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ВОГЛ 
Dwie rezolucje i... nic więcej. — 

Stanowisko Polski. 
Wobec niemożności  osiągnię- 

cia konkretnych rezultatów na Kon- 
ferencji Ręzbrojeniowej, wielkie mo- 
carstwa zmierzają do zakończenia 
pierwszego jej etapu po powzię- 
ciu pewnych uroczystych  rezolu- 
cyj co do zasad, na których ma się o- 
przeć przyszła konwencja rozbroje- 
niowa. Zgodnie z tem dążeniem po 
dłuższym zastoju zarównę co do me- 
ritum. jak i tempa robót, oneg- 
daj weszła Konferencja  Rozbro- 
jeniowa w stadjum bardziej konkret- 
ne i znalazła się w obliczu pe- 

wnego ograniczonego coprawda pro 
gramu prac, który zakończyć ma, pra 
wdopodobnie pod koniec bieżącego 
miesiąca, pierwszą sesję Konferencji 
Rozbrojeniowej. W posiedzeniu pre- 
zydjum z ramienia Polski zasiadają: 
p. minister Zaleski, oraz gen. Burhard 
Bukacki. 

Przewidziany program, którego 
głównym promotorem jest minister 
spraw zagranicznych Wielkiej Bry- 
tanji, sir John Simon, przewiduje po- 
wzięcie dwóch rezolucyj: pierwsza, о- 
bliczona na Stany Zjednoczone Am. 
Półn., których prezydent osobiście za- 
angażował się w Konferencji Rozbro- 
jeniowej, zawierać będzie uznanie 

Konferencji dla pobudek, które spo- 
wodowały płan* Hoovera, druga, bę- 
dąca rodzajem rachunku sumienia 
członków Konferencji wobec šwiato- 
wej opinji publicznej, zawierać ma co 
prawda formę nieobowiązującą, zesła 
wienie tych punktów programu prac 
Konferencji, co do” których istnieje 
już zgoda wśród jej członków. 

Sir John Simon sformułował już 
parę takich punktów, jak naprzykłac 
zakaz wojny chemicznej i bakterjolo- 
gicznej, pewne zabiegi w dziedzinie 
redukcji zbrojeń powietrznych, utwo- 
rzenie stałej komisji rozbrojeniowej 
i inne. 

Jednocześnie z dojściem do skut- 
ku rezolucji, dotyczącej planu Hoove- 
ra, odbędzie się w komisji głównej 
dalsza dyskusja nad tym planem. Dn. 
22-go czerwca b. r., gdy pierwszy de- 
legat Ameryki, ambasador Gibson od- 
czytał na komisji głównej orędzie Ho- 
overa, zabierali głos przedstawiciele 
siedmiu wielkich mocarstw. Od wczo. 
raj począwszy dyskusję tę ograniczyć 
chcą do dwóch posiedzeń. Druga re 
zelucją Konferencji Rozbrojeniowej 
przygotowana ma być przez sir John 
Simona, który przedstawi ją w przy- 
szłym tygodniu tejże komisji głównej, 
poczem nastąpi dyskusja ogólna nad 
tą rezolucją, oraz ostateczna jej redak. 
cja. 

Nie ulega wątpliwości, że planem 
Hoovera mocarstwa są nadal mocno 
zaambarasowane. Wyraźnie negatyw 
ne ustosunkowanie się Japonji, zaled 
wie pokryte grzeczną retoryką, dale- 
koidące zastrzeżenia Angljj w najważ 
niejszych punktach, dotyczących sta- 
nów personalnych i marynarki, oraz 
zupełna bierność delegacji francuskiej 
dla której sprzeczność intersów angiel 
sko-amerykańskich jest dużem odcią- 
żeniem sytuacji — oto pobieżne zesta- 
wienie opinji. Chcąc zreasumow. 
rolę delegacji polskiej w tym ostatnim 
krytycznym okresie Konferencji Roz 
brojeniowej, zapowiadającej się bar- 
dzo skomplikowanie, należy mieć na 
uwadze specjalne położenie Polski. 

Obradowały w ostatnim czasie 2 
grupy państw: z jednej strony wielkie 
potęgi światowe, zaabsorbowane głów 
nie momentem rozbrojenia morskie- 
go w poruszonym planie Hoovera, z 
drugiej zaś strony t. zw. małe pań- 
stwa. Delegacja polska, która przez 
ten okres utrzymywała kontakt z obie 
ma grupami, z konieczności kierowała 
się wytycznemi, wypływającemi ze 
specyficznej sytuacji własnej. Dla 
ściślejszego zrozumienia polskiej tak 
tyki warto przypomnieć ostatnie dwa 
wystąpienia naszej delegacji. 

Pierwszem wystąpieniem wielkiej 
wagi był list p. ministra Zaleskiego z 
dnia 28 czerwca r. b. do prezydenta 

Konferencji, ogłoszony onegdaj 
w związku z wystąpieniem austra- 
lijskiego ministra spraw zagra. 
nicznych p. Tathama. Minister au- 
stralijski, omawiając sprawę rozbro- 
jeń ilościowych, zwrócił uwagę na tru 
dności, które dla szeregu państw wy- 
miknęłyby z wyrażenia zgody na okre 

ślenie maximum ich sił zbrojnych. Mi- 
nister Zaleski przyłączył się do tego 
zastrzeżeni wierdzając, że między 
in. już sam fakt, że niema jeszcze żad 
nych kryterjów, pozwalających na 
ścisłe określenie zbrojeń przemawia 
za tezą australijską. Dalej domaga się 
minister Zaleski w swym liście tych 
samych względów, co minister p. Lat 
ham dla tych państw, które, znajdu- 
jąc się w specjalnych warunkach ge- 
ograficznych, niemniej jednak ze 
względów gospodarczych zmuszone 
są poświęcić większą uwagę momen- 
tom ekonomicznym, aniżeli koniecz- 
nościom ich bezpieczeństwa. 

  

  

Drugie wspomniane wystąpienie 
Polski dotyczy spraw lotniczych. Jak 
wiadomo, specjalny podkomitet ko- 
misji lotniczej zajęty jest sprawą u- 
międzynarodowienia lotnictwa cywil- 
nego. Wobec tego, że podkomitet ten 
odbiega poniekąd od swoich zadań i 
zajmuje się raczej sprawą reglamen- 
tacji lotnictwa cywilnego, delegacja 
polska zgłosiła swoją wyraźną rezer- 
wę, stwierdzając, że uważa reglamen- 
tację lotnictwa cywilnego za Środek 
niewystarczający, albowiem tylko u- 
międzynarodowienie lotnictwa cywil- 
nego mogłoby uniemożliwić używa- 
nie samolotów cywilnych dla celów 
wojskowych. 

Dyskusja nad propozycją 
prezydenta Stanów Zjednocz. 

GENEWA. 8.VII. (Pat.) Komisja 
główna konferencji rozbrojeniowej 
rozpoczęła dyskusję nad propozycją 
prezydenta Stanów Zjednoczonych. 
Przedstawiciel Kanady chwalił w za- 
sadzie propozycje Stanów Zjednoczo 
nych, zaznaczył jednak, iż nie liczą 
się one z wypadkami szczególnemi. 
Przedstawiciel Belgji oświadczył, że 
Belgja przyjmuje projekt Stanów 
Zjednoczonych. Mówca dodał jednak, 
że projekt przemilcza sprawę prywat 
nej fabrykacji broni, a zagadnienie 
to powinno znaleźć rozwiązanie. 

= r sz 

  

J. Konferencja lozańska zakończona. 
Wynik: Wszyscy zadowoleni, a Niemcy zapłacą 

zamiast 115 miliardów tylko 3. 

Finałowe trio 
i wreszcie porozumienie. 

LOZANNA. 8.Vii. (Pat). Premjer Herriot, wracając o godz. 14-ej 

do swego hotelu, oświadczył, że porozumienie jest osiągnięte. 

Premier francuski dodał, że wszyscy są zadowoleni. 

Porozumienie osiągnięte zostało w rozmowach, które wypeł- 

Długie, nocne delegatów 
narady... 

LOZANNA. 8.VII. (Pat.) Naradv 
delegatów niemieckich z delegatarui 
angielskimi trwały do godz. 1 m. 15 
w nocy. Opuszczając hotel, w którym 
mieszką delegacja angielska, von Pa- 
pen oświadczył, że rokowania posu 
wają się naprzód. 

O godzinie 1 m. 30 w nocy dele 
gaci angielscy przybyli do hotelu Pa- 
lace w celu porozumienia się z dele- 
gacją francuską. Delegatów niemiec- 
kich przyjął Herriot, Nieco później 
obudzony został minister finansów, 
który wziął także udział w rozmowie. 
Rozmowa ta trwała prawie do 3-ej 
godziny w nocy. Przedmiotem tych 
narad nocnych był tekst deklaracji 
politycznej, która będzie stanowiła 
wstęp do traktatu lozańskiego. 

Delegacja niemiecka, która zrezy- 
gnowała już właściwie ze swych żą- 
dań politycznych, niemniej stara się 
wprowadzić do tekstu tej deklaracji, 
uzgodnionego między delegacją fran- 
cuską i angielską, pewne zmiany, ja- 
kie osłoniłyby rezygnację Niemiec » 
warunków politycznych. 

Wysiłek w tym kierunku, dokona- 
ny przez delegatów niemieckich w 
czasie ich rozmowy z delegatami 
angielskimi, pozostał jednak bezsku- 
teczny. 

Tekst, co do którego Francja i 
Anglja ponownie się porozumiały w 
czasie nocnej rozmowy, utrzyinany 
jest w tqnie ogólnikowym i nie za- 
wiera, tych formuł, jakich dornagałe 
się Niemcy, a które delegacja francu 
ska kategorycznie odrzuciła. Rozmo- 
wy wznowione będą o godz. 9 min. 30 
rano. 
  

Lekarze-specjaliści 
zalecają 

kąpiel dziecka tylko 

Mydłem BEBE 
Szofmana. 

  

    

  

Burzliwe posiedzenie sejmu 
| pruskiego. 

Wniosek amnestyjny upadł. 
BERLIN, 8. VII. (Pat). Piątkowe posie- 

dzenie sejmu pruskiego miało przebieg bar- 
dze burzliwy, szezególnie przy omawianiu 
sprawy amnestji, 

Wniosek amnestyjny, nie uzyskał dosta- 
tecznej liczby głosów. Rezultat głosowania 
hitlerowey przyjmują okrzykami i špiewami, 
Pos. Kube składa oświadezenie, że narodowi 

socjaliści położą wreszcie kres cbradom sej- 
mu. Przewcdniczący nie umie uciszyć hitle- 
rówców i zamyka posiedzenie. Wśród ogól- 
nej wrzawy posłowie opuszezają salę. 

Panuje przekonanie, że prawdopodobnie 
sejm nie zbierze się już przed wyborami 
do Reichstagu. 

Amerykański lot naokoło świata 
nie udał się. 

Przymusowe lądowanie w okolicach Mińska. Samolot rozbity. 
MOSKWA. 8.VII. (Pat). Jak się 

obeenie okazuje, lotnicy amerykań- 
sey Mattern i Griffin wskutek zepsu- 
cia się mechanizmu sterowego, mu- 
sieli zmienić kierunek lotu i polecieli 
wzdłuż linji kolejowej Mińsk—Mosk- 
Wa. 

W nocy z 6 na 7 b. m. zmuszeni 
byli o godz. 4 nad ranem do lądo- 
wania. Maszyna jest rozbita, a lotnicy 
lekko potłuczeni. Po udzieleniu im 
pomocy lekarskiej obaj lotnicy wyjeż 

dżają pociągiem z Mińska do Moskwy, 
gdzie oczekiwani są 9 b. m. rano. 

MOSKWA. 8.VH. (Pat.) Donoszą 
z Mińska, że lotnicy Griffin i Matters 
po wypoczęciu udali się na miejsce 
katastrofy w Borysowie, skąd odjadą 
do Moskwy. Centralny urząd lotnie- 
twa eywilnego wysłał dziś z Moskwy 
na miejsce katastrofy specjalistów 
celem naprawy uszkodzonego apa- 
ratu. 

niły dzisiejsze przedpołudnie. Kolejno odbyły się narady angiel- 

sko-niemieckie, a później narady francusko-angielsko-niemieckie. 

O godz. 11-ej delegacja niemiecka opuściła hotel Beau Rivage, 
aby porozumieć się ze swego hotelu z Berlinem, poczem powróciła 

do siedziby delegacji angielskiej dia kontynuowania narady we 

troje. Ta rozmowa doprowadziła wreszcie do porozumienia. 

Suma definitywna wynosi, zgodnie z przewidywaniami, 3 mil- 

jardy mk. Konferencja lozańska zakończy się w sobotę. 

Traktat lozański. 
Nowy kłopot dla profesorów prawa międzynarodowego. 
LOZANNA. 8.VII. (Pat.) Traktat 

lozański, który podpisany zostanie w 
sobotę, składa się z następujących 
części: z aktu końcowego oraz 5 anek. 
sów: 1) układu z Niemcami, 2) prze- 
pisów przejściowych, dotyczących Nie 

miec, 3) rezolucji w sprawie odszko- 
dowań nie-niemieckich (t. zw. odszko 
dowań wschodnich, 4) rezolucji, do- 
tyczącej przyszłej światowej konferen 
cji gospodarczej, 5) rezolucji, dotyczą. 
ezej Europy Środkowej i Wschodniej. 

Polityczny wstęp do traktatu. 
LOZANNA. 8.VII. (Pat.) Politycz- 

ny wstęp do traktatu lozańskiego ma 
treść następującą: 

Mocarstwa — sygnatarjusze ni- 
niejszego układu zebrali się w Lozan- 
nie dla załatwienia jednego z proble- 
mów, wynikłych z wojny, z najszczer- 
szem pragnieniem przyczynienia się 
do stworzenia nowego porządku, któ- 
ryby pozwolił na ustalenie i na rozwój 
zaufania pomiędzy narodami, w du- 
chu wzajemnego pojednania, współ- 
pracy i sprawiedliwości. Nie uważają 
oni, by dzieło, zrealizowane w Lo- 
zannie, a które winno położyć kres 
całkowicie odszkodowaniom, wystar- 
czało dla utrzymania tego pokoju, 

którego pragną wszystkie narody. 
Spodziewają się oni, że ten rezultat, 
sam w sobie doniosły, który wymagał 
od wszystkich ciężkiego wysiłku, bę- 
dzie zrozumiany i poparty przez 
wszystkie elementy pokojowe Europy 
i świata i że przyjdą po nim dzieła. 
Dzieła te będą tem łatwiejsze do zre- 
alizowania, gdy narody podtrzymają 
to nowe uświęcenie prawdziwego po- 
koju, który, aby być pewnym, musi 
stosować się jednocześnie do porząd- 
kia gospodarczego i porządku poli- 
tycznego oraz musi odrzucić wszelkie 
uciekanie się de siły zbrojnej i wszel- 
kie gwałty. 

Wakselki... 
LOZANNA. 8.VII. (Pat.) Struktura 

finansowa systemu definitywnie przy 
jętego dla zapłacenia przez Niemcy 
sumy globalnej przedstawia się nastę 
pująco: 

Niemcy składają bonów na 3 mil- 
jardy mk. Bony te będą miały kurs 
emisyjny 90. Oprocentowanie w;- 

nosi 56, amortyzacja 1'/, rocznie. 
Bony, które nie będą upłasowane w 
ciągu 15 lat, przepadają. Bony będą 
mogły być wykupione najwcześniej 
po upływie 3 łat od daty ratyfikowa- 
nia układu lozańskiego. Amortyzacja 
ich nastąpi po 37 latach. 

Herriot o osiągnięciach konferencji. 
LOZANNA. 8.VII. (Pat) O godz. 

8-ej wiecz. premjer Herriot przyjął 
prasę międzynarodową, której raz 
jeszcze podziękował za pomoc, u- 
dzieloną pracom konferencji repara- 
cyjnej, oświadczając, iż jest z jej re- 
zultatów bardzo zadowolony. 

Francja—mówił premjer Herriot— 
szła w swych ustępstwach bardzo 
daleko. Wiem, że we Francji zarzu- 
cać mi będą niektórzy, że nie uzy- 
skałem wzmocnienia bezpieczeńswa, 

ale mogę przypuszczać, że kancle- 
rzowi von Papenowi stawiane będą 
również w Niemczech zarzuty, że 

nie uzyskał korzyści politycznych. 
Jestem jednak zdania, że w Lozan- 
nie należy przedewszystkiem załat- 
wić sprawy reparacyjne, a inne 
kwestje odłożyć na później. 

Na zakończenie premjer Herriot 
oświadczył, że nadeszła chwila, aby 
wszystkie siły, jakie  doniedawna 
poświęcone były śmierci, zostały 
obecnie poświęcone życiu, a zwła- 
szcza opiece nad dziećmi, starcam 
i kobietami. Zrobiliśmy wszystko, 
co było w mocy. Dalsze konsek- 
wencje obecnego porozumienia na- 
leżą do narodów. 

Dziś uroczyste zakończenie. 
LOZANNA. 8.VII. (Pat.) O godz. 4 

po południu szefowie delegacyj 6 
mocarstw zapraszających zebrali się 
na krótkie posiedzenie celem załat- 
wienia paru drobnych szczegółów 
końcowego układu. 

O godz. 6 po południu szefowie 

wszystkich delegacyj zebrali się u 
Mac Donalda. 

Na godzinę 9 wieczorem zwołane 
zostało plenarne publiczne posiedze- 
nie konferencji. Uroczyste końcowe 
posiedzenie konferencji lozanskiej 
odbędzie się w sobotę rano. 

Katastrofa francuskiej łodzi podwodnej. 
PARYŻ, 8. VII. (Pat). Podczas katastrofy 

łodzi podwodnej jaka nastąpiła w dniu wczo 
rajszym wpobliżu przylądka Levi, dwóch 0- 
ficerów i 5 marynarzy, znajdujących się na 
pomoście w ehwili katastrofy, zrzuconych 
zestało do morza, dzięki czemu zdołali się 
uratować. 

Łódź podwodna „Promethee* o pojemno- 
ści 155 ton, spuszezona na wodę 23 paź- 

. dziernika 1930 r., wyruszyła na morze wczo- 
raj o godzinie 8-ej, ażeby dokonać szeregu 
próbnych manewrów. Na pokładzie poza ko 
mendantem znajdowało się 10 ofieerów, 36 
marynarzy i 20 osób cywilnych. Przed godzi. 
ną 18-tą nastąpiła katastrofa i „Promethee* 
pogrążył się nagle w falach. Niezwłocznie 
zawadomiono prefekturę morską. 

Wysłane natychmiast samoloty zdołały 
ustalić dokładnie miejsce na głębokości prze 
szło 50 metrów. Wi ciągu następnych godzin 
prowadzona była akcja. ratownicza i prace 
zmierzające do wydostania na powierzchnię. 

Gwałtowność prądu, panująca stale wpobliżu 
przylądka, utrudniała w znacznym stopniu 
zadanie. 

W| ministerstwie marynarki nie tracą na- 
dziei, że załodze udało się na czas zamknąć 
drzwi i zapobiec w ten sposób zalaniu wodą, 
Jeżeli kadłub nie został uszkodzony i nie 
przepuszcza wody. załodze nie zagraża na- 
razie bepośrednie niehezpieczeństwo, aczkol- 
wiek akeja ratownicza połączona jest z tru- 
dnościami, zarówno ze względu na siłę prą- 
du, jak i głębokość morzą w tem miejscu. 

CHERBOURG, 8. VI. (Pat). Udało się us- 
talić miejsce, w którem znajduje się zato- 
piona łódź podwodna „Promethee*. Znaj- 
duje się ona w niewielkiej odległości od 
przylądka Levi, w kierunku północnym, Mo- 
rze ma w tem miejscu 75 metrów głębokości 

Z zatopionej łodzi wydobywa się powie- 
trze. 

CHERBOURG, 8. VII. (Pat). Robiono w 
piątek bezowocne próby celem nawiązania 

porozumienia zapomocą dzwonów z łodzia 
podwodną „Premeteusz*. Specjalne aparaty 
słuchowe nie dały również żadnych rezulta- 
tów. Łódź leży na dnie raorza. Widoczne są 
plamy oliwy i wydobywające się z łodzi kul- 
ki powietrza. 

PARYŻ, 8. VII, (Pat). Polski kontrtorpe- 
dowiec „Burza* wyruszył na pełne morze 

celem wzięcia udziału w akcji ratowniczej 
łodzi podwodnej „Prometensz*. 

Ustalenie miejsca zatonięcia „Prometeu- 
sza uławił pływak telefoniczny, porzucony 
przez załogę łodzi w chwili katastrofy, Łódź 
leży na głębokości 75 metrów. Pływak ten 
przytwierdzony przy pomocy kabla długości 
160 m., oderwał się od łodzi natychmiast po 
zanurzeniu się. 

Wiedług oświadczenia kemendanta łodzi, 
„Prometeusz“ płynął po powierzchni wody. 
a zanurzenie się jego nie bylo przewidziane. 
Komendant znajdował się we wnętrzu, Luki 

byty otwarte. Nagle komendant usłyszał krzy 
ki na pomoście, wydawane przez zaniepoko- 
jonych marynarzy. Statek zaczął się zanu- 
rzać. Komendant sądził, żę ktoś z załogi 
wpadł do morza i co tehu pobiegł na po- 
fala, biegnąca z jednego końca pokładu na 
drugi, zmiotła go z ustępującego mu z pod 
nóg pomostu, rzucając go w morze. 

Jeden z uratowanych marynarzy opowia- 
da, że znajdujący się na pomoście maryna- 
rze, usłyszeli nagle podejrzany Świst. Następ 
nie, w przeciągu około 30 sekund, łódź po- 
gražyla się w wodzie. Ujrzeli kpt. Dumesnil, 
który, przybiegłszy na pomost, krzyknął: 
„Schodzič na dół i zamknąć luki*, Rozkaz 
ten został tylko w części wykonany. 4 luki 
zostały zamknięte, Jeden — z kabiny ofieer- 
skiej — pozostał jednak otwarty i tędy mo- 
gła się dostać do wnętrza woda. Statek rzu- 
ciła fala i ze zwiększoną szybkością zanu- 
rzyła pod wodą. 4 marynarze zostali zrzu- 
ceni przez fałę do morza. Udało się im do- 
płynąć do ratowniczego pływaka, nie mieli 

   

Posiedzenie Rady Ministrów. 

WARSZAWA. 8.VIL. (Pat). W 
piątek 8 lipca odbyło się pod prze- 
wodnictwem p. premjera Prystora 
posiedzenie Rady Ministrów. Na po- 
siedzeniu tem Rada Ministrów, po 
załatwieniu szeregu spraw bieżących, 
uchwaliła następujące projekty roz- 
porządzeń Prezydenta Rzeczypos- 
politej: o środkach finansowania po- 
mocy dla bezrobotnych, o ustano- 
wieniu taryfy celnej przywozowej, 
o nowelizacji przepisów postępowa- 
nia karnego, o stosowaniu przepi- 
sów ustawy karnej skarbowej do 
przestępstw skarbowych i o nowe- 
lizacji ustawy o rejestrowym zasta- 
wie rolnym. Wreszcie Rada Mini- 
strów uchwaliła tekst rozporządze- 
nia o hipotekach powiatowych w 
województwach wschodnich oraz 
zmiany i uzupełnienia do rozporzą- 
dzenia R. M. o czasie służby pra- 
cowników przedsiębiorstwa P. K.P. 
i o zaopatrzeniu emerytalnem tych 
pracowników. 

ŁÓW 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Nowe dekrety rządu w sprawach rolnych 
i celnych wiszą w powietrzu. Szykuje się 
a) rozporządzenie o segregacji wierzytełności 
hipotecznych, b) rozporządzenie o zmianach 
w ustawie o walce z lichwą w tym sensie, 
że ma się szczegółowo omówić i ograniczyć 
wysokość stopy procentowej na wsi, c) roz- 
porządzenie o utworzeniu urzędu rozjemcze- 
go dla spraw drobnych rolników. Celem tego 
urzędu rozjemczego będzie rozstrzygać, co 
uznać za lichwę w stosunkąch kredytowych 
wsi. Pozatem w najbliższym czasie Rada Mi- 
nistrów ma rozpatrzeć projekt nowej taryfy 
celnej, 

` * * * 

Fryzjerzy, perfumerzy i kosmetycy zbie- 
rajcie forsę na wycieczkę do Warszawy. 
W pierwszych dniach września r. b. odbędą 
się w Warszawie pokaz-targi przemysłu 
perfumery jno-kosmetycznego, sztuki fryzjer- 
skiej i przemysłów pomocniczych, a rze- 
mieślnicy cieszyńscy też będą mieć swą wy- 
stawę rzemieślniczo-przemysłową w Cieszynie, 
która otworzy się 10 lipca rb.; jęczmieniarze 
zaś całego Świata będą mieć w Londynie 
w październiku, r. b. doroczną wystawę jęcz- 
mienia siewnego. 

* + + 

Deficyt budżetowy Anglji za 1-szy kwartał 
wyniósł 88 miljonów złotych. 

* a 
Równie podle jest z budżetem Francji. 

Rząd francuski wykorzystał już znaczną część 
pożyczki t. z. „autillage national* pozostała 
tylko możliwość emitowania dalszych 600 
miljonów fr. bonów skarbowych dozwoło- 
nych ustawą. 

* * * 
Francuzom surowy protekcjonizm celny 

zaczyna dokuczać. Zamiast „obrony biernej“ 
wysuwa się obronę czynną przed kryzysem 
w postaci obniżenia wewnętrznych wysokich 
cen, obniżenia pensyj, kosztów utrzymania, 
produkcji i wymiany. 

+ R 
Międzynarodowy ruch kartełowy nie usta- 

je. Pomijając dojrzewanie w Paryżu między 
narodowego kartelu nafty, idą obecnie prace 
nad odbudową światowego kartelu stalowego 
Rozwalony polityką celną Stanów Zjedno- 
czonych kartel miedziany odradza się w po- 
staci cichego porozumienia eksporterów mie- 
dzi. Kartel cynowy organizacyjnie trzyma się 
zupełnie mocno. Gorzej jest z cukrem, baweł- 
ną i kauczukiem. Tu wre konkurencja mię- 
dzynarodowa. 

+ * « 

Jak wygląda międzynarodowe bezrobocie? 
Trzeba odróżnić oficjalne dane od. faktycz- 
nego bezrobocia, które jest znacznie głębsze, 
niż cyfry publikowane. Oficjalnych bezrobot- 
nych w Niemczech w czerwcu było 4,675,305 
wzrost w stosunku do czerwca r. ub. © 
400,000; w Austrjj — 284,350 bezrobotnych 
wzrost o 61 tysiąc; w Wielkiej Brytanii i 
Irlandji — 2,821,840, wzrost o 300 tysięcy; 
we Francji — 315,502 bezrobotnych, wzrost 
o 249 tysięcy; w Italji — 1,032,754 bezrobot- 
nych, wzrost o 338 tysiące. 

Z reguły w okresie wiosennym większość 
krajów przemysłowych zmniejsza swe bez- 
robocie naskutek rozpoczęcia robót sezono- 
wych. Niestety i tego spadku w roku bieżą- 
cym nie zaobserwowano, co wcale nie zachę- 
ca do optymistycznego wyglądania dna kry- 
zysu. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WARSZAWA, 8. VII. (Pat. DEWIZY: 

Nowy York kabel 8,924 — 8,944 — 8.904. 
Paryż 35,05 — 35,14, Szwajcarja 174,15 — 
174,58 — 178,72. Berlin w obrotach prywat- 
nych 211,80. Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. po- 
życzka budowlana 36,50 — 36,70. Inwesty- 
cyjna 91,25. 5 proc. konwersyjna 35,75. 
5 proc. kolejowa 29,50. 4 proc. dolarowa 
47,50. 7 proc. stabilizacyjna 47,50 — 48. 
Setki — 56. 8 proc. LZ. i BR. obl. BGK 94, 
te same 7 proc. 83,25. 8 proc. obl. bud. BGR. 
93. 4 i pół proc. LZ. ziemskie 35. Tenden- 
cja mocniejsza. 

AKCJE: Bank Połski 70. Cukier 18,25 — 
18. Haberbusch 46. Lilpop 11,50 — 12. Ten- 
dencja przeważnie mocniejsza. ' 

SREFRO DERRY ЧАНЕ СЛ 

jednak dość sił, by na nim się utrzymać i 
fala zmiotła ich w morze, w oczach reszty 
towarzyszy, trzymających się kurczowo pły- 
waka. Po godzinie i 5 minutach, gdy sity 
ich były na wyczerpaniu, zjawił się statek 
rybacki, zabierając marynarzy na pokład. 

W| porcie Cherbourg oraz w prefekturze 
morskiej gromadzą się rodziny i przyjaciełe 
ofiar, oczekując z najwyższym niepokojem 
wiadomości.



      

O NOWĄ 
Głosy niezadowolenia z obecnego 

systemu nauczania i programów po 
wtarzają się corocznie i to nietylko 
wśród sfer nauczycielskich, ale i 
wśród społeczeństwa. Naskutek współ 
pracy szkoły z domem owe tabu nau- 
czyciela, jakiem dawniej była metoda 
nauczania i wychowania, staje się pu- 
bliczną własnością. P. H. Romer słu 
sznie też podkreśliła w jednym z arty 
kułów wstępnych, że szkoła już nie 
Średnia, ale powszechna gdzieś z za- 
padłej wioski, nie ma kontaktu z žy- 
ciem wrącem tuż za drzwiami szkół- 
ki na podwórku niemal. Jest to nie- 
domaganie płymące z dzisiejszych pro 
gramów, a najboleśniej odbijające się 
na młodzieży. Zagranicą od lat kilku- 
dziesięciu czynione są intensywne pró 
by celem załagodzenia tego konflik 
łu. Powstało szereg projektów i no- 
wych metod wychowawczych szeroko 
stosowanych w praktyce, 

W Ameryce „nowej szkole* prze- 
wodniczą takie powagi w dziedzinie 
pedagogji jak J. Dewey, H. Parkhurst, 
A. Stevenson, we Francji i Belgji A 
Ferriere, dr. Decroly, w Niemczech G. 

Kerschensteiner, we Włoszech Mon 
tessori i dużo, dużo pomniejszych 
Wszyscy oni potępiają „starą szkołę”, 
twierdząc, że nowa szkoła musi 
być szkołą życia. Swoim nowym kie- 
runkom nadają nawet tytuły dużo 
mówiące jak „Skoła życia*, „Szkoła    
twórcza* lub „Szkoła pracy. Bo szko 

ła — życie potoczne — uspolecznis- 
nie — radość — swoboda — to em 

  

blematy dzisiejszej szkoły, opartej na 
gruntownych badaniach psychologii 
dziecka. Ono jest na naczelnem m'cj- 
scu, a nie nauczyciel — jego zdolność 
pojmowania — jego indywidualność, 
a nie program. Starsi ograniczają się 
do roli pomocników i obserwatorów, 

bo tylko w ten sposób wykształcimy 
samodzielnego człowieka. Dalsze ce- 
chy nowej szkoły -— to poszukiwanie, 
konstruowanie i ciągła aktywn 
dziecka zarówno umysłowa jak mięś 
niowa. Materjałem nauki jest xon- 
kret i to najbliższy dziecku, który 
znajdziemy tuż w naszem otoczeniu. 
Sama nauka odbywa się w szkołe za- 
mienionej na laboratorjum, albo na 
wet na polu, w ogrodzie, w lesie, lub 
tam, gdzie życiewidzimy w całej peł- 
mi, naturalnem. Tak zagranicą, a u 
nas? : 

Obecny program szkolny zarówno 
w. gimnazjum jak i w szkole powszech 
nej uważamy za nieodpowiedni. Dła 
czego? Przedewszystkiem dlatego, że 
jest on stabilizowanym szablonem dla 
całego obszaru Polski. Treść jaka go 
wypełnia — to szereg ogólnych wia- 
domości bynajmniej nie z otoczenia 
dziecka, a przeciwnie z bardzo dale 
kich mu i zupełnie obcych stron. Pa 
macoszemu potraktowany jest w nich 
charakter regjonalny każdej części 
Polski. 
nien być punktem wyjścia, podstawą 
na której ma być wznoszona cała bu- 
dowa wiadomości z dalszych okolic 
Język polski, historja, geografja — to 
jeden kompleks przedmiotów, które 
należałoby ująć zupełnie inaczej niż 
ło czyni obecny program. Trzeba tu 
dodać trochę życia, trochę swojskości 
— co może być uskutecznione jedynie 
przez uwzględnienie regjonalizmu. 
Nie jest to znów tak trudne. Wystar 
czy otworzyć drzwi szkółki — popa 
trzeć na szkolne podwórko, wioskę, 
las, poła, rojsty i ruiny, a treść swoj- 
ska znajdzie się. Z pewnością milej i 
zrozumialej opowie i zrozumie nasze 
dziecko widziane tylekroć zdarzenia 
i rzeczy, niż dalekie mu Smoki z Wa- 
wela, Tatry Asy i t. p. 

Weźmy dla przykładu historję. 
Czyż nie bliższa ona będzie, jeżeli o- 
żywimy ją zdarzeniami miejscowemi 
w historji? Jak wspaniałe lekcje har- 
monijnego współżycia narodów przed 
stawia nam dawne W. Ks, Litewskie. 
Mamy przecież swoje zabytki histo 
ryczne w Wilnie, Trokach, które na- 
pewno będą bliższe dziecku niż odle- 

  

  

Właśnie regjonalizm powi, 

SZKOŁĘ. 
gły Poznań. To samo o języku poł 
skim, o geografji, przyrodzie, śpiewie, 
czy rysunkach. A jeżeli zbliżymy się 
do życia, zerwiemy opaskę z oczu, 
wówczas i życie zbliży się do nas. Wyj 
dziemy z ciasnych ław na szeroki 
świat boży, zaglądniemy do chat, bez- 
pośrednio zetkniemy się z bolączka- 
mi i radościami życia. Będziemy mo 
gli wtedy powiedzieć, że nasza szko 
ła — to szkoła życia. Naturalnie jest 
to rzecz przyszłości i żmudnej pracy 
zarówno nauczyciełstwa jak i litera- 
tów. historyków, geografów i przy- 
rodników. Oni bowiem tworzą mater 
jał, treść, którą szkoła zużywa. A za 
tem nasza jutrzejsza szkoła — to 
szkoła naszych wysiłków tak mater jał 
nych jak i duchowych. 

O ile mi wiadomo — nauczyciel- 
stwo na własną rękę cżyni próby w 
całej Połsce, by wlać w szkołę trochę 
życia. Szkołą gromadzkiego życia ma 
być ła powsz. w Gnaszynie pod 
Częstochową, w Warszaw 'e gimnazja 
Giżyckiego i Ronthalera organizują 
naukę na świeżem powietrzu w ogro- 
dzie lub na wsi na wzór niemieckiego 
Odenwalde. Szereg szkół powsz. mię- 
dzy innemi i w Wilnie (Nr. 7 i 22) pro 
wadzą naukę systemami dr. Decroly 
lub H. Parkhurst (t. zw. Dalton-Plan). 
Gdzieś na Wołyniu naucz. Siudak u 
czy dzieci „po swojemu' ucząc ogrod- 
nietwa, uprawy roli. a zawsze prawie 
na polu, w ogrodzie lub na łące, Rów- 
nież na naszej Wileńszczyźnie nauczy- 
cielstwo czyni wysiłki, eksperymentu 
je i poszukuje nowych lepszych, a ści- 
śle miejscowych metod nauczania. 
Oprócz Wilna wiem z prasy o stoso- 
waniu daltońskiego planu w szkole 
powsz. w Lebiedziewie, a całkiem no 
we ujęcie historji Polski podaje w 
„Sprawach Naucz.* p. Milenkiewicz. 

Mianowicie zamiast uczyć odległych 
w przestrzeni zdarzeń historycznych 
— uczy historji rodzinnej okolicy t. j 
Drui i pow. brasławskiego. Nad za- 
gadnieniem regjonalnego ujęcia pro- 
gramów pracuje Zw. Naucz. Polsk. w 
Wilnie, nie wymieniając szeregu in 
nych osób, które swoje eksperymenty 
prowadzą bez rekłamy i należ 

  

  

    

rozgłosu. Nałeży się spodziewać, że 
w najbliższym czasie w związku z re- 

  

organizacją szkołnictwa — nowe pro- 
gramy potraktują te rzeczy po macie 
rzyńsku. 

St. Linko. 

К (UCIEC ESR Ww Talc EO NOS KT 

BEZ OBSŁONEK. 
Treściwa historja walki z lezrobociem w woj. wileńskiem za czas 

od 1-VII 1931 a 

I Uwagi 

W dniu 5 b. m. odbyło się pod prze 
wodnictwem p.Wojewody Wileńskie- 
ge Zygmunta Beczkowicza trzecie, u 
zarazem ostatnie posiedzenie plenar- 
ne Wojewódzkiego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia. 

W myśl wskazań Komitetu Na- 
czelnego do Spraw Bezrobocia przy 
Prezesie Rady Ministrów w Warsza- 
wie, na wspomnianem posiedzeniu 
Komitet Wojewódzki został zlikwido - 
wany, zaś na jego miejsce powołano 
na okres letni Komisję Wojewódzką 
w charakterze organu pomocniczego 
dla spraw bezrobocia przy Wojewódz- 
twie Wileńskiem. 

Plenarne zebranie przyjęło bez 
sprzeciwu sprawozdanie wydziału wy 
konawczego, na które składa się 35 
bitych stron maszynowego pisma — 
formatu kancelary jnego. 

Przy tej okazji warto wgłęb 
w treść tego sprawozdania, stanowią 

cego zamknięty i zatwierdzony przez 
opinję społeczeństwa rozdział walki z 
bezrobociem i nędzą w dobie dotkli- 
wie dającego się we znaki Ziemi V 
leńskiej ogólnoświatowego kryzysu 
gospodarczego. 

Jakichbyśmy nie mieli zastrzeżeń 
lub wprost zarzutów, co do wękonania 
zadań obywatelskich Komitetu i jego 
poszczególnych organów, „Sprawoz- 
dania* tego nie 4iożemy pominąć mil 
czeniem, zwłaszcza, iż ma ono uka- 
zać się w wydaniu broszurowem, a 
więc stanowić będzie niezmiernie cie- 
kawy i charakterystyczny przyczynek 
do historji pracy państwowotwórczej 
i obywałelskiej naszej dzielnicy. 

Na wstępie zatem historji tej „kry- 

      

   

zysowej* instytucji, powołanej pod 
pierwotną nazwą „Komitetu Obywa 
telskiego Zwalczania  Bezrobocia* 
stwierdzić należy, iż inicjatorem jej 
był p. Wojewoda Wileński Beczko- 
wiez, który w myśl intencyj ujawnio- 
nych przez rząd, zwołał posiedzenie 
organizacyjne i nadał komitetowi cha 
rakter organu społecznego. 

P. Wojewoda kierując się zasadą, 
iż Komitet musi posiadać odpowied- 
nią siłę moralnego oddziaływania na 
społeczeństwo w kierunku solidarne- 
go wspierania akcji walki z bezrobo- 
ciem zaprosił do Komitetu przedstawi 

Zabójcy Gettera przed sądem 
doraźnym. 

Atmosfera sądu doraźnego i ewentualnej 
kary śmierci odciąga „pubłiczność* od spra- 
wy Tasiemki. Sala sądu przepełniona. Kom- 
plet sędziowski — przewodniczący prezes 
Duda oraz sędziowie Kramer. i Skawiński. 
Oskarża prokurator: Woliński. Bronią adwa 
kaci bracia Hofmokl-Ostrowscy. 

  

  

Na sali znajduje się żona zabitego w gru- 
bej żałobie. 

Akt oskarżenia zarzuca Sobiera- 
jowi pięciokrotne strzały do Gettera, Szmid- 
towi — współudział w zgóry obmyślanem i 
przygotownem zabójstwie. 

  

Tło sprawy. W! jesienii 1931 r. Komisarjat 
Rządu m. Warszawy wszczął akcję w kie- 
runku obniżenia cen mięsa. Kupcy zgodzili 
się pod warunkiem obniżki płac robotników 
w rzeźni, które dochodziły do 800 zł. mie- 
sięcznie. Doszło do strajku. Angażowano 
wtedy niezrzeszonych, za niższe wynagro- 
dzenie. Robotnicy odpowiedzieli terorem. W 
pobiciu kupca Biechińskiego brał główny u- 
dział Sobieraj. 

W] kwietniu 1932 r. powstaje z inicjaty- 
wy Gettera spółdziełnia „Przemysł mięsny”. 
Prezes Związku Kupców Chrześcijan — Lem 
pke jest zasypywany pogróżkami. Na Gette- 
ra próbują kilkakrotnie dokonać zamachu. 

Mord. Wireszcie udało się to oskarżonym. 
Podpiwszy z okazji imienin Szmidta kilka 
godzin kręcili się przed lokalem Związku 
Kupców, aż Getter wyszedł... Zwrócił się do 
Sobieraja ze słowami m się niedługo to 
skończy. Na to Sobieraj: „Nie jest to rok 
1905 lub 1925“. poczem z odległości pięciu 
kroków wystrzelał cały rewołwer bębenko- 
wy. Ujęty przez połicję powiedział „zabiłem 
łobuza”, zaś w komisarjacie Szmidt dodał 
„dokonałeś swego. Jakbyś ty tego nie zrobił, 

  

tobym ja go wykończył”. Umierający Getter 
„umieram przez tskie porządki”...      

Stosunki w rzeźni były oddawna mocno 
niezdrowe. Teroryzowanie niezrzeszonych 
i kupców,wygórowane wynagrodzenia zrze- 
szonych. Oskarżeni naprzykład, jako „star- 
si* zarabiali po 3 tys. zł. miesięcznie. O Ge- 
tterze Sobieraj mówi, że „traktował innych 
jak murzynów, bił i kopał". Miano wrzucać 
przy zamordowanym żywego jeszcze w 
rza do ukropu. Próbowano kilkakrotnie za- 
machów rewolwerowych... 

    

    

    

Mordercy i zamordowany. — Sobieraj, 
wysoki, szczupły szatyn, o ruchach nerwowo 

  

  

   
szybkich. Wi cz wałk o niepodległość 
miał być przedstawiony do krzy „Virtuti 
Militari* i „Krzyża Wialecznych*. Obecnie 
leczy się na nerwy. W dniu krytcznym u- 
pił się jakoby, choć od pół roku było mu 
to wzbronione. Szmidt, rosły blondyn, rów- 
nież około trzydziestki, dziwnie spokojny, 
jakby tępawy. Obaj cieszyli się wielkim mi- 
rem wśród robotników, nieźle na tem wy- 
chodząc materjalnie. 

Getter miał być oskarżony o sutenerstwo, 
prowokację i szpiegostwo. P. O. W. miała 
wydać nań wyrok śmierci. Adwokat podaje 
te dane na podstawie książki „Za kratami 
więzień i drutami okopów*. Służył w Wer- 
machcie, potem w wojsku polskiem, jako 
oficer. . 

Zeznania świadków stwierdzają, že nie- 
prawda, jakoby Getter chciał strzelać pierw 
szy, bo tego dnia nie miał przy sobie broni. 
Nawet telefonował do żony, żeby rewolwer 
schowała przed dzieckiem. 

Lekar zstwierdza poczytalność Sobieraja. 
Inne zeznania odbiegają od siebie i są nao- 

gół mętne. Stwierdzają jednak teror w rzeźni 

o 1 VI 1932 r. 

ogólne. 

cieli wszystkich warstw i organizacyj 
społecznych oraz zawodowych wyeli- 
minowawszy zgóry „wpływy zakuli- 
sowe* jakichkkolwiek czynników po- 
litycznych i klasowych. 

Na zebraniu organizacyjnem w dn. 
16 lipca 1931 r. dokonano wyboru 
członków wydziału wykonawczego i 
komisji rewizyjnej. 

Na wstępie swej działalności Wy- 
dział Wykonawczy wyłonił dwie sek- 
cje: 1) pomocy i 2) dostarczania i po- 
działu pracy. 

Zadaniem pierwszej było organi- 
zowanie bezpośredniej pomocy bezro 
botnym, drugiej zaś załatwianie spraw 
związanych z realizowaniem racjonal- 
nego rozłożenia pracy z uwzględnie- 
niem zatrudniania jak największej li- 
czby żywicieli rodzin. 

Okres przygotowawczo-organiza- 
cyjny trwał, coś około 6 tygodni i nie 
zaznaczył się żadnemi konkretnemi 
wynikami w sensie realizacji zadań 
dla których Komitet powołany był do 
życia. 

  

Trwało to teoretycznie rzecz biorąc 
do czasu ukonstytuowania się przy 
Prezesie Rady Ministrów Naczelnego 
Komitetu do Spraw Bezrobocia, na za 

sadzie uchwały rządu z dnia 26 sierp 
nia 1931 r. Od tego czasu siłą rzeczy 
zakres prac Komitetu Obywatelskie- 
go uległ stopniowo pewnym modyfi- 
kacjom w myśl wytycznych, zawar- 
tych w uchwale rządu. 

„Komitet Obywateslki Zwalczania 
Bezrobocia w Wilnie* zmnienił swą 
nazwę na „Wojewódzki Komitet do 

Spraw Bezrobocia w Wilnie*, które- 
mu podporządkowana została sieć Ko- 
mitetów Powiatowych i gminnych na 
całym terenie województwa. Mimo te 
go organizacyjnego uzależnienia się 
od dyrektyw z Warszawy. stwierdzić 
z naciskiem trzeba, że wzajemny sto- 

sunek między Komitetem Naczelnym 
a  komitetami prowincjonalnemi 
oparty został na zasadzie daleko idą- 
cej decentralizacji, polegającej na o- 
graniczaniu do minimum normowania 
akcji Wojew. Kom. jako instytucji 
autonomicznej przez Naczelny Komi- 
tet. 

Wytyczne akcji, tak zrekonstruo- 
wanego Komitetu ustalone zostały na 
drugiem plenarnem zebraniu w dniu 
18 X 1931 r. Od tego to czasu zaczę 
ła się dopiero właściwa działalność, 
którą zamierzam zilustrować głównie 
przy pomocy oficjalnych danych cy- 
frowych. 

„Ludzi szeroko rozumiejących za- 
gadnienie walki z bezrobociem, 
cyfry te, rzecz jasna, nie zadowolą 
gdyż nie są pełnym odpowiednikiem 
tych nawet szczerych dążeń i chęci, 
które niewątpliwie towarzyszyły czyn 
nikom kierowniczym instytucji w za- 
raniu akcji. 

  

Warstwy społeczne, szezegėlni 
Średnio-burżuazyjne (wielko-burżua- 
zyjnych w Wilnie niema!) jak przemy 
słowcy. kamienicznicy, kupiectwo i 
rzemiosła zawiodły nadzieje Komite- 
tu niemalże na całej linji. 

  

Pionierami akcji okazały się repre 
zentacje w Komitecie organizacyj spo 
łeczno-humanitarnych, ©oporą jej fi- 
nansową elementy urzędnicze — ina- 
czej inteligencja pracująca w biurach 
państwowych, samorządowych i pry- 
watnych, z wyjątkiem t, zw. wolnych 
zawodów, których wspóudział w ak- 
cji uszeregował się (o ironjo!) w ogon 
ku tych, co swego obowiązku obywa- 
telskiego względem bezrobotnych nie 
spełnili. 

Na tem kończę swe uwagi ogólne 
na marginesie „Sprawozdania”, w któ 
rego cfrowym labiryncie tą drogą prag 
nę zorjentować czytelnika. Uwaga za- 
tem jutro. 

B. W. Ś. 

Nr. 154 (2396) 

Czwarty dzień procesu bandy Tasiemki. 
Zeznają świadkowie obrony. Tasiemka „nieskaziteiny“. 

zeznania 
Są oni ze- 

Ci, którzy liczyli na ciekawe 
świadków obrony przeliczyli si 
brani z trudem, wielu twierdzi, że oskarżo- 
nych zna „słabo”. To też w skutku obrona 
zrzeka się szeregu zeznań; nieraz znów prze- 
wodniczą: sądu zniecierpliwiony oddala 
tych, którzy obstają, że nie wiedzą o ni- 
czem... 

Niewątpliwie niemało zachodu zaintereso- 
wanych trzeba o, żeby choć takie—blade 
zeznania „wydęb. Zeznania są mocno na- 

   

      

zez 
ciągane. 

To też św. Duszni 
300 zł. na „dintoj. 
tyle — wszystko z 
była to kłótnia prywa 

„Św. Zych był postrz elony przez osk. Ja- 
kubezyka, ale... strzał był „przypadkowy”. 

iadkowie Lipszyca twierdzą, że dolary 
Amsela należały się Lipszycowi za weksle... 

„„Wedlug św. Bursztyna żadnej bandy nie 
było, Karpiński do niej nie ak: 

. Derlacz twierdzi, że w 
kłótnie sąsiedzkie o klijenta, wa 
dzy handlem*. 

RA 

Z Rosji Sowieckiej. 
Jaskrawy militaryzm 

Komsomołu. 
MOSKWA, 7. 7. (Pat). — Dyskusja na 

plenum obradującej w Moskwie koniereneji 
Związku Młodzieży Komunistycznej obfito- 
wała w niezwykle charakterystyczne momen 
ty. 

Zasługuje na uwagę mowa delegata Bia- 
łorusi Sowieckiej, który stwierdził, że naj- 
pielniejszem zadaniem Komsomołu jest ob: 
rona granic ZSRR. i domagał się utworzenia 
z każdej fabryki i kołchozu fortecy, przy- 
czem oświadczył, że mimo iż Komsomoł о- 
siągnął znakomite sukcesy w pracy przy- 
sposobienia wojskowego, stwarzapjąc rezer- 
wy dla czerwonej armji, należy jeszeze ufor- 
tylfikować każdą część granic. Mówcaprosił 
o opiekę centrum nad pogranicznemi jaczej- 
kami i zaproponawał, by Związek Młodzi: 
Komunistycznej objął szefostwo nad pogra- 
nieznemi oddziałami straży. 

    

  

eki wprawdzie zapłacił 
e*, Drumlewicz drugie 

oku Tasiemki, ale... 

   

  

   

    

  

   

      

       

   

   

Ponadto na końcu posiedzenia odczytano 
depeszę prezesa Rewolucyjnej Rady Wojen- 
nej Woroszyłowa, poświęconą sprawie šei- 
Ślejszej jeszcze współpracy młodzieży ko- 
munistycznej z czerwon 4armją. 

„Salony mód* w Moskwie. 
Moskwa (Centropressj. — Moskiewska 

„Prawda zamieściła w tych dniach ciekawe 
obrazki z moskiewskiego „salonu mód*, w 
którym eleganckie damy moskiewskie mogą 
zamawiać ubrania według miary, czyli jak 
> w Rosji sowieckiej mówią „w indywidu 

'm porządku”, podczas gdy przeważna 
lie ba kobiet musi zadowolić się ubraniami 

z zakładów konfekcyjnych. 

  

  

  

  

Jeśli zamierzacie sprawić sobie nowe ub- 
ranie — pisze wspomniane pismo — udacie 
się do sałonu mód. Na ladzie rozłożone są 
wzory z RYC LJ A krawiec — 

itszych wzo- 
     

  

/ weźmie miarę. Nawiasem tylko zapy 
padkowo nie wyjeżdżacie w naj 

ch i czy ubranie miałoby być 
prędko wygotowane. Jeśli powiecie, że ubra- 
nie potrzebujecie w jak najkrótszym czasie, 
krawiec niby poufnie wam powie, fabry- 
ki ich są zbyt obciążone pracą i że nie tak 
łatwo w krótkim czasie dostarczyć ubrania. 
Natychmiast też powie, że ma na składzie 

gotowe w najlepszem wykonaniu. 
tak spróbować? — zapyta wkońcu. 

Klijent zazwyczaj zgadza się i kupuje go- 
towe ubranie. Biada temu, kto odważyłby 
się nie kupić ubrania gotowego, a chciałbv 
koniecznie ubranie według miary. Mógłby o 
tem dużo powiedzieć niejaki Miljajew. 

Miljajew nie poddał się propagandzie i rek 
lamie. Prezez całe dwie godziny przekonywa- 
li go o użyteczności gotowego ubrania, o j 
go dobrych stronach i t. p. Ale Miljajew u- 
parcie domagał się ubrania wygotowanego 
według miary. Wzięli więc miarę; zmier: 
plecy, piersi, ramiona, uda, grubość, długo 
szeroko wydałi mu potwierdzenie przyje- 

zamówienia i powiedzieli mu, kiedy ma 
pr do próby. Miljajew przybył, ale ub- 
ranie nie było przygotowane. Okazało sie, 
że materja, z której zamówione przez niego 
ubranie miało być uszyte została wyczerpa- 
na. Miljajew był ustępliwy. Zgodził się, że 
ubranie może być uszyte z materji innej. 

— Ale może przecież weźmiecie gotowe 
ubranie? 

— Nie, nie chcę. Chcę ubranie według 

miary. 

Znów próba. Tymczasem zgubiło się całe 
ubranie. Miljajew nie może dłużej czekać, 
musi bowiem wyjechać na Syberję. Żąda dla 
tego, aby na kartkę wydano mu przynaj- 
mniej materję. „Damy wam gotowe ubranie. 
ale materji nie dajemy”. brzmi odpowiedź. 

Jak mówi szef salonu mód, w Moskwie 
niema krawców, którzyby potrafili wygo- 
tować ubranie według ary, a jeżeli są to 
bardzo rzadko spotkać można tych wielkich 
artystów. 

    

  

         
      

    

    

  

     

  

    

        

Niektórzy jednak się wyłamują. I tak je- 
den zeznaje, że Karpiński brał pieniądze, a 
wódki nie chciał tylko szampana, bo on jest 

arystokrata. Inny przyznaje się, za prawo 
handłu dał 150 zł. „jakiejś bandzie”, na uwa- 
gę zaś, żeby nie mieszał bandy z magistra- 
tem odpowiada: „Ta banda to je. 

  

        

  

      

  

niż Magistrat, któremu można się 
kręcić, ale łu niepłacić nie można”... 

I znowu „nie wiem*, „nie słyszałem* i 
td 

Rewelacyjny jest św. Romanowski, który 
zeznaje o Tasiemce same piękne rzeczy. Ta- 
siemka to człowiek  „ofiarny”,  „uczciwy”*, 
„nieskazitelny“... 

    

Wreszcie ta nudna komedja kończy się. 
Lista świadków wyczerpana. Strony proszą 
jednak o niezamykanie przewodu, gdyż mają 
przedstawić jeszcze jakieś dokumenty. Sąd 
zgadza się. 

EITI ASA BENT ОЕр ЯОНЕН 

Popierajeie Przemys! Krajowy 

    

   

  

Kryzys, kryzys... 
(Kartka z podróży). 

W! ciągu mej długiej podróży trafiłem 

do miasta strasznego. Ludzie chodzą w niem 

z powyrywanemi włosami, z źragicznie zała- 

  

manemi rękami, z błędnym wzrokiem wle- 

pionym w niebo, powtarzając żałosnym mo- 

  

notonnym głosem. 
— Kryzys, kry 

Ulice są chorąg- 

wiami, ozdobionemi trupią czaszką i pisz- 

mi złożonemi na krzyż. 

lenia mieszk ją organizowane ca- 

pstrzyki: orkiestry grają wkółko popularny 

w owem mieście hymn pod nazdą: 

  

  

ys...! 

przystrojone czarnemi 

Dla rozwese- 

    

6w byv 

    

„Wspa- 

  

v będzie pogrzeb*. Ga 

  

ty ukazują się 

codzień w czarnych obwódkach, a gazecia- 

w nich rze obwieszczają zawarte 

krzy 

nowiny. 

  

— Kryzys się zwiększa. 

pomrzemy wszyscy. 

Konie dorożkarskie «m2 zakwefione py- 
dorożkarze siedzą na wysokich kozłach, 

qc pod nosem znaną piosenkę kabare- 

Już za pół roku 

    
ski, 

   
— „Za cara lepiej bywało”. 

Mokre jezdnie (bo w mieście tem wiecz- 

pada i panuje gęsta ponura 

mgła) — otóż mokre jezdnie pełne są czar- 

nych kałuż, z których potwory — autobusy 

rozpylają szczodrze wodę na palła przechod- 

ni. Ci patrzą na to tępem nieruchomem 

spojrzeniem, wciąż powtarzając: 

— Kryzys, kryzys! 

Wlszystko w tem mieście dziwnie długo 

się robi, wszystko się niemrawo rozpoczyna. 

Potrzebowałem pojechać z jednej dzielnicy 

do drugiej — wieziono mię kilka godzin i 

usprawiedłiwiono się słowem: „kryzys*, 

siałem załatwić jakąś sprawę w urzędzie — 

czekałem miesiąc, bo kryzys. Kupiec spro- 

wadza towar pół roku (bo kryzys!). w są 

dzie się sprawa wlecze trzy lata (bo kryzys!) 

student studjuje lat dziesięć (bo kryzys), 

urzędnik odkłada sprawy <d akta na lat 
trzydziešci (wszystko dlatego, že kryzys, pa- 

nie dzieju!). Po ulicy się włóczą ludzie go- 

dzinami. nic nie robią, gapią się na prze- 

chodniów — cóż, kryzys. 

Dziwne, dziwne zwyczaje panują w owem 

mieście. 

Pewnego dnia przechodzę kob długiego 

żółtego budynku, widzę — duża kolejka 

ludzi. Zbliżam się, pytam: „Na co czeka-- 

cie?* Odpowiadają, że na zapomogi od ma. 

gistratu — byli to bowiem bezrobotni. Sta- 

nąłem obok by się dowiedzieć w jakiej for- 

mie zapomogi te są udzielane. Ku memu 

wielkiemu zdziwieniu ujrzałem, że zostają tu 

wydawane trumny. Każdy, kto trumnę otrzy 

mał, zarzucał ją sobie na plecy i uszczęśli- 

wiony pędził w podskokach do domu, by po- 
dzielić się szczęściem z rodziną, 

;— Kryzys, kryzys! 

Widząc dokoła tyle nieszczęścia próbowa- 

łem w miarę mych sił pomóc mieszkańcom 

miasta. Radziłem się nie przejmować, nie ule 
gać ogólnej psychozie. Robili na to błędne 

oczy i śmieli się jak obłąkańcy. 

Przerażony postanowiłem uciekać. Z tru- 

dem dostałem się na dworzec. Kupiłem bi- 

let i wsiadłem do pociągu. Uciekłem z owe- 

gi miasta jak najdalej — ale dłuższy czas 

nie mogłem wrócić do stanu normalnego. 
Nocami płakałem, nie goliłem się i nie czyś- 

ciłem zębów, nie chodziłem do teatru. Gdy 

udałem się do lekarza, orzekł. że jestem za- 

rażony. Choroba moja zwała się — kryzy- 

somanja. tlin-tlin., 

nie deszcz 

mu- 

    

| Autor „Sobola i Panny” | 
ROCFORKEE SORO ZO CK O WODOTAKOSOCZA OOOSEZO WWO POKOIK KTU 

    

  
Ś. p. Józef Weyssenhoff. 

Po kiłkudniowej chorobie zmarł 
tegoroczny laureat literacki Warsza- 
"wy, Józef Weysenhoff. 

Tak się stało, że w roku jubileu- 
szowym 40-letniej pracy pisarskie 
w roku powtórnego wyrazu uznania 

    

  

  

społeczeństwa jeden z największych 
mistrzów prozy polskiej zakończył 
życie. 

  

Urodzony w r. 1860 wnuk napole- 
ońskiego generała nie poświęcił się 

zapoczątkowanej w Dorpacie karj 
rze prawniczej. W roku 1891 wydaje 
pamiętniki swego dziada i jest współ- 
redaktorem  „Bibljoteki  Warszaw- 
skiej”. : 

W najbližszych juž latach wydaje 
pierwsze własne książki, by w r. 1898 
zabłysnąć wspaniałą powieścią oby- 
czajową „Żywot i myśli Zygmun 
Podfilipskiego*. Książka napisana 
tak wysoką klasą ironji i mistrzow- 
sko tonowanej narracji, że długie lata 
toczyły się spory o stanowisko auto- 
ra, o właściwy sposób rozumienia tej 

      

głębokiej, pobłażliwie-kpiącym  to- 
nem przybranej analizy tego, co się 

  

  

wówczas nazywało „Światem. 
Zkolei zjawiają się i doznają go- 

rącego przyjęcia „Sprawa Dołęgi* i 
„Syn Marnotrawny*. Weysenhoff jest 
nieustannym obserwatorem przeksz- 
tałceń polityczno-sgołecznych, które 
mają miejsce między wojnami japoń 
ską i światową. 

I ten uczeń Sienkiewicza w litera 
turze, a: pozatem arystokratycznego 
rodu jeśli chodzi o hierarchję towarzy 
ską, potrafił lepiej niż wielu innych 
zrozumieć dokonywujące się dokoła 
niego przemiany. Jakże bije pod tym 
względem tego, u którego uczył się 

  

sztuki pisanego słowa — Henryka 
Sienkiewicza! 

Wychodzą „,Hetmani*, „Groma- 

da“. 
Nie na tej jednak linji ležaly glow 

ne zainteresowania pisarskie Weysen 
hoffa. W motywach przyznania mu 
nagrody za całokształt działalności 

pisarskiej czytamy, że jest „najwięk- 
szym piewcą i poetą i polskiej przy- 
rody. Kto czytał „Sobola i Pannę", 
kto czytał ,„Puszczę”, nie będzie miał 
żadnych wątpliwości. 

A któż nie czytał? 
Przypomnijmy tu niezapomniane 

nastroje i tęsknoty jakie budziły noc- 
ne wędrówki z poetą po ostępach 

myśliwskich. Czar przyrody — kojący 
głębokim oddechem wiecznych i mą- 
drych praw, nasze codzienne, nietrwa. 

łe zatargi ze światem, Przejmujący 
nurt żywiołowej solidarności, który 
ogarnia nas przy pogańskim wprosł 
opisie głuszczowego toku. 

Przeznaczony na lekturę szkolną 
jest Weysenhoff jedynym bodaj pis 
rzem, do którego bryki wydawać nie 
opłaci się: młodzież szkolna woli prze 
czytać całość. Dla znawców stosun- 
ków szkolnych jest to argument do- 
statecznie poważny. 

Trudne lata wojenne przyniosły 
osłabienie twórczości. Wydana w 
1920 r. „Cudno i ziemia cudneńska* 
nie sprawiła większego wrażenia. 
Zaczęto bąkać o „kończeniu się pisa- 
rza, gdy w 1926 r. wydany „Mój 

    

pamiętnik literacki“ żywością treści, 
barwnością stylu przypomniał  na- 
szym rozdawaczom miejsc w literatu- 
rze dawnego Weysenhoffa. Potem 
ukazuje się „O sztuce pisarskiej Paw 
ła Cazin*, potem „Jan bez ziemi”, 

powieść, która naprawdę „poszla“ 
między czytelników. 

Ostatnie prace Weysenhoffa, tak 
wydawane w książkach, jak i umiesz 
czane w „Wiadomościach  Literac- 
kich** wykazały całkowitą stuprocen- 
tową żywotność i formę pisarską au- 
tora. Čieszyly się żywem zaintereso- 
waniem i jak najszerszem kołem czy 
telników. Tem większą stratą jest 
śmierć pisarza, po którym można się 
było jeszcze wiele spodziewać. 

Z fotografij Weysenhoffa patrzą 
na nas oczy wnikliwe i zdobywcze. 
Z kart książek przemawia rozumny. 
opanowany ironista, to znów gorący 
miłośnik naturalnego biegu rzeczy 
ziemskich, a więc miłośnik harmonji 
i prawdy. Te czynne oczy dopowia- 
dają czytelnikowi wiele. Że poeta nie 
pozwalał sobie na fuszerkę literacką, 
że sztukę pisarską traktował jako słu 
żbę społeczną, a nie gawędzenie ary 
stokratycznego facecjonisty, że kochał 
tworzywo swoje — język polski, dając 
biesiadę prawdziwą polszczyzny po- 
słusznej i pięknej, że wreszcie ten 
pogodny i zrównoważony ton, to owoc 
męskiego opanowania i hegemonji 
żarliwie zdobywanego filozoficznego 
spojrzenia na świat. 

  

Dlatego był Weysenhoff napraw- 
dę tym, który mógł stać na straży 
piśmiennictwa polskiego. Dzień dzi- 

siejszy przyniósł nowe zadania i nowe 
zagadnienia. Osiągając coraz szersze 
horyzonty dla literatury polskiej, no- 
wi ludzie zdobywają barwy pisarskie. 
Niezawsze jednak odkrycia będą isto- 
tne, niezawsze właściwe, I źle, jeśliby 
miało zbraknąć tych, którzy stanowią 
kapitał żelazny polskiego piśmiennie 
twa. Tych, którym rozgłos i sławę 
daje nie konjunktura, zgrabnie wyzy 
skana, a szczery talent rozkwitły w 
pracy. a bezkonkurencyjnie o miej- 
scu poczesnem decydująca — rasa 
pisarską. 

  

* @ 

Na lekcjach literatury polskiej w 
szkołach coraz częściej przy wczoraj- 

szych jeszcze nazwiskach słyszy się 
„od—do*%, — Urodził się... umarł... 
Coraz mniej tych, którzy są żywym 
pomnikiem piśmiennictwa naszego, 
coraz mniej własnym wzorem strzegą. 
cych klasy i poziomu twórczości. Je- 
den za drugim odchodzą hetmani my- 
śli polskiej... 

Smuntą to uroczystość ma dziś 
Warszawa — grześć i oddawać ziemi 
swego laureata. Zamknęły się czujne, 
czynne oczy, Nim jednak przysypie 
je piasek, winny nas zatrzymać przy 
sobie chwilę, byśmy zdali sobie spra- 
wę, że najpiękniejszym pomnikiem 
dla umarłych jest owoc pracy żyją- 
cych. J.
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WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU 
Niebywałe najście Cyganów na wieś. 

' Porwanie 6-letniego chłopca. Pościg i krwawa bitwa pomię- 
dzy Cyganami a włościanami. 

W. dniu wczorajszym w godzinach poran 
nych policja śledcza zaałarmowana została 
wiadome 6 rzadke notowanym wypad- 
ku jaki wydarzył się we wsi Słomianka, po- 
łożonej na terenie gminy kozłowskiej, gdzie 
dokonany został w dniu 7 b. m. prawdziwy 
najazd bandy Cyganów . 

O godznie 9 rano, gdy przeważna część 
włościan była zatrudniona przy sianokosach 
do wsi wtargnęła banda Cyganów, która do- 
konała mnóstwa kradzieży, przyczem por- 
wala pobliskiego pastwiska 6 koni oraz 
uprowadziła 6-letniego Stanisława Górkę. 
który bawił się na łące. 

Na wieść o najeździe Cyganów wyruszyło 

        

    

  

Policja wszczęła dochodzenie. 
w pegoni kilkunastu włościan, uzbrojonych 
w cepy, kosy i drągi. Tabor cygański dog- 
nano niedaleko wsi Mućki., Między Cyga- 
mi a ścigającymi ich włościanami wywiązała 
się formalna bitwa, która trwała koło pół 

godziny. 
Wynik bójki był tragiczny, bowiem na 

„placu boju* padł ugodzony Śmiertelnie ko- 
są Nikifor Nyrkin, Cygan, kilku włościan i 
Cyganów odniosło ciężkie pokaleczenia. 

Mieszkańcy wsi Słomiańce odebrali wszy 
stkie skradzione rzeczy, konie oraz 6 let- 
niego chłopca. N a miejsce wypadku przy- 
byla pelieja, która prowadzi dochodzenie. 

Kilku Cyganów zatrzymano. (e) 
   

Żywcem pogrzebani. 
Tragiczny wypadek 

W daiu wczorajszym podezas prac przy 
rczkepywaniu wielkiej góry położonej nie- 
daleko wsi Wróblewicze, gm. ostrowskiej 
wydarzył się tragiczny padek, który po- 
ciągnął za sobą dwie ofiary ludzkie 

Podczas podkopywania wzniesienia ob- 
sunęła się nagle ezęść wzgórza, zasypująe 3 
robctników: Inacego Lewickiego, Pawła Roń 
ko i Michała Kłoniewicza. 

Kupiec symulował 

          

Kupiec Hirsz Bobsztejn. który onegdaj 
powiadomił policję o napadzie rabunkowyni 
przyznał się wczoraj, iż napad symulował 

    

Zrabowane rzekomo pieniądze odnałezioi 

w gm. ostrowskiej. 
Mimo natychmiastowej pomocy nie zdo- 

łano wszystkich przywrócić do życia. 
Śmierć ponieśli Lewieki i Rońko, któ- 

remu zwały ziemi zmiażdżyły głowę. Urato- 
wano tylko Kłoniewicza. Odniósł on tylko 
nieznaczne pokaleczenie rąk i twarzy. Na 
miejsce wypadku przybyła komisja śledcza. 

(e) 

  

napad rabunkowy. 
zostały w wozie ukryte pod słomą. Bobsztej 
na pociągnięto do odpowiedzialności karnej 
za wprowadzenie w błąd policji. 

   

    

Krwawa bójka w restauracji w Budsławiu. 
W: jednej z restauracyj w Budsławiu mie 

dzy handłarzami wyn a pod- 
czas której otrzymał kilkanaście ciętych ran 
w piersi i głowę Kazimierz Krassowski z Na 

    Trok. Krassowskiego w stanie ciężkim od- 
wieziono do szpitala. Sprawców pobicia So- 
kalisa Antoniego i innych aresztowano. 

(ci 
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Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Mowogródku   

Dziś! Korona polskiej czoł. twórczości film. dźwięk.-śpiewnych 

10-ciu z PAWIAK 
granicznego poświęcenia się z dziejów walk narodu w 1906 r. 
W rol. gł: Batycka, Samborski, Brodzisz, Węgrzyn i inni 

Porywająca pieśń nie- 
śmiertelnej miłości bez- 

  

Lida. 
С. K. M. 

(co) (kto) (może) 
(na marginesie ruchu teatralnego 

w Lidzie). 
Potrzeba jest matką wy: 

-wi stare przysłowie. I rzecz ie. Brak sta 
łego ru w naszym grodzie zmusza społe- 
czeństwo lidzkie oraz wojsko do zas in 
go swemi siłami które jak się okazuje są 

do tego w większej części wcale zdolne. — 
Znany nam jest doskonale świetny zespół 
teatralny 5 p. Lotniczego który jednak 
stety że tak powiem Śpi ostatniemi czasy, 
następnie zespół K. P. W. pod fachowem kie 
rownictwme p. K. Jurago przemianowany 
ostatnio na Zespół Artystyczny m. Lidy, któ- 
ry przed kilku dniami wystawił z nadzw. 
czajnem powiedzeniem dwie doskonałe far- 

wreszcie na deski sceniczne wypłynął ze- 
spół 77 p. p. wystawiając poprzednio komed- 
je „Mąż z grzeczności* a w ub. sobotę wspa 
niałą rewję w 14 obrazach (z bisowaniem) z 
udziałem znanego artysty teatrów warszaw 

„skich p. Hanusza (odbywającego obecnie służ 
bę wojskową w 77 p. p.). Widzimy więc że 
życie na deskach scenicznych w Lidzie wre 
w całej pełni i co najłepsze że bez żadnych 
zatargów w rodzaju ZASP-u. 

Przej jednak do wspomnianej wyżej 
rewji wystawionej pod bardzo dowcipny:n 
tytułem C. K. M. (co kto może). Otóż niez 
mordowany na polu pracy kulturalno-oświa 
towej kpt. Tomanowski korzystając z pobytu 
na służbie wojskowej artysty teatrów war- 
szawskich p. Hanusza postanowił — jak sam 
mówi — zadziwić świat przez wystawienie 
pierwszej tego rodzaju rewji. Dobrał sobie 

tedy do pomocy panie: pułk. Śliwińską, 
pitanową Traczewską i swoją małżonkę o- 
raz p. p. kpt. Traczewskiego, por. Szrajn: 
por. Zdanowicza, Hanusza i kilku zdolr 
szych żołnierzy i rozpoczął pracę. 

ów — mó- 

  

    

  

      

            

   

  

   
   

    

   

Wyniki tej pracy oglądaliśmy załzawione- 
mi od nieustannego śmiechu oczami w ub 
sobotę na scenie teatru „Nirwana”%. Prze 
przepełnioną publicznością widownią przewi 
nęło się 15 obrazów (skecze, śpiewy, tańce, 
inscenizacje) z których jeden był lepszy od 
drugiego a ogólnie biorąc wszystkie bardzo 
pomysłowe i świetnie wykonane. Prak miej- 
sca nie pozwala mi pisać o poszczególnych 
obrazach, lecz jednak nieomieszkam podkre- 
ślić wielkich walorów scenicznych (nie mó- 
«wiąc o poświęceniu) pani pułk. Śliwińskiej. 
pani kapitanowej Tomanowskiej oraz p. p. 
Zdanowicza (przepiękny głos) Szrajnera. — 
Fajnberga no i rozumie się p. Hanusza. Na 
tomiast kpt. Traczewska aczkolwiek ma miłv 
głos lecz jednakże słaby i niepewny, zaś kpt 
"Tomanowski świetny jest w komedji czy — 
skeczu oraz doskonały reżyser, lecz zapo- 
wiadacz (conferansieur) nie bardzo — mało 
dowcipny i niewyraźnie mówi. Wielkie wra- 
żenie wywarły na publiczności dekoracje po 
«mysłu i wykonania kapitana Traczewskiego: 
dotąd nikt nawet przyjezdne zespoły nie mo- 
ga się podobnemi pochwał 

Nie wiem kogo tutaj winić ale obecność 
na sali uczenic z gimnazjum była nie koniecz 
na ze względu na niektóre dość pikantne kup 
lety. Rozumiem, że im się takie rzeczy podo- 
bają, lepiej niż inne naukowe czy historycz 
ne lecz trudno, będzie na to czas po matu- 
rze. 

Na żądanie publiczności rewja powtórzo 
na będzie w bieżącą sobotę dnia 9 lipca w 
"kino-teatrze „Nirwana* i jak mnie zapewnia 
p. kpt Tomanowski urozmaicona będzie no- 
wemi obrazami. M-ur 

    

  

Groźny pożar. 

Onegdaj około godz. 2 w nocy we wsi 
Helenowo, gm. iwiejskiej w mieszkaniu Kwa 
ста Michała wybuchł groźny pożar, który 
strawił niemal pół wsi. gdyż spłonęło 10 do 
mów mieszkalnych i 6 stodół. Straty narazie 
nie ustalone, w każdym bądź razie są znacz- 
'ne. Pożar powstał najprawdopodobniej z po 
wodu nieostrożnego obchodzenia się z o0g- 
miem. 

Szczuczyn k. Lidy. 
Akcja filantropijna. 

Pobudzeni ciężkim kryzysem, jaki panuje 
w naszem mieście założyliśmy przed 5 mie- 

-siącami komitet zapomogowy t. zw. „Dom 
chleba* — który udziela doraźnej pomocy 
75 podupadłym i zubożałym rodzinom. Fun- 
"dusze swoje cierpie komitet ze składek człon 
kowskich. Nadto zwróciliśmy się z apelem 
"do całej ludności miasta jakoteż do okolicz- 
mego ziemiaństwa o pomoc dla cierpiących 
nędzę rodzin Apel nasz odbił się żywem e- 
"chem w całej okolicy, a z ofiarami pośpie- 
Szyły niżej wymienione osoby, którym na 
tem miejscu składamy serdeczne „Bóg zap- 
ać" i wyrazy nagorętszego podziękowania. 

P. Starosta Józef Siellawo — 120 zł. 
„Ks. Marja Drucko—Lubecka — 50 Zl. 

  

   

Hr. Dunin — Borkowski (Oleszewicze) — 
1600 kg. kartofli. 

Adw. Witold Moraczewski 
— 800 kg. kartofli. 

Sędzia Jan Cholewa (Kordowszczyzna) — 
480 kg. kartofli pudów 

P. Bolesław Lisowski (L: 
kartofli. 

P. Makarewicz (Rakowice) — 400 pudów 
kartofli. 

Hr. Wereszczako (Wi Mojżejkowce) — 
10 zł. 

Dr. Aleksander Ruck (Prusawszczyzna) — 
10 złotych. 

P. Juljan Laskowicz 
— 10 zł. 

P. Mikołaj Grabowski 
320 kg. kartofli. 

P. Marja Połańska (Rutkiewicze) — 320 
kg. kartofli. 

P. Iwo Moraczewski (Mokszyce) 240 kg. 
kartofli. 

P. Wincenty Sergiej (Słonica) — 288 kg. 
kartofli. 

P. Kołopajło 
Pp. Gołub i Sul 
kartofli. 

(Andruszowo! 

   | 480 putów 

(Piatkowszczyzna) 

(Leszczanka) — 

  

aple) — 240 kg, kartofli 
— (Starzynki) 160 kg. 

  

P. Wiojeiech Berdowski (Szczuczyn) — 32 
kg. kartofli. 

P. Bortasiewicz — (Borki) 2 kg. miodu. 
P. Adoli Fejnger — 32 kg. kartofli i 7 zł. 
Ponadto chcemy podkreślić, że już w cią- 

gu ostatnich 10 lat bez przerwy Księżna Dru- 
cko-Lubecka rocznie rozdaje wśród biednych 
mieszkańców miasta 100 fur drzewa opało- 
wego a p. Juljan Laskowicz, właściciel mająt 
ku Iszczołny i Praskowszczyzny, obiecał do- 
starczyć drzewa na opał dla biednych rodzin 

Komitet Niesienia Doraźnej Pomocy 
Biednym Żydom w Szezuczynie koło 

Lidy. 

Brześć Litewski. 
Wielki pożar w Białej Podlaskiej. 

Dnia 5 b. m. Brzeska Zawodowa Straż 
Pożarna została zawezwana przez burmistrza 
Białej Podlaskiej do groźnego pożaru, jaki 
wybuchł w Białej. Niezwłocznie wyjechało 
pogotowie Zawodowej Straży, składające się 
z 2 samochodów, motopompy, oraz 12 ludzi. 
Również Brzeska Ochotnicza Straż Pożarna 
wydelegowała 1 samochód z pogotowia. Na 
miejsce pożaru straże przybyły ok. 23.40. 
Komendę nad eałą akeją objął komendant 
straży zawodowej Imroth. Okazało się, iż 
pożar powstał w dużym składzie mebli, przy 
zbiegu ulie Piłsudskiego i Zakościelnej, obok 
gmachu magistrackiego. Pożar objął sąsied- 
nie budynki i zagrażał całemu miastu. Po 
energicznej akcji ratunkowej, która się 0d- 
bywała w nader ciężkich warunkach, pożar 
został zlokalizowany o godzinie 2 w nocy. 

Pastwą pożaru padły dwa domy, wspom- 
niany skład mebli oraz dach i ściany 3 do- 
mów. Podczas akcji ratunkowej zawalił się 
sufit w jednym z palących się domów, 2a- 
grzebując trzech strażaków z Brzeskiej Za- 
wodowej Straży, którzy odnieśli poparzenia 
i potłuczenia. Jednego z nich pozostawiono 
w szpitalu w Białej, pozostałych dwóch po 
udzieleniu piewrszej pomocy odstawiono do 
Brześcia. Straty wynoszą około 200 tys. zł. 

Zaznaczyć należy, że skład mebli, w któ- 
rym wybuchł pożar. dwa dni temu ogłosił 
upadłość. 

  

Śmierć pod pociągiem. 
Pociąg zbiorowy, zdążający z Łunińca 

do Sarn, wpobliżu Łunińca przejechał mie- 
szkańca tego miasteczka 18-leiniego Alek- 
sandra Zieniewskiego, który jadąc bez bile- 
tu i chcąc się ukryć przed kontrolą, usiło- 
wał przeszkoczyć z jednego wagonu do dru 
giego i w tym czasie dostał się pod koła po- 
ciągu. ponosząc śmierć na miejscu. 

Zabici przez pirun. 
Wie wsi Rackiewicze, pow. kosowskiego w 

czasie burzy uderzył piorun w dom Zofji 
Kuźnierowej. zabijając ją, jej męża i 4-let- 
niego syna. Dom uszkodzony nie został. 

Prużana. 
Od pioruna. 

We wsi Szenie, pow. prużańskiego piorun 
uderzył w zabudowania Leśko Jana, które 
spaliły się doszczętnie, wraz z urządzeniem 
i większą ilością budulca. Pożar następnie 
przerzucił się na sąsiednie zabudowania, 
skutkiem czego spaliło się jeszcze 8 zagróń. 
Straty duże. Podczas akcji 5 ludzi zostało 
ciężko poparzonych. 

Troki. 
Dwoje dzieci 'utonęło w sadzawee. 
W! powiecie wileńsko-trockim utonęli w 

sadzawce: Stanisław Jankowski lat 4 i Kon- 
stancja Taraszkiewicz lat 5. (cj 

K: Ut R JI ESR МОЫ ВО ОЕБ 

Posiedzenie komisji historyczno-artystycznej 
Komitetu Ratowania Bazyliki. 

W dniu wczorajszym w lokalu od- 
działu sztuki urzędu wojewódzkiego 
pod przewodnictwem prof. Ruszczyca 
odbyło się posiedzenie komisji histo- 
ryczno-artystycznej Komitetu Ratowa 
nia Bazyliki Wileńskiej. 

Na posiedzeniu tem omawiano 
sprawę zakonserwowania zabytków 
w Bazylice Wileńskiej, a zwłaszcza 
w kaplicy Królewskiej i Św. Kazi- 

    

mierza. 
Pozatem omawiano sprawę orga- 

nizowania wystawy pamiątek. doty- 
czących odnalezienia grobów królew- 
skich. 

Wystawa ma się odbyć w drugiej 
połowie sierpnia. 

Po posiedzeniu członkowie kom:- 
sji zwiedzili podziemia Bazyliki. 

Wileński „Tasiemka” w spódnicy. 
Dochodzenie w Sprawie bandy wymusicieli zakończone. 
Jak wiadomo w Warszawie w sądzie оК- 

ręgcwym toczy się od kilku dni sensacyjny 
proces przeciwko ezłonkom bandy osła 
nego Tasiemki, która w ciągu 3-ch lat tero- 
ryzowała straganiarzy na t. zw. „Kercela- 
ku“, 

W. najbliższym czasie również i sąd wi- 
leński będzie miał do rozpatrzenia podobną 
sprawę. 

Niedawne donosiliśmy o zlikwidowaniu 
przez policję bandy wymusicieli, która w 
podobny sposób jak i „warszawiści* grase- 
wała śród straganiarzy przy ul. Subocz i w 
halach miejskich. 3 

Dochodzenie policji w sprawie tej ban- 
dy zostało ostatecznie w tych dniach zakeń- 
czone. 

Jak wy a ze Śledztwa członkowie tej 
bandy pod groźbą pobicia, luh zdemolowa- 
nia sklepów wymuszali od straganiarzy i 
sklepikarzy ekipy pieniężne. 

Poszkodowani tak się bali cwych wileń- 
skieh „tasicmkowcow“, iž nie odważali się 
nawet melliewać o krzywdach swych poli- 
cji, wobec czego banda znęcała się na nimi 
aż dotychczas bezkarnie. 

  

   

  

  

    

Dopiero, gdy właściciel pewnej restaura- 
cji przy ulicy Subccz niejaki Araksimowiez 
zmęczony ciągłemi wymuszeniami, zdobył się 
na Gcdwagę i Gdmówił im wydania jadła i 
napojów, bomba pękła. Banda mszcząc się, 
zdemałowała mu doszczętnie całe urządzenie 
restauracji. Na widownię wkroczyła policja 
i handa znalazła się w potrzasku. 

Charakterystycznem jest. że już po zde- 
maskowaniu bandy, strach przed zemstą u 
poszkodowanych był tak wielki, że nawet 
wówczas obawiali się składać obciążające ze- 

znanit. 
Najciekawsze jest jednak, że wileńskim 

„Tasiemką* ckazała się kobieta. Jest to do- 
brze znana policji niejaka Julja Kostecka, 
którą naturalnie peproszono siedzieć. 

Oprócz niej aresztowano także jej męża 
Władysława. 

Mężulek, jak i jego „czcigodna połowi- 
ca“ ma także niezwykłe bogatą i bujną prze 
szłość, gdyż był on karany aż trzykrotnie 
więzieniem, w tem jeden raz za dokonanie 

napadu rahunkowego. 
Materjały śledztwa preweneyjnego zosta: 

ły już przekazane władzom sądowym. (e) 

  

  

  

    

Właściciel domu chciał samowolnie 
wyeksmitować niezamsżną rodzinę. 

Wiełka awantura przy ul. Jeziornej. 3 kobiety zostały pobite. 
W. dniu wczorajszym w godzinach poo- 

biednich, ulica Jeziorna stała się widownią 
wypadku, który wywołał wielkie oburzenie 
wśród mieszkańców tej dzielnicy. 

W domu Nr. 8 przy wspomnianej ulicy 
zajmuje mieszkanie niezamożna rodzina Gu- 
dzieniewiezów, składająca się z matki, Marji 
Gudziniewiczówej Graz jej dwóch córek: 19 
letniej Anny i 17 letniej Marji. 

   

Sytuacja materjalna rodziny znacznie się 
estatnio pogerszyła i Gudziniewiczowa nie 
była w stanie zapłacić gospodarzowi domu 
komornego. 

Na tem też tle doszło w dniu wczoraj- 
szym do wielkiej awantury. W godzinach 
pochiednich właścicieł domu zgłosił się do 
mieszkania niezamożnej lokatorki i po krót- 
kiej wymianie zdań usiłował samowolnie wy 
eksmitować ją z lokalu. Gudziniewiczowa 
wraz z eórkami stawiły mu opór. Wówezas 
krewki kamienieznik pobił je dotkliwie. 

Krzyki maltretowanych kobiet zwabiły 
sąsiadów, którzy stanęli w ich obronie. Kres 
awanturze położyła policja. Na miejsce wy- 

    

  

  

padku zawezwano pogotowie ratunkowe. 
które udzieliło poszkodowanym kobietom 
pierwszej pomoc (e) 

  

Podczas wycieczki omal nie ponieśli śmierci 
W, dniu wczorajszym liczni wycieczkowi- 

cze byli świadkami mrożącego krew w ży- 
łach wypadku, który tylko chyba endem nie 
pociągnął za sobą tragicznych następetw, a 
mianowcie: Podczas wycieczki pewnego to- 
warzystwa, które znajdowało się na górze 
wpobliżu Karolinek, w pewnym momencie, 
widceznie pod ciężarem wycieczkowiczów 
obsunęła się ziemia i znacznych rozmiarów 
zwał ziemi wraz z dwoma wycieczkowiczami 
potoczył się pe stromej górze wdół do rzeki. 

O ratunku i mowy być nie mogło, gd 
góra jest de tego stopnia stroma, iż otrzyma 
ła nazwę „Łysej — Niezdobytej Przepaści* 
i w żaden sposób na niej zatrzymać się nie 
można, 

K 
| Dziś: Weroniki. 

  

    

  

  

     

Sobota | Jutro: Siedmiu Br. Męcz. 

Lipiec Wschód słońca — g. 2 m. 57 

Zachód > — 7 m 52 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 8/VIl — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia -- 26° С. 

ы па)муйзта -- 29° С. 

+ 15° С. 

  

” najnižsza 

Opad: — 

Wiatr: poludniowy. 

Tendencja: stan stały. 

Uwagi: — 

OSOBISTA 

— Urłop p. wojewody. Wi dniu dzisiej- 
szym. w sobotę 9 b. m. p. wojewoda wileń- 
ski Z. Beczkowicz rozpoczął swój urlop wy- 
poczynkowy. Podczas nieobecności p. woje- 
wody zastępować go będzie p. wicewojewoda 
Jankowski. 

Jak się dowiadujemy, państwo wojewo- 
dostwo Beczkowiczowie zamierzają spędzić 
czas urlopu p. wojewody w Druskienikach. 

MIEJSKA. 

— Znamię ezasów. Od dwóch tygodni 
biuro meldunkowe w Wilnie zawalone jest 
formalnie niespotykaną dotychczas ilością 
zmian adresów. Tłumaczy się to tem że obec 
nie w okresie urlopów i panujących upałów 
ludność wyjeżdża na letniska. Prowadzenie 
jednak dwóch mieszkań w dobie tak silnego 
kryzysu jest ponad możliwości finansowe 
letniskowiczów, wobec czego wyjeżdżając na 

2 pegranicza. 
Zajście na pograniczu litewskiem. 

Przed kilk udniami na odeinku graniez- 
nym Troki wpobliżu miejscowości Nożyczki 
3-ch uzbrojonych osobników usiłowało prze 
dostać się z Polski do Litwy. Osobnicy ci 
szczęśliwie uniknąwszy kontroli patroli pol- 
skieh, w chwili przekraczania granicy nat- 
knęli się na strażników litewskich.W, ciem- 
nościach nocnych wywiązała się krótka lecz 
zażarta wałka, w rezultacie której jeden z 
tajemniczych osobników został zabity oraz 
ranny jeden ze strażników. Dwaj koledzy za 
bitego korzystając z ciemności zdołali zbiec, 
zacierając za sobą Ślady ucieczki. 

Perypetje polskich rybaków. 

Przedwczoraj wieczorem rybacy łowiący 
ryby w rzece Niemnie w rejonie Druskienik 
zostali ostrzelani ogniem karabinowym przez 
strażników litewskich. 

Łódź z dwoma rybakami wyszła cało z 
obstrzału litewskiego i szczęśliwie przybiła 
do brzegu polskiego natomiast łódź rybaka 
Andrzeja Barańskiego dostała się w ręce 
strażników litewskich. 

W, dniu wczorajszym na skutek interwen- 
cji Litwini zwrócili Barańskiego z łodzią. 
Komendant litewski tłumaczył się, iż ryba- 
ków wziął za przemytników przewożących 
towary i dlatego polecił użyć broni. 

"się z góry p. J. P. w niezrozumiały sposób 

   

    

Spadająca z góry para młodych, jak się 
potem okazałe narzeczonych, uniknęła cu- 
dem niechybnej śmierci. Podczas staczania 

     

  

"i i spadła do Wi 
eg koło Łysej Góry jest nadzwyczaj głę- 

Pani J. P. będące dobrą pływaczką nie 

zwłecznie wydostała się z wody nie odnosząc 
większych pokaleczeń, Natomiast narzeczony 
pani J. P. K. B. odniósł szereg drobniej- 
szych pekaleczeń i zadraśnięć twarzy i rak, 
lecz cieszy się z tego. bówiem sądził, iż 
skręci niezawodnie kark. 

Po ohmyciu ran p. K. B. towarzystwo zre- 
zygnówało z dalszej wycieczki i powróciło 
do miasta. 

      

wieś likwidują oni w Wilnie swe meszka- 
nia. 

— Kemsja Technczna debatować będze 
nad pożyczką zagraniczną. Już w swoim cza 
sie podaliśmy, że Arbon dążąc do jak naj- 
szybszej źmiany w Wiłnie nawierzchni ulic, 
co zapewni autobusom dłuższą ich konser- 
wację zwrócił się do Magistratu z propozy- 
cją pośredniczenia w wyjednaniu długotermi 
nowej pożyczki w jednym z banków szwaj- 
carskich. Propozycja Arbonu zostanie szcze- 
gółowo omówiona na specjalnem posiedzeniu 
Komisji Technicznej, która zwołana została 
na dzień 11 b. m. 

— (Coraz mniej dorożek samochodowych. 
Przed kilku dniami zakończona została re- 
jestracja dorożek samochodowych. Tegoro- 
czna rejestracja wykazała dalszy, badzo po- 
ważny spadek, kursujących w mieście wo- 
zów. Obecnie ogółem kursuje na terenie mia 
sta 63 taksówki, podczas gdy jeszcze w roku 
ubiegłym było ich ponad 100. 

Zjawisko to tłumaczy się nikłą frekwen- 

cją jeżdżących, wobec czego właściciele do- 
rożek samochodowych wycofują stopniowo 
z obiegu swe maszyny. 

— Włypłata zasiłków rezerwistom. Przyj- 
mowanie zgłoszeń przez referat wojskowy 
Magistratu od rezerwistów, którzy w roku 
bieżącym odbyli, ćwiczenia i chcieliby otrzy- 
mać zasiłek już się rozpoczęło. Narazie zgło- 
szeń jest bardzo mało, gdyż pierwszy turnus 
ostatecznie wolnony będzie w połowie bm. 
Każdy zgłaszający się obowiązany jest dos- 
tarczyć wyciąg z ksiąg meldunkowych, wska 
zujący dokładnie ilość osób będących na je- 
go utrzymaniu, pozatem winien przedstawić 
dokument stwierdzający fakt odbycia ćwi- 
czeń. Wszelkie zgłoszenia nieformalne będą 
odrzucane. Włysokość zasiłków zależna jest 
od iłości dni spędzonych na ćwiczeniach i 
od ilości osób przynależnych od rodziny pe- 
tenta. 

— Do Komisarzy Spisowych w Wilnie. 
Naczelny Komisarz Spisowy p. Nagurski za- 
wiadamia, że odznaki za udział w II Pow- 
szechnym Spisie Ludności R. P. (9 grudnia 
1931 r.), będą wydawane w Centralnem Biu- 
rze Statystycznem przy ul. Dominikańskiej 
Nr. 2, w dniach 9 i 11 lipca r. b. w godzi- 
nach urzędowych. 

— Raz trzeba wreszcie uregulować spra- 
wę kąpania się na Wilji. Mimo ustalenia 
punktów dla kąpiących się na rzece Witji 
na przestrzeni od więzienia wojskowego do 
Tuskulan — ostatnio daje się zaobserwo- 
wać nieprzestrzeganie miejsc kąpielisko- 
wych i całe tłumy kąpiących się wilnian 
niemal pod okiem policji używają kąpieli na 
rzece w miejscach niebezpiecznych. Nie mo- 
żna się więc dziwić, iż w ostatnich dniach 
zanotowano szereg wypadków utonięcia. 

Dla bezpieczeństwa kąpiących się należy 
definitywnie ustalić miejsca dla kąpieli, a 
w razie wykroczeń przez kąpiących się na- 
kładać ostre kary. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Baczność Podofieerowie Rezerwy. W 

niedzielę dnia 10 b. m. odbędzie się Nadz- 
wyczajne Walne Zebranie o godz. 16,30 w 
pierwszym terminie i o godz. 17,30 w dru- 
gim terminie bez względu na ilość obecnych 
człnoków z następującym porządkiem dzien 
nym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
2) Odczytanie preliminarza budżetowego i 
dyskusja nad budżetem. 3) Referat organi- 
zacyjny kol. Przegalińskiego. 4) Dyskusja — 
nad referatem. 5) Włolne wnioski. 

Obecność członków konieczna. 

  

— Zebranie. Wi niedzielę dnia 10 b. m. 
o godz. 12.30 w sali Domu Ludowego przy 
ul. Sokolej — odbędzie się zebranie członków 
Związku Właścicieli Średn. i Drobn. Nier. 
m. Wilna — Dzielnicy Zwierzyniec, na któ 
re to zebranie mają się stawić wszyscy czł. 
Związku. 

      

  

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Koło Chemików Słuchaczy 0. $. В. 

(Wilno Nowogródzka 22 Instytut J. Śniadec- 
kiego) udziela wszelkich informacyj wstępu- 
jącym pragnącym pc ęcić się studjom che- 
micznym. W lipcu i sierpniu Koło jest czyn- 
ne w poniedziałki w godz. 15,30— 

Godziny urzędowania we wrześniu będą 

podane później. Koło udziela również infor- 
macyj listownie za nadesłaniem znaczka po- 
człowego na odpowiedź. 

  

     

      

ZABAWY. 
— Zabawa Ludowa. Związek Rezerwi- 

stów Rzeczypospolitej Polskiej Koło Wileń- 
skie organizuje w dniu 10 lipca r. b. Zaba- 
wę Ludową w parku Zakretowym, na prog- 
ram której złoży się ogromna iłość atrakcyj 
a mianowicie: tańce pod gołem niebem. węd 
ka szczęścia, koło szczęścia, wojna z murzy- 
nami, loterja z cennemi fantami, karuzela, 
siłomierz, strzelnica i wiele innych urozma- 
iceń. Trzy orkiestry oraz kilka tanich bu- 
fetów dopełnią urozmaicenia zabawy. 

Początek zabawy o godz. 10-ej rano. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie dni „Chaty za wsią” w Ber- 

nardynce. Dziś w sobotę dnia 9 lipca o g. 
przedostatni raz wielki dramat życiowy 

według powieści Kraszewskiego p. t. „Cha- 
ta za wsią“. Poza niezmiernie frapującą tie 
ścią „Chata za wsią* urozmaicona jest ory- 
ginalnemi tańcami i śpiewami co czyni ją wi 
dowiskiem barwnem i mełodyjnem a udział 
licznych chórów. statystów i baletu wprows- 
dza do sztuki dużo ruchu i werwy. 

— „Chata za wsią* w Parku Żeligowskie 
go. Wi niedzielę dnia 10 lipca o godz. 8.30 
po raz ostatni ukaże się „Chata 
na wolnem powietrzu w Parku Ż 
go. Dyrekcja Teatrów aby udostępnić 
za wsią” jak naj szym rzeszom widz 

miejsce przed estradą 
„ uigowy 30 

  

  

          

   

      

   

  

   

  

   
1.20 zł. 
gr. W: dniu tym 
ostatni w sezonii 

— Od kanapy... do fotela w Lutni. Dziś 
w soboię dnia 9 lipca o godz. 8.15 wesoła 
pełna pogody i słońca komedja Coolus'a i 
Rivoirea ..Od kanapy... do fotel: 
gallijski humor tej nedji pozwal: 

wi spędzić wesoło wieczór w Lutni. Przez 

ły czas widownia rozbrzmiewa śmiechem a 

ficzne brawa świadczą. iż zabawa trwa w 

całej pełni. 
— „Awantura w raju w Bernardynce. 

W niedzielę dnia 10 lipca o godz. 4. p. 

ostatni ukaże się jako popołudniówka 

»soła farsa Arnolda i Bacha „Awantu 
. Ceny miejsc zniżone. Zabawa w. 

        

  

     
          

  

    

   
   

    

    

  

apowiedź premjery w Bernardynce. 
premjerą w Bernardynce będzie 
a pt. „Florette i Pałapon*. W; jed- 

nej z głównych ról ukaże się po raz pierwszy 

w Wfilnie urocza artystka M. Grelichowska. 

RADIJO 
SOBOTA „dnia 9 lipca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dz. 

15.15: Rimskij - Korsakow  „Szecherezada“ 

y). 15.25: Kom. met. 15.30: Wiadomości 

wojskowe. 15.40: Audycja dla dzieci. 16.05: 
Koncert dla dzieci. 16.40: Przegląd wydaw- 

nictw perjodycznych. 17.00: Muzyka. 18.00: 

państwo Mandżurskie* odczyt wygł. 

Jaworski. 18.20: Koncert życzeń 

19.15: Tygodnik litewski. 19.30: Pro 

niedzielę. 19.35: Prasowy dziennik 

19.45: „Rewja wioślarzy” feljeton 

Nieciecki. 20.00: Muzyka lekka. 

Na widnokręgu”. 21.00: Komunikaty 

Koncert chopinowski 22.40: Wiadomo- 

  

     

   

   

  

   
   

   

  

NIEDZIELA, dnia 10 lipca 1932 r. 

10.00 Transmieja uroczystego nabożeństwa. 

11.58: Syganł czasu. 12.10; Kom. met. 12. 

Koncert. 13.00: „Dlaczego utworzono sądy 

pracy* odczyt wygł. J. Bloch. 13.10: Ki * 

cert. 14.00: „Odczuwanie piękna przyrody” 

odczyt wygł. Z. Jaworski. 14.15; Koncert. 

14.30: „Znaczenie raka dla jeziornego gospo- 

darstwa* odczyt wygł. Kulmatycki. 14.50: 

Koncert. 15.05: „Prace żniwne i požniwne“ 

odczyt wygł. inż. Krzyżewski. 15 Kon- 

cert. 15.40: Audycja dla dzieci. 15.55: Obra- 

zek dla dzieci najmłodszych eproszony 

gość: podług Rogoszówny. 16.05: Audycja 

popularna (pieśnie i piosenki). 16.30: Tran- 

smisja. 17.30: „Casanowa“ odczyt wygł. A. 

Czartkowska. 17.50: D. c. transmisji. 18.30: 

Muzyka taneczna. 18.55: Transmisja meczu 

piłkarskiego (Polska—Szwecja). 19.25: „Ble- 

dy w wychowaniu dzieci“ odczyt Ostrow: 

skiego. 19.40: Program na poniedziałek. 19.45 

Skrzynka techniczna. 20.00: Koncert. 20.4 $ 

Kwadrans litewski. 21.05: Koncert. 21.50: 

Komunikat sportowy z prowicji. 21.56: Wil. 

komunikat sportowy. 21.58: Komunikaty. 

22.10: Muzyka taneczna. 22.40: Komunikaty. 

22.50: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
SUŁKOWSKI. 

Dnia 9 lipca o godz. 15.40 nadaje Lwów 

„Sulkowskiego“. Zradjofonizowany ten. dra- 

mat St Żeromskiego został ujęty specjalnie 

w ramy audycji dla dzieci i młodzieży. 

KONSTRUKCJA MANDŻURII. 

Tegoż dnia o gdz. 18,00 prof. Jan Ta- 

worski omówi przed audytorjum radjowcm 

jeszcze jeden temat z cyklu wygłaszanych 

przed mikrofonem odczytów — „Nowe pań- 

stwo mandżurskie*. W, prelekcji tej zapoz- 

nają się radjosłuchacze z ciekawemi elemen 

tami, na których opiera się ten nowy or 

ganizm polityczny. 

WOJTOWICZ GRA CHOPINA. 

Dnia 9 lipca o godz. 2.05 odtwórcą soboty 

chopinowskiej będzie wirtuoz i kompozytor 

Bolesław Wojtowicz, który wykona nokturn 

Des—dur, drugą balladę F—dur, dwa prelud- 

ja i trzy etiudy. 

WA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE KUPCA Z BIAŁEGOSTO- 

KU Wi WILNIE. 

W dniu wczorajszym naskutek listów goń 

czych otrzymanych przez tutejszą policję 

śledczą Gd prokuratury przy sądzie okręgo- 

wym w Białymstoku, w jednym z hoteli wi- 

leńskich aresztowany został przez wywiadow 

eów wydziału śledczego kupiec Józef-Lejba 

Orbach z Białegostoku oskarżony © fałszo- 

wanie i rozpowszechnianie sfałszowanych 

weksli na znaczną sumę. Orbach po zdema- 

skowaniu zniknął w przeddzień aresztowania 

z Białegostoku i ukrywał się w Wiilnie, gdzie 

został jednak aresztowany . 
Orbacha w dniu wczorajszym przesłano 

pod eskortą policyjną do Białegostoku. (e) 

ODNALEZIENIE ZWŁOK TOPIELCÓW. 
W. dniu 7 b. m. zostały wydobyte z rzeki 

Wilji około mostu Zwierzynieckiego zwłoki 
topielca Tytusa Kazimierza. Zwłoki zabez- 
pieczono do decyzji władz prokuratorskich. 

Wi dniu wczorajszym w godzinach poran- 
nych wpobliżu mostu przy ul. Antokolskiej 

   

   

  

     
   

  

  

Kampanja przeciwko Kolejowemu 
Przysposobienia Wojskowema. 
Obeserwując w państwach obcych ruch 

licznych organizacyj o cha terze przyspo- 
sobienia wojskowego ludności cywilnej, a w 
szczególności w Niemczech, gdzie jak podaje 
nieoficjalna statystyka, tylko szturmówki 
hitlerowskie liczą ło pół miljona wojsko 
wo wyćwiczonych członków. a pokrewne 'm * 
organizacje jak: „Reichsbannerł,  „Starl- 
helm*, drugie pół miljona poczciwych miesz 
czuchów, gotowych w każdej chwili chwycić 
za karabiny, my Polacy musimy szczególną 
pieczą otaczać u nas organizacje przysposo- 
bienia wojskowego ludności cywilnej. 

Od rozwoju tych organ yj, skupiających 
w swem łonie jak najliczn. rzesze ludno- 
ści cywilnej, odpowiednio wyszkolonych na 
wypadek wojny zależy skuteczna obrona Pań 

s one kadry przysposo- 
wojskowych, staną się oparciem dla 

    

  

     
  

  

        

      
bień 
wojska. 

Wi Polsce jedną z bardzo poważ 
   

ych or- 
ganizacyj o charakterze wyszkolenia wojsko- 
wego swych członków, jest „Kołejowo Przy- 
sposobienie Włojskowe** skupiające w swem 
łon ące pracowników kolejowych od 
naj. ych do najwyższych stopni służbo- 
wych. 

Uzasadnienia. jakie znaczenie mieć będzie 
ta organizacja dla obrony Państwa, uważam 
na tem miejscu za zbędne, bo każdy z oby- 
wateli rozumie, czem są koleje w czasie woj 
ny. 

Ostalniemi czasy menerzy PPS. rozpoczę* 
li nie przebierając w środkach kampanję 
przeciwko  „Kołejowemu  Przysposobieniu 
Wojskowemu“, a funkcję ..Grubej Berty* 
ostrzeliwującej cuchnącemi nabojami pozye- 
je K.P.W. spelnia ich pismo „Robotnik*, ob 
słu e przez kanonierów z szeregów „Dru 
giej Międzynarodówki*. O ile posiadam po- 
ufne informacje, to państwa ościenne nam 
wrogie, niechętnem okiem spoglądają na roz 
wój KPW. i jakimś dziwnym zbiegiem oko- 
liczności tego samego zdania są u nas do 
wódcy z PPS. Czyżby to uczucie wspólne 
miało źródło, w kolebce marksizmu i hitle- 
ryzmu. które następnie na granicy państw 
się rozszczepia, płynąc oddzielnemi łożys- 
kami lecz do jednego celu? 

Nie chciałbym twierdzić, 

  

     

          

że cuchnącej 

   

    

amunicji umysłowej dla zwalczania KPW. 
dostarcz „ROBOTNIKOWI* z magazv- 

lub trzeciej „Międzynarodówki”, 
jednak wszelkie ataki tego pisma na KPW. 
w formie nierzeczowej uważam za robotę 
dla Niemiec i Sowietów. 

Ostatnio w .Robotniku* z dnia 26. 6. r. 

b. Nr. 214 ukazał się artykuł wyssany z ma 
łego palca Hitlera, opisujący w świetle fał- 

em i nikczemnem opis uroczystości poś 
enia sztandaru Ogniska KPW. w Brześ- 

ciu, która miała miejsce w dniu 5. 6. r. b., 
imponująco przy licznem 
przedstawicieli Dyrekcji 

„ wojskowości ;i przedstawicieli władz 
państwowych i komunalnych. 

W? artykule tym posiadającym wybitne 

cechy „paszkwiłu* autor stara się podważyć 
znaczenie KPW. wśród mas kolejarzy. nie- 
zaniedbując przytem skorzystania z nadarza 
jącej się okazji ugryzienia przedstawicieli 
Dyrekcji K. P. i Władz KPW. powyżej łydki. 

Między innemi kanonier reporterski z 
„Robotnika* podaje, że na przygotowanie tej 
uroczystości z funduszów Wydziału Drogo- 
wego K. P. Odział Brzeski wydał 40.000 zł.. 
co jest wierutnem kłamstwem godnem pier- 
wszorzędnego paszkwilisty. Cała uroczystość 
odbyła się staraniem członków Ogniska K. 
P. Wt w Brześciu, a Zarząd Okręgowy K. 
P. Wi na cel ten przyznał subwencję w su- 

mie 400 zł. 
Gdyby nawet Dyrekcja K. P. z wolnych 

funduszów przyznała na rzecz K. P. Wi ja- 
kąś kwotę, nie uważałbym to za coś zdroż- 
nego, bo kwota taka służyłaby tylko dla ce- 
lów związanych z obroną Państwa. 

Niepotrzebnie panowie kanonierzy z „Ro- 
botnika* drą szaty na widok wzmacniania 
się szeregów chętnych służenia Ojczyźnie z 
bronią w ręku. 

Pozatem w omawianym artykule jego au- 
tor, kandydat do nagrody za najbezczelniej- 
szy paszkwił, w niecny sposób przedstawia 
skromny żołnierski obiad urządzony z dob. 
rowolnych składek członków jako ucztę god- 
ną Lukullusa. 

Czasami dziwnie się rzeczy skladają, nie 
wiem czy zrządził to przypadek, że na dzień 
omawianej urocystości zjechali do Brześcia 
incognito wybitni przedstawiciele „Drugiej 
Międzynarodówki* p. p.: Stążowski Prezes 
Zawodowego Związku Kolejarzy i były poseł 
+ P. P. S. Kuryłowicz, czyżby przyjechali 
jako obserwatorzy manewrów K. P. Wi? -- 
Czy bytność ich ma związek z akcją rozbi- 
jania K. P. W.? 

Stwierdzić muszę. że wszyscy pracownicy 
Dyrekcji Wileńskiej K. P. czujący patrjoty- 
cznie uważają dla siebie za zaszczyt należe- 
nie do KPW. i ci są oburzeni na przypusz- 
czanie przez menerów PPS. ataków godzą- 
cych w siłę obronną Państwa. 

W” czasie przejazdu pociągiem, po ukaza- 
niu się wspomnianego artykułu podsłysza 
łem rozmowę nieznanych mi osobników, któ 

rzy szeptali: że artykuł ten ukazał się na za- 
mówienie „ambasadora, tylko nie zrozu- 
miałem, czy partyjnego, czy też związko- 
wego. 

nów drugi 
   

  

    

   

  

   

   

    

   
  

        

  

  

  

  

IU (©) Puchalski i 

Prezes Zarządu Okręgowego. 

również wydobyto zwłoki topielca, którego 
nazwiska narazie nie ustalono. Zwłoki prze- 
wieziono do kostnicy przy szpitalu Św. Ja- 
kóba. Jak przypuszczają, są to zwłoki żoł- 
nierza Pogorzelskiego. który utonął przed 
trzema dniami podczas kąpieli w Wilji. (e) 

ZAMACH SAMOBÓJCZY 27-LETNIEJ 
_ MĘŻATKI. : 

W. dniu 7 b. m. Koziełło Karolina, lat 27, 
mężatka (Połocka 8) w celu pozbawienia się 
życia wypiła esencji octowej. Desperatkę od 
wieziono do szpitala Sawicz w stanie nieza* 
grażającym życiu. 

ZGWAŁCENIE. 

W: dniu 7 b. m. Paszulejcowa Anna (Nie- 
miecka 22) zameldowała, iż w. nocy z dnia 
6 па 7 Ъ. ш. na górze Trżykrzyskiej została 
zgwałeona przez Józefa Mamerta Iwaszkie- 
wicza (Piłsudskiego 5). Iwaszkiewicz został 
zatrzymany. 

  

KRADZIEŻE. 
— W| dniu 7 b. m. Bezdel Alfons (Kal- 

waryjska 105) zameldował o kradzieży z nie 
zamkniętego sklepu różnych artykułów spo- 
żywezych oraz mydła łącznej wartości 200 
złotych. Ustalono, że kradzieży tej dokonała 
Korbut Jadwiga-Irena (Wileńska 3), którą 
narazie nie zatrzymano, 

— W dniu 7 b. m. z klatki schodowej do- 
mu Nr .12 przy ul. Biskupiej na szkodę Pup- 
ko Lejby (Wiłkomierska 81), został skradzio 
ny rower wartości 100 zł. Ustalono iż kra- 
dzieży tej dokonał Borysewicz Stanisław ul. 
Połocka 4, którego zatrzymano. 

— Wi dniu 7 b. m. z taksówki na ul. Ja- 
giellońskiej, na szkodę Moszczyńskiego Mi- 
kołaja (Węglowa 19) zostało skradzione koło 
wartości 100 zł. Ustalono iż kradzieży tej 
dokonał Polaczek Jochel (Sofjaniki 15), któ- 
rego ze skradzionem kołem zatrzymano, 

Humor. 
LEPSZY PRAWDZIWY. 

Wiuj (na którego kolanach jedzie Jasio): 
— No co, podoba. ci się taka jazda? | 
Jasio: — O tak, ale wolałbym jechać na | 

prawdziwym ośle. (Le Rirej 
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Towarzystwo Popierania 
Wytwórczości Krajowej. 

Zaostrzona walka imperjalizmów gospo- 
darczych o międzynarodowe rynki zbytu pro 
wadzi państwa do organiozwania rynków 
wewnętrznych. Są one czujnie chronione 

czane dla wytwórczości krajowej. 
Chcąc wciągnąć społeczeństwo polskie i zor 
ganizowač je do walki o zapewnienie wew- 
nętrznego rynku wyłącznie dla towarów wy- 

twórczości krajowej i dla własnych rąk ro- 
boczych, powstało Centralne Towarzystwo 
Popierania Wtytwórczości Krajowej. 

P. minister dr. L. Janta Połczyński pre- 
zes tego mowopowstałego Towarzystwa wy- 

jaśnia cele i zadania popierania wytwórczoś 
ci krajowej: 

„Kryzys zdławił rozwój międzynarodowej 
wymiany towarowej. Sprzedaje się zagranicę 
coraz mniej i z coraz większym trudem. 
Stąd wniosek i nakaz sprzedawać więcej na 
rynku wewnętrznym. Praca nad rynkiem 
wewnętrznym staje się w niespotykanych do 
iąd rozmiarach punkiem ciężkości wysiłków 
rządów i społeczeństw. Praca ta jest pojmo- 
wana jako pogłębienie i umocnienie wew- 

nętrznej ekspansji gospodarczej. Skuteczność 
jej zależy od ciągłości i planowości, słowem 
od ujęcia tej pracy w należyty karb 
organizacyjny, w ten sposób, aby niezależnie 
od celów doraźnych tworzyła wartości sta- 
łe. 

Zgodnie z temi zasadami powołane zo- 
stało do życia Centralne Towarzystwo Po- 
pierania Wytwórczości Krajowej. Przykła- 
dy podobnych organizacyj istnieją w więk- 
szości krajów zagranicznych. 

Myślą przewodnią naszych poczynań jest 
wychowanie obywatela — spożywcy i obywa 
tela — wytwór: Uczynić spożywcę świa- 
domym uczestnikiem pracy wytwórczej włas 
nego kraju, stworzyć zrozumienie wytwór- 
cy, że jego praca jest fragmentem wielkiej 
całości, — oto synteza dążeń Towarzystwa. 
Z rozwinięcia tej myśli wychodzą kierunki 
praktycznego działania. 

Wkpółpraca w gospodarczem wychowan%u 
społeczeństwa, wpływa na należyte uwzględ- 
nianie momentów gospodarczych w naucza- 
niu szkolnem, wszystko to wpływać powin- 

ne w kierunku narastania zbyt małej jeszcze 
u nas liczby obywateli dla których myśl po- 
pierania wytwórczości jest czemś więcej, a- 
niżeli tylko przemijającem i nierzadko na- 
dużywanem hasłem. dla których mieści ona 
w sobie określoną i jasno pojętą treść go- 

spodarczą. 
Jasne jest, że ów zasięg akcji popierania 

wytwórczości krajowej napotykać musi na 
pewne trudności, wywołane koniecznościami 
gospodarczemi i politycznemi na innych od- 
cinkach. Wchodzi tu w grę niemożność a 
nawet szkodliwość zbyt daleko idącego od- 
cięcia się od zagranicy, potrzeba utrzymania 
warunków, sprzyjających dopływowi kapi- 
tałów zagranicznych, jednem słowem wcho- 

   

   

    

   

   

  

   

  

dzi tu w grę zasada: „dout des*, na której 
opierają się międzynarodowe stosunki 
gospodarcze. — W. obrębie jednak tych 
ograniczeń, nasza rzeczywistość gospodarcza 
nastręcza bardzo szerokie pole diałan'a dla 
należytego zracjonalizowania naszego przy- 
wozu, przestawienia go z jednych artykułów 
ma inne, z możliwie jak najmniejszem usz- 
czerbkiem dla własnej wytwórczości. 

ek. 

Liu 25 LL 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Lili LL LTS 23) 

  

Dtwiek. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

DZIŚ! 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

nica całego 

CENY od 25 
Dźwiękowe Kino 

CASINO 
wielka 47, tel. 15-41. 

nalnego 

Dfwięk. teatr świetlny CENY zniż. 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28   

CENY znacznie zniżone od 30 i 40 gr. 
Piękna melodyjna operetka 

Konflikt dwóch pięknych kobiet! 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

DZIŚi Słynna gwia- 
zda ekranu, ulubie- 

świata 
Na tle najpopularniejszej piosenki. 

F., parter dz. 60 gr. 
DZIŚ! Wielki film czeski w jęz. czesk 

Piętno nieślubn. pochodzenia. 
NA SCENIE: Występ fenome- 

jasnowidza - telepaty 

KU RJ E R w 

SPORT. 
WALNE ZEBRANIE K. S. „DRUKARZ%*. 

W] niedzielę dnia 10 b. m. o godz. 9 rano. 
w lokalu Zakł. Graf. „Znicz* przy ulicy 
Jańskiej 1 odbędzie się Doroczne Walne 
ranie członków K. & Drukarz*. 

Obecność wszystkich członków konieczna 

     
    

WALNE ZEBRANIE SEKCJI 

WIOŚLARSKIEJ W. K. S. „POGOŃ*. 

We wtorek dnia 12 b. m. na przystani 
odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Sekcji Wiioślarskiej W. K .S. „Pogon“. 

Początek o gd. 18. W razie bragu quorum 
zebranie rozpocznie się w drugim terminie 
o g. 18 m. 30., bez względu na ilość obecnych 

KOM KAT 

Wileńskiego Związku Okręgowego Piłki 
Nożnej z dnia 6 lipca 1932 roku. 

i. Uehwały Wil. ZOPN. 

1) Uehwałono protokół ostatniego posie- 
dzenia przyjąć bez zmian. 

2) Uchwalono z dniem 15 lipca 1932 roku 
delegować do Baranowicz na przeciąg 1-go 
miesiąca jako trenera p. Truchana Jana. 

3) Uchwalono że z tytułu kosztów ponie- 
sionych na utrzymanie trenera Podokręg 
Baranowicze, ma pokryć koszta przejazdu 
trenera i odjazdu w. g. taryfy wojskowej. 
oraz koszta mieszkania. Ryczałł zaś w wy- 
sokości 150 zł. pokrywa Wil. ZOPN, 

4) Uchwałone wezwać Podokręg Bara- 
nowicze do nadesłania do dnia 12 lipca b. 
e projektu NOZE trenera OZPN. 

5) Uchwalono 53 raz ostatni wezwać klu 
by załegające z opłatami z tytułu wkładek 
członkowskich 4 proc. od zawodów oraz 7a- 
ległych długów i kar by wpłaciły wszystkie 
zaległości nieodwołalnie do dnia 20 lipca 
b. r. Skarbnik w dniu 19 lipca b. r. przeka. 
że przewodniczącemu Wydz. Gier i Dyscy- 
pliny wykaz klubów zalegających z opłata 
mi w celu wstrzymania zezwoleń na mecze 
tak mistrzowskie jak i towarzyskie klubom 
zolegających które na mocy poprzednio pow 
ziętych uchwał z dniem tym zostaną zawie- 
szone w prawach członka. 

6) Uchwalono przypadające rozgrywki w 
czasie trwania zawieszenia klubu uznać val- 
kowerem na rzecz klubu, który zobowiąza- 
nia swoje uregulował. 

7) Uchwalono delegować na W. Z. Pol. 
skiego Związku Piłki Nożnej dzień 24 lipca 
1932 r. Majora Kozłowskiego Adama. 

8) Uchwalono dzień Wil. ZOPN. urządzić 
w dniach 3 i 4 IX b. r. 

9) Uchwalono na dzień Wil. ZOPN. ro- 
zegrać pomiędzy klubami Wileńskiemi puhar 
przechodni Wil. ZOPN. specjalnie na dzień 
ten ufundowany systemem rozgrywek puha- 
rowych. 

10) Uchwalono w dniu Wil. ZOPN. u- 

rządzić defiladę graczy w kostjumkach spor- 
towych przez ulice miasta w celu propagan- 
dy sportu Piłki Nożnej. 

11) Uchwalono opracowanie regulaminu 
rogrywki puharowej w dniu Wil. ZOPN. po 
wierzyć wydziałowi Gier i Dyscypliny. 

12) Uchwalono zarządzić apel wszystkich 
graczy A klubowych klubów na boisku spor. 
towem WIKS. 6 p. p. Leg. w dniu 9 lipca 
b. r. o godzinie 17.30. Niestawiennictwo 
nieusprawiedliwione karane będzie dyskwali- 
fikacją 

13) Uchwałono darować pozostałą karę 
graczowi Rejzinowi z ŻAKS-u z dniem 6-go 
lipca b. r. 

14) Uchwalono dokooptować do Wydzia- 
łu Gier i Dyscypliny p. p. Nelkina Michela 
i p. Łukaszewicza Franciszka. 

   

Zarządu 

  
  

  

    

Marlena Dietrich 

jako 

Dziewczę z baru 
Muzyka franc. Lehara. W rol. głównych: Łina Clarese, Jane Marese i Roland Toutajn. 

Seanse o godz. 5, 7, 9i 10'15, w dnie świąt. o g. 330 

„złoty młodzieniec" 
arcywes 100% przeboju śpiew.-dźwięk. 

   15) Uchwałono wydać 2 legitymacje wol- 
nego wstępu na bois jedną dla lekarza z 
poradni sportowej, oraz drugą dla fotogra. 
fa związkowego. 

    

II. 5 proc. na rzecz P. C. K. — zwolnienie. 

Związek Polskich Związków Sportowych 
zawiadamia, że wskutek poczynionych przez 
Zarząd starań w Sejmie i kompetentnych 
władz — amatorskie zawody sportowe 
zwolnione od opłat na rzecz Polskiego ( 
wonego Krzyża na mocy art. 2 z dnia 
stycznia 1932 r. Dla uniknięcia opłat kluby 
organizujące amatorskie zawody sportowe, 

winny w magistratach przy staraniu się o 
bilety wstępu na zawody składać zaświad- 
czenia Związku, że urządzane przez nie za- 
wody są amatorskie. 

IM. Hakoach Wiedeński — 

PZPN. zakomunikował, że w 
H paciu) BL Hakoach V 

az z zamiarem ur: 

m roku tournee po Polsce 
leń na zawody pomiędzy 

klubami polskiemi a klubem wiedeńskiem u- 
dzielać nie będzie. 

    

  

    

  

  

   

   
    

  

    

zakaz rozgrywek. 

  

   
    

     

    

IV. Bilety na mecz Polska—Szwecja 
— nabywanie w PZP) 

PZPN. postanowił dla klubów A-klaso- 
wych do dnią 7 lipca b. r. w drodze 
mówień pocztowych sprzedawać po 
biletów siedzących po 1.50 zł. na me 
ki nożnej Polska—Szwecja. 

Kluby mogą się zwracać bezpośrednie. 

  

   

  

   

„WIDZEW* W WILNIE. 

Jak się dowiadujemy dnia 24 b .m. za- 
wita drużyna robotnicza piłkarska z Łodzi 
„Widzew“, ktėra rozegra tu dwa spotkania 
z 1 p. p. Leg. i „Makabi“. 

  

NARODOWE ZAWODY STRZELECKIE 

ODBĘDĄ SIĘ W: POZNANIU. 

że termin 7 narodo- 
wych zawodów strzeleckich, myśliwskich i 
łucznych o mistrzostwo Polski 1932 roku, 
oraz pierwszych kobiecych narodowych za- 
wodów strzeleckich i łucznych o mistrzo- 
stwo Polski został ostatecznie ustalony na 

czas od 11 — 18 września r. b. 
Zawody te odbędą się w Poznaniu (Iskra) 

Dowiadujemy się. 

UDZIAŁ POLSKI 
W MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH 

SZYBOWCOWYCH. 

Wj międzynarodowych zawodach szybow 
cowych, które odbędą się w Rhon (Niemcy) 
w dniach od 12 b. m. do 3 sierpnia b. r. 
weźmie udział ekspedycja polska, składaj. 
ca się z dwóch pilotów szyboweowych, inž. 
Grzeszczyka i p. Łopatniuka (obaj z Aero- 
klubu Lwowskiego), pilota motorowego kpt. 
Skarżyńskiego, oraz 10-ciu osób obsługi. 

Polscy piloci szybowcowi wezmą udział 
w zawodach na dwóch płatowcach bezsilni- 
kowych: „Lwów*, oraz SG. 28, który wyko- 
nany został na zamówienie zarządu głównego 
L.O.P.P. w Państwowych Zakładach Lotni- 
czych. Kpt. Skarżyński uda się do Rhon na 
„Afrykance* Ł. 2, która prawdopodobnie ho- 
lować będzie polskie szybowce. 

  

LEKKOATLETYCZNE REKORDY 

SOWIECKIE. 

Bardzo rzadko dochodzą do nas wieści. 
przeważnie niedokładne o ruchu sportowym 
w Sowietach. Wfiadomo tylko, że Sowiety 
popierają bardzo silnie sport i wychowanie 
fizyczne. O poziomie tego sportu trudno na- 

  

(Miłostki CENY 

wiedeńskie) od 

30:40:     
w przeboju špiewno- -Ažsie kovas 

Całuję twoją dłoń, madame! 
CENY: Balkon 80 gr., parter 60 gr. na SZL seanse. 

O KROK OD HAŃBY 
Czech $. Svobodowa, Zdenka Listowa, Józef Rowenski i Warner Feutterer. 

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

Władzia ZWIRLICZA 
Dziš diugooczekiwana premjera! Božyszcze kobiet, ulub. cał. & 

0430 $r. Rod la Rocque 
Nad program: Najnowszy tygod. dźwięk. oraz 3-akt. arcywes. kom. dźwięk. p t. „Haroldek wśród piratek* 

z dawnoniewidz. ulubieńcem Haroldem Licyd oraz Bebe Daniels. 

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

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

iata i: DJABEŁ 

  

Początek o godz. 2, 4, 6, 8i 10'15 

I-L4 EN Si Ki I Kr 154 (2306 

oszczędnościowe Z OSTATNIEJ CHWILI "OLEK o. 

Chiny nawiązują stosunki 
dypiomatyczne z Sowietami. 

  

TOKJO. 8.VII. (Pat. ) Rząd chiń- 
ski wystąpił z propoz nawiązania 
stosunków dyplomatycznych z Sowie 
tami w celu przeprowadzenia roka- 
wań o pakt o nieagresji. Karachan, 
informujące o tem ambasadora japoń- 
skiego w Moskwie, oświadczył, że S0- 

  

  

wiety są gotowe ppwróeić do nos- 
malnych stosunków z Chinami nawet 
bez względu na ten pakt. 

W sferach urzędowych Tokjo 
krok ten uważany jest za manewr 
ze strony Chin w celu wywarcia pre- 
Sji na Japonję w kwestji Mandżurji. 

  

Niezwykły polėw. 

  

  

  

Przed kilku dniami rybacy z pod Chełma złowili w Wiśle niezwykle wiel- 
kiego jesiotra, ważącego 3 ctn. Na zdięciu naszem widzimy złowionego 

jesiotra oraz rybaków, którym udał się ten niezwykły połów. 

pisać coś konkretnego, nie mamy bowiem 
żadnych danych porównawczych ze względu 
na zupełny brak kontaktu między Sowietami 
a zachodnimi sąsiadami. Naogół władze so- 
wieckie zwracają większą uwagę na t. zw. 
wozwój sportu wszerz (wśród najszerszyc! 

mas) aniżeli na poszczególne „gwiazdy 
sportowe. Rekordomanja jest tam zwalczana 
Mimo to poziom lekkoatletyki sowieckiej. 
jak wynika z ogłoszonej w „Prager Presse'* 
listy rekordów jest wcale wysoki. W; porów- 
naniu z Polską sowiecka lekkoatletyka stci 
nieco niżej w konkurencjach męskich, pod- 
czas gdy w konkurencjach kobiecych poziom 
jej jest więcej wyrównany, z wyjątkiem oczy 
wiście dysku i niektórych konkurencyj. Li 

- stę rekordów sowieckich „podajemy poni: 
100 m. Kornienko 10:7; 200 m. Kornien- 

ko 22; 400 m. Podgajewski 50,2; 800 m. Ba- 
ranow 1:58,9; 1.500 m. Denisow 4:08,8; 3.000 
m. Kivikjas 9:12,8; 5.000 m. Kivikjas 15;39,2; 
10.000 Ma 32:34; 110 przez płotki. Of- 
siniakow 16,4; 400 m. płotki  Polikarpoff 
59.6; 4X100 i 4X400 m. sztafeta moskiew- 

skiego klubu sportowego 43,6 i 3:318; szta- 
feta szwedzka — Klub sportowy Piszewiki 
2:03.6; skok wdal Parfianowicz 695: skok o 
tyczce Diaczkott 382; skok kzwyż Swatsibaja 

      

     

      

     

  

   

    

  

CZEPKI KĄPIELOWE E 
w największym wyborze 

pe najniższych cenach poleca 

SKŁAD APTECZNY 

6 (dawn. „I. B. SEGALL'') 
” R MICKIEWICZA 5, tei. 8-73 

Najnowsze i najmodniejsze wzory. 

BEKEAWARCEZENE 
NIEBYWALE TANIO! 

ROWERY 

  

„UNIWERSAL“ 

193; trójskok Antoszoff 13.31; oszczep Resze- 
tnikoff 63,95; dysk Wstawkin 42,41; kula 
Markoff 13,85; rzut młotem Liakoff 45,68. 

W. konkurencjach kobiecych wyniki są 
nstępujące: 60 m. Szamanowa 7,8; 100 m. 
Szamano 12,8; 200 m. Stogowa 26,4; 400 

m. Kužniecowa 1:01,2; 800 m. Spiridowa 
2:23,6; 1000 m. Spiridowa 3:13,6; 1500 m. 
Muskina 5:18,2; 4X100 m. moskiewski klub 
sportowy 51 skok wdal Szamanowa 551; 
skok wzw; zamanowa 155; dysk Bilida 

7; oszczep lwanowna 32,78; kula Bilida 
(Pat) 

  

        

  

   

   

Biała rasa panuje na kuli 
ziemskiej. 

Ogólną powierzchnię kuli ziemskiej, t. j. 
52,8 miljona mil kwadratowych zamieszkuje 
1,8 miljarda ludzi. Z tej liczby 632 miljony 
ludzi białej rasy t. zw. kaukaskiej posiada 
46,1 miljona mil kw.; natomiast 900 miljo- 
nów Azjatów panuje nad 6.6 miljonami ml. 
kw. Znaczy to, iż na każdą milę kw. przy- 
pada 13,5 „kaukazczyków* i 134.8 Azjatów, 
t. j. 10 razy więcej niż białych. 

  

m | I. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 

    

    

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
Z. W. P 

Ė Akuszerka 

  

przyjmuje od 9 do 7 wiecz 

Do wynajęcia 

mieszkanie 
4-pokojowe za 
330 zł. kosztów za insta- 
lację elektr. i okienice. 

  

  

Do wynajęcia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

miasta—Zamkowa 3—3. 
Dowiedzieć się w godzi- 

w m-cu czerwcu 1932 r. 
W, ciągu miesiąca ezerwca b. r. P. K. O. 

wykazuje dałszy wzrost wkładów oszczędneś 
ciowych i liczby oszczędzających w tej in- 
stytueji. Wkłady oszezędnościowe wzrosły 
w ciągu miesiąca sprawozdawczego 6 dal- 
szych 3.447.775 zł. i osiągnęły na dzień 36 
czerwca 1932 r. sumę zł. 356.093.799.— łą- 
eznie zaś z wkładami pochodzącemi z wa- 
loryzacji dawnych wkładów markowych ogół 
na suma wkładów oszczędnościowych wynosi 
zł. 386.149.455.— 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów osz- 
czędnościcwych miesiące czerwiec wyka: 
dalszy Wda pcz 6s0b EA 

  

   

811.778 ks 
mi pechodzącemi waloryzacji 
wkładów markowych — 849.743 

sz. 

    

Prace naukowe w strefie 
podbiegunoweį. 
u lata r. b. sowiecki łamacz lodów 
odbędzie dwie podróże do Ziemi 

zeta, aby przewieźć 
ów naukowych, maj 

*. W drugiej wypra 
łygina” weźmie prawdopodobnie udz 
retarz z Międzynarodowego Towarz 
Aeroarktycznego dr. Bruns (Niemcy). W 
grupie uczonych, wyjeżdżających na Ziemię: 
Franciszka—Józefa pracować będzie m. in. 

; niemiecki dr. Szolc, specjalista w 
dziedzinie elektryczności atmosferycznej. 

WI końcu lipca wyruszą do Ziemi Półno- 
enej dwa łamacze lodów „Sybirjakow* i „Ru- 
sanom*, wioząc eksjedycję prof. Szmidta, — 
która ma zastąpić na nowy okres zimowy gru 
pę uczonych, przebywających tam od zeszłe- 

           

    

  

  

     
    

  

   

  

  

  

go roku. „Sybirjakow* zaopatrzony w wieł 
ki samolot, odbędzie następnie podróż 

  

północnych brzegów Syberji i przez: 
ę Berynga aż do Władywostoku. 

a ziemi Franciszka-Józefa prócz głów- 
nej obserwacyjnej w zatoce Cichej, 
pracować będą jeszcze dwie pomocnicze ra- 
djostacje: na szczycie lodowca wyspy Huc- 
ker i na wyspie Rudolfa. Ta ostatnie będzie 
placówką najbardziej wysuniętą na północ 
(829 szerokości półn.). Zakres badań nauko- 
wych zostanie roszerzony i obejmie jeszcze 
badania elektryczności atmosferycznej, ba- 
danie promieni słonecznych i zorzy północ 
nej. 

Na „Dziecięcej wyspie" 
w Szwecji. 

Wi skład t. zw. archipelagu szwedzkiego 
wchodzi maleńka wysepka, zwana „Dziecię- 

ca“, a odznaczająca się nader malowniczym» 
krajobrazem. Wj ciągu bieżącego lata, na czas 
najbardziej upalnych tygodni wakacyjnych, 
wysłane zostanie na tę wyspę około 2000 — 

dzieci sztockholmskich, rekrutujących się z 
najbiedniejszych warstw ludności. Zarówno 
koszty prz jazdu, jak i całkowitego utrzyma- 
nia dzieci, pokrywa towarzystwo „Dzień 
Dziecęcy*, rozporządzające pokaźnym fun- 
duszem uzbieranym drogą kwesty ulicznej. 

Niektóre parafje miasta Stockholmu po- 
siadają swoje własne kolonje letnie, przezna. 

czone dla miezamożnej młodzieży, tak. iż — 

ogółem przeszło 5000 dzieci stockholmskicł: 
ma zapewnione darmowe wakacje w roku 
bieżącym. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 

  

   

  

zwrotem 

  

tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, Garbarska 5, m. 18. na lewo Gedeminowską. 

niedziela 9—1. ul Grodzka 27. 
NZ Do wynajęcia W. Z. Nr. 3093 — 

s słoneczne mieszkanie 
Dr. J. Bernsztein 3-pokojowe z wygodami 

ь : | RZa0Ca СОМ В choroby skórne, wenerycz- | 9787 | pokój z kuchnią ą į 

ne i moczoplciowe i stajnia — Tartaki 19 Koja d 

Mickiewicza 28, m. 5 | róg Ciasnej, telefon 3-52 poszukuje posa dy” 

tylko za mieszkanie. 
Oferty do Administr.. 
„Kurjera Wilensk.“ 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowitm 

  

nach urzędowych. 

3 pokoje 
z wygodami z używal- 

nością kuchni 
DO WYNAJĘCIA 
Pańska 4, m. 7 

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

Duży wybór PŁYT i PATEFONÓW. 
Reperacje wykonuje się we własn. pracowniach 

ORZALZROTWOWEN 

УЕ Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. I€ 
róg Mickiewicza 

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

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać: 
do Adm. „Kurjera Wi! 

pod „Młoda panna* 

  
  ulica Kasztanowa 7, m. 5 

poleca 
firma 

Wlino, Vielka 21, tel. 12-83. 

8521 

! Mija (Adneftwe 
   W.Z.P. Nr. 69. 

E
 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, V-go re- 

wiru, Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy 
ulicy Wileńskiej Nr. 25 m. 10, zgodnie z art, 1030 
U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 
15 lipca 1932 r. od godz. 10 rano w Wilnie Przy ul. 
Kijowskiej 4, odbędzie się sprzedaż z licytacji, nale- 
żącego do firmy „Kresowa Drukarnia" w Wilnie, Sp. 
z ogr. odp., majątku ruchomego, składającego się z 
maszyny „Amerykanka“ i maszyny do krajania pa- 

      

vYYTYVYTY' 

  

Ze”. 4 weksle na zle-- 
cenie firmy „Berson”: 

1) weksel na zł. 100, pł... 
15.1X.32. z wyst. G. Ber- 
sztejn, |-sza Jatkowa 5.. 
Żiwakiek na zł. 100, pł 
25.1X.32., 3) weksel na zł. 
165, pł. 5 X.32., na te sa- 
me zlecenia, 4) weksel na. 

Jeśli chcesz 
kupić lub sprzedąć 

dal ogł oszenie 

  

  

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

poleca Sz. Klijenteli swe wyborowe pod wzglę- 
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L] mi         > pieru, oszacowanego na sumę 760 zł. na RA domiecaku jidobioc towary Na sklis M W. Z.P. 48. 8323 Medciakiaga i cy: zł 30 1 LVIILSZ, na 

KURJERA WILEŃSKIEGO" Pa Częhawa Bila w. sumie 750 zł 24% lamin, litewska, moskiewska, balerony, sucha Dowiedzieć się: Antokol- SO CE: Gotkina, Zł. 
э З AMS alis kiai wędzona i polędwica oraz słonina stara i šwie- Młody pies | 4262 m. 2 043—4vp | Ros I — unieważnia się. 

Ulica Jagiellońska Nr. 3. Informacje bezpłatnie. ża jak również sadła i t. d WILK* natychmiast : ч Łaskawego znalazcę upra- | 

kp : A GENY BARDZO NISKIE. do sprzedania Zgub legitymację sza się o DAB: W 

Czy jesteś uż członkiem LOPP-nu? ® uniwersytec, | nagrodzeniem — Kwaszel- 

UWE S, J R |AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AA Antokolska 54—6 Nr. 1284—uniewažnia się na 13—10, S. Sztejn. 

  

CAMERA OBSCURA 
czyli garść migawek kowieńskich. 

Kowno, 4 lipca. 

Pisać feljetony przeznaczone dla 
czytelników „nietubylczych* nie zna- 
jących ojczyzny feljetonisty i nie or- 
jentujących się w stosunkach tam pa- 
nujących (lub mylnie poinformowa- 
nych) jest zasadniczo rzeczą, bardzo 
trudną i dość niewdzięczną. 

Trudną — ponieważ nie znając 
czytelników i ich wymagań niesposób 
jest czasami utrafić w sedno rzeczy; 
a niewdzięczną — chociażby z tego 
względu, że autor zmuszony jest nie 
raz ukrócać cugle swemu dowcipowi 

i przyrodzonej lotności umysłu z oba- 
wy, by jego misternie cyzelowane po- 
wiedzonka i zwroty nie stały się przy 
słowiowym grochem o ścianę. 

Przecie niesposób jest tu potrak- 
tować rzecz całą, jako ów Słonimski 
(„człowiek, który połknął gwizdek*|, 
który już zgóry wie, lub się domyśla, 
że to co pisze będzie dla większości 
czytelników jeżeli już nie zachwyca- 
jące, to zrozumiałe i aktualne. Nie- 

stety, ze mną (Isz—Gama jestem], 
sprawa się przedstawia zgoła odmien- 
nie. Wiem bowiem zawczasu i to z 
wszelką pewnością, że o wielu oma* 
wianych przeze mnie osobach, spra* 
wach, miejscach i rzeczach z niemi 
związanych Wy, Szanowni czytelni* 
cy „Kurj. Wil.* nie będziecie mieli 
pojęcia ani dostatecznie wyrobionego 
zdania. 

Nie cheę bynajmniej przez to 
Was urazić i daleki jestem od poma 
wiania Was mieszkańców Wileńsz: 
czyzny o brak inteligencji, przebic 
głości, przewrotności i in. „ości*, co 
zresztą nie od dziś jest znane i uzna 
ne tak w kraju, jak i zagranicą( a 
zwłaszcza zagranicą). Jednakże, na: 
wet pomimo to wszystko, pomimo Wa 
szych urodzonych zdolności i wało- 
rów, a moich najlepszych chęci nie bę 
dę mógł zabłysnąć przed Wami wszyst 
kiemi barwami tęczy litewskiej, a to 
z tej prostej przyczyny, że wielu rze- 
czy zrozumieć nie będziecie mogli! 

  

Oto parę przykładów: 
Czy zdajecie sobie np. sprawę «o 

znaczy w Litwie powiedzenie „lata 
krzyżowe”. Nie! Otóż, zaraz to Wam 
objaśnię. Zwrot ten określa u nas 
„czas kryzysu”, albo „lata kryzysowe 
i po litewsku brzmi „kryzes metai** 
(kryżus — krzyż). A czy wiecie co 
znaczy w Kownie powiedzenie „„po- 
szedł na Dolinę Mickiewicza? Także 
nie! Otóż nazwa ta zapewne kojarzy 
się w myślach Waszych ze „łzami czy 
stemi rzęsistemi*, z „najpiękniejszą 
w świecie* Zz „narcyzami tulipanami“ 
it. p. kwiatkami, podczas, gdy u nas 
w Kownie oznacza to ni mniej ni wię 
cej, jak tylko, — że użyję tu zwrotu 
międzynarodowego — „odpłynąć na 
Cyterę'... (i kto wie zresztą, czy nie 
jest to rzeczą najpiękniejszą w świe- 
cie). O czem wogóle można mówić z 
ludźmi, którzy zapewne nawet nie 
wiedzą dlaczego prof. Herbaczewski 
w godzinach popołudniowych spija o* 
becnie czarną kawę w cukierni Kon 
rada, a nie u Perkowskiego, jak '0 
zwykł czynić dotychczas. (Tu, aczkol 
wiek reminiscencja moja pozbawiona 
będzie jakiejkolwiek podstawy i sen- 
su zupełnie niechcący przypomina mi 

się pogróżka  Chilona-Chilonidesa: 
„Bo zmienię winiarnię, do czego 

mój osobisty przyjaciel Petronjusz 
już oddawna namawia“). 

A o takich rzeczach trzeba wie 
dzieć, gdyż w przeciwnym razie moje 
wszystkie aluzje, półsłówka i zdania 
wtrącone już zaraz po przekroczeniu 
granic Litwy utracą swe lokalne za- 
barwienie, swój powab i czar niewy- 

słowiony stając się mglistem bajdurze 
niem ku niemałej rozpaczy i trosce 
piszącego. Pomimo jednak tak wyraź 
nych trudności i przeszkód piętrzą 
cych się na szlaku dzielącym czytelni 

ków od piszącego możebyśmy tak 
spróbowali na początek pomówić » 
tematach najbardziej uchwytych i 
zrozumiałych. Niewątpliwie do naj- 
bardziej przystępnych spraw zaliczyć 
tu wypadnie sztukę, teatr, salę sądo- 
wą i t. p. O sztuce i teatrze, jako o 
zagadnieniach zbyt poważnych i wy 
magających gruntowniejszego potrak 
towania pomówimy później, a na za- 
kończenie słów parę o najgłośniej- 
szych procesach, . jakich widownią 
stały się litewskie sale sądowe w prze 
ciągu ostatnich kilku miesięcy. Mie- 
liśmy więc jak wiadomo głośny proces 

prał. Olszauskasa, sprawę Petrulisa 
oraz sprawę ks. Spudasa wytoczoną 
mu przez p. Girdwojniową. Procesy 
te w swoim czasie były obszernie oma- 
wiane, to tež niebędę ich tu przypomi- 
nał szczegółowo. Jedynie wypadnie mi 
wzmiankować o mało znanej, acz 
znamiennej sprawie, bodaj, że 
po raz pierwszy zanotowanej w litew- 
skich kronikach sądowych, a miano- 
wicie o zabójstwie na tle znieważenia 

godności narodowej, którą niedawno 

rozważył kowieński sąd okręgowy. 

Pisma litewskie notatkę o wyroku są- 

du w tej sprawie zaoptrzyły w nast. 

tytuł: „Z powodu zbyt wielkiego patr 
jotyzmu — jeden na cmentarz, a dru- 
gi do ciężkiego więzienia, 

Recz cała przedstawia się jak nast.: 
W pewnym szynku w Szańcach (przed 

mieście Kowna) przy fajerancie staro - 

dawnym obyczajem praojców popi 
jało sobie gorzałkę kilku robotników, 
a m. in. niejacy — Zarzecki (Polak) i 
Romanowski (Litwin). W dalszym cią 
gu oddajemy głos reporterowi „Liet. 
Žinios“, który opisuje ten wypadek, 
jak nast.: „Podczas regulowania nale- 
żności przy bufecie Zarzecki zagadnął 
Romanowskiego po polsku, na co Ro- 

manowski odrzekł (po litewsku), że 
po polsku nie umie i wogóle język 
polski jest mową wyrodków. Zarzec 
kiego uważającego siebie za Polaka. 
patrjotę takie postawienie sprawy bo- 
leśnie dotknęło, to też jął wygrażać: 
Romanowskiemu, który będąc zdania,. 
że w sprawach ambicji narodowej nie 
może ustępować Polakowi, nie pozo” 
stał mu, rzecz prosta, dłużny w odpo 
wiedzi. Słowo po słowie doszło do 
krwawej bójki, w trakcie której Za- 

rzecki dobył z kieszeni noża i ugodził 

nim Romanowskiego w piersi, wsku- 
tek czego R. zmarł niebawem. Sąd 
po rozważeniu całej sprawy uznał Za 
rzeckiego winnym, lecz po uwzględ- 
nieniu okoliczności łagodzących, ja” 
ko że oskarżony działał pod wpły 
wem silnego afektu moralnego, skazał: 
go na 3 lata ciężkiego więzienia. 

Jeżeli już mowa o sali sądowej, to: 
należałoby właściwie pomówić i o 
bardzo ciekawem z pewnych wzglę- 

dów muzeum policji kryminalnej, ja” 
kie z okazji 10 lecia tejże litewskiej 
policji ubiegłej zimy w przeciągu kil- 
ku dni było otwarte dla zwiedzają* 
cych. Lecz o tem innym razem. 

Isz— Gama. 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński* S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Zniez*     Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


