względu na zapowiedziane przybycie Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Wychodząc z założenia, że chwila obec- 
na wymaga jednolitej i zdecydowanej )- 
pinji społeczeństwa polskiego, jeśli chodzi 
o całość naszych granic zachodnich, oraz 
zamanifestowania odwiecznych praw Polski 
do morza, gwarantujących zachowanie eko- 
nomicznej i politycznej miezałeżności Pań- 
stwa Liga Morska i Kolonjalna dokładna 
wszelkich starań aby uroczystość ta wy- 
padła jak najokazalej. Na Zjeździe w Gdy- 
ni będą reprezentowane oprócz przedsta- 
wicieli duchowieństwa, rządu i wojskowoś- 
ci, delegacje organizacyj, związków i sto- 
warzyszeń z całego kraju. 

Pragnąc umożliwić jak najszerszym sfe 
rom ludności wzięcie udziału w „Święcie 
Morza” Ministerstwo Komunikacji zdecydn- 
wało się udzielać jak najdalej idących zni- 
żek kolejowych, wynoszących po 65 proc. 
normalnej ceny biletu do Gdyni i zpow- 
rotem. 

Równocześnie lokalny Komitet powo- 
łany przez Oddział Ligi morskiej i Kolon- 
jalnej w Gdyni zajmie się ułatwieniem po- 
bytu w tym okresie zorganizowanym ucze- 
stnikom Święta na wybrzeżu. 

Związki, stowarzyszenia i organizacje 
zainteresowane Świętem Morza zechcą się 
zwracać po wszelkie informacje do Biura 
Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolon 
Warszawa, Nowy Świat 35, — tel. 315-88, 

KERIE R w 

Jak przetrwać w mieście 
upalne lato? 

Fala upałów zalała już niemal cały świat. 
Zewsząd dzienniki podają wiadomości o ol- 
brzymiej zwyżce temperatury, o niesłycha- 
nych suszach, burzach, powodziach i t. p. 
letnich niespodziankach. 

Jeszcze na wsi da się jakoś wytrzymać, 
upały łagodzi wielka ilość zieloności, która 
trzymała chłód i wilgoć, polami przelatuje 
lekki wiaterek i chłodzi upałem znużone 
ciało. Ale co robić w mieście, gdy żar leje 
się strumieniem z nieba, jak roztopiony me- 
tal, gdy rozprażone, powietrze miejskie nie 
daje zmęczonym mieszkańcom wytchnienia, 
gdy nagrzane mury i chodniki zwracają 
wchłonięte ciepło... 

Dla uniknięcia złych następstw upałów 
poparzenia lub porażenia słonecznego, nale: 
koniecznie wystrzegać się nadmiernego naś- 
wietlania i zbyt długiego przebywania na 
słońcu. Nie chodzić po słońcu bez kapeln- 

żne zwłaszcza dla łysych. Nakry! 
+ winno być lekkie i przewiewne. 

  

   

  

   
   

      
lor żółty i czerwony nie przepuszczają pro- 
mieni cieplnych, a więc są na lato najbar- 
dziej pożadane. 

Prócz kwestii ubrania wielkie ma znacze- 
nie sprawa odżywiania się w norze letnie. 
zwłaszcza w porze wielkich unałów. Jeść 

b czy jak najmniej tHuste. niewiele 

    

    

     s natomiast ad libitum mo 
Żżemy zjadać jarzyn i owoców. Przesadem 
jest pojęcie jakoby picie wodv i jedzenie lo- 
dów miało chłodz Pozornie tylko i na 
chwilę, w istocie powodują one jednak wzme 
żoną czynność całega organizmu w celu wy- 
dalenia nadmiaru płynu, w związku z tem 
pocenie się, które osłabia serce i cały orga- 
nizm. Pić można tvlko wodę o temperatu- 
rze pokojowej, najlepiej ze względów hig. 
jenicznych przegotowaną. z jakimś sokiem 
owocowym, nie słodkim. Picie wody bardzo 
zimnej wzmaga w konsekwencji jeszcze prag 
nienie. 

Zimna woda przysłuży się nam bardzo 
latem jednak, stosowana tylko od zewnątrz. 
czy to w formie kąnieli rzecznych, czy jak 
w mieście w wannie lub przez prysznic. Chło 
dzenie ciała w tei formie jest hardzo zdra- 
we. stosować je możemy nawet parę razy 

dziennie. 
Specjalnie szkodliwem jest używanie w 

czasie upałów alkoholu, gdyż następujaca 
potem silna reakcja na wyczerpany upałem 
organizm może mieć zgubne działanie. 

Przy odrobinie więc rozsądku, przy krv- 
tycznem zastosowaniu zasad higjeny i dje- 
tetyki, przetrwamy jakoś upalne i duszne 
dni, i choć uwiązani przy pracy i w mieście. 
przehędziemy ten czas możliwie bez szkody 
dla zdrowia. 

Dwóch panów profesorów. 
Pod takim tytułem „Czas* krakowski 

zamieszcza opis następującego ciekawe 
go zdarzenia: 

Tak się zdarza, że O. P. Churchard prof. 
jednego z gimnazjów londyńskich otrzymał 
w ubiegły cźwartek szczególne polecenie; oto 
nazajutrz przybywa do Londynu ze swym 
profesorem. wycieczka szkolna  gimnazjali- 
stów niemieckich z Moguncji. „Ponieważ 
pan z czasu swej służby na froncie zna ję- 
zyk niemiecki* — pisze dyrektor — „więc 
może pan zechce się podjąć oprowadzania 
naszych niemieckich gości". 

Historja milczy czy pan profesor O. P. 
Churchard był bardzo z tego zlecenia zado- 

>. 

  

  

    

  

wolony; podobno miał pewne obawy czy nie 
miecki język okopów wystarczy mu do poro * 
zumienia się z uczniami niemieckimi i nie- 
mieckim kolegą po fachu. Ale na szczęście 
ów kolega, p. Karl Kohl zna język angielski; 

ciekawym trafem zna go właśnie tak samo 
jak O. P. Churchard zna niemiecki. Karl 
Kohl był bowiem feldfeblem a później po- 
rucznikiem 273 pułku piechoty i spędził dłu 
gi czas w okopach pod Ypres. Nawprost nie 
go byli Anglicy... 

Karl Kohl opowiada to tonem spokojnym 
jak się mówi o czemś co przeszło, dawno, 
bardzo dawno, jak o czemś, o czem się mia 
ło czas zapomnieć, gdy się co roku w 3 mó- 
gunckiem gimnazjum wykłada uczniom kla- 
sy siódmej o Hans Sachsie a uczniom klasy 
ómej o Wblfgangu von Goethem i Gerhar- 
dzie Hauptmanie. Ale O. P. Churchard zrywa 
się nagłe: — „Na jakim odcinku pan słu- 
żył? — Boesinghe, pagórek 73* — I miał 
pan nawprost siebie w miesiącach lutym do 
sierpnia 1916 3-cią kompanję 18 pułku pie- 
choty walijskiej?* — Jeszcze Niemiec nie 

  

Т- В.ИМЕ К 

powiedział tak, gdy O. P. Churchard — ten 
sam O. P. Churchard, który mu się przedsta- 
wił jako profesor gimnazjalny temu pół go 
dziny, — przedstawia się ponownie: Chur 
chard, kapitan 3 kompanji, 18 p. p. walij 
skiej, w rezerwie. Rozpoczy: się długa 
chwila milczenia. A potem jeszcze dłuższe 
rozmowy. 

I ok 

    

uje się, że od lutego do sierpnia 

    

   kryli się przed bą w błocie wr ch oko- 
pów, okopów, które czasem dzieliła odleg- 

30, a czasem i 12 metrów. I obaj pamie 
k kryto się za wozami ciężarowemi.    
   

    

oficerów pod temi zestrzelanemi drzewami, 

gdzie się kończył wasz rejon — mówił Kohl. 
— Nie strzelałem.* — „To dobrze — odpo 
wiada Anglik; — jednym z nich byłem właś- 
nie ja“. 

Trwaly te rozmowy, gdy zwiedzano West. 
minster i Pieadilly i Tower i gdy zapuszczo 
no się na zieloną wieś podlondyńs 
ne zadowolone były z tego ucznia 
gunckiego gimnazjum puszczone najzupełniej 
samopas, przez dwóch, dziwnie nagle rozmo 

h „belfrow“ 

zniaki dz. y się zaś jeszcze bardziej, 
gdy okręt wycieczki opuszczał londyński 
port. Na oczach kilkudziesięciu swoich ucz- 
niów surowy, poważny zrównoważony Herr 

Professor Kohl machał, przechylony cały 
przez burtę, chusteczką. Niczem lada stu- 

dent. Zaś z mola długo szarpała się na wie 
trze chusteczka innego profesora. Przygla- 
dali im się zdziwieni, robotnicy portowi. 
gdy się tak chyba nie żegnało dwóch panów 
profesorów. K. P. 

Kongres czarnej magji 
w Niemczech. 

Dnia 2 b. m. odbył się w Erfurcie pierw_ 
szy kongres krajowy aerologów niemieckich 
Dnia tego zjechali się ze wszystkich krań 
ców Rzeszy co na komitsi astrologowi 
magowie, chiromanci, wróżbiarze, jasnow 
dze obojga płci, umiejący odczytywać przy- 
Szłość z gwiazd, z kart, z fusów od kawy . 
Poczesne miejsce wśród licznej falangi kon. 

gresistów zajęli t. zw. numerolodzy, znako- 
mici mężowie i niewiasty, którzy potrafią 
odgadywać tajemnice, kryjące się w misty- 
cznych kombinacjach różnych cyfr i dat. —- 
Wszyscy ci „specowie“ okultyzmu i czarnej 
magji cenią się wysoko i wierzą mocno w 
swe powołanie, co jest charakterystyczną ce- 
chą współczenych Niemiec, w których astro- 
logowie odgrywają poważną rolę. 

Astrologja, nauki t. zw. tajemne, które 
pozwalają odgadywać rzekomo przyszłość, 
stanowią w powojennych Niemczech, jeden z 
najbardziej dochodowych i kwitnących zawo 
dów. Ba, niesłychany popyt stworzył popra 
stu wielki przemysł fabrykacji i wynalazczo 
Ści najrozmaitszych fetyszów, maskot etc., 
które produkuje się w olbrzymiej ilości i w 
różnych gatunkach — drogie i tanie, dla za 
możnych i dla biednych. Bo dzisiaj każdy 
Niemiec i Niemka chce zasięgnąć rady maga 
i jasnowidza przed dokonaniem jakiegoś kro 
ku użyciowego, każdy chce mieć przy sobie 
amulet, zabezpieczający przed nieszczęściem 
a przynoszący powodzenie. 

W samym tylko Berlinie wykonywa luk- 
ratywny, jak się okazuje, zawód przepowia- 
daczy przyszłości około 20,000 osób obojga 
płci. Kryzys, który bije po kieszeni wszyst- 
kich, wszystkie sfery i zawody, ten sam kry- 
zys jest protektorem i duchem opiekuńczytn 
astrologów, którzy pod jego skrzydłem c'e- 
szą się ogólnem uznaniem i powodzeniem, 
zgarniają wielkie sumy, żyją dostatnio i nie 
odczuwają skutków ogólnego zbiedzenia i pa 
uperyzacji. 

Szczególnem powodzeniem cieszą się t 
zw. numerolodzy. Są to „spece* wiedzy Ка 
balistycznej, znający się na wartości, zna- 
czeniu i tajemnej wymowie pewnych cyfr 
i ich kombinacyj. Wiadomo, iż niektórzy —- 
wcale liczni — giełdziarze, bankierzy, spe- 
kulanci niemieccy udają się zawsze po po 
dę do numerologów przed dokonaniem ;a- 
kiejś poważniejszej tranzakcji czy spekula- 
cji giełdowo-finansowej. Ba, podobno niek- 
tóre większe nawet domy bankierskie mają 
swoich własnych, sowicie opłacanych jasno- 
widzów—numerologów, którzy odsłaniają ta 
jemnice swej wiedzy tylko „patronowi*, któ 
ry płaci im stałą pensję. ż 

Ale i politycy, dyplomaci nie pogardzają 
usługami okultystów. Istnieją w Berlinie ele 
ganckie, dobrze zakonspirowane przed profa 
nami salony, gdzie zasięgają porad maga Iks 
lub wróżki Ygrek rozmaite figury rządowe 

Szalone powodzenie, jakiem się cieszą 
okultyści wszelkich maści, tłumaczy się po 
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Cztery procesy przy drzwiach zamkniętych. 
Trzy sprawy o szpiegostwo, jedna o gwałt. 

IM-ci wydział karny sądu okręgowego na 
wczorajszem posiedzeniu miał do rozpoznania 
trzy sprawy o szpiegostwo oraz jedną o do- 
konanie gwałtu. 

Wszystkie te sprawy toczyły 
drzwiach zamkniętych. Ё 

Jedna ze spraw szpiegowskich spadła z 
wokandy wobec niedoręczenia wezwania na 
rozprawę jednemu z podsądnych. 

W innej sprawie o toż samo przestępstwo 
zasiadło na ławie oskarżonych 4 włościan z 
iniejscowości pogranicznych z Rosją. 

Po rozpatrzeniu sprawy sąd skazał na 1 
rok więzienia (d. p.) Eustachego Bezzabion- 
ka, lat 20, Aleksandra Świrkę, lat 29 i Ma- 
ksymiljana Koczara, lat 24. 

Na poczet wymierzonych kar sąd zaliczył 
areszt zapobiegawczy po 9 miesięcy, odbyty 
przez skazanych. 

się przy 

    

Oskarżonego Stefana Woszczonka sąd м- 
niewinnił. 

W następnej zkolei sprawie na ławie pod- 
sądnych znaleźli się: Arkadjusz Januszonek, 
Jakób Łopacki, Aleksander Chrydzmiszko, 
Wiktor Rudak i Aleksy Szawlugo. ” 

W wyniku przeprowadzonego przewodu,. 
sąd ukarał rocznem więzieniem (d. p.) 3-ch. 
pierwszych z wymienionych oskarżonych, za- 
liczając im odbyty areszt prewencyjny, zaś 
podsądnych Rudaka i Szawlugę uwolnił od 
winy ik 

  

   
   

e ostatnia sprawa toczyła się prze 
anciszkowi Woronce, liczącemu lat 

rolnikowi z kolonji Borkowszczyzna, os- 
rżonemu o dopuszczenie się gwałtu (art. 

522 p. 2 k. k.). 
Przewód sądowy ustalił winę oskarżonego 

i skazał go na zamknięcie w ciężkiem wię- * 
zieniu przez łat 4-ry. Ka-er. 

   
   

  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SKRADZIONE RZECZY UJAWNIONO W 

STARYM OKOPIE 

Onegdaj w nocy złodzieje przedostali się 

  

tańskiego przy ulicy Filareckiej Nr. 74 skąd 
skradli sporo różnych rzeczy oraz książek 
naukowych ogólnej wartości około 200 zł. 

Większą część skradzionych rzeczy znale- 
ziono w starym okopie niemieckim w odleg- 
łości 500 metrów od miejsca kradzieży 

Złodziej, zwęszywszy pismo nosem w po- 
rę się ulotnił. Policja podobne już wie kim 
jest gagatek (e). 

ARESZTOWANIE OSZUSTA. 

Wi dniu wczorajszym naskutek listów goń 
czych aresztowany został poszukiwany od 
grudnia ub. roku niejaki Bronisław Palezew 
ski. — Palezewskiemu przypisywany jest ca 
ły szereg sprytnych oszustw. (e). 

12-LETNI CHEOPIEC DOKONAL NAPADU 
RABUNKOWIEGO 

W| dniu wczorajszym do 4 komisarjatu 
polieji zgłosiła się niejaka Józefa Kłosowska 
zam przy ulicy Chocimskiej Nr. 4, meldujac 
iż ubiegłego wieczora 12-letni syn jej Sta- 
nisław napadnięty został przez niejakiego 
Jakubowskiego zam. przy ulicy Kalwaryj- 
skiej również w wieku 12 lat, który pobił 
go dotkliwie i zrabował mu 140 zł. 

Tę znaczną gotówkę Stanisław Kłosowski 
miał zanieść z polecenia matki do pewnego 
pana zamieszkaego przy ulicy Kałwaryjskiej. 
Policja zeznania Kłosowskiej zaprotokółowa- 
ła i w sprawie tej wdrożyła dochodzenie. (e). 

ZEMSTA ZA.. UWIEDZENIE MĘŻA 

Wezoraj w godzianach p. p. przy ulicy 
Ponarskiej miał miejsce krwawy wypadek: 

Do przechodzącej ulicą Heleny Tyczkowej 
zamieszkałej przy ulicy Ponarskiej Nr. 11 
pedbiegła nagle jakaś nieznana kobieta, któ 
ra zaczęła ją okładać jakiemś tępem żeła- 
ziwem, zadająe jej 7 głębokich ran w głowę. 

Napadnięta brocząc krwią padła na zie- 
mię. Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 
wiozło ją w stanie bardzo ciężkim do szpi- 
tala żydowskiego. 

Zarzymana napastniezka oświadczyła, iż 
dokonała napadu na Tyezkową ze względu 
na to, że uwiedła jej męża. Napastniczkę 
osadzono narazie w areszcie. (e) 

DENATURAT ZAMIAST WODY MINERAL.- 
NEJ. 

W. dniu wczorajszym w godzinach poran- 
nych przy ulicy Niemieckiej Nr. 21 uległ po 
ważnemu zatruciu się denaturatem 66-letni 
kupiec Zalman Kołdobski. Zawezwane pogo- 
towie ratunkowe przewiozło go w stanie bar 
dzo ciężkim do szpitala żydowskiego. 

Jak wynika z zeznań zatrutego oraz z 
opowiadań jego krewnych zatrucie się kup- 

części w Niemczech i tem, że wróżby ich — 
przeważnie optymist.—działają na zaintereso- 
wanych, jak swego rodzaju narkotyk, że doda 
ja nadziei cierpiącym, zawiedzionym, zban- 
krutowanym. Ujęci w tryby i koła zębate 
iężkiego życia i okrutnej, bezlitosnej walki 

t — mieszkańcy wielkich miast znajduja 
u astrologów pociechę i podnietę do dalsze- 
go wytrwania w walce o jutro. 

Kongres erfurcki jest symbolem przeży.- 
wanego kryzysu materjalnego i moralneg» 

naszych czasów E. R. 

  

   

  

   

   

ca nastąpiło naskutek fatalnej pomyłki Ku- 
piec sądząc, iż w butełce znajduje się woda 
mineralne alał sobie szklankę denaturatu 
i opróżnił ją zanim zauważył, że pije truciz 
nę. ej. 

  

BIJATYKA W. DOMU ZAJEZDNYM. 

W. domu zajezdnym przy ulicy Sadowej 
Nr. 17 wynikła sprzeczka pomiędzy kobieta- 
mi lekkich obyczajów, która wkrótce zamie- 
niła się w krwawą bójkę. 

Podczas bójki została ciężko ranna no- 
żem niejaka Helena Rudkowa którą w stanie- 
poważnym przewieziono do szpitala żydow- 
skiego. 

Sprawczynie „poržnięcia rywalki“ Wandę 
Wynileczównę aresztowano. (el. 

    

  

    

SŁUŻĄCA W; ATAKU FURJI ZDEMOLOWA- 
ŁA MIESZKANIES PRACODAWCY. 

W; dniu wczorajszym w mieszkaniu wła- 
ściciela składu futer przy ulicy Niemieckiep 
p. Złatkowicza miał miejsce następujący wy 
padek: 

Służąca p. Lejbowicz, Anna Fetisz dozna- 
ła nagle ataku furji podczas którego zdem> 
lowała urządzenie kuchni i powybijała szy: 
by w oknach mieszkania. 

Dopiero przy pomocy sąsiadów udało się 
furjatkę obezwładnić i związać. 

Karetka zawezwana pogotowia ratunko- 
wego przewiozła chorą do szpitala psychjat 
rycznego. (el. 

   

KRADZIEŻ Wi PRZEDZIALE PIERWSZEJ 
KLASY POCIĄGU POSPIESZNEGO NA 

DWORCU WIL. 

W! niedzielę wieczorem przed odejściem 
pociągu pospiesznego do Warszawy, do dy- 
żyrującego na dworcu posterunkowego zgło- 
sił się mieszkaniec miasta Wilna p. Tytus. 
Rutkiewicz (ulica Słowackiego Nr. 2) i za- 
meldował, iż podczas chwilowej nieobecności 
ź przedziału I klasy skradziono mu palto let: 
nie. 

Złodziej zbiegł. (c.) 

Drogi bite I gruntowe 
w Polsce. 

Włedług ostatnich danych statystycznych, 
długość dróg bitych i gruntowych w Polsce: 
wynosi ogółem 78.198 kilometrów, z czego 
na drogi bite przypada 46.892 km., na drogi 
gruntowe 31.306 km. 

Drogi bite państwowe posiadają długość 
13.821 km., wojewódzkie 10.153 km. i po- 
wiatowe 22.098 km. Drogi gruntowe państwo 
we wynoszą 3.735 km., wojewódzkie 4.31% 
km., oraz powiatowe 17.021 km. 

Przeciętnie na jednego mieszkańca przy- 
pada ogółem 24,5 km. dróg. > 

Stenotypistka zdobywa 
nagrodę polityczną. 

Dziennik paryski „Oeuvre* ogłosił swe- 
go czasu konkurs na najtrafniejszą odpo-- 
wiedź na temat wyniku wyborów do parla-- 
mentu i obioru nowego rządu. Nagroda wy- 
nosiła ponętną sumę 100.000 franków (ok. 
30.000 złotych). Ku wielkiemu zdumieniu 
jury, najlepszą odpowiedź nadesłała 21-let- 
nia stenotypistka, Odetta Strauss, której 
przepowiednia sprawdziła się w 80 proc 
Panna Odetta pracowała, jak zeznała przed. 
jury, pięć dni nad zestawieniem obliczeń 
głosów. 

CIS IPA NR TL INN K SIT TI TIK ORO WOS CCA WE WORST O OOOO 

Potężny f. erot. Najwspan. 

Dr. 2. KUDREWICZ 
Dfwięk. Kino - Teatr | DZIŚ! 

NELIOS | = 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Dfwiękowe Kino 

DZIŚi Słynna gwia- 
zda ekranu, ulubie- 
nica całego świata 

1 Spóźniony romans 
Seanse o godz. 5, 7, 9 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 3 

Marlena Dietrich 

DZIŚ! Rewelacyjny film odsłaniający straszne karty 
z życia najwyższego towarzystwa St. Zjednoczonych 
zidealn. odtwórcą roli chińskiego detektywa Charlie Chana oraz genjaln. 

realiz. genjaln. 
E A. Duponta 2) New-Jork w nocy rewja 

świata. 
30. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

w przeboju śpiewno-dźwiękowym 

Całuję twoją dłoń, madame! 
Na tle najpopularniejszej piosenki. CENY: Balkon 30 gr., parter 60 gr. na wszystkie seanse. 

ZABÓJSTWO W HOTELU 
Warnerem Oland i przemiłą Sally 

Em 
E! WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ pg 

artykułów spożywczych dla chorych na cukrzycę 

fimy „CUKS „-DIETA'" 
po cenaci: fabrycznych 

SKŁAD APTECZNY 

66 (dawn. „I. B. SEGALL") 
ss MICKIEWICZA 5, tel. 8-73 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Eilers w rolach głównych. Nad program: Rewelącyjne dodatki dźwiękowe. 
NA SCENIE: Występ fenome- W programie: Odgadywanie myśli, 

Dfwięk. teatr świetlny 

mi. Wielka 42, tel. 5-28 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 

  

nalnego 

DZIŚ! 

PAN 

szewików w Polsce. 
«T Wielka 36.   

  

jasnowidza - telepaty 
CENY od 25 gr., parter dz. 60 gr. Początek o godz. 

Najwspanialszy przebój 
sezonu! Potężny dramat życiowy 
W rol. gł. sławy ekranu: genjal. tragik Walt 

Ten film muszą wszyscy obejrzeć ||! 
CENY na wszystkie seansy od 30 gr., parter od 60 gr. 

Dziś! Najpiękniejsze dźwiękowe polskie arcy- 
dzieło w-g powieści St. Kiedrzyńskiego p. t. 

    

    

  

Władzia ZWIRLICZA 

WYROK MORZ 

SERCE NA ULIC 

  

  

trafne odpowiedzi na pytania i't. p. 
4, 6, 8i 10'15, w niedziele i soboty o godz. 2-ej. 

Nowy temat filmu, stojący na naj- 

wyższym poziomie artystycznym, 

er Huston, piękna Helena Chandler, oraz subtelny Kent Douglas. 
NAD PROGRAM: 2 nader ciekawe KOMEDJE DŹWIĘKOWE. 

Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o g. 2-ej. 

Sensacyjny dramat w 12 akt. 
ilustrujący szpiegostwo hol- 

W rolach głównych: Nora Ney, Zbyszko Sawan, Kazimierz Junosza-Siępowski. 
Nad program: Najnowsza dźwiękowa komedja Flejszera. Początek o godz. 4, 6, 8, i 1015. 

  

  

NIEBYW ALE TANI o! та ЁЩЁ…'……"'"'""""'…"'""…'"' 
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R 0 w E R Y Ė NOWOOTWARTA Od roku 1843 istnieje | 
0 Ž 3 s UNIWERSĄL |, WYTWÓRNIA WĘDLIN j||Wilenkin kr AGA, 7 £ Rodziewicza Antoniego ul. TATARSKA 20 

Duży wybór PŁYT i PATEFONÓW. | E w Szczuczynie (k/Lidy), przy ul. Wileńskiej 4, 
Reperacje wykonuje się we własn. pracowniach Й | E poleca Sz.Klijenteli swe wyborowe pod wzglę- M A b į e : M Hsisrewiiezowuij | | dem smaku i dobroci towary. Na składzie: sa- ы 

r ; E lamin, litewska, moskiewska, balerony, sucha jadalne, ey pialna i ga- 
ES © wędzona i polędwica oraz słonina stara i świe- binatowe, kredensy, 

# ża jak również sadla i t. d stoły, szaty, łóżka itd. 
DO ODDANIA į CENY ВАНО ЛО МО КТЕ. Wykwintne, Mocne, ° 5 ša $ : | 

Ё AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA E NIEDROGO, 
i . A ma dogodnych wamtath 

Poważne firmy przedstawicielskie, | Obwieszczenia, kinas 
wprowadzone w okręgu wileńskim Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2-go, й 8324 i dobrze ustosunkowane w sferach z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr.7, zgodnie | WUPSJGEKY ZAW handlowych, szczególnie w branży z art, 1030 U.P.C. podaje do wiadomości RE 

n chc ložyč 1| że w dniu 9 lipca 1932 r., o godz. 10-ej rano w Wil- > 5 
> anek PoS SA || nie, przy ulicy Wileńskiej 10; odbędzie wię sprzedaż | Reprezentacja Okocim- 
SB te bis 5 EJB SGCUROŃ 8 | 2 licytadjinależacego do iklieroniwa Rudzlfśkiegop|arsisgkcArowara —- Wilno: PAR" (Polska Agencja Reklamy) # | 197596 A : * i, | ulica Piłsudskiego Nr. 17, э { Skawsuiec i. L | mniątku ruchomego, składającego się z umeblowania | ulica Piłsudsk я ; w Poznaniu, Ai. Marcinkowskiego 11 | i sprzętów domowych, oszacowanego na sumę 520 zł. | telefon Nr. 11-61, poleca е 8 A aa io (PIWA. pod Nr. 2677 £| 5081 Komornik Sądowy H. Lisowski. | jak m„rcowe. eksportowe 
PE c ZEW ONA | i: porter. 7855   

  

Poszukuję 
6-7 pokoi z wygodami 
w śródmieściu. Žglosze- 
nia do Admistr. „K. W.* 
Jagiellońska 3, od g. 9-3 

dla W. Sz. 

  

Do wynajęcia 
Sklep nadający się na 
fryzjernię, pralnię, farbiar- 
nię lub inne oraz lokal 
na biuro, bank, ognisko, 
klub lub inne przy ulicy 

Wileńskiej 20 
  

Prawdziwa okazja! 

20% rabatu od pozostałych nie- 
wielkich ilości markizet—udziela 

SKLEP BŁAWATNY 

„TKANINY TANIE” 
S. CISZEWSKIEGO, Wileńska 31. 

++ 

  

  

  

    l p2b44,4'w OkAsŁAKTN DOZDYLACZU 
NISZCZY 
DOSZCZĘTNIE 
KAPALUCHY 
PLUSKW 

MOLE ps 
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PRZYJMUJE 

na najbardziej dogodnych warunkach 

Administracja, Jagiellońska 3 
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Do wynajęcia 
mieszkanie 5 - pokojowe 
na l-m piętrze z balkonem 
róg Mickiewicza i Tatar- 
skiej. Dowiedzieć się — 
Cuk. Sztralla u Nosowicza 

LETNISKO 
blisko Wilna, las, rzeka, 

miejscowość zdrowa. 
Jagiellońska 9, m. 13 

łody inteigeniny 
człowiek poszukuje po- 
sady rolnej w majątku, 
pisarza prowiantowego 
lub praktykanta rolnego, 
również może prowadzić 
książki, posiada świadec- 
twk že“ sskoli ti praktyk 

odbytych. 
Nieświeska 22/16, m. 7 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wileńsk." 
pod „Maszynistka“ 

  

  

  

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener 
narządów moczowych- 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg I2—2 i 4—6 wiecz 

Mickiewicza 24, tel. 277 
  

Zamkowa 15 
Choroby skórne i wener.. 
Przyjmuje o48—10 i 4—€» 

Kobiety 3—4 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita. 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać: 

  

Dr. J. Bernsztein do Adm. „Kurjera Wil.* 
pod „Mloda panna“ 

choroby skórne, wenerycz- 
ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—i i 4—6 

M Kenigsberq 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłetowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—i2 1 4—8. 

  

  

Akuszerka 

Maja МАНОГО М 
przyjmuje od 9 do 7 wiec: 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8524 

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 
  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. It 
rog Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro: 
dawki, kurzajki i wągry   

Redaktor 

  

W. Z. P. 48. 8323 

odpowiedzialny Witold 
° 

  
    

оЛОН posady 
wožnego, posiadam dobre- 

świadectwa 
Koszykowa 39—3 

Poszdkiję pray 
kucharki lub niani 
ul. Bazyljańska 4—26 

Aniela Gintylło. 

Służąca 
poszuk. pusady 
Garbarska 18— | 

Poszukuję 
PRACY w zakresie: 
domowym, może być: 
przy gospodarstwie.. 
zgodzę się też pilno- 
wać mieszkanie. Re- 
komendacje powaž- 
ne. Zgłoszenia do 
Administr. „Kurjera 
Wil.* Jagiellońska 3% 
od g. 9—3, dlaK.W.. 

Rządca domu 
poszukuje posady 
tylko za mieszkanie. 
Oferty do /xdministr:. 
„Kurjera Wilensk.“ 

    

  

  

  

  

Kiszkis..


