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_ Miejsca dla naszych 
surowców włókienniczych! 

Każdemu, kto się interesuje aktu- 

alnemi zagadnieniami ekonomiczne- 

mi, nie jest obcą sprawa, popularnie 

u nas zwana ..lniarską*, tem bardziej, 

że zapoczątkowaną ona została w 

Wilnie. a dla Wileńszczyzny przed- 

stawia zagadnienie pierwszorzędnego 

znaczenia Chodziło 

początkowo o ratowanie Inu krajowe 

wobec 

šwia- 

gospodarczego. 

go przed grožącą mu zagladą 

fatalnych konjunktur rynku 

towego. a zwłaszcza zorganizowane- 

go dumpingu sowieckiego. Siłą 

czy zagadnienie  Iniarskie 
czać poczęło o zagadnienie 

szego znaczenia — obrony surowców 

krajowych włókienniczych przed u- 

przywilejowanem stanowiskiem surow 

ców zagranicznych, w rozrośniętym 

nadmiernie przemyśle włókienniczo- 

tkackim w Polsce. 

W toku rozpoczętej z Wilna akcji 

propagandowej, która wkrótce rozsze 

rze- 

zaha- 

szer- 

rzyła się na całą Polskę — wyjaśniać 

się zaczęło wiele rzeczy, które dotych- 

czas pozostawały w cieniu, nie wzbu- 

dzając szerszego zainteresowania, ani 

w społeczeństwie, ani w rządzie. 

Przemawiać wyraziście zaczęły cy 

fry, stwierdzono bowiem, że w okre- 

sie zgnębienia kryzysowego, w okre- 

sie kurczenia się ogromnego obiegu 

pieniężnego — wypływają z kraju 

rok rocznie krocie miljonów na zakup 

zagranicznych surowców wlokienni- 

czych, nie odpowiadające w zupełnoś- 

ci efektom eksportowym. 

Rzucone w Wilnie przez gen. Że- 
ligowskiego hasło: „ziemia nasza po- 

winna nas nietyłko nakarmić, lecz i 

odziač“ rozległo się szerokiem 

echem po całej Polsce, 

Prosta ta teza, poparta argumen- 

tami cyfrowemi, natchniona entuzja- 

zmem pionierów tej akcji — zrobiła 

swoje. W krótkim bowiem okresie 

czasu zdołano nietylko przekonać 

czynniki miarodajne o pierwszorzęd- 

nem jej znaczeniu, lecz i poczęto rea- 

lizować sukcesy propagandy w formę 

konkretnych poczynań. Jesteśmy bo- 

wiem świadkami tego, jak przychyl- 

nie potraktowały sprawę obrony kra- 

jowych surowców włókienniczych 

sfery miarodajne w państwie. Przede- 

wszystkiem przychylnie i pozytywnie 

ustosunkowało się do tej sprawy Mi- 

nisterstwo Spraw Wojskowych, zapo- 

czątkowując wprowadzenie w wojsku 

użycia tkanin lnianych, przeważnie 

samodziałowych w miejsce bawełnia- 

nych. Za wojskiem poszły i inne re- 

sorty państwowe, a więc koleje, mo- 

nopole i inne. Obecnie stało się już ja- 

snem, że droga dla krajowych surow- 

ców włókienniczych została w zasa- 

dzie pomyślnie utorowaną. Najbar- 

dziej opornym okazał się wielki prze- 

mysł włókienniczo-tkacki, nastawio- 

ny w zupełności na przerób surowców 

egzotycznych, wypompowujący dzię- 

ki temu setki miljonów złotych z kra- 

ju na zakup tych surowców. Jednak 

i ie, niedostępne dotychczas, forty 

przemysłu wielkiego zostały zachwia- 

ne dzielną propagandą i przychylnem 

do niej stosunkiem rządu. Niedostęp- 

ny dotychczas przemysł zdaje się prze 

konywać o tem, że pielęgnowana prze 

zeń dotychczas wyłączność surowców 

egzotycznych nie jest możliwą do u- 

trzymania na dłuższą metę. Okazało 

się również, że i przesądy dotychcza- 

sowe w niezamienności tkanin baweł 

nianych i jutowych — są do zwalcze- 

nia. Triumfalnie rozpoczął to zwykły 

worek z krajowego lnu, gdyż wykazał 

że również dobrze można doń pako- 

wać cukier, mąkę, nawozy sztuczne, 

sół i t. p. artykuły przemysłu, które 

dotychczas musiały rzekomo mieć o- 

pakowanie z juty zagranicznej. Sło- 

wem jesteśmy świadkami triumfu 

Inu krajowego. Można śmiało powie- 

dzieć, że len krajowy został uratowa- 

ny, wobec grożącej mu zagłady. 

Ale nie chodzi w Polsce tylko o 

sam len; len odgrywa tu rolę pioniera 

w sprawie wywalczenia pewnego u- 

przywilejowanego stanowiska i dla in 

nych krajowych surowców włókien- 

niczych, jak wełna, konopie a także 

Zagadnienie np. 

wełny jest bodaj bardziej skompliko- 

wane i trudne, niż Inu. W tkactwie 

wełnianem krajowa wełna odegrywa 

tylko małą i podrzędną rolę, wów- 

jedwab sztuczny. 

czas gdy cały przemysł wełniano- 

tkacki opiera się o surowiec, sprowa- 
dzany z zagranicy. Wytwarza się pa- 

radoksalna sytuacja: wówczas, kiedy 

rolnictwo nasze jest gnębione nad- 

produkcją, dla której napróżno szuka 

się ujścia zagranicą, kiedy obieg go- 

tówkowy skurczył się do granie nie- 

możliwych — musi się z zagranicy 

sprowadzać za setki miljonów te su- 

rowce włókiennicze, które przy właś- 

ciwem nastawieniu rolnictwa, mogły- 

by być w znacznym stopniu wytwa- 

rzane w kraju. 

Stykamy się tu siłą rzeczy z t. zw. 

zagadn. samowystarczalności gospo- 

darczej. Hasło: „ziemia nasza musi 

nas wyżywić i odziać'* — staje się zu 

pełnie realnem. Nie chcemy tu zasta- 

nawiać się dłużej nad kwestją samo- 

wystarczalności, zaznaczyć jedynie 

należy, że zagadnienie to funkcjonal- 

nie uzależnione jest od rozwoju kry- 

zysu i co ciekawe — stanowiąc jakby 

skutek kryzysu, jest jednocześnie 

czynnikiem pogłębiającym ten kry- 

zys. Dążenie do samowystarczalności, 

obserwowane na całym bodaj świecie, 

nie jest wynikiem jakiejś wyrozumo- 

wanej teorji, a dążeniem doraźnie ob- 

ronnem. Jednakowoż, jeśli w związku 

z kryzysem zastanowimy się nad go- 

spodarczą sytuacją świata, to zrozu- 

miemy, że wchodzimy w okres dzie- 

jów ludzkości, kiedy tak zwana .,sa- 

mowystarczalność* nie będzie tylko 

zjawiskiem przejściowem, powołanem 

do obrony ekonomiki poszczególnych 

państw, lecz zjawiskiem trwalem, ©- 

partem na słusznej powiedziałbym 

przyrodniczej zasadzie, aby społeczeń 

stwo ludzkie przedewszystkiem opie- 

rało swój byt na ekspłoatowaniu tych 

dóbr, które miejscowa przyroda do- 

starczyć mu jest w stanie. Nie jest to 

cofaniem się w zdobyczach cywilizacji 

gdyż nie należy tej samowystarczalno 

ści rozumieć przesadnie i ciasno. Nie 

będzie to ciasne zamknięcie zespołów 

ludzkich w granicach jakiegoś przy- 

rodzorfego prymitywizmu. Lecz po- 

winna stać się bodźcem do racjonal- 

niejszej, niż obecnie, eksploatacji 

dóbr przyrodzonych, wobec czego je- 

dnak ludzkość obecnie mocno grze- 

szy. Przemysł dzisiejszy jest oparty 

światoburczej zasadzie ciągłego 

terenów, jest 

Żywiołem jego 

na 

zdobywania nowych 

rzecznikiem wojny. 

jest wyrośnięty do rozmiarów olbrzy- 

mich transport. 

Ale to zawodzi. Zawodzi nie dla 

przyczyny przejściowej, wynikającej 

z konjunktury kryzysowej — lecz dla 

tego, że kurczą się tereny eksploata- 

cji. Chińczyk, Murzyn i inne kolorowe. 

narody, stanowiące dotychczas dos- 

konały materjał dla eksploatacji, 

chcą już same dla siebie produkować 

Rynki kurczą się, transport ustaje — 

ludzkość wywiesza flagę samowy- 

starczalności. 

Mając to na względzie musimy ró- 

wnież do tego hasła samowystarczal- 

ności przystosować się, zwłaszcza w 

tych dziedzinach produkcji, które z 

natury rzeczy najłatwiej do tego się 

  

nadają. A przedewszystkiem wypra- 

cowywać te surowce krajowe, które 

może nasze rolnictwo produkować. 

Do takich surowców w pierwszym 

rzędzie należą surowce włókiennicze. 

Powstaje jednak wielka troska o to, 

aby dać dla tych surowców prawidło- 

we ujście wewnątrz kraju, aby stwo- 

rzyć dla nich do pewnego stopnia sta 

nowisko uprzywilejowane tak, aby ro- 

zwojowi tej produkcji zapewnić stały, 

normalny bieg. Inaczej mówiąc cho- 

dzi o stworzenie preferencji dla kra- 

jowych surowców włókienniczych, 

które dzisiaj nietylko tej preferencji 

nie posiadają, lecz przeciwnie znajdu 

ją się jakby w stanie upadku i zanied 

bania. Szukając rozm. środków do- 

raźnych, któreby w sposób prosty 

stwarzały naturalną preferencję dla 

surowców krajowych, wysuwany jest 

przez niektóre sfery zainteresowane 

projekt ryczałtowania opłat przemy- 

słowych od wyrobów włókienniczych 

w ten sposób, aby wszystkie surowce 

i półfabrykaty włókiennicze, impor- 

towane dla przemysłu włókienniczo- 

tkackiego w Polsce, podlegały jedno- 

razowej opłacie na granicy, wzamian 

pobierania następnego od fabrykanta 

podatku przemysłowo-obrotowego od 

fabrykatów. W ten sposób każdy su- 

rowiec włókienniczy, spzowadzany z 

zagranicy, już przy wejściu do kraju, 

musiałby opłacić pewną ryczałtowaną 

zgóry kwotę, natomiast, wzamian za 

to, zwolnione byłyby od wszelkich о- 

płat przemysłowych i obrotowych — 

gotowe wyroby z tego surowca. Tym 

systemem podatkowym dotknięte zo- 

stałyby takie surowce, jak bawełna, 

juta, sizal, manilla i wełna. Z jednej 

strony Skarb Państwa miałby skróco- 

ny system opłat przemysłowych, ma- 

jąc zapewnione normalne wpływy, z 

drugiej zaś strony fabrykant, opłaca- 

jąc zgóry podatek przemysłowy, w 

formie stałego ryczałtu przy wwozie 

surowca, nie potrzebowałby opłacać 

następnie dokuczliwych obecnie po- 

datków przemysłowych. Łatwo zro- 

zumieć, że system ten stwarzał 

by zupiełnie normalną i stałą prefe- 

rencję dla surowców włókienniczych 

pochodzenia krajowego. Równocześ- 

nie, stwarzałby on pewnego rodzaju 

zachętę dla przemysłowców, nastawio 

nych dziś uparcie na surowce impor- 

towane, do stopniowego przechodze- 

nia na przerób surowców krajowych. 

Projekt ten podajemy tu natural- 

nie w grubym szkicu, aby jedynie za- 

poznać czytelników z jego zasadą i 

przychylnie usposobić do jego ewentu 

alnego realizowania. Wydaje się bo- 

wiem, że bez stworzenia jakiejś for- 

my trwałej preferencji dla naszych 

surowców włókienniczych nie pchnie- 

my sprawy na normalne tory rozwoju 

Życzyćby więc należało, aby projekt 

tego -rodzaju, dopasowany naturalnie 

do potrzeb Skarbu i możliwości obec- 
nych przemysłu — mając na wzglę- 

dzie rzecz główną: stworzenie warun- 

ków sprzyjających dla rozwoju pro- 

dukcji krajowych surowców włókien- 

niczych — został pomyślnie zrea- 

lizowany. R. W. 
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Po zgonie J. Weyssenhoffa. 

WARSZAWA. 7.VII. (Pat). Z po- 
wodu śmierci Józefa Weyssenhoffa, 
który zmarł wczoraj o godz. Żl-ej 
w Warszawie, min. oświaty przesłał 
na ręce syna prof. Jana Weyssen- 
koffa depeszę treści następującej. 

Na ręce Szanownego Pana Pro- 
fesora przesyłam dla całej rodziny 
wyrazy najgłębszego współczucia 
i najszczerszego żalu z pawodu zgo- 
nu ojca Jego Józefa Weyssenhoffa, 
znakomitego pisarza, mistrza prozy 

polskiej, niezrównanego wyraziciela 
czaru naszej ziemi. (—) Jędrzejewicz 

  

Marszałek 
wyjechał do Pikiliszek. 

WARSZAWA, 7-VIl. (Pat). Pan Marszałek Piłsudski w dniu dzi- 

siejszym wyjechał do Pikiiiszek. 

Piłsudski 

Gen. Górecki ponownie prezesem B. G. K. 
WARSZAWA, 7-VII. (Pat). Na 

wniosek Rady Ministrów Pan Pre 
zydent Rzeczypospolitej dekretem 
z dnia 30 czerwca zamianowal po- 

  

nownie p. dr. Romana Góreckiego 
prezesem Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego. 

   

Nowy minister spraw zagr. 
Japonii. 

PARYŻ. 7.VII. (Pat). Hr. Usbida 
objął wczoraj stanowisko ministra 
spraw zagranicznych Japonji, porzu- 
cając swe dotychczasowe funkcje 
dyrektora południowo mandżurskiej 
sieci kolejowej. 

Za częste wizyty. 
GDAŃSK. 7.VII. (Pat). Przybył 

z Królewca do Gdańska dwunasto- 
motorowy wodnopłatowiec „DO X* 

    

KONFERENCJA w LOZANNIE. 
Pesymizm w kołach francuskich i niemieckich. 

Angija ma jeszcze nadzieję. 
LOZANNA, 7. VII. (Pat). O godz. 

9 m. 30 wiecz. w dniu wczorajszym 
szefowie 6 delegacyj ponownie zebra- 
lisię u Mae Donalda. Posiedzenie 
twało przeszło godzinę. O przebiegu 
tego posiedzenia, które nie przyniosło 
jeszcze oczekiwanego załatwienia spra 
wy, dowiadujemy się szczegółów na- 
stępujących: 

Mac Donald przedłożył na począt- 
ku szereg tekstów projektu załatwie- 
nia sprawy odszkodowań i innych 
spraw ubocznych, poczem wywiązała 
się ponownie dyskusja co do wysokoś 
ci sumy globalnej, którą zapłacą Niem 
cy. 

W pewnym momencie Mac Donald 
skierował patetyczny apel do dele- 

gatów Francji i Niemiec, wzywając 

ich, by podali sobie ręce, czem zasłu- 

żą na wdzięczność ludów. 
W odpowiedzi Herriot oświadczył 

że Francja nie oczekuje niczego od 
wdzięczności ludów, ale uczyni ona 

wszystko, aby doprowadzić obrady do 

Niemcy skałą, o którą 
LOZANNA, 7. VII. (Pat). W odby- 

wających się tu rozmowach w dniu 7 

b. m. wziął udział francuski minister 

obrony narodowej Paul-Boncour. 

Obecność francuskiego ministra 
obrony narodowej, który dotychczas 

w pracach Lozanny nie brał udziału, 

i który nie zajmuje się kwestjami re- 

paracyjnemi Świadczy, iż omawiane 

są kwestje polityczne. 

Jednocześnie eksperci techniezni 

pracowali nad tekstami, które zakoń- 

czą konferencję lozańską, a więc wła- 

ściwym traktatem lozańskm o odszko 

dowaniach układem 5 wierzycieli Nie 

miec o nieratyfikowaniu traktatu lo- 

zańskiego przed porozumieniem się ze 

Stanami Zjednoczonemi, eo do dłu- 

gów, nad listem, notyfikującym dele- 

gacji niemieckiej, że traktat lozański 

wejdzie w życie dopiero po wymianie 

dokumentów ratyfikacyjnych, dekla- 

racją polityczną, w której sygnatarju 

sze traktatu lozańskiego obowiązują 

się nie nie czynić, coby mogło zakłó- 

cić pokój gospodarczy i wreszcie uk- 

rezultatów. Dodał on, że kwestja cy- 
fry ma drugorzędne znaczenie. Pro- 
ponwane teksty muszą być przedew- 
szystkiem zbadane przez ekspertów 
delegacji francuskiej, co nastąpi ju- 
tro. Na tem posiedzenie przerwano. 

Stanowisko Francji nie uległo 
więc zmianie. Delegacja francuska u- 
waża sprawę wysokości sumy głobal- 
nej za sprawę drugorzędną, natomiast 
w kwestjach politycznych, wysunię- 
tych przez Niemcy i w kwestji związ- 
ku między odszkodowaniami i długar 
mi delegacja francuska zdecydowana 
jest pozostawać nieugiętą. 

LOZANNA, 7. 7. (Pat). — Po dys 
kusji, która trwała 5 kwadransów, ze 
brani, t. j. delegaci Wielkiej Brytanji 
Francji, Niemiec, Włoch, Belgji, Ja- 
ponji, odłożyli dalszy ciąg obrad, któ- 
re nie osiągnęły rezultatów. W kołach 
francuskich i niemieckich panuje pe 
symizm. Natomiast delegacja angiel- 
ska zachowała jeszcze nadzieję pomy 
ślnych wyników narad. 

wszystko się rozbila. 
ładem eo do długów państw europej- 

skich wobec Anglii. * 

   

Wszystkie te teksty mają raczej .w 
tej chwili znaczenie drugorzędne i 
główną trudnością są w dalszym cią- 
gu żądania polityczne Niemiec eo do 
równości praw w dziedzinie zbrojeń, 
oraz uznania za wygasłą ezęści 8 tra- 
ktatu wersalskiego i jej czołowego ar- 
tykułu 231 proklamującego odpowie- 
dzialność Niemiec za wojnę. Herriot 
z absolutną stanowczością odrzuca te 
żądania, czemu dał wyraz: w rozmo- 

wach z von Papenem. 

Tak więc w dyskusji lozaūskiej 
dominuje fakt, że Niemey nie zada- 
walniają się prawie eałkowitem skre- 
śleniem odszkodowań (zamiast 34 rat 
rocznie płanu Younga po 2 miłjardy 
mają Niemcy zapłacić tylko około 3 
miljardów w bonach), ałe że jeszeze 
stawiają warunki połityczne. Jeśli von 
Papen nie wycofa tych żądań, konfe- 
rencji lozańskiej trudno będzie wyjść 
z obecnego impasu, 

Sprawy długów wojennych Italji i Francji 
wobec Angiji załatwiono. 

LOZANNA, 7 VII. (Pat). Sprawa 

długu wojennego ltaljj wobec Anglii, 
postawiona w sposób sensacyjny 

onegdajszem wystąpieniem Grandie- 

go na rzecz zupełnego anulowania 
odszkodowań i długów, została wczo- 

raj załatwiona. 

Ponieważ Aoglja stoi na stano- 

wisku, że konferencja lozańska po- 

winna załatwić tylko sprawę od- 

szkodowań, a sprawę długów win- 

na pozostawić przyszłości i ponie- 

waż domagała się, aby jej dłużnicy 

europejscy płacili jej tak długo, do- 

póki będzie musiała płacić Amery- 
ce, ltalja mogłaby się znależć w tej 
sytuacji, że podczas, gdy przestała- 
by otrzymywać od Niemiec spłaty 
терагасу)пе, _ musiałaby spłacać 
Anglji swe długi wojenne. = 

Obecnie po nocnej rozmowie 
wczorajszej Grandiego z Mac Do- 

naldem oraz dzisiejszej konferencji 
ekspertów obu delegacyj, ltalja o- 

'Brytanja zapewniła 

trzymała od Anglji zapewnienie, 
które ją całkowicie zadowolni, tak, 
iż incydent włosko-angielski został 
zlikwidowany. 

LOZANNA, 7. 7. (Pat). — Podob- 
nie jak między Wielką Brytanją a 
Włochami co do długu wojennego wło 
skiego, doszło już do porozumienia ta- 
kże między Wielką Brytanją a Fran 
cją co do długu tej ostatniej. Wielka 

Francji te same 
korzyści, co Włochom. 

„Podstawą porozumienia jest, że 
Wielka Brytanja nie będzie domagała 
się od swych dłużników europejskich 
żadnych spłat do czasu ratyfikowania 
traktatu lozańskiego, to jest do czasu 
załatwienia sprawy długów ze Stana 
mi Zjednoczonemi. Jeżeli Stany Zjed 
noczone godzą się na skreślenie dłu- 
gów, Wielka Brytanja automatycznie 
skreśli, zgodnie z zasadą proklamowa- 
ną w swoim czasie przez Balfoura, dłu 
gi swych dłużników europejskich. 

Niemiecki projekt paktu konsultatywnego. 
LOZANNA, 7. 7. (Pat). — Jednym 

z tekstów, przedłożonych Herriotowi, 

był projekt paktu  konsuliatywnego, 
zaproponowany przez delegację nie 

niecką, na podstawie którego Wielka 
Brytanja, Francja, Włochy, Niemcy, 
Belgja, Japonja zobowiązałyby się nie 
poruszać żadnej sprawy politycznej, 
dotyczącej interesów wspólnych dla 
dwóch lub kilku z wymienionych mo 
carstw, a wynikających z traktatów 

lub układów, które podpisały bez up- 
rzedniej przyjaznej konsultacji, mają 
cej na celu porozumienie się co do 
sposobu w jaki sprawa ta miałaby być 
traktowana. Propozycję tę Herriot od- 
rzucił. 

Także rząd angiełski, o ile wiado 
mo, zingnorował projekt niemiecki. 
W chwili obecnej propozycja niemiec 
ka jest już nieaktualna. 

Nowe propozycje 
amerykańskie. 

WASZYNGTON, 7. VII. (Pat). W 

Senacie złożona została rezolueja, 

proponująca skreślenie długów wo- 

jennych, o ile narody świata zgedzą 

się na stopniowe rozbrojenie 5 proc. 

rocznie w ciągu 10 lat. Skreślenie dłu 

gów uzależnione jest także od zawie- 

szenia budowania okrętów wojennych 

na przeciąg 30 lat oraz od skreślenia 

odszkodowań. 

Konferencje min. Zaleskiego. 
LOZANNA, 7-VII. (Pat). Minister 

Zaleski odbył we czwartek w Lo- 
zannie konferencję z premjerem 
Herriot i ministrem Titulescu,, po- 
czem powrócił do Genewy. 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Rynek kredytowy Polski uniezałeżnia się 
od zagranicy. Obserwujemy stały. spadek 
zobowiązań banków polskich wobec zagra- 
nicy. W ciągu 1930 i 1931 roku spadek ten 
wynosi 405 miljonów złotych. Ale niech nikt 
nie myśli, że zagranica taka głupia. iż zmniej 
szając swe wierzytelności zadłuża się w Poł- 
sce. Niestety wierzytelności banków polskich 
wobec zagranicy spadły w ciągu ostatnich . 
dwóch lat o 713 miljonów zł. 7 

фра 

Zapasy przędzy bawelnianej w Lodzi ro- 
sną. W! magazynach przybyło w ciągu ub. 
miesiąca 52 tysiące kg. Z eksportem łódzkich 
towarów włókienniczych też nie jest dobrze. 
Cyfry wywozu za czerwiec wykazują zwięk- 
szenie w porównaniu z ub. miesiącem jed- 
nak nie dosięgają stanu z czerwca ub. r. 
Zwiększyły swe zakupy w Łodzi Chiny i 
Anglja. Wtajemniczeni mówią o ewentuał- 
nej znižce cen na towary włókiennicze, wo- 
bec dużego spadku cen bawełny surowej. 

Z cukrem gorzej jest niż z towarami ba- 
wełnianemi. Konsumcja wewnętrzna spadła 
o.9 proc., eksport zaś 0 30 proc. 

* * * 

  

W] Gdyni Izba Przemysłowo.Handiowa 
projektuje na rok 1934 zorganizowanie "mię_ 
dzynarodowej wystawy portów morskirh i 
rzecznych w połączeniu z międzynarodowemi 
zawodami sportowemi na wodzie i lądzie. 
Nota bene Gdynia daje sobie dobrze radę 
z kryzysem. Wprawdzie obrót zamorski por 
tu gdyńskiego w czerwcu spadł w porówna- 
niu z majem r. b. i czerwcem r. ub. jednak 
tempo spadku jest znacznie mniejsze w Gdy- 
ni niż w portach zagranicznych. Import 
portu gdyńskiego ogarnia. coraz większe iloś 
ci wartościowej drobnicy przy zmniejszeniu 
się importu złomu. 

* * * 

Polsce opłaca się handlować z  Sowieta- 
mi. Saldo dodatnie obrotów handlowych z 
Sowietami wynosi za rok 1931 6 miljonów 
złotych. 

* * * 

Wiosi lubią nie tyle pić ile zarabiać na 
winie. Kapitał 32 miljardów lirów wpako- 
wany jest w produkcję wina, która zatrudnia 
4 miljony robotników. 

* * * 

W! Ameryce robi się zupełnie niedobrze. 
Dwa ubiegłe tygodnie były okresem maso- 
wych upadłości bankowych. Plajtę zrobiły 
w przeciągu sześciu dni 44 banki. Najwięk- 
szy koncern amerykańskiego przemysłu weł_ 
nianego zamknął ostatnio szereg fabryk, ogra 
niczając do 20 proc. możliwości wytwór- 
czych maszyn. Olbrzymie koncerny kołei 
amerykańskich i telefonów nie wypłacają 
dywidendy i żyją na łasce „Reconstruction 
Finance Corporation*. Amerykańskie towa- 
rzystwa naftowe, liczące swój kapitał na 12 
miljardów dolarów miały czysty zysk w r. 
1929 — 602 miljonów dolarów, w 1930 — 
228 miljonów, a w 1931 tylko 63 miljony. 

* * + 

Międzynarodowa Konferencja naftowa 
osłania się mrokiem poufności i tajemni- 
czości. Przy zamkniętych drzwiach dla pro 
fanów następuje porozumienie „Royal Dutsch 
Shell“, „Anglo-Persian“ i „Standard“ co do 
eksploatowania Rumunji. Wiszyscy zaś ko- 
kietują Sowiety..by się zgodziły na między- 
narodowy kartel i ograniczenie produkcji. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
DEWIZY: Nowy York 8,92 — 8,94 — 8,90 

Paryż 35,05 — 35,14 — 34,96. Szwajcarja 
174,15 — 174,58 — 173,72. Berlin 212. 

PAPIERY PROC.: Pożyczka inwestycyjna 
90,25 — 90,70. Ta sama seryjna 96,50. — 5 
proc. dolarowa 27. — 4 proc. dolarowa 17 
— 47,15 Stabilizacyjna 47 — 47,50 — 46.50. 
8 proc. LK. BGK. i BR, obl. BGK, 94. — 
Te same 7 proc. 83,25. 4 proc. LZ. ziemskie 
29, — 4 proc. ziemskie 35. Tendencja dla pe 
życzek niejednolita dla listów przeważnie 
mocniejsza. 
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Klaipeda na tle litewskieįj 
racji stanu. 

Sysłem policyjny a asymilacja 
państwowa. 

Poza stroną gospodarczą w zagad- 
nieniu kłajpedzkiem istniała i strona 
wewnętrzno-polityczna, strona poczu- 
cia narodowego mieszkańców i ich 
sympatyj politycznych. 
Wspominaliśmy o tem poprzednio, mó 
wiliśmy o drogach wiodących do roz- 
wiązania nasuwających się tu proble- 
maów. Jednakże uproszczono je sobic 
znacznie. 

Na słabe poczucie narodowe miesz 
kańców i ciążenie ich kulturalne i 
polityczne do Niemiec miała wystar- 
czyć zupełnie teorja o litewskiem po- 
chodzeniu większości ludności, tak 
znana nam ze sporu o Wilno, no i 
środki policyjne dla regulowania nie- 
zgodnych z tą teorją objawów. 

System policyjny nie zawsze jest 
najlepszym sposobem przypominania 
mieszkańcom ich pochodzenia, a w 
szczególności wpajania miłości do na- 
rodowości swoich przodków. Zresztą 
nietylko na Litwie. 

To też na tle upośledzenia ekono- 
micznego sprawy te przybierają jesz- 
cze ostrzejszy charakter. 

Już w kwietniu 1923 r. rząd zmu- 
szony jest tłumić krwawo w Kłajpe- 
dzie strajk generalny. 

W sierpniu 1924 roku nie bez u- 
działu niemieckich czynników zakor- 
donowych przygotowywane jest po- 
wstanie przeciwko rządom litewskim 
i tylko wykrycie spisku i aresztowa- 
nie przywódców wybuchowi zapo- 

biega. 
Wysiłek władz litewskich skiero- 

wany jest prawie wyłącznie ku wy- 
grywaniu poszczególnych  kotervj 
kłajpedzkich dla zwiększenia przy 
pomocy nacisków policyjnych stanu 
posiadania litewskiego w radach 
miejskich i sejmikach choć o parę 
mandatów. 

W ostatecznym wyniku Litwini 
są wszędzie pomimo pewnych sukce- 
sów w przygniatłającej mniejszości. 
Kryzys Dyrektorjatu staje się zjawi- 
skiem chronicznem. Zatargi przeno- 
szone na teren międzynarodowy i za- 
łatwiane później w drodze targów 
czy kompromisów z rządem niemiec- 
kim pozostawiają zawsze pewien osad 
obopółnego rozgoryczenia i niechęci. 
Od wypadku do wypadku uzyskuje 
się od Niemiec czasowe ulgi ekono- 
miczne dla rolnictwa czy handlu kłaj- 
pedzkiego. jak było w r. 1925, by od- 
wrócić uwagę od konieczności otwar- 
cia granicy polskiej. 

lecz Niemcom nie zależy na tem, 
by kłajpedzianie w Republice Litew- 
skiej czuli się dobrze — wprost prze- 
ciwnie — to też ostateczny bilans 
układów i zarządzeń niemieckich dla 
Kłajpedy kształtuje się ujemnie. 

Polityka drobnych intryg i wzajem 
nych podstępów — typowa przy ście- 
raniu się dwóch odrębnych racyj sta- 
Tu, gdy przez pewien czas usiłują swe 
tendencje uzgodnić, do rozwiązania 
zagadnienia nie prowadzi. 

Nastroje antylitewskie podsycane 
przez propagandę niemiecką zaost- 
rzają się. A bezceremonjalne gospo- 
darowanie Niemców w Klajpedzie, 
jak na własnem podwórku, wyprowa- 
dza wreszcie władze litewskie z cier- 

. pliwości. 
Następują znane ostatnie wyadki: 

  VW ais 

Dziesiąty numer „Alma Mater Vit 
nensis* *) niczem nie ustępuje wyda- 
nym poprzednio. T. zw. „szata zew- 
nętrzna* pisma ma przecież ustaloną 
sławę. Estetyczna okładka, na dob- 
rym papierze, wytworny druk, estety- 
czny układ, ilustracje, ozdobniki. 

P. T. osoby kulturalne moga go z 
czystem sumieniem nabyć — na sto- 
liku, czy etażerce będzie się bez za- 
rzutu prezentował odwiedzającym go- 
ściom świadcząc chlubnie o zaintere- 
sowariach gospodarza domu... 

A treść? 

— Rewolucja francuska nie zdo- 
łała sprawić, by światopogląd i umy- 
słowość zdewaluowanej arystokracji 
nie zraziła triumfującego bourgeois. 
Przypomnijmy te czasy Ludwików, 
kiedy to wydawano encyklopedje, bo 
piękna pani zechciała raptem wie- 
dzieć jak się robi jej jedwabną poń- 
czochę, kiedy, gdy po zmierzchu dwo- 
ru „krėla słońca, zakwitły pomniej- 
sze dwory i dworki w stolicy i na pro 
wincji, — westchnijcież, bezrobotni 
inteligenci i w tamte czasy przenieś- 
cie „myśl swą utęsknioną!* Każdego 
przyrodnika, fizyka, ba — gryzipiór- 
ka nawet konkurowały z sobą salony 
pięknych sawantek. Taki astronom 
naprzykład był już „fiszem“ nielada... 
To byt popyt na inteligentów co się 
zowie! Uwielbiano encyklopedystėw, 
zaczytywano się w nowościach, a nie- 
jedna piękna pani noce bezsenne w 
astronomicznem obserwatorjum tra- 
wiła jako „asystentka, — Wielką z 
tego miała frajdę... 

Ten zabawowy stosunek do wie- 

*) Alma Mater Vilnensis, zeszyt X. Wy- 
_ dawnictwo Zrzeszenia Kół Nauk. (USB. 1932. 
str. 83 + 15 nl.) 

  

      

"jeszcze pogłębia. 

DWA WYDAWNICTWA. 

aresztowanie prezesa Dyrektorjatu, 
rozwiązanie Sejmiku (zresztą nie po- 
raz pierwszyj, przeniesienie sprawy 
znowu do Ligi, a stamtąd do Hagi. 
Poruszeni są sygnatarjusze. Sprawa 
Litwy wewnętrzna staje się przedmio- 
tem roztrząsań i intryg międzynaro- 
dowych. 

Litwini wybory do nowego Sejmi- 
ku, pomimo nakładu środków, naci- 
sku policyjnego i jak twierdzą Niem- 
с - terroru — przegrali na całej 
linji. Przegrali też i spór w Hadze. 

Po latach prawie 10-ciu rozjątrze- 
nie stosunków dochodzi do punktu 
kulminacyjnego, sprawa asymilacji 
psychicznej i państwowej Małej Lit- 
wy w stosunku do reszty państwa nie 
tylko nie posunęła się naprzód. ale 
ma Litwa obecne przeciwko sobie na 
terenie dla siebie najważniejszym 
zwartą, zaprawioną w walce, zdecy- 
dowaną większość ludności, opartej 
© sugestje idące zzewnątrz, nie ukry- 
wające swoich jawnie agresywnych 
zamiarów. 

Problem  klajpedzki stoi przed 
państwem w całej swej rozciągłości 
bardziej jeszcze zawikłany niż był na 
początku. 

   

Głosy na puszczy. 

Spotkałem dotychczas jednego tyl 
ko Litwina, wybitnego działacza spo- 
łecznego i polityka i to w Wilnie, 
który po zwiedzeniu Kłajpedy przed 
kilku laty mówiąc z entuzjazmem о 
„nowej Litwie w kraju Kłajpedzkim, 
o wysokiej kulturze materjalnej tego 
kraju, uważał, że przeniesienie tam 
chociażby tymczasowe centrum życia 
państwowego miałoby kolosalne zna- 
czenie dla kultury całego państwa i 
kierunku jego rozwoju oraz asymila- 
cji tego kraju z państwem. 

Z żalem stwierdzał, że rodacy w 

Kownie znączenia Kłajpedy dla pań- 
stwa nie doceniają. 

Obecnie po wielu latach już po- 
czynionych przez państwo doświad- 
czeń z analogiczną tezą publicznie wy- 
stępuje prof, Paksztas. Szkoda, że tak 
późno. 

Oczywiście przeniesienie obecnie 
stolicy z Kowna do Kłajpedy jest 
mało prawdopodobne. Zbyt. wiele 
włożyła już Litwa w rozbudowę Ko- 
wna, jako stolicy, zbyt wiele intere- 
sów prywatnych zrosło się już z ist- 
nieniem stolicy w Kownie, i zwalcze- 
nie tych oporów byłoby niezmiernie 
trudne. 

Profesor Paksztas zagadnienie to 
Zwracając się ku 

przeszłości, ma odwagę przeciwstawić 
się panującej historjozofji swoich 
współczesnych: zarzuca W. Witoldowi 
zbyt jednostronne rozwijanie ekspan- 
sji państwowej ku wschodowi, za- 
miast utwierdzania się na pobrzeżu 
morskiem, zamieszkałem przez. po- 
bratymcze plemiona pruskie. Wielkim 
też błędem Ks. Witolda było niewy- 
zyskanie Zwycięstwa Grunwaldzkic- 
go dla opanowania ujścia Niemna i 
zdruzgotania ostatecznego  Krzyżac- 
kiego Zakonu. 

A były premjer Gałwanauskas, je- 
den z najwybitniejszych mężów stanu 
współczesnej Litwy, który jako prem- 
jer kładł podwaliny pod litewskie pa- 
nowanie w  Kłajpedzie z goryczą 
stwierdzał w ostatnich czasach, że nie 

ы „зр & "4 
dzy przeżył tych, których rewolucja 
skróciła o głowę. Wiek dziewiętnasty 
— wiek nauki i odkryć — wiek en- 
cyklopedyj, ałmanachów, vademeców 
i mnóstwa innych źródeł zdobycia 
„wiadomości pożytecznych*, które 
stały się modą i nałogiem wzbogaco- 
nego mieszczucha i jego córek na wy- 
daniu Zajrzyjmyż do zbiorów „domów 
z tradycją'* — ile tam będzie tych gru 
bych, ciężko złoconych tomów o ko- 

= 
TADEUSZ GODZISZEWSKI 

kierownik artystyczny „Ałma Mater*. 

librach, katapultach, Aztekach, ku- 
mysie i ichtjosaurach! 

Dziś nikt tego nie czyta. 

Na zabawę w „wiadomości poży- 
teczne“ mie mają czasu ludzie, którzy 
muszą corąz uzupełniać swą wiedzę, 
by wytrzymać konkurencję w walce 
o byt. Nawet w rękach młodzieży 
szkolnej najrozmaitsze encyklopedy- 
czne „póle-mćle'e* ustępują konkret- 
niejszym brykom, albo pódręcznikom 
sportowym, czy harcerskim. Znikło 
zapotrzebowanie, które było właści- 
we i zrozumiałe w ściśle określonym, 

K: UAB AJ E R w LK LSB NIS KO 

LIST ZE LWOWA. 
Metropolita Szeptycki do młodzieży ukraińskiej. 

Lwów, koniec czerwca. 

Korespondencję porńższą zamiesz. 
czamy, pomimo pewnego opóźnienia, 

ponie awiera ona ciekawe wiado- 
mości, których echa nie znaleźliśmy 
w prasie. (Red.). 

  

Ks. metr. Szeptycki ogłosił w czaso- 
piśmie „Meta* list do ukraińskiej 
młodzieży. 

Na wstępie listu ks, metropolita 
podkreśla swoje stanowisko duszpa- 
sterskie, oraz miłość, jaką żywi dla 
młodzieży i zaznacza, że chodzi mu 
o te rysy w charakterze młodzieży, 
które — zdaniem autora — mają ce- 
chy ujemne. 

Chwaląc dalej gorącą miłość i o- 
fiarność młodzieży ukraińskiej dla 
Ojczyzny—Ukrainy, jako cechy chrze 
ścijańskie, gdyż tylko na fundamencie 
ofiarności i samopoświęcenia stoi 

ijańska moralność, chrześci- 
: życie i chrześcijańskie ideały, 
podkreśla jednocześnie, że miłość nie 
może iść w parze z nienawiścią, bo 
wtedy z miłości tworzy się jakiś ego- 
izm. „Można swych praw bronić, 
swych praw dochodzić — mówi ks. 
metropolita — ale nie drogą nienawi- 
ści do innych ludzi*. 

Przechodząc do braków i stron u- 
jemnych młodzieży ks. metropolita 
do nich zalicza: 

a) Ofiarność i gotowość młodzeży 
do poświęceń sięgające zbyt daleko, 
bo dotyczące nietylko siebie lecz i cu- 

   

  

   

  

dzego dobra 'i ogólno-narodowych 
wartości. 

„Cudze dobro i cudze szczęście po- 
winno być święte nietylko dła chrze- 

docenianie przez Litwę roli i znacze- 
nia dla państwa Kłajpedy każe po- 
ważnie się zastanowić, czy Litwa do- 
rosła do niepodległości. 

Są to jednak przestrogi i głosy, 
jak dotąd, wołające na puszczy. 

Kłajpeda jest bezcennym skarbem, 
do którego nie umie jeszcze znaleźć 
klucza współczesna Litwa. 

Błąd W. Witolda jest kontynuo- 
wany. Czy znajdzie się ktoś, kto po- 
trafi nawrócić do polityki Kiejstuta? 

  

Samoprzezwyciężenie. 

Sprawa Kłajpedy będzie probierzem 
zdolności państwowotwórczych naro- 
du litewskiego. 

Nie zostanie ona rozstrzygnięta 
ani na terenie międzynarodowym, ani 
stosowaniem jedynie metod policyj- 
nych wewnątrz państwa. 

Rozwiązaną zostanie w drodze 
wewnętrznej przemiany duszy naro- 
du, w drodze przemiany jego we- 
wnętrznej psychiki kontynentalnej, 
na drodze zrozumienia czem jest i 
czem być winno morze dla państwa 
i narodu. 

Stąd już wypływają dalsze konsek 
wencje. 

Sprawa Kłajpedy zahacza o spra- 
wę Wilna. Może być załatwiona jedy- 
nie na drodze przezwyciężenia momen 
tów emocjonalnych, wszystkich do- 
tychczasowych pobudek i metod dzia 
łania, przezwyciężenia tego wszyst- 
kiego, co było dotychczas kanonem 
polityki państwowej. Wymaga to 
wszystko rzeczy najcięższej: przezwy- 
ciężenia samych siebie. 

A do tego potrzebny jest czas i 
duży wysiłek wewnętrzny. 

Marjan Świechowski. 

dziś przebrzmiałym układzie sił spo- 
łecznych. 

„Alma Mater“ uchodzi za najre- 
prezentatywniejsze wydawnictwo aka 
demickie wogėle. Zupełnie możliwe. 
Przechowalo się jeszcze w nas wiele 
sentymentu i pobłażliwości, dla rze- 
czy przypominających atmosferę dzie- 
ciństwa. Tem bardziej jasnem jest, 
że koncepcja takiego pisma jest spóź- 
niona o ćwierćwiecze. I napróżno b. 
zdolny kierownik artystyczny. Tade- 
usz Godziszewski włożył tyle wysiłku, 
by pismu dać formę, kiedy żadne do- 
bre chęci redakcji nie mogły ulepić 
logicznej i potrzebnej (!) treści. A sta- 
ło się to nie dlatego, żeby nie było 
wogóle materjału. Broń Boże! Prace 
zamieszczone świadczą, że jest inaczej 
Zabrakło czego innego, — tego co 
Brzozowski nazywa „myślą sytuacyj- 
ną*: „Pisarz pisząc ekreśla dla siebie 
swą publiczność, będzie ona dla nie- 
go zbiorem ludzi, którzy czytali, przy 
jęli i uznali to, co on napisał", (St. Bz, 
„Pamiętnik*). 

Jakąż publiczność określa dla sie- 
bie redakcja A. M.? Parę artykułów 
dla historyków, po parę dla poloni- 
stów i*przyrodników, trochę materja- 
łów „przyczynkarskich*, dobry infor 
macyjny artykuł (prof, Morelowskie- 
go) o zabytkach wileńskich, i — pę- 
tające się przy tem wszystkiem niezłe 
wiersze, dane etnograficzne i z życia 
akademickiego. 

Gdzież teraz — powiedzmy — stu 
dent, który kupi za 4 zł. pismo, by 
przeczytać w nim 1—2 artykuły, mo- 
gące go zainteresować? Gdzie dziś in 
teligent mający możność i ochotę na 
wydatek w celu wniknięcia w — daj. 
my na to — genezę urzędu wójtow- 
skiego w Wilnie, w sprawę obserwa- 
torjum astronomicznego i — z równie - 
głębokiem przejęciem się — w rodo- 
wód literacki jednego szczegółu w o. 

„nika 

w Spółdzielczości ukraińskiej. 

Ścijanina, ale i dla każdego człowie- 
ka*. 

b) Narzucanie przez młodzeż swe- 
go zdania i sposobu widzenia rzeczy, 
"nawet drogą gwałtu i ślepego teroru 
oraz brak wogóle tolerancji. Winą 
tego — według autora — jest uleganie 
ogólnej fali światowej, która wytwo- 
rzyła z jednej strony faszyzm ze skłon 
nością do państwowej dyktatury, z 
drugiej zaś strony — bolszewizm. 

c) Stawianie swego zdania wyżej 
od zdania starszych. Tu autor podkre 
śla całą szkodliwość tego kierunku, 
prowadzącego do zerwania z tradycją 
narodu, doświadczeniem starszych, 
odrzucenia autorytetu rodziców, star- 
szych w narodzie, Boga i Kościoła—- 
a więc idącemu ku zupełnej anarchji. 

d) Zapalny patrjotyzm, połączo- 
ny z pośpiechem i nieuwagą, co jest 
przyczyną ofiar bezowocnych. a na- 
wet i szkodliwych. Radzi ks. metro- 
polita umieć wątpić i niewierzyć pier- 
wszym wrażeniom dobra lub piękna. 

„Kto tylko powierzchownie sądzi, 
kto nie dochodzi_do jądra, do dna rze 
czy — mówi autor — tego łatwo zwie 
dzie każde gorące powiedzenie, to co 
wydaje się powierzinownie bohater- 
skim porywem, choć pod femi, 
wnętrznie pociągającemi cechami kry 
je się złudzenie i zdrada. A wtedy 
zwiedzeni choć nieświadomie na ma- 
nowce mogą się stać narzędziem sił 
obcych, a ich ofiary poniesione na oł- 
tarzu Ojczyzny, będą przedmiotem 
gry anonimowych ukrytych przed 
nimi czynników. Idealizm ich mogą 
wykorzystać.jnni, o czem oni nie wie- 
dzą, a ofiary zwrócone przeciwko 
Ojczyźnie, — tej samej Ojczyźnie, dla 
której ofiarę ponoszą. 
Dlatego każda konspiracja jest zwy- 
kle niebezpieczną, gdyż za nią idą jej 
nieodstępni towarzysze: prowokacja 
i zdrada, a to dlatego, że musi być 
połączoną z tajemnicą nawet wobec 
najbliższych, czem się zawsze upięk- 
sza każde oszustwo. Dła młodych 
konspiracja. jest tem niebezpieczniej- 
szą, że ich tak do siebie pociąga*. 

Wskazując dalej, że służba miłości 
Ojczyzny nie zna laurów, a ofiara je- 
dnej chwili nie zastąpi długoletniej 
mrówczej pracy; że nie entuzjazm 
chwili, lecz ciągłe naprężenie i bezu- 
stanne ofiary aż do krwi i śmierci 
całych pokoleń podnoszą naród — 
metropolita nawołuje młodzież do 
zastanowienia się nad jego słowami, 
kończąc list apostrofą: 

„Bo nie daj Boże, by nadchodzące 
chaos i zło zastały nas w takiem roz- 
biciu, w jakiem my się dziś znajdu- 
jemy”. 

Powyższy list najwyższego dostoj- 
Kościoła Unickiego na Rusi 

Czerwonej, znającego swój naród i 
nurtujące śród niego prądy, jest naj- 
lepszą ilustracją stanu rzeczy. Między 
młodzeżą a starszem pokoleniem zni- 
kła spójnia. Nierozważny entuzjaz:a 
młodości bierze górę nad doświadcze - 
niem starszych i ich autorytetem. 
Młodzież poczęła szukać _ własnych 
dróg, wiodących niestety, nie ku do- 
bru swego narodu, lecz ku celom ano- 
nimowych czynników, w ręku których 
jest tylko pionkiem. 

A winę tego ponosi starsze społe- 
czeństwo i owi politycy, nie liczący się 
w ciągu dziesięciu lat z realnym sta- 
nem rzeczy, ów ich maksymalizm po- 
lityczny, demagogiczny wyścig o okla 
ski dla swego nieprzejednanego sta- 
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pisie matecznika?... Mėwią, že dužo 
tego (N. B. z lichwą, uprawianą przez 
pseudostudentów!) rozchodzi się na 
prowincji. — Przypominam te sa- 
wantki francuskie. Dziś już i tam, na 
wsi, na miłe może zabawki nie mają 
pieniędzy. 

I dlatego pocieszający jest dopisek 
redakcji, który czyni z tego co piszę 
podzwonne, Oto tę „myśl sytuacyj- 
ną*, której nie mogli odnaleźć redak 
torzy, odnalazł szczęśliwie Senat U. 
S. B. — Chlubnie zamyka się estety- 
czny kramik przypadkowo zebranych 
antyków i osobliwości „dla amatora". 
Te, prawdopodobnie mniej lub wię- 
cej wartościowe a nieznośnie poprze- 
rabiane na „popularne* prace, hono- 
rujące się (pętające się...) na pryncy- 
palnych stronicach A. M., powstały 
często może w nieopalonym pokoju. 
To też szczęśliwą decyzją, będą one. 
już jako nauwoke, nie „popularne“. 
honorowane pieniędzmi, które dotąd 
grzęzły w reprezentację. W życiu i 
prasie raz po raz (ostatnio Kurjer Po- 
ranny, Gazeta Polska i in.) podnoszą 
się głowy o pomoc materjalną dla pra 
cy naukowej. Taki wydatek ma sens 
i każdy jego potrzebę oceni. 

SSE 2 1, 

Z okazji dwudziestolecia harcerst- 
wa wileńskiego Zarząd Oddziału Wil. 
Z. H. P. wydał jednodniówkę okoli- 
cznościową *), Jednodniówka ta jest 
właściwie odbitką z harcerskiego nu- 
meru „„Steru*, ten jednak był redago- 
wany również przęz energicznego re-- 
daktora jednodniówki Antoniego Wa- 
silewskiego. 

Estetyczna okładka, dobre roz- 
mieszczenie druku na stronach obra- 
mowanych barwnym ornamentem, 
szereg zdjęć, oraz drzeworyty wielń- 

  

) „Wytrwałym zwycięstwo”. Z. H. P. 
Wilno 1932. str. 96 

    

— Teror szowinizmu 

nowiską wobec państwowości pol- 
skiej, brak zmysłu politycznego, cią- 
głe łudzenie siebie i społeczeństwa na- 
dzieją na jakieś obce potencje, mające 
wyzwolić Ruś Czerwoną z rąk Polski. 
Na te wzory patrzyło i patrzy dora- 
stające pokolenie ukraińskie, a że 
wzory te nie wypadały po myśli za- 
palnej młodości jęła się czynu, jęła 
się konspiracji, szukając wzorów dla 
postępowania w polskiej literaturze, 
z okresów walk niepodległościowych, 
nieraz zbyt subjektywnie przedstawia- 
jącej dzieje polskiej konspiracji; nie 
zważając na to, że Polska powstała 
zawdzięczając nietylko samej konspi- 
racji, leez i pracy kulturalnej, która 
była czynnikiem podtrzymującym du- 
cha narodu. 

Taki stan rzeczy doprowadza mło- 
dą inteligencję ukraińską do zwyrod- 
nienia, tworząc typy społecznych i 
politycznych leniuchów silnych w sło 
wie lecz słabych w czynie, fantastów 
w polityce, a poetów w patrjotyzmie 
—słowem—ludzi nie nadających się 
na przodownicze stanowiska. 

Dzisiaj gdy śród starszego poko- 
lenia zaczynają się coraz częściej roz- 
legać głosy nawołujące do realizmu 
w polityce, do przejrzenia swego sta- 
nowiska wobec Polski, młode poko- 
lenie zapatrzone we własne cele, wi- 
dzi już w tem zdradę sprawy ukra- 
ińskiej, zdradę narodu — odpowied- 
nio piętnując inicjatorów. Do takich 
przykrych zarzutów pod adresem star 
szego społeczeństwa dochodziło juz 
na walnych zebraniach  .„Proświty”, 
„Ridnoj szkoły i Towarzystwa Po- 
pierania Oświaty; na zebraniu tego 
ostatniego młodzież wymusiła  ustą- 
pienie ze względów - „politycznych 
zasłużonego prezesa p. W. Decykie- 
wieza. Jeżeli tak pójdzie dalej, to 
trzeba się spodziewać, że powoli we 
wszystkich ukraińskich instytucjach 
dojdą do głosu jednostki niewyrobio- 
ne, a instytucje apolityczne, ze szkodą 
dla narodu ukraińskiego, staną się 
politycznemi. 

Starsze społeczeństwo ukraińskie 
nie umie, czy też pozosłając pod te- 
rorem młodych, boi się zabrać głos, 
by wskazać młodzieży właściwe i 
zgodne z interesem narodu ukraiń- 
skiego kierunki pracy pozytywnej. 

List ks. metropolity Szeptyckiego 
jest bodaj jedynym publicznym gło- 
sem słarszego społeczeństwa do mło- 
dzieży. Czy znajdzie on oddźwięk 
wśród polityków UNDO i pokrewnych 
tej partji racjonalistów? Wątpliwe. 
Endecja ukraińska za przykładem 
swej polskiej siostrzycy może stoso- 
wać słowa biskupów katolickich do 
innych... ale do siebie? Nigdy! 

    

Sensacją na R. Czerwonej jest sto- 
sunek ukraińskiej spółdziełczości do- 
tegorocznych Targów Wsch. 

Dyrekcja Targów zwróciła się do 
niektórych ukraińskich spółdzielni z 
propozycją wzięcia udziału w Tar- 
gach. Odpowiedzi uzależniały udział 
od stanowiska Rewizyjnego Związku 
Ukraińskich Spółdzielni, ten zaś—na 

zycję Dyrekcji — odpowiedział, 
że nie widzi przeszkód aby poszcze- 
gólne spółdzielnie występowały na 
Targach (o ile uważają to za koniecz- 
ne w celu zdobycia rynku zbytu), 
jednakże ze względów gospodarczych 
nie uważa za potrzebne i celowe po- 
lecać ukraińskiej spółdzielczości u- 

  

   

skie Romana Jakimowicza dają mi- 
łą, estetyczną całość i namawiają do 
lektury. 

Okoliczności, które skłoniły do wy 
dania jednodniówki, nadały jej pię- 
tno. Otwieramy ją na fotografjach i 
autografąch odeszłego, а1е niezapom- 
nianego przyjaciela harcerstwa Ś. p. 
ks. bisk, Bandurskiego oraz jego na- 
stępcy na stanowisku przewodniczą- 
cego Zarządu Oddziału, gen. L. Żeli- 
gowskiego. Dominanta stron dalszych 
jest szereg wspomnień starszych har- 
cerzy z pracy niepodległościowej, Ma- 

  

ANTONI WASILEWSKI 

redaktor jednodniówki harcerskiej. 

my tu ton ogólny wysiłku heroiczne- 
$0, mamy wspomnienia, budzące tkli- 
wy uśmiech, mamy dokumenty aneg- 
dotyczne, naświetlające czasy i ludzi. 
A już obok, przedtem nawet, bo w 
przedmowie redakcji mówi się, że 
nikt od tych przeżyć i dorobku odci- 
nać kuponów nie będzie, że są i pro- 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
ISTOTNYM KONKURENTEM KRÓLEWCA 

— KŁAJPEDA. 

    
KROLEV (Pat). Dotychczas propa. 

ganda niem usiłowała dowieść, że spa- 
dek portu królewieckiego został wywołany 
rozwojem portów polskich. Obecnie hugen- 
bergowska „Ostpreussische Zeitung* przyno- 
si artykuł, w którym azuje, jak znaczną 
konkurencję dla Królewca stanowi port Kłaj 
pedzki. Wi r. 1913* przeładunek w Królewcu 
wynosił 1.956.000 ton, w Kłajpedzie 705.000 
ton. W r. 1931 przeładunek portu królewiec- 
kiego obniżył się do 1.640.000 ton, przeła- 
dunek portu kłajpedzkiego 621.000 ton. Pod- 
czas gdy port królewiecki wykazuje spa- 
dek przeładunku o 316.000 ton, port w Kłaj. 
pedzie wykazuje obniżenie przeładunku w 
ilości 84.000 ton. Dziennik podnosi następnie 

okość subwencyj, jakie rząd litewski u- 
dzielił portowi kłajpedzkiemu. W: latach 
1925—1931  Kłajpeda otrzymała ogółem 
1.421.185 dolarów na rozbudowę portu. 

АТОГ ле 
OD PLAGI letniej, 

tępiąc TE: muchy, komary, 
pchły, plusi 1 wszelkie rebactwa. 
Sprzedaż w składach apt. | zptełch. 

Przedst. H. Wojtkiewica, 
Wllne, Kakwaryjska 24. 

    

  

  

   

  

      

        

    

  

działu 
Targach. 

reprezentacyjnego na Wsch. 

Odpowiedź jest dość oryginalna, 
bo trudno sobie przedstawić, by udzia 
łowi w wystawie reklamowo-handlo- 
wej przeszkadzały względy gospodar 
cze. Raczej trzeba odnieść to na rachu 
nek strachu przed szowinistycznie na- 
strojoną częścią społeczeństwa ukra- 
ińskiego. 

   

Ale i ta wykrętna odpowiedź nie 
ocaliła Związku przed napaścią szo 
winistów, bo oto w „Ukr. Hoł.* poja- 
wił się artykuł przeciwko tej decyzji, 
w którym autor pisze: „jeszcze nie 
umilkło echo głośnego protestu prze- 
ciw urządzaniu szopek na ukraińskiej 
ziemi, jeszczę w więzieniach siedzą 
ideowe jednostki, a już nasi „realni'* 
politycy wył: z zakamarków, by 
zniszczyć pracę „głupich dzieci* i 
zaprezentować przed wrogiem swoją 
niewolniczą lojalność do „bratniego 
narodu“'.... 

  

    

  

  

  

  

Dalej pisze powyższy organ: „My 
wierzymy, że cały kraj ostro i stanow 
czo zaprotestuje przeciwko podobnym 
posunięciom spółdzielczych kierowani 
ków i wypowie swoje stanowcze i 
dumne słowo”... | 

Powyższy artykuł nie pozostał bez 
echa, bo w Nr. 126 „Diła* pojawił się 
wspólny komunikat UNDO i USRP 
donoszący, że w Sokalu przed budvn- 
kiem Powiatowego Związku Spółdziel 
ni odbyła się demonstracja, w czasie 
której niesion» -herągwie o ukraiń- 
skich barwach narodowych i transpa- 
renty z napsami „precz z targami 
wschodniemi“ i przy śpiewie hymnu 
„Ne pora* nieznani osobnicy obrzu- 
cili budynek kamieniami. Na szczę- 
Ście nikt nie został poturbowany. 
Podobne postępowanie czynników 
nieodpowiedzialnych powyższe orga- 
nizacje potępiają, stwierdzając, że 
Związek Spółdzielni w Sokalu nie dał 
żadnego powodu do podobnego wy- 
stąpienia. 

Dziwnem jest to potępienie, bo- 
wiem właściwie aranżerowie tej de- 
monstracji są dobrymi uczniami szo- 
winistów ukraińskich, grupujących 
się przeważnie w UNDO i USRP.. 
prowadząc konsekwentnie robotę 
swych nauczycieli. 

Ostoja. 

szą o głos rzeczy nowe i świeże, je- 
dynie przez szacunek i kurtuazję ustę 
pujące głosu przeszłości. Czytamy o 
pracy społecznej harcerek, mamy 
przegląd dorobku „żeglarzy* i „trzy- 
nastaków*, drużyny akademickiej. 

Wszystko to nie nosi charakteru 
popisu, lecz lustracji, przeglądu i re- 
wizji. Stąd ten wysguwalny wszędzie 
ton słów „bo tak trzeba”, stąd nieu- 
stanne wyglądanie w przyszłość. Za- 
myka wydawnictwo niepozbawiony 
słuszności, a żywo i dqprze napisany 
artykuł o rołi harcerstwa w entente 
cordiale narodów i w akcji pacyfis- 
tycznej. Koncept zamienienia Ligi 
Narodów na ogólnoświatowe Koła 
Przyjaciół Skautingu — świetny! 

Nad całością ciąży poczucie słusz- 
ności i wartościowości pracy. Dbałość 
o jej rozwój i niezłomna pewność, że 
czas przyniesie „wytrwałym — zwy- 
cięstwo*, 

Jednodniówka znajdzie czytelni- 
ków. ‚ - : 3 

fs ROKU A 3 

Przed nami dwa wydawńietwa w 
żółto-cynobrowych okładkach. Oba 
powstały w tem samem mniejwięcej 
środowisku społecznem — dwu poko- 
leń wileńskiej inteligencji. W oba wło 
żono, rzecz jasna, maximum staran- 
ności i dobrej woli. Mimo całej rozbie 
żności tematów i celów porównanie 
samo się narzuca. 

Nie chodzi o naciąganie do okła- 
dek, czy ozdóbek, nie chodzi nawet o 
środowisko autorów, Chodzi o to, że 
gdy na wspólnem podłożu socjalnem 
wyrosną jakiekolwiek zjawiska kul- 
turalno-społeczne, to sens, popyt i 
warunki rozwoju będzie miało to, któ 
re wykaże się tą „ideą sytuacyjną“ 
Brzozowskiego — t. zn.: będzie słu- 
żyło właściwie pojętym potrzebom 
społecznym. ® 

# Jozef Masliūski.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Szczegóły zamordowania posterunko- 
wego Wilhelma Andrzejewskiego. 

Zatrzymanie podejrzanych 05 
stawili na miejscu worek 
We wczorajszym numerze „„Kurje- 

ra Wileńskiego* donosiliśmy o za- 
mordowaniu policjanta P. P. w Para- 
fjanowie š. p. Wilhelma Andrzejew- 
skiego. Obecnie dowiadujemy się na- 
stępujących szczegółów: 

W toku przeprowadzonego z całą 
energją pierwiastkowego dochodzenia 
funkcjonarjusze policji powiatowej 
zatrzymali kilku podejrzanych osob- 
ników, którzy ukrywali się w lasach 
dołhinowskich i co do tkórych są pe- 
wne poszlaki że mają oni dużo wspól 
nego z zamordowaniem posterunko- 

wego. 
Zwłoki zamordowanego Andrzeje- 

wskiego Wilhel. po dokonaniu sekcji 
przez komisję sądowo-lekarską prze- 
wieziono w dniu wczorajszym do Pa- 
rafjanowa, gdzie odbędzie się po- 

grzeb. 
Jak wykazało wstępne dochodze- 

nie tragicznie zmarły posterunkowy 
Andrzejewski został w dniu 6 b. m. 
wydełegowany do pobliskiej wsi Kry- 
pele. gminy parafjanowskiej celem 
przeprowadzenia rewizji i aresztowa- 
nia niejakiego Wulfina Kopelowicza. 

W drodze gdy Andrzejewski znaj- 

  

obników. Zbrodniarze pozo- 
ze skradzionemi rzeczami. 
dował się na drodze Dokszyce—Doł- 
hinów spotkał kilku osobników dźwi- 
gających worki naładowane rzeczami 
Na wezwanie policjanta nieznani oso- 
bnicy zatrzymali się, lecz gdy do nich 
przystąpił Andrzejewski jeden z nie- 
znajomych uderzył go z tyłu siekierą 
w głowę. у 

Gdy zalany krwią Andrzejewski 
padł na ziemię, inny osobnik przeciął 
nieprzytomnemu posterunkowemu no 
żem gardło. Po dokonaniu ohydnej 
zbrodni zbrodniarze zbiegli, pozosta- 
wiając z pośpiechu worek z rzeczami 
pochodzącemi z kradzieży, 

Zimne już zwłoki posterunkowego 

Andrzejewskiego znalazł w lesie włoś 
cianin Władysław Czerniawski, który 
o swem odkryciu niezwłocznie powia- 

domił policję. 

Po otrzymaniu tej wiadomości w 
Wilnie, na miejsce zbrodniczego czy- 
nu wyjechali natychmiast przedstawi 
ciele wojewódzkiej komendy policji 
oraz wojewódzkiego urzędu śledczego 
w asyście wywiadowców, którzy pro- 
wadzą na miejscu dalsze dochodzenie 

(e) 

Członkowie bandy Bachara 
zostali straceni. 

NOWOGRÓDEK, 7. 7. (Pat). — Po ogło- 

<szeniu wyroku sądu doraźnego dnia 6 b. m. 

skazującego na śmierć przez powieszenie 4 

<złczków bandy Bachara, obrona skazanych 

złożyła w drodze telegraficznej p. Prezyden- 

towi Rzeczypospolitej prośbę o ułaskawienie 

skazanych. Takąż prośbę skazani złożyli po 

przybyciu do więzienia po ogłoszeniu wyroku 

za pcśrednietwem prokuratora, odwołując się 

do łaski P. Prezydenta. Pan Prezydent z pra 

wa łaski nie skorzystał, wobec czego wyrok 

został wykonany. 

Stracenie skazanych nastąpiło w godzi- 

nach południowych w dniu 7 b. m. w obrę- 

bie więzienia karno-śledczego w Nowogród. 

ku. 

  

Tragiczna ucieczka z Sowietów. 
Łódź z 7-miu poszarpanemi ciałami poszła na dno. 

Oregdaj wieczorem w rejonie Mikołajew 
szezyzny przez rzekę Niemen przedstało się 
4odziami kilkunastu włościan pochodzących 
z terenu Rosji Sowieckiej. 

W ezasie przeprawy przez rzekę łodzie z 

uciekinierami zostały ostrzelane gęstym 04- 
niem karabinu maszynowego, przyczem do 

   
jednej z łodzi wpadł granat wyrzocony z gar 
łacza przez strażnika sowieckiego. Łódź z 7 
ueiekinierami, których kule oraz odłamki 
granatu porozszarpywały posza na dno. Dru 
gą łódź z kilku uciekinierami patrol sowiec- 
ki zmusił do zatrzymania się na środku rze- 
ki. 

Ciekawe wykopaliska. 
Odkrycie zameczka obronnego z 17 stulecia. 

We wsi Turowszczyzna gm. przewłockiej 
mieszkaniec tej wsi Adam Narkun podczas 
budowy domu przy rozkopywaniu ziemi nat 
rafił na jakieś podziemie i kurytarz wiodą- 
ty do rzeki Kańki. Jak się okazało w miej- 
tu tem przed 5 wiekami znajdował się ob- 

ronny zameczek zbudowany przez kasztelana 
Kraniekiego. 

Zameczek noszący nazwę Kraniee został 
zburzony w czasie najazdu moskiewskiego w 
17 stuleciu. 

Napad na kupca wpobliżu Michaliszek. 
Wezoraj rano wpobliżu Michaliszek na 

przejeżdżającego przez wieś Szulkinie kupa 
Hirsza Bepsztejna napadł niejaki Jan Sz0- 
stak, który go dotkliwie pabił i zrabował 10 

złotych. ‚ 

Rabusia aresztowano. Bepsztejna odwie- 
ziono do szpitala. (e). 

Nieletnie dzieci spowodowały olbrzymi pożar. 
We wsi Kality gm. duniłowickiej w zabu 

dowaniach Józefa Kalickiego jego 6-letni syn 
i 6-letnia eórka bawiące się ogniem, spowodo. 
wały pożar. Ogień strawił kilka gospodarstw 

rodziny Kaliekich, a następnie przerzucił się 
na sąsiednie zabudowania. Pastwą płomieni 
padło 17 gospodarstw. Straty znaczne. (e). 

Kradzież wartościowych papierów? 
Mieszkaniec wsi Buda gm. -połoczańskiej, 

Duszewski Stanisław powiadomił polieję, iż 
do domu jego włamali się nieznani sprawey. 
którzy skradłi mu warteściowe papiery, аК- 

Nowe 4 ofiary nie 
Podezas kąpieli w rzece Miadziolee pow. 

postawskiego utonął torowy Wincenty 4u- 
kowski,, W) Mereczance pow. wileńsko-troc- 
kiego utonął Marcinkiewicz Edward. W; rze- 

cje, weksle oraz znaezniejszą sumę w go- 
tówee. 

Policja prowadzi dochodzenie. (c). 

ostrożnej kąpieli. 
ee Wilence w N. Wilejce utonął Józef Bart- 
nowski. W) rzeee Dźwinie utonął nieznany 
mężezyzna, którego zwłoki wydobyto wczoraj 
wpobliżu wsi Horawy gm. mikołajewskiej. 

  

Mieiski 
Kine -Teatr Dżwięk. 
w Nowogródku 

granicznego poświęc 

W rol. gł.: Batycka,     

Dziśl Korona polskiej czoł. twórczości film. dźwięk.-śpiewnych 

10-ciu z PAWIAK 
Porywająca pieśń nie- 
śmiertelnej miłości bez- 

enia się z dziejów waik narodu w 1906 r. 
Samborski, Brodzisz, Węgrzyn i inni 

  

"Wiee posła Jana Tyszkiewicza. 

Dnia 3 lipca 1932 r. odbył się wiec posel- 
=ski BBWR. w Rzeszy. 

Na wiec przybyli z Wilna p. poseł Jan 
Tyszkiewicz i p. Andrzej Gawda z ramien:a 

: Sekretarjatu. к 
Na wiecu było obecnych około 250 osób 

- — mieszkańców gminy rzeszańskiej. 

Wiec zagaił prezes miejskiego Komitetu 
"Gminnego BPBWIR. w Rzeszy p. E. Szukie- 
wicz. Na przewodniczącego powołano jedno- 
głośnie p. Rutkiewicza miejscowego długo- 
letniego działacza społecznego i samorządo- 

*wego. Po wyborze prezydjum wiecu zabrał 
"głos p. poseł Jan Tyszkiewicz, który szcze- 
s gółowo omówił sprawy gospodarcze, poczy- 
"nania Rządu w celu zwalczenia kryzysu i 
*sprawę nowej ustawy konstytucyjnej. 

Po przemówieniu p. posła Tyszkiewicza 
zabrał głos p. Andrzej Gawda, który nawią- 
zując do przemówienia p. posła, podkreślił 
wielki wysiłek Marszałka Piłsudskiego w 

pracy nad odbudową Państwa Polskiego | 

stawiając za wzór tę wielką nieugiętą wolę 

Marszałka i wytrwałość w pracy nawet w 

najcięższych chwilach Jego życia, wzywał 

zebranych do zgodnej i wytrwałej współ- 
"pracy nad zwalczaniem kryzysu dla dobra 
' Państwa — dla dobra wszystkich obywateli. 

Po przemówieniach wywiązała się bardzo 
ożywiona dyskusja. Wi tonię bardzo powaž- 
nym i rzeczowym mówcy poruszali kwestje 
systemu podatkowego w sensie skomasowa- 
nia podatków. 

Na zapytania wynikłe z dyskusji udzielał 
odpowiedzi i szczegółowych wyjaśnień p. 
° рез! Jan Tyszkiewicz. 

Na zakońązenie zebrani uchwalili nastę- 

* pujace rezolucje: 
Zebrani na wiecu poselskim członkowie 

i sympatycy BBWYR. w Rzeszy w dniu 3 lip- 
"ca 1932 r.mchwalają: wyrazić cześć i wyrazy 
wdzięczności dla Pana Marszałka Piłsudskie- 
go — za narodu, wyrażając gotowość 
współpracy z jak najlepszą dobrą wolą w 

jego poczynaniach ku potędze i chwale Rze 
czypospolitej. Zebrani wyrażają uznanie dla 
dotychczasowych poczynań Rządu w celu 

- zwalczania kryzysu i wzywają władze do dal 

szej pracy nad złagodzeniem jego objawów 
a mianowicie drożyzny produktów monopolo 
wych i przemysłowych. 

Jednocześnie wyrażają uznanie i podzię- 
kowanie Posłom i Senatorom Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem za ich pracę 
dla dobra Państwa. 

Smorgonie. 
Zakończenie roku szkolnego. 

W) dniu 25 ub. m. odbyła się tu uroczy- 
stość zakończenia roku szkolnego w Sali 
Handlowej. O godz. 8 rano młodzież szkoły 
Handlowej ze sztandarem udała się da miej- 
scowego kościoła, gdzie ks. proboszcz Czer- 
niak odprawił mszę św. Po mszy św. na dzie 
dzińcu szkolnym odbyło się uroczyste prze- 
kazanie sztandaru przez absolwentów szkoły 
dla młodszych kolegów. Po tej uroczystości 
w sali odbyło się rozdawanie świadectw koń 
cowych i promocyj. P. dyrektor Malicki w 
dłuższym przemówieniu zobrazował wielki 
dorobek szkoły w ostatnim roku szkolnym. 
Licznie zebranej młodzieży, rodzicom i ra- 
dzie pedagogicznej p. dyrektor zakomuniko- 
wał, że w przyszłym roku szkolnym szkoła 
posiadać będzie ładnie urządzone gmachy. 
dzięki łaskawemu poparciu kuratorjum i sta 
rostwa. Poczem przemawiali ks, Czerniak, i 
wychowawca kl. II. Okrzyk na cześć Najja- 
śniejszej Rzeczypospolitej, Prezydenta i Mar 
szalka Piłsudskiego, oraz odśpiewanie roty 
zakończyło uroczystość. 
Wpisy: 

Dyrekcja trzechklasowej Koed. Średniej 
Szkoły Handlowej w Smorgoniach niniejszem 
podaje do wiadomości następujące dane o 
szkole: 
Warunki przyjęcia: 

Na kurs I-szy: — Przyjmowani są kandy- 
daci (tki) po ukończeniu 7 oddziałów Szkoł 
Powszechnej, lub 3 klas gimnazjum, w wie- 
ku od 14 do 17 lat. у 

Na kurs II i III: Przyjmowani są kandy- 
daci (tki) na podstawie promocji do tej kla- 
sy z tego samego typu szkoły. 
De podania należy dołączyć: 

1) świadectwo szkolne, 2) metrykę uro- 
dzenia, 3) świadectwo szczepienia ospy, 4) 
fotografję i 5) świadectwo moralności o ile 

   

   

     

kandydat (tka) ma przerwę w nauce przez 
2 lala. 
Uprawnienia szkoły: 

Szkoła jest zakładem średnim i uzyskane 
świadectwo ukor nia daje prawo do uzy- 
skania II kategorji urzędników państwow 
(Dz. URP, Nr. 
w szkole trw 
nia jest sprawa otw 
życzących). 
Opłaty w szkołe: 

Opłata za naukę wynosi zł. 250 rocznie i 
zł. 10 wpisowe p wstępieniu. Niezamożni 
korzystają zulg, a nawet całkowitego zwol- 
nienia. 

Za urzędników państwowych opłaca skarb 
Państwa. 

Utrzymanie i pomieszczenie uczni 
jest minimalne. Pokój kosztuje 5 zł. mi 
cznie. a utrzymanie według wymogów od 
do 50 zł. miesi i 

Przy szkole istnieją dwie orkiestry: smy- 
czkowa i dęta. nauka gry w orkiestrach bez 
płatna 

Prz 

   

      

    

    

(Wi tok u у 

ia klasy czwartej dla   

   

  

(nie) 

        

  

  

Bliższych informacyj udziela Sekretarjat 
Szkoły w godz. od 10 do 12. 

Zamiejscowi winni dołączyć znaczek na 
odpowiedź. у 

Niezbędne druki wysyła sekretarjał szko- 
ły. 

Szkoła posiada jeszcze tylko 10 miejsc. 

Z pow. wołożyńskiego 
Groźny pożar, 

W? poniedziałek dnia 4 b. m. o godzinie 
19.85 wybuchł pożar z niewiadomej przy-    

  

    czyny, we wsi Sawicze, gminy wiszniew- 
skiej. 

Pastwą płomieni padło pięć domów         

      

  

mieszka ch, należących du rodziny - 
wieiowgezow, A mianowicie: Konstantego, 
Michała, Kazimierza, Piotra i Piotra s, Mi- 
chała. 
Straty znaczne, lecz jeszcze nieustalone. 

Ponieważ od kilku dni panuje dość 
upalna pogoda więc powstały ogień miał 
wiele łatwopalnego materjału i dlatego bły 
skawicznie w płomieniach staneło 5 domó 
mieszkalnych, obory i chlewy, oraz jedna 

stodoła ze świeżemi zbiorami koniczyny. 

Energiczna akcja ratunkowa, prowadzo- 
na przez przybyłych osadników wojsko. 
wych z Berezyny Wfszniewskiej, szybko 
pożar zlokalizowała i pomimo suszy i dość 
gęstych zabudowań, nota bene drewnianycn 
i krytych słomą, pożar umiejscowiono. 

O godzinie 21.35 przy 
rzekę Ber wł 

  
  

        

yła wpław przez 
ka. Gchotnicza           

  

   skiej, jednak 
     
   

      

  

ny i niezagra ` ynkom, od- 
jechała zpow Na nienie się 

  

przy akcji ralunkowej zasługują: kpt. Lis 
Błoński i kpl. Zabłocki, którzy jako osadni- 

cy wojskowi, pierwsi przybyli i prowadził! 
kierownictwo akcją ratunkową. 

Straży pożarnej z Filipinięt należy sie 
wielkie uznanie, że tak ochoczo, przybyła z 
innej gminy ratować swych braci włościan. 

M Pietrzak. 

      

Lida. 
Utonięcia. 

W, dniu 3 lipca Pucl 

  

Iski Eugenjusz Mi- 
chał, lat 22, stały mieszkaniec Aleksandrowa 
Kujawskiego, przebywający czasowo u swej 
siostry w Lidzie, podczas kąpieli w rzece 
Niemnie utonąi. 

W dniu 4 lipca podczas kąpieli utonęła w 
Niemnie Cyganka Wiojdałowiczówna Marja 

  

  

Samobójstwo. 

Z nieustalonej narazie pr 
samobójstwa stały mieszkani 
chowski Żelik, wypijając więk 
su karbolowego. 

Brześć Litewski. 
Tragiczny wypadek przy pracy. 

Mieszkaniec Sarn Mieczysław Kopikowski, 
zajęty przy odnawianiu mostu na rzece Pry 
peci, spadł z rusztowania z wysokości 20 
metr. do rzeki na kamienie, ponosząc 
śmierć na miejscu. 

     
  
  

czyny dokonał 

    

Przez lekkomyślność — śmierś w to- 
niach jeziora. 

Na jeziorze Górnem w odległości 9 klm. 
od Hancewicz wydarzył się nieszczęśliwy wy 
padek, Wycieczka uczniów szkoły powszech_ 

nej, pod kierownictwem nauczyciela Sołty- 
siaka, wyruszyła łódkami na spacer po jezio- 
rze. W) pewnej chwili jedna z łódek, wsku- 
tek żartobliwego rozkołysania jej, wywró- 
ciła się, Dwoje dzieci — 14-letni Josel Mil- 
ler oraz siostra jego również 14-letnia Rywa 
— utonęło. Zwłok bliźniąt dotlchczas nie 
wydobyto: 

Dokudowo 
pow. Lida. 

Do wiadomości młodych lekarzy. 

Mimo powszechnego kryzysu i związanej 
z tem „nadprodukcji inteligencji*, ludzie 
dobrej woli mają jeszcze wiele po wsiach 
do zrobienia. I tak w Dokudowie, miasteczku 
mającem ponad tysiąc mieszkańców, brak 
jest lakerza. Najbliższą pomoc można otrzy- 
mać aż w Lidzie, odległej o 24 klm. złej 
drogi. Cała okolica znajduje się na łasce 
znachorów i starych jędz, które niejednokrot 
nie powodują wypadki śmiertelne, 

Niezależnie zupełnie od akcji Boy'a coraz 
bardziej przyjętem jest spędzanie płodu, co 
przynosi częste opłakane skutki, z powodu 
braku wpobliżu lekarza. Gdyby młodzi me 
dycy, ubiegający się napróżno o pracę w mia 
stach, zechcieli się tem bliżej zainteresować. 

Mają tu wdzięczne pole do popisu. 

P-p. 

Z pogranicza. 
9 sarn chroniąc się przed ogniem 

zbiegło do Polski. 

W rejonie Piotrowszczyzny w miejscowo- 
ści sowieckiej Twerecze w lasach państwo- 
wych wybuchł pożar. W; lesie tym znajdował 
się rezerwat z sarnami. które w panicznym 
przestrachu opuściły płonący las i rozbiegły 
się po okolicy. 9 sarn wczoraj przedostało 
się na teren polski, gdzie ukryły się w la. 
sach niedaleko Piotrowszczyzny. 

Władze sowieckie zwróciły się z prośbą o 
wydanie „zbiegów *. 

Unormowanie ruchu granicznego 
na Dźwinie. 

Z Dzisny donoszą, iż onegdaj rano odby- 
ła się połsko-sowiecka konferencja graniczna 
poświęcona sprawie unormowania  spławu 
drzewa na rzece Dźwinie. W, wyniku konfe 
rencji unormowano ruch na -Dźwinie oraz 
rozszerzono normy spławu drzewa i nawigac 
ji na tej rzęce. # 

  

WL ba Do NS, RĘT 

Soboty wolne od pracy. 
Dowiadujemy się, że z inicjatywy 

prezydenta d-ra Maleszewskego w 
najbliższym już czasie w Magistracie 
wileńskiem wprowadzona zostanie i- 
nowacja, pierwsza zdaje się w Polsce, 
którą niewątpliwie szeroki ogół pra- 
cowników miejskich powiłą z niekła 
manem zadowoleniem Chodzi miano- 
wicie o to, że jak stwierdzono, w 50- 
boty ruch interesantów jest znacznie 
mniejszy i jedna trzecia personelu w 
zupełności może nadążyć z obsługiwa 
niem okienek i kas mających bezpo- 

  

   

    

średni kontakt z publicznością, dzięki 
czemu dwie trzecie personelu w 50- 
boty mogą być naprzemian zwalniane 
z pracy. 

Zarządzenie w tej mierze zostało 
już wydane i wejdzie w życie prawdo- 
podobnie już od najbliższej soboty. 

  

Dla pracowników miejskich zwła- 
szcza w okresie upałów letnich, ma 
ono ogromne znaczenie, gdyż pozwoli 
na zasłużony odpoczynek i spędzenie 
kilku dni poza miastem. 

Opłata za prąd elektryczny 
zostanie 

Prowadzona od szregu miesięcy 
walka o tani prąd elektryczny zaczy- 
na już wydawać konkretne rezultaty 
Sprawa ta była szeroko omawiana na 
ostatnienp posiedzeniu Komisji Fi- 
nansowej, którą w wyniku długotrwa 

zniżona. 
łej debaty postanowiła obniżyć ceny 
prądu elektrycznego o 10 gr. na kilo- 
wat. Po zatwierdzeniu przez Radę 
Miejską uchwała ta niezwłocznie zo- 
stanie wprowadzona w życie, 

Jakim sposobem do wodociągu 
przedostała się żywa włosienica? 
Wi dniu wczorajszym do wydziału wodo. , 

ciągówo—kanalizacyjnego Magistratu zgło 
sił się funkcjonarjusz policji Kalitowicz (Że- 
ligowskiego 4) i złożył sensacyjne zażalenie. 
Oto gdy wrócił on ze służby i chciai napić 

ę wedy, do szklanki wraz z wodą przedo- 
stała się z wcdociągu żywa włosieniea. Dzię- 

ki jedyni 

  

   

  

nie spostrzegawczości Kaletowiez uni 
knai tragicznych skutków, gdyż jak wiado- 

mo, przedestanie się dó organizmii włosieni- 
cy spowodawać może cieżką chorobę a na- 
wet śmierć. Włosienica została złożona w Ma 
gistracie jako „corpus delieti“. 

Wypadek ten dowodzi, że filtry w wodo- 
ciągach nie są w porządku i obceny ich stan 

zagraża zdrowiu a nawet życiu ludno: 
Z faktu tege czynniki miarodajne 
muszą odpowiednie konsekwencje. 

   

Czy Magistrat wystąpi przeciwko 
p. Lokucjewskiemu z powództwem cywilnem? 

Mimo stanowiska Sądu Apelacyjnego, 
który na sesji gospodarczej nie przyznał Ma 
gistratowi prawa wystąpienia w charakte- 
rze Gskarżyciela posiłkowego w sprawie ław 

nika Łokucjewskiego, kwestja ta nie przesta_ 
je nadał interesować opinji publicznej i Ma- 

  

gistratu. Dowiadujemy się, że na jednem z 
najbliższych posiedzeń Kclegjium Magistratu 
ma być rozpatrzona sprawa ewentualnego 
wystąpienia z powództwem cywilnem. Ostałe- 
czne jednak rozstrzygnięcie zapadnie na ple 
narnem posiedzeniu Rady Miejskiej. 

  

Prace restauracyjne w kaplicy Ostrobramskiej 
są już na ukończeniu. 

    
    

   

Prace no-konserwatorskie w 

kaplicy Ostrobramskiej raźnie posuwają się 

naprzód. Od strony ulicy Bazyl, iej zew-     

    

nętrzna strona k została gruntow- 

nie odremontowa 

ne są jeszcze na ukończeniu. Wewnątrz 

licy roboty restauracyjne są również j 

plicy 

edynie prace instalacyj 
    

  

   
enia. 

  

skie zakonc: 

Wykonane w jednej z fabryk 
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Zachód „; — & 7 т. 53 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 7/vIl — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

  

Temperatura średnia + 26" C. 

= najwyższa —- 307 C. 

si najnižsza Ą- 12° С. 

Opad 

Wiai 

'Tendencja: wzrost, spadek, wzrost. 

  

przeważnie zmienny. 

  

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA. 
— Komisja finansowa zakończyła prace 

budżetowe. Onegdaj wieczorem odbyło się 
posiedzenie radzieckiej Komisji Finansowej, 
poświęcone nowemu preliminarzowi budże 
towemu miasta. 

Na posiedzeniu tem, które przeciągnęło się 
do późnej nocy został wreszcie nowy budżet 
zbilansowany. Najwięcej trudności nastrę. 
czało zrównoważenie wydatków ze streną do 
chodową, która jest bardzo chwiejna i wy- 
kazuje stały spadek wpływów. 

Po dokonaniu daleko idących redukcyj 
Komisja wniesie nowy budżet na Radę Miej- 
ską w wysokości nieco mniejszej od 9 miljo 
nów zł. 

— Wiojsko chce nabyć teren lotniska woj 
skowego w Porubanku. Władze wojskowe 
zwróciły się do Magistratu z prośbą sprze- 
daży 40 ha ziemi w Porubanku, wydzierża- 
wianych obecnie pod lotnisko wojskowe. -— 
Sprawa ta zostanie rozpatrzona na jednem z 
najbliższych posiedzeń kolegjalnych. 

— Zlikwidowanie zatargu w piekarnietwie. 
Trwający od szeregu miesięcy zatarg między 
pracównikami piekarskimi i pracodawcami 
został w dniu wczorajszym definitywnie zhk 
widowany. Obie strony na konferencji w 
Starostwie Grodzkiem przy współudziale sia 
rosty i inspektora pracy uzgodniły warunki, 
na jakich zostanie podpisana umowa zbioro 
wa. ; 

Podpisanie umowy zbiorowej położy wre- 
szcie kres niezdrowym stosunkom, jakie od 
dłuższego już czasu zapanowały w piekar- 
nictwie. 

HARCERSKA. 
— Harcerska wyprawa kajakami do mo- 

rza. 4 Wil. Drużyna Harcerska im. Ks J. 
Poniatowskiego w dniu 8 b. m wyrusza na 4 
kajakach dwuosobowych nad morze. Szlak 
wędrówki biegnie Niemnem, Kanałem Augu- 
stowskim, Biebrzą, Narwią, Bugiem i Wisłą. 

Impreza ta zoslaje zorganizowana dzięki 
wydatnej pomocy Koła Przyjaciół Harc. — 
przy 1 pułku art. lek. Leg. 

Z POCZTY. 
— Pośrednietwo pocztowe Świteż—Schro- 

nisko. Dnia 5 lipca b. r. uruchomiono po- 
średnietwo pocztowe o zwykłym zakresie — 
Świteż—Schronisko województwo nowogródz 
kie. Pośrednictwo przydzielono agencji 
pocztowej Wialówka. 

— Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie 
niniejszem podaje do ogólnej wiadomości p. 
p. abonentów telefonicznych m. Wilna, że z 
powodu prowadzonych robót na sieci kablo- 
wej wszystkie telefony zainstalowane w dziel 
nicach położonych w rejonie ulic Zarzecznej, 
Popławskiej, Popowskiej i Nowej Wilejki —- 
zostaną wyłączone od godz. 18 dnia 8 lipca 
r. b. do godz. 6 rano dnia 9 lipca r. b. 

WYSTAWY. 
— Wystawa Moniuszkowska, na której 

zgromadzono mnóstwo pamiątek. związa- 
nych z życiem i twórczością naszego wiel. 

* kiego pieśniarza jes 

skich organy częściowo sprowadzono już do 

Wilna i są one obecnie montowane. Organy 

ustawione zostaną na galerji, a klawjatura 

  

wewnątrz kaplicy. Obecnie jest przeprowadza 

i któremu wzmocniona Zz0s- 

    

ny kanał, dz 

stanie akustyka 

Obok galerji ustawione mają b; 

ki radjowe, które umożliwią słuchanie na- 

bożeństw z Ostrej Bramy. 

  

głośni- 

    

  

  e trwa. Oglądać mo- 

żna od 11 do 8 godziny wieczór w Głów- 
nym Pawilonie Wystawowym w Ogrodzie 
Bernardyński 

  

RÓŻNE. 
— Na budowę pomnika Ś. p. Biskupa 

Bandurskiego Ministerstwo spraw wewnętrz 
nych udzieliło pozwolenia zarządowi 3 - 
rzyszenia Przyjaciół Korpusu Kadetów Nr. I 
we Lwowie na urządzenie zbiórki publicz- 
nej na cel budowy pomnika biskupa Bandur 
skiego, drogą imiennych list składek, oraz 
sprzedaży pocztówek z podobizną biskupa 

go, które rozesłane zostaną 44 
organizacyj społecznych. Ponadto udzielono 
zezwolenia na organizowanie imprez docho- 
dowych na ten cel w całem państwie. 

    

  

TEATR I MUZYKA 
     

  

„Chata za wsią* ostatnie dni. Dziś w pie- 
tek 8 lipca o godz. 8.15 barwna i melody 
na sztuka „Chata za wsią* która poza w 
żeniami słuchowemi i wzrokowemi, obfitu- 
je w szereg ciekawych momentów psycholo 
gicznych, dających zaobserwować różnice u. 
sposobień i tęsknot dwóch ras. „Chata za 
wsią* przez lata interesowała społeczeń- 
stwo i dziś ciekawy jej konflikt nie stracił 
nic ze swej aktualności. Wkrótce „Chata za 
wsią. schodzi z afisza. 

Jutro w sobotę 9 b. m. o godz. 8.15 „Cha- 
ta za wsią* przedostatni raz. 

„Od kanapy... do fotela* w Lutni, Dziś 
w piątek 8 lipjca o godzinie 8.15 w. pełna 
humoru komedja francuska p. t. „Od kanapy 
do fotela". Komedja ta dzięki swej wesołej 
treści wprowadza na widownię beztroski i 
pogodny nastrój. Publiczność bawi się wy- 
śmienicie. oklaskując doskonałą 
stów. 

Jutro w sobotę 9 b. m. i codziennie o g. 
8.15.w. „Od kanapy... do fotela". 

W. niedzielę popołudniu „Awantura w ra- 
ju* w Bernardynce W. niedzielę 10 lipca o 
godz. 4-ej pp. nieodwołalnie ostatni raz w 
sezonie niezrównana farsa Arnolda i Bacha 
„Awantura w raju”, która obfituje w szereę 
przezabawnych aui pro quo, wywołujących. 
niemilknący śmiech na widowni. Ceny 
miejsc popołudniowe. 

Najbliższa premjera w Bernardynce, W 
niedalekiej przyszłości Teatr Letni w Ber- 
nardynce wystąpi z premjerą tryskającej hu- 
morem komedji p. t. „Florette i Patapon*. 

RADIJO 
PIĄTEK. dnia 8 lipca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dz. 
15.15: Pieśni ludowe różnych narodów (pły- 
ty). 15.35: Kom. met. 15.40: Muzyka z płyt. 
16.30: Kom. Wil. Tow. Org. Kół. Roln. 16.40: 
Rozkosze jazdy kajakiem odczyt wygłosi 
Grzelak. 17.00: Koncert. 18.00: „Walka 2-ch 
pokoleń w Atenach* odczyt wygł. St. Srebr- 
ny. 18.20: Muzyka lekka. 19.15: Z zagadnień 
litewskich. 19.30: Program na sobotę. 19.33: 
Prasowy dziennik radjowy. 19.45: Przeglad 
pr. roln. krajowej i zagranicznej. 20.00: Kon- 
cert symfoniczny. 21.50: Komunikaty. 22.00: 
Muzyka taneczna 40: Wiadomości spor 
towe. 22.50: Muzyka taneczna. у 

SOBOTA „dnia 9 lipca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dz. 
15.15: Ri ij - Korsakow  „Szecherezada* 
(płyty). 1 Kom. met. 15.30: Wiadomości 
wojskowe. 15.40: Audycia dla dzieci. 16.05: 
Koncert dla dzieci. 16.40: Przegląd wydaw- 
nictw perjodyczny 17.00: Muzyka. 18.00: 
„Nowe państwo Mandżurskie* odczyt wygł. 
prof. J. Jaworski. 18.20: Koncert życzeń 
(płyty). 19.15: Tygodnik litewski. 19.30: Pro 
gram na niedzielę. 19.35: Prasowy dziennik 
radjowy. 19.45: „Rewja wioślarzy” feljeton 
wygł. Jar. Nieciecki. 20.00: Muzyka lekka. 
20.45: „Na widnokręgu”. 21.00: Komunikaty. 
2205: Koncert chopinowski 22.40: Wiadomo- 

    

  

  

grę arty- 

     

        

  

UWADZE 
władz bezpieczeństwa. 

Od jednego z naszych czytelników otrzy- 
mujemy następujące uwagi: 

      

„Ostatniemi czasy coraz częściej niestety 
spotykamy się z doniesieniami o napadaniu 
na spokojnych przechodniów czy przejeż 
dnych przez rozbestwionych osobników. 

Co jest powodem tego? Czyżb, 
tołerancja. Wypada, że kwestja „pieczeń - 
stwa publicznego nie bywa dość docenianą 
przez kompetentne władze. I tak zaułek Li- 
dzki prowadzący poprzez Zawalną na Nowo- 
gródzką jest arterją dla szumowin, które 
wracają tę: z centrum mi W. nocy 
zaułek ten zupełnie nieoświetlony. Prze- 
chodząc onegdaj tam około 10 wieczorem 
słałem się ofiarą napadu dwóch pijanych 
indywiduów, z których jeden uderzył mnie, 
pałką tak że wywołał silne krwawienie nosa 

i rezuliatem tego było to, że musiałem się 
udać do pogotowia rzechodząc często tym 
zaułkiem bywam świadkiem napaści na prze 
chodn nawet. w dzień. a odległo do 
najbli go posterunku jest tak wiel e 
taki a ący się osobnik czuje się zu- 
pełnie bezpiecz Uważam, że władze bez- 
pieczeństwa powinny ustanowić stały dy 
u wylotu Lidzkiego i Zawalnej i w ten spo- 
sób ukrócić samowolę rozbestwionych bez. 
karnością indywiduów różnych z pod ciem- 

śródmi 

  

   
     

  

  

          

    

     
      

      

  

       
     

   

   

  

  

  

       

  

  

  

         nej gwiaz które w ciu czują sie 
iem bezpiecznymi moga dawać upust 

swym dzikim instynktom“ 
M. K. 

Wycieczka młodzieży rze- 
mieślniczej kajakami 

do morza. 
WI dniu 5 b. b. o godz. 20 m. 45 przedsta- 

wiciele 7 adu Centralnego Zrzeszenia Mło 
zemieślniczej i Przemysłowej woj. 
go w osobach: p. Onichimowskiego 

i p. Anforowicza Anłoniego 
oraz delegatów Oddziału ZMR. i 

P. na dworcu Wileńskim serdecznie żegnali 

   

    
   

  

   

  

    
   

  

     
    

    

    

    

a kol. kol. 
dysława, Puswaszki Edmunda, 

ego Władysława i Pietrowskiego 

  

kami do morza polskiego. 
wagonu, 

  

i Gdańska. 

Statki na rzece Wilji 
kursują w godzinach: Z Wilna 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 ; 
„ Wierek 

13,30, 14,30, 
W. soboty 

statki kursuj 

    

  

niedziele i dnie 
co pół godziny, przy 

frekw Są do nat abonamenty 20 
proc. ni ceny normaln 

p 1 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

$woi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno 

Wilja u Państwa Mickiewiczów. Z 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. = 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńsk: 

Е 
T) i) i 

Muzyka taneczna. 23.00: 
5 a pana Hipolita” według 

adeusza Rittnera „Duchy w mieś- 
Halina Hohendlinge- 

a taneczna (płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 
PEŁNĄ PIERSIĄ. 

żeń — podróżować 
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Е 
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ści sportowe. £ 

  

cie“ 

Co za bogactwo wra 
swobodnie, płynąć j ba wzdłuż całej pol- 
skiej ziemi... pławić się w słońcu całemi dnia 
mi i wchłaniać spragnioną piersią powietrze, 

sycone aromatem łąk i lasów... Tak za- 
y się dzisiejszy odczyt p. Wiadyslawa 

Grzelaka o rozkoszach jazdy kajakiem. Godz 
16.40. 

  

    
    

    

  

MŁODZI I STARZY. 

a starych z młodymi — oto tytuł 
go odczytu, lransmitowanego na 

zystkie rozgłośnie, klóry o godz. 18,00 wy 
głosi prof. Stefan Srebrny. Tematem odczytu 
będzie analiza stosunków polityczno-kułturał 
nych w Ateńach w w. 5 przed Chrystusem, 
analiza, pozwa ca na przeprowadzenie roz 
ległych analogij historycznych, 

KA WILEŃSKIM BRUKU 
„"IZUCHWAŁA NAPAŚĆ I RABUNEK. © 

W, dniu wczorajszym do policji zgłosiła 

się niejaka Zofja Gejnowa, zamieszkała przy 
ulicy Żydowskiej Nr. 11 i złożyła następują 
cy meldunek: 

Wczoraj w godzinach porannych udawa- 
ła się do wsi Karolinki, gdzie znalazła ostat 
nio pracę. W! drodze gdy znajdowała się na 
ulicy Sołtaniskiej zauważyła nagle jakiegoś 
podejrzanego osobnika w towarzystwie ko- 
biety, który zbliżył się do niej i zanim Gej- 
nowa zdołała się zorjentować pchnął ją i 
wyrwał z ręki torebkę, zawierającą kilka zł. 

craz paczkę w której znajdowały się pantof. 
le damskie, kawałek mydła i inne drobiazgi, 
poczem odgrażając się zbiegł wraz z podej- 
rzaną towarzyszką. 

Pclieja wdrożyła energiczne dochodzenie 
celem zatrzymania sprawców zuchwałej kra 
dzieży. (e). 

SYSTEMATYCZNA KRADZIEŻ W FABRYCE 
WODY SODOWEJ. 

W, dniu wczorajszym 00 wydziału Śledcze 
go zgłosił się właściciel fabryki wód gazo- 
wych przy ulicy Kałwaryjskiej 6 p. Litcht 
i zameldował o systematycznej kradzieży sv. 
fonów i piwa z jego fabryki ogólnej war- 
tości 2000 zł 
Przeprowadzone dochodzenie policyjne wy 

kazało iż kradzieży tych dokonał pracownik 
niejaki R. Munic, zamieszkały przy zaułku 
Lidzkim 11, który zbiegł. 

Za zbiegiem rozesłano listy gończe. ©). 

DZIEWCZYNA PRZEJECHANA PRZEZ 
AUTOBUS. 

Wczoraj wieczorem na ulicy Wielkiej 
potrącona została przez przejeżdżający auto- 
bus 9-letnia dziewczynka Rywa Furman za- 
mieszkała przy ulicy Żydowskiej 11. ! 

Poszkodowanej udzieliło pierwszej pomo. 
cy pogotowie ratunkowe. (ci. 

KRADZIEŻE. 

Onegdaj w czasie nieobecności domowni- 
ków nieujawnieni narazie złodzieje, przedo- 
stali się do mieszkania inż. A. Głuskiego przy 
ulicy Ponarskiej 43, skąd skradli rozmaitych 
rzeczy na ogólną sumę 3000 zł. 

Policja poszukuje złodziei. 
— Wi dniu wczorajszym do policji zgło- 

siła się mieszkanka Warszawy chwilowo prze 
bywająca w Wiilnie p. Julja Krasnodębska i 
zamełdowała, iż nieznani sprawcy skradli 
jej wartościowy złoty zegarek w cenie 670 
złotych. 

— Wi tymże dniu złodzieje przedstali się 
do cukierni Józefa Czebi—Ogły przy ulicy 
Kolejowej 7, skąd skradli rozmaitych rzeczy 
i pieczywa wartości kilkuset zł. 
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Z Izby Rzemieślniczej w Wilnie. 
(Wywiad z p. prezydentem lzby Władysławem Szumańskim). 

Ponieważ najprawdopodobniej Sz. 
Czytelnicy nie wiedzą o tem, że od 
kilk udni t. zw. „Głos Wileński* roz- 

począł stałą kampanję przeciwko Wi- 
leńskiej Izbie Rzemieślniczej, przeto 
chcąc dowiedzieć się o co właściwie 
chodzi. przedstawiciel „Kurj. Wil* 
zwrócił się do P. Prezydenta [Izby 

Rzemieślniczej Wł. Szumańskiego i 
przeprowadził z nim wywiad, który 
poniżej podajemy: 

— (Czy Pan Prezydent czytał 0- 
statnie numery „Głosu Wileńsk.*? 

— Tej kategorji prasy nie czytuję 
z zasady, ale przyniósł mi je jeden 
z moich znajomych, węc wyjątkowo 
czytałem. 

— Czy ma Pan zamiar reagować 
na ten artykał i ewentualnie w jaki 
sposób? 

— Nie. Szkoda czasu na bezcelową 
polemikę, wolę ten czas poświęcić na 
jakąś pracę społeczną (z której w naj- 
gorszym wypadku można mieć przy- 
najmniej moralne zadowolenie), po 
drugie nie jestem jeszcze tak nerwo- 
wym by mię wyprowadziły z równo- 
wagi jakieś artykuły, które mają na 
celu jedynie porachunki osobiste 
względnie partyjne, 

— Ale w tych artykułach jest mo- 
wa o okrywaniu pewnych rzeczy ta- 
jemnicą? 

— Proszę pana, Zarząd Izby obo- 
wiązany jest zdawać sprawozdanie ze 
wszystkich spraw i czynności Izby 
przedewszystkiem Plenarnemu Zebra 
niu Izby, jak również Władzom Nad- 
zorczym. Otóż z powodu ustąpienia 
ze swego stanowiska Dyrektora Izby. 
zwołałem Plenarne Zebranie, na któ 
rem byli obecni wszyscy Radni Izby, 
był przedstawiciel Ministra Przemysłu 
i Handlu i przedstawiciel Urzędu Wo- 
jewódzkiego Instruktor Korporacyj 
przemysłowych. Sprawozdanie obej- 
mowało wszystkie sprawy i czynności 
Izby, jak również Pretokół Komisji 
Rewizyjnej, którą ja naskutek róż- 
nych pogłosek powołałem. Były także 
odczytane moje zarządzenia, wydane 
naskutek tego protokółu. 

Po odczytaniu sprawozdania z 
prac Izby przez Dyrektora i protokó- 
łu Komisji Rewizyjnej przeze mnic 
i dłuższej dyskusji, sprawozdanie z 
prac Izby i protokół Komisji zostały 
przyjęte 13 głosami przeciwko 5. 

Więc gdzie tu tajemnica? A że 
„Głos Wileński* chciałby, ażeby tak 
sprawozdanie jak i wybory nowego 
Dyrektora odbyły się na wiecu, to już 
jego tylko życzenie, które mnie i Za- 
rząd Izby nie obowiązuje. 

— A dlaczego, panie Prezydencie, 
przedstawicielom prasy odmówiono 
wstępu na Zebranie wyborcze? 

— Kategorycznie stwierdzam, że 
to jest blaga! nikt z prasy nie zgłaszał 
się w tym celu do mnie i nikomu nie 
odmawiałem. 

Prasa może tylko powiedzieć, że 
nie była zaproszoną na to Zebranie 
i to jest prawda. Ale ani Ustawa 
przemysłowa ani też Statut Izby nie 
przewidują obowiązku zapraszania 
na Zebrania przedstawicieli prasy. 
A gdyby był nawet taki obowiązek, 
to byłby trudny do wykonania z tego 
powodu, że w ostatnich czasach pra- 
wie codziennie powstają nowe pisma, 
o których trudno wiedzieć, a nie za- 
prosić jednego z nich chociażby naj- 
mniejszego, to ten właśnie; narobiłby 
krzyku i hałasu, że jemu wstęp był 
odmówiony i że z tego powodu ewen- 
tualna dyskusja nie ujawniła pew- 
nych ukrytych sprawek Dyrektora, 
tak jak gdyby goście, bo tylko w ta- 

CENY od 25 gr., parter dz. 60 gr. 
DZIŚ! Wielki film czeski w jęz. czes  pźwiękowe Kino | 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. | 

nalnego 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Wyjaśnienie. 
W związku z ostatnią 

żam za fałszywe. gdyż żadnych podejrzeń względem 

wyżej wymienionego pana nie mam. 

NA SCENIE: Występ fenome- 
jasnowidza - telepaty 

Dziś! Najpiękniejsze dźwiękowe polskie arcy- 

dzieło w-g powieści St. Kiedrzyńskiego p. t. 

szewików w Polsce. 

zabawą mającą miejsce 

w Olkienikach w dniu 2-go lipca b. r. podaję do 
ogólnej wiadomości, że zarzuty względem p. W. Mi- 
rowicza są pozbawione jakichkolwie podstaw, Wszel- 
kie pogłoski ubliżające osobie p. W, Mirowicza uwa- 

M. Pastwowa. 

kim charakterze mogliby być na Ze- 
braniu przedstawiciele prasy, mi 
prawo -zabierania głosu na dyskusji. 
Czy wyobraża pan Walne Zebranie 
sprawozdawczo-wykonawcze  Samo- 
rządu, na którem w dyskusji zabiera- 
liby głos przedstawiciele wszystkich 
odcieni prasy, bo ja tego wyobrazić 

sobie nie mogę. 
— A czy pan Młynarczyk był istot- 

nie kandydatem którego „życzył** so- 
bie p. Wojewoda? 

— Otóż tu jest jeszcze jedna blaga! 
Pan Wojewoda nie wysuwał ani nie 
popierał żadnego kandydata, a inte- 
resował się wyborem Dyrektora Izbv 
o tyle tylko o ile Wojewoda interesuje 
się każdą sprawą w podległem mu 
województwie. 

Przed Plenarnem Zebraniem Izby 
zwołałem konferencję Radnych Chrze 
ścijan w celu omówienia kandydatur 
na stanowisko Dyrektora i na tejże 
konferencji powiedziałem, że mojem 
zdaniem kandydatura p. Młynarczyka 
jest jedną z najpoważniejszych; poza 
tem nie było mowy 0 czyjemkolwiek 
popieraniu p. Młynarczyka. 

— A jaki jest w Izbie stosunek 
liczhowy Radnych Chrześcijan do 
Żydów, czy rzeczywiście Żydzi stano- 
wią większość? 

— Radnych Chrześcijan jest 11. 
Radnych Żydów 7. Ja uważam, że 7 
w stosunku do 11 stanowi mniej- 
szość, ale są tacy. którzy liczą od- 
wrotnie. 

— Czy nie uważa Pan, że takie ar- 
tykuły szkodzą Rzemieślniczemu Sa- 
morządowi Gospodarczemu? 

— Proszę pana, czy z takiemi dro- 
bnostkami ktoś się dziś liczy, czy nie 
widzi pan że dziś dla celów partyj- 
nych poświęca się nawet najżywot- 
niejsze interesa Państwa Polskiego, 
a coż tu mówić o Izbie Rzemieślni- 
czej? 

— Ale czy nie mógłby mi pan wy- 
tłumaczyć o co tu właściwie ehodzi, 
jaki jest cel tej kampanji prasowej 
i jej powody? 

— Mam wrażenie, że jednym z ce- 
lów jest zaszkodzenie w pracy p. Ła- 
zarewiczowi na nowym terenie, a po- 
wody tej kampanji i skąd one pocho- 
dzą opowiem panu innym razem, i 
wówczas dopiero zrozumie pan „Wo 
ist der Hund begraben*. b. 

Cztery nowe dekrety Prezy- 
denta Rzeczypospolitej 
w sprawach rolnych. 

Wi dniu 6 b. m. odbyło się drugie zkolei 
posiedzenie komitetu do spraw finansowo- 
rolnych pod przewodnictwem wiceministra 
rolnictwa, p. Wacława Karwackiego. 

Wi toku zebrania wysłuchano sprawozda- 
nia kwartalnego z działalności centralnego 
biura do spraw finansowo-rolnych oraz ko- 
mitetów wojewódzkich. Sprawozdanie to 
przyjęto do zatwierdzającej wiadomości, pod 
nosząc, że chociaż ilość spraw załatwionych 
przez komitety do spraw finansowo-rolnych 
nie jest zbyt wielka, to jednak sam fakt ist. 
nienia komitetów powoduje zawieranie ko. 
rzystnych umów pomiędzy wierzycielami : 
dłużnikami w rolnictwie. 

Na zebraniu przedyskutowano również 
cztery projekty dekretów Prezydenta Rzeczy 
pospolitej, które będą przedmiotem obrad 
najbliższego posiedzenia Rady Ministrów. 
Cztery te rozporządzenia z mocą ustawy po. 
siadać będą tytuły: 

1) Rozporządzenie o segregacji 
telności hipotecznych. 

2) Rozporządzenie o zmianach w rozpo- 
rządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej o 
walce z lichwą (z 1924 r.). 

3) Rozporządzenie o utworzeniu urzędu 
rozjemczego dla spraw zadłużenia drobnych 
rolników. 

4) Rozporządzenie o zapobieganiu przed 
wczesnej likwidacji gospodarstw roln. (Iskra) 

  

        

wierzy- 

  

W rolach głównych: Nora Ney, 

. 0 KROK OD HAŃB 
Czech $. Svobodowa, Zdenka Listowa, Józef Rowenski i Warner Feutterer. 

Piętno nieślubn. pochodzenia. W szponach handl. żywym towarem. Nad program: Dodatki dźwiękowe Foxa 

Władzia ZWIRLICZ 

SERCE_NA ULICY 
Zbyszko Sawan, Kazimierz Junosza-Stępowski. 

Nad program: Najnowsza dźwiękowa komedja Fiejszera. Początek o gedz. 4, 6, £, i 10'15. 

КЕС LEN SE 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Propozycje rozbrojeniowe Wielkiej Brytanii. 
LONDYN, 7,7, (Pat). — Zgłoszo- 

ne dziś propozycje Wielkiej Brytanji 
w zakresie rozrojenia idą o wiele da 
lej, aniżeli spodziewano się w otocze 
niu Hoovera. Według informacyj, 
otrzymanych w Londynie z Waszyng 
tonu, propozycje Wielkiej Brytanji 
wywołały tam konsternację, bowiem 

liczono, że będą one tylko uzupełnie 
niem propozycyj Hoovera Tymczasem 
stanowią one faktycznie kontropropa 
zycje. W kołach amerykańskich pod- 

         

  

kre: że na propozycje brytyjskie 
w dziedzinie rozbrojenia na morzu 
Ameryka w żaden sposėb nie może 
się zgodzić. 

Zaufanie dla rządu francuskiego. 
PARYŻ, 7. VII. (Pat). Izba Depu- 

towanych przyjęła 485 głosami prze- 
ciwko 13 porządek dzienny, wyr:     

jący rządowi zaufanie w związku z 
zakończeniem dyskusji nad interpela- 
cjami w sprawie bezrobocia. 

Dyrektorjum w Niemczech? 
' Rewelacje organu centrowego. 

  

BERLIN, 7. 7. (Pat). — Orgaq centrewy 

„Der Deutsche* ogłasza rewe R wedlug 
których w kołach, zgrupowanych dokoła о- 
seby gen. Schleichera, kanclerza von Papena 
i sekretarza stanu Meissnera projektowane 
jest utworzenie w Niemczech dyrektor 
Odpowiednie zmiany konstytucyjne m 
być przeprowadzone drogą referendum li 
wego. Według planów, gabinet Rzeszy mis 
by być całkewicie uzależniony od Reichsta- 
gu i nie mógłby być ohalony przez parlament 

  

    
   

lecz tylko przez prezydenta. Niezależnie od 
stagu poewołancby do ia rodzaj Izby 

wyższej której członków ianowałby pre- 
zydent Rzeszy. Równocześnie  nastąpiłoby 
rczszerzenie władzy wykonawczej prezyden- 
ta Reszy, który byłby obierany z pośród 2 
kandydatów. Jednego wyznaczałby Reich- 
stag, a drugiego komitet, złożony z osobisto- 
ści ponadpartyjnych, powołanych przez po 
przedniego prezydenta Rzeszy. 

      

    

Zatonięcie francuskiej łodzi 
podwodnej. 

59 osób pod wodą. 
PARYŻ, 7. 7. (Pat). — Z przyczyn dotych 

ezas nieznanych zatonęła w dniu 7 lipea fran 

cuska łódź podwodna „Promethee*, o pojem 

ności 1379 tonn. Łódź zatonęła na głęboko- 

ści 50 metrów. 49 członków załogi i 17 in- 

nych zatonęło wray z łodzią. przyczem ura- 

towano tylko 7 osób załogi. „Promethee* spu 

szezony był na wodę 23 października 1930 r. 

Prefektura w Chorbourgu czyni wszełkie wy- 

siłki celem wydobycia łodzi. 

Zabójcy Ś. p. Gettera, prezesa Zw. Kupców 
Ch. Przemysłu mięsnego w Warszawie 

przed sądem doraźnym. 
WARSZAWA, 7. 7 .(Pat). — W. dniu 7 b. 

m. © godz. 9 min. 30 rano w Warszawskim 
Sądzie Okręgowym rozpoczęła się rozprawa 
w trybie doraźnym przeciwko Stefanowi So- 
bierajowi i Janowi Schmidtowi, pracowni- 
kom rzeźni miejskiej, oskarżonym 0 zabój- 

—. 

Warszawska „ABC“ — teł. własnym z Pa 
ryża otrzymuje następującą sensacyjną wia- 
domość: * 

„Echo de Paris“ przynosi wielki artykuł 
p. t. „Sensacyjny wystrzał armatni“. Jest to 
właściwie garść informacyj, zebranych przez 
współpracowników tego pisma, połączonych 
w jedną całość i zaopatrzonych w komenta- 
rze. Szczegóły depesz są tak niezwykłe, że 
muszą zaałarmować wszystkich sąsiadów 
Rzeszy Niemieckiej, a przedewszystkiem Pol 
skę. 

Korespondent „Echo de Paris“ п Prus 
Wschednich, donosi, że po długiej i uciążli. 
wej pracy, udało mu się stwierdzić, iż w 
nocy z dn. 30 na 31 marca b. r.. w pustko- 
wiu między jeziorami mazurskiemi, opodal 
Ełku, rozległ się potężny huk wystrzału ar- 
matniego. Jakieś tajemnicze działo wyrzu- 
ciło pocisk w kierunku północno-zachodnim, 
mniej więcej pod 45 kątem nachylenia. 

Teren, z którego dany był wystrzał oto- 
czone zawczasu pesterunkami, nie dopusz- 
czono osób postronnych. Do 15 kwietnia 

trwały następnie prace nad zdemontowaniem 
działa i dopiero po tym terminie przywróco 
no ruch pieszy i kołowy. 

Wystrzelony pocisk, przełeciawszy 1000 ki 
lometrów spadł z parku królewskim w Osłó, 
lecz nie eksplodował, gdyż jak następnie wy- 
szło najaw, był zaopatrzony w ślepy zapal- 

nik. 
Wiypadek ten wywołał w niemieckiem po- 

selstwie w Osló konsternację. Poseł niemiec 
ki osobiście zgłosił się u kanelerza królew- 
skiego i prosił, by nie rozgłaszano wiadomoś 
ci. Jednocześnie sekretarz poselstwa zaczął 
objeżdżać redakcje wszystkich dzienników, 
błagając o zachowanie tajemnicy. Prasa 

Potężny dramat erot,-obyczaj. 
* W rol.gł. największe siły artyst. 

W programie: Odgadywanie myśli, 
trafne odpowiedzi na pytania it.p- 

Sensacyjny dramat w 12 akt. 
ilustrujący szpiegostwo bol- 

  

Tanie i gustowne perkale, krepony 
i jedwabie 

czne oraz najlepsze płótna nansuki. dymki, ze- 
firy, wełny, meteory, żorżetty i wiele innych 

towarów kupić można 

w SKLEPIE BŁAWATNYM 

„TKANINY TANIE" 
S. CISZEWSKIEGO, Wileńska 31. 

Wolne posady. 
Poważny 

Instytut Wydawniczy 
zaangażuje 

na stanowiska 

kierowników 
(każda miejscowość 
Polski) osobę inteli' 

sztu- 

  

gentną, ustosunkow. 

stwo w dniu 24 czerwca 1932 r. Eugenjusza 
Gettera, prezesa Związku Kupców Chrzešei- 
jan Przemysłu Mięsnego. Na rozprawę, któ- 
rej przewodniczył sędzia Duda, powołano kil 
kudziesięciu świadków. Wyrok spodziewany 
jest w dniu 8 b. m. 

Br. 153 (2395 

Tragedia placu Kercelego. 
Trzeci dzień rozprawy. Dalsze zeznania. 

Wi sądzie luźniej, — Ci którzy przyszli 
— to publiezność specyficzna, mniej, lub wię 
cej zainteresowani w którejś ze stron. 

I nie jest „pan Tasiemka* opuszczony, 
potępiony przez opinję. Ma obrońców, ma 
zwolenników, którzy otaczają go tłumnie w 

zerw... 

sem idą dalsze zeznania. C 
a 

  

   

    

   

A 
można coś dodać do tego co sły: 
sądowa przez dwa pierwsze dni proceś 

jednak zeznania 

  

    
  

    
  

    

bardz 
ek obrony. 

Zeznaje świadek Perelman. — Był bity 
przez  Dusznickiego.; zapłacił 350 zł. ry- 
czałtu i stałe składki. 

Drumlewicz zapłacił 300 zł. za wyjazd 
brata na letnisko..  Pozatem .Komendant 
Tasiemka* kazał płacić na wybory w... 
1931 r. 

Frejtaga bito, Świder płacił, Fuks opła- 
się stale, innych rabowano najbezczei- 

   Sura Bursztyn z płaczem mówi o terory- 
iu i pastwieniu się nad mężem, kt 

Hołd uczestników kongresu 
eucharystycznego w Radomiu 

dia Prezydenta Rzplitej. 

WARSZAWA. 7.VII. (Pat). Pre- 
zydent Rzeczypospolitej otrzymał de- 
peszę treści następującej: 

Zebrani w Radomiu uczestnicy 
kongresu eucharystycznego, idąc za 
nakazem poczucia obywstelskiego 
i obowiązku, zwracają swój wzrok 
w stronę Pierwszego Obywatela Pol- 
ski i składają hołd Jego Osobie, 
oświadczając gotowość służby dla 
dobra, szczęścia i chwały Najjaśniej- 
sze Rzeczypospolitej. Zanoszę korne 
modły do Chrystusa Króla, by ob- 
darzać raczył Waszą Ekscelencję 
hojnemi łaskami do kierowania lo- 
sami Ojczyzny. 

(—) Włodzimierz Jasiński 
Biskup. 

Finansowanie zbiorów 
w Niemczech. 

BERLIN. 7.VII. (Pat. Rząd nie- 
miecki ogłasza zarządzenie w spra- 

    

: 

Strzał armatni na 1.000 klm. 
Pocisk, wystrzelony w Prusach Wschodnich, spadł na terenie 

Parku Królewskiego w OsIó. 
norweska pod naciskiem rządu, który przy- 
chylił się do próśb niemieckich, zachowała 
milezenie. Jedynie dziennik „Tidens Teng* 
z dnia 2 kwietnia zamieścił krótką notatkę 
© upadku tajemniczego pocisku na terenie 
Parku Królewskiego oraz podał fotografję 
owego granatu. Inne gazety milezały. 

Rozmowy między premjerem norweskim 
a posłem Rzeszy Niemieckiej trwały jeszcze 
czas pewien. gdyż Norwegja zażądała bliż- 
szyeh wyjaśnień. Ostatecznie poselstwo nie 
mieckie oznajmiło że pocisk pochodził z o 
krętu wojennego i, że był dany omyłkowo. 

„Echo de Paris, zapytuje, co sądzą © tem 
wojskowi francuscy i jakie konsekwencje 
myślą wyciągnąć mężowie stanu. Dziennik 
przypomina © „Grubej-Bercie* z roku 1917, 
która ostrzeliwała Paryż z odległości 120 ki. 
lemetrów. „Gruba.Berta* jak się obecnie 

‚ 
okazuje jest zabawką w porównaniu z no- 
wem działem z Prus Wschodnieh, którego 
wystrzały są prawdopodobnie stratosferycz 
ne. 

Żeby zdać sobie sprawę z znaczenia, ja- 
kie posiadać może owa wynaleziona w ta- 
jemniey przez Niemeów armata na wypadek 
wćjny, dość stwierdzić, że jej obstrzał z Ber 
lina obejmowaćby mógł całą Polskę wraz z 
Wileńszczyzną i Pokuciem całą Łotwę i 
Estonję, zatokę fińską, południową Norwe- 
gię. południową Anglję wraz z Londynem, 
północną Francję z Paryżem, Ljonem, een- 
trum wojennego przemysłu francuskiego St. 
Etienne i łańcuch fortece w Belforcie, dalej 
'Toskanję z Florencją, północny Adrjatyk, 
Dalmację, północną Jugosławję po Sawę z 
Belgradem oraz północną i zachodnią Ru- 
munję. 

EZMAKER TAM ОКАОИИ 

Zmartwychwstanie „samobojcy“. 
Przed kilku čniami mieszkaniec m. Wil- 

na p. Michajłowski, odbywająe spacer kaja- 
kiem wzdłuż brzegów Wilji, wpobliżu Woło- 
kumpji wyłowił z fal rzeki jakąś zakorko- 
waną buteleczkę. 

Zaintrygowany tem p. Miehajłowski wy- 
ciągnął korek i wydobył z buteleczki kartkę 
treść której przejęła go zrozumiałym przera- 
żeniem. * 

Znaleziona w buteleczce kartka 
co następuje: 

„Do policji wileńskiej. Pół godziny przed 
śmiercią — utopieniem się w Wilji, daję o 
sobie znać. A. Szapiro, ulica Kolejowa Nr. 9* 

głosiła 

CZEPKI KĄPIELOW 
w największym wyborze 

po najniższych cenach poleca 

SKŁAD APTECZNY 

: 46 (dawn. „I. B. SEGALL*) 
„ARX MICKIEWICZA 5, tel. 8-73 

Najnowsze i najmodniejsze wzory. 
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NOWOOTWARTA 

WYTWÓRNIA WĘDLIN ;. 

  

P. Miehajłowski niezwłocznie udał się ka- 
jakiem w kierunku 6 komisarjatu gdzie do- 
ręczył znaleziony list. 

Policja rzeczna niezwłocznie wysłała pat- 
role wzdłuż rzeki, lecz wszelkie poszukiwa- 
nia były daremne. Żadnych śladów autora li 
stu ani jego zwłok nie znaleziono. 

Po dwudniowych poszukiwaniach, uwień- 
czonych wynikiem negatywnym, połieja na- 
dała telefonogramy do wszystkich posterun- 
ków polieyjnych na prowincji. W. dniu wczo 
rajszym nadeszła nareszcie odpowiedź z 
Widz. Z odpowiedzi wynika, że rzekomy sa- 
mobjea przebywa w Widzach u swoich rodzi 

kowych. 

w końcu zwarjował i siedzi w szpitalu war 
jatów. 

Chawa Anzel opowiada historję tragicz- 
nych lat strachu, choroby i Śmierci z po- 
bicia swego męża. 

Pobity był również dozorca nocny, 
decki. Wybito mu zęby rewołwerem le 
szpitalu. Sprawa została umorzona... 

Tan: 
ał w    

    

   
   

I raz po raz wraca ten sam refren* Knaj- 
pa. rewolwery na stole, wystawne kolacje. 
szampan, samochody — wszystko na koszt 
„sądzonego“ na dintojrze... 

To znów wezwania na Leszno 53, do 
związku, gdzie Tasiemka sam „urzędowat“ 
w sprawach udzielania pozwoleń na plac. Ko 

sztowało to tysiąe, dwa, po „apełacji* mniej 
nieco... 

Sądem apelacyjnym był również Tasiem- 
ka. 

   

  

Z tym stanem rzeczy godzili się wszyscy. 
zaj Kercelaka nawet policją 

mieszała się do „spraw wewnętrz- 
nku. A raz po raz odzywają się: 

wiadków głos, e nie wszystkich wy 
łapano, że jeszcze teraz są tacy, co kręcą 

        

    

  

      

wie finansowania tegorocznych zbio- 
rów. W związku z tem minister wy- 
żywienia Rzeszy Braun w przemó- 
wieniu radjowem sprecyzował pro- 
gram zarządzeń przygotowawczych 
przez rząd. Obok daleko idącej o- 
chrony zadłużonych gospodarstw 
rolnych program rządu przewiduje 
ulgi kredytowe dla rolnictwa, mają- 
ce umożliwić racjonalne zużycie te- 
gorocznych zbiorów. Następnie prze- 
widziane jest również utrzymanie: 
przymusu przemiału pszenicy, dale- 
ko idące ograniczenia importowe, 
oraz zarządzenia w sprawie maga- 
zynowania zboża. 

Hitierowcy żądają wydania 
Brauna sądom za obrazę 

Hitlera. 
BERLIN. 7.VII. (Pat). Komisja. 

Regulaminowa sejmu pruskiego u- 
chwaliła wniosek narodowych socja- 
listów, domagających się zniesienia 
immunitetu premjera Brauna i wy- 
dania go sądowi, celem przeprowa- 
dzenia procesu o obrazę honoru 
Hitlera. Za wydaniem głosowali hit- 
lerowcy, centrum i niemiecko-naro- 

SPORT 
MECZ LEKKOATLETYCZNY. 

Dnia 9 b. m. o godz. 17,30 (punktualnie) 
odbędzie się na Stadjomie Ośr. Wych. Fiz. 
mecz lekko-atletyczny między lekko-atletami 

A. K. S.* a sekcją lekko-atletycz- 

а“ — Wilno. 

  

„Sol 
Wi programie: biegi 100 mtr, 200 mtr., 

1500 mtr., sztafeta 4100 mtr. skoki wwyż 
i wdal. oraz rzuty kulą, dyskiem i oszcze- 
pem.. 

Wktęp bezpłatny. 

ną 

MECZ TENISOWY. 

W! dniach 9 i 10 b. m. drużyna tenisowa 
rozegra w Lidzie mecz w graczami 77 p. p. 

DALSZE ROZGRYWKI O MISTRZOSTWO» 

Jutro w sobotę na boisku 6 p. p. Leg. 
na Antokolu odbędą się dwa dalsze mecze 
o mistrzostwo okręgowe Wilna w piłce noż- 
nej. 

O godzinie 16 zmierzają się drużyna 1 p. 
p. Leg. z „Laudą“ zaś o godzinie 17,30 6 p. 
p. Leg. z „„Makabią". 

MECZ PIŁKARSKI NA ROWERACH. 

WARSZAWA, 7. 7. (Pat. — W) sobotę dn. 
9 b. m. o godzinie 8 na Dynasach po raz 
pierwszy w Warszawie rozegrany zostanie 
mecz piłkarski na rowerach 

eów w jak najlepszem zdrowiu i ani myśli 
pożegnać się z padołem ziemskim. 

Podczas badania zeznał on kategorycznie 
iż żadnego listu nigdy nie pisał, nie rzucał 
buteleczki do Wiilji i że nie myślał nigdy © 
samobójstwie. 

Rzekomy samobójea uważa list ten za ja- 
kiś złośliwy żart ze strony jednego ze swych 
znajomych, który chciał w ten sposób zrobić 
mu nieprzyjemność, oraz wprowadzić w błąd 
policję wileńską, która przez dwa dni szu- 
kala na dnie Wilji urojonego samobójcy. (e). 

IIIB DNET ITS SAT KELIAS 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu |l-go lipca r. b. 
o godz. |0-ej rano w sali licytacyjnej przy 
ulicy Trockiej Nr. 14 (mury po-Franciszkań- 
skie) odbędzie się sprzedaż w drodze licy- 
tacji różnego rodzaju sprzętów domowych, 
oraz pianina i dnia 13 lipca r. b. o godz. 
Ill-ej rano przy ul. Szeptyckiego 16-a sprze- 
daż z licytacjj w dobrym stanie autobusu 
firmy „Chevrolet“ i taksowki firmy „Essex“ 
zasekwestrowanych u poszczegėlnych plat- 
ników w celu pokrycia zaległości podat- 

MAGISTRAT M. WILNA. 

Akuszerka 

Maja Laknertwa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz, 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zanm 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Foksterjera 

  

  

szczenię Rodziewicza Antoniego 
w Szczuczynie (k/Lidy), przy ul. Wileńskiej 4, 

poleca Sz. Klijenteli swe wyborowe pod wzglę- 

dem smaku i dobroci towary. Na składzie: sa- 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III. 

zawiadamia, że w dniu 26 lipca 1932r o godz. I0-ej 

odbędzie się w Grodnie przetarg nieograniczony na 
roboty budowlane i instalacyjne w Grodnie, Wilnie 
i Suwałkach. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polsce 

Zbrojnej" i „Przeglądzie Technicznym* w Warszawie. 

Okr. Urząd Budown. Nr. WI 
Grodno 

51941 Nr. 850/Bud 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru Il-go 

zamieszkaly w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, zgodnie 
= art. 1030 U. P. C. podaje do wiadomošci publicz- 
nej,że w dniu 9 lipca 1932 roku od godz. I0-ej rano 
w Wilnie przy ulicy Zawalnej 7, odbędzie się sprze- 
daż z licytacji, należącego do Domu Handlowego 
J. Ihnatowicz, majątku ruchomego, składającego się 
z wyrobów żelaznych, oszacowanego na sumę 595 zł. 

515/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. 

Grodno | 

  
Ogłoszenie. 

Dyrekcja Okręgowa P. K. P. w Wilnie ogłasza 
niniejszem publiczne przetargi ofertowe w terminach, 
wskazanych poniżej, na dostawę materjałów niżej 

wyszczególnionych: 
Na 22 lipca 1932 r.: mydło w kawałkach i pły- 

nie perfumowane, cynober czerwony setuczny, boraks 
w kawałkach, olej samochodowy letni i zimowy oraz 
olej do kompresorów. 

Na 26 lipca 1932 r.: minję żelazną i karbid. 
Na 29 lipca 1932 r.: sadze angielskie, papę da- 

chową, ugier francuski i sznury konopne. 
Na 2 sierpnia 1932 r.: tlen, wodór, świece wa- 

gonowe, różne pendzle, miotły ryżowe i liny konopne. 
Na 5 sierpnia 1932 r.: szczeliwo-pakunki i od- 

padki bawełniane. 
Na 12 sierpnia 1932 r.: mydło szare. 
Na 16 sierpnia 1932 r.: kredę mieloną, spławia- 

ną i do pisania, knot wełniany i bawełniany. 

Warunki przetargowe można otrzymać w Wydz. 
Zasobów Dyrekcji (ul. Słowackiego 2) Ill piętro, po- 
kój 38, osobiście w godzinach od 12 do I3-ej lub 

pocztą po zgłoszeniu prośby. 

  

  
Praca lekka, kultu- 
ralna — wynagrodze- 
nie 180 500 zł. mies. 
Pierwszeństwo eme- 
ryci państwowi, woj- 
skowi, zredukowani 
pracownicy umysłowi 
Zgłoszenia: Kraków, 
skrzynka poczt. 299 

  

Dyplomow. absolwent 
Państw. Konserwatorjum 
Warszawskiego przyjmie 
posadę nauczyciela muz. 
i śpiewu solowego i chó- 
ralnego (fortepian, skrzyp- 
ce i inne instrum.), może 
udzielać lekcyj przedmio- 
tów w zakresie klas niż- 
szych. Oferty do Admin. 

„Kurjera Wil.*   
lamin, litewska, moskiewska, balerony, sucha 
wędzona i polędwica oraz słonina stara i świe- 

ża jak również sadła i t. d 

CENY BARDZO NISKIE. 

Klaaaaaaa. 
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PRZYJMUJE 

na najbardziej dogodnych warunkach 
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Administracja, Jagiellońska 3 

OGŁOSZENIA & 
„Kurjera Wileńskiego" 
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В   
Do egzaminów 

wstępnych, 
które odbędą się we 
wrześniu w Państwowej 

Szkole Technicznej 
przygotowuje zespół na- 
uczycieli specjalistów. 

Ceny przystępne. 

Zgłoszenia u p. A. Szu- 
lakiewicza, Stara 24, m. 2 

Uczeń 8 kl. gimn. 
udziela korepetycyj w za- 
kresie 7-u klas gimnazjum 
z polskiego, matematyki, 

francuskiego i łaciny. 
Dowiedzieć się: Antokol- 
ska 8-a, m. 2, od 3—4pp. 

Głuchota, 
szum, cieknienie uszów— 
uleczalne. Liczne podzię- 
kowania. Żądajcie bez- 
płatnej pouczającej bro- 
szury. Osobiście przyjm. 
Z. Zoellner, Katowice, 

ul. Mickiewicza 22. 

      

  

DYPLOMOWANY 

Inż. GARBARZ 
poszukuje posady 

ewentualnie wspólnika 
z niewielkim kapitałem 
Oferty składać do Adm. 
„Kurjera Wileńskiego” 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil." 

pod „Młoda panna" 

Bardzo tanio 
SPRZEDAM 

lac 
(od 200 do 400 sąż.) 
O warunkach dowie- 

dzieć się: ul. 
Tuskulanska 6-2 

  

    
kupię 

Arsenalska 6, m. Il 

  

Salon Damsko-Męski 
„ANNA“, Milosierna 2. 

telefon 8-95. 
Poleca prace w dziedzinie» 
fryzjerskiej, jak farbowa-- 
nie włosów i perukarstwo. 

Ceny zniżone. 
  

Z”: 3 weksle po 300 zł. 
1) pł. 241X. 1932 r. 

Nr. 245, 2) pł. 27.1X. 32,. 
Nr. 246, 3) pl. 30 IX. 32, 
Nr. 247, wyst. przez f-mę 
1. Sołowiejczyk i M. Bas- 
tuński i S-ka. ul. Subocz 8 
w Wilnie—unieważnia się: 
Uczciwego znalazcę upra- 
sza się o dostarczenie za. 

wynagrodzeniem. 

Samochód 
prywatny, otwarty 6-0s0- 
bowy. wynajmuje się: 

na wycieczki 
Skład broni—Wileńska 10 

  

WEBCTANE TT S TNS NIN LINE T TTT TI AS TTT IKEA 

Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Š-to Janska 1, tel. 3-40. Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

  
Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis.


