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POLSKI PROGRAM Konferencja rozbrojeniowa. 
morski i kolonialny. 

Odzyskanie przez państwo polskie 
w r. 1920 wolnego dostępu do morza 
stało się początkiem nowego okresu w 
dziejach naszego narodu, który nau- 
czony latami gorzkich doświadczeń, 
doszedł do słusznego i jedynego wnio- 
sku. że tylko mocne oparcie się o Bał 
tyk może zagwarantować nam samo- 
dzielność ekonomiczną, a co za tem i 
dzie — i polityczną. Powstanie pols- 
kiej floty handlowej, umocnienie się 
na wybrzeżu, uniezależnienie się od 
uległego Niemcom wbrew swoim naj- 
żywotniejszym interesom Gdańska, 
przez budowę własnego portu Gdyni, 
powołanie kadr polskich marynarzy i 
armatorów. oto kolejne etapy naszej 
samodzielnej polityki morskiej, któ- 
rej rezultaty widome pozwalają mnie 
mać, że kwestja przekształcenia na- 
szego państwa, na mocarstwo mors- 

kie jest sprawą niedalekiej przyszłości 
Jak zgodną była wspomniana po- 

lityka morska z polską racją stanu, 
niech świadczy chociażby fakt zwy- 
cięskiego przetrzymania przez młody 
jeszcze, nieokrzepnięty nasz organizm 
gospodarczy narzuconej Polsce przez 
Niemcy wojny celnej. Chodziło tu po- 
prostu o opanowanie przez zachod- 
niego sąsiada i podporządkowanie in- 
teresom niemieckiego handlu i prze- 
mysłu — polskiego gospodarstwa na- 
rodowego. Bezkrwawe, nasze całkowi- 
te zwycięstwo zawdzięczamy jedynie 
temu, że zdołaliśmy w ostatnich la- 
tach większość naszych obrotów han- 

dłowych skierować na drogę morską, 
unikając kosztownego obcego pośred- 
mictwa. 48 proc. — 52 proc. — 62 
proc. — oto dane z 3-ch ostatnich lat 
dane nie wymagające komentarzy. 

Niemal równolegle z rozwojem pol 
skiej pracy na morzu, kształtuje się 
masz program kolonjalny, nie będący 
żadną fantastyczną utopją, za jaką 
wielu zwykło go jeszcze poczytywać, 
ale będący wynikiem realnych potrzeb 
naszego państwa. Zrodziła go konie- 
czność znalezienia ujścia dla nadmia- 
ru rąk roboczych w kraju, zrównowa- 
żenia do tej pory rozpaczliwie ujem- 
mego naszego bilansu handlowego z 
krajami zamorskiemi, produkującemi 
niezbędne dla naszego życia gospodar 
czego surowce i chęć uniknięcia aż 
nazbyt kosztownego obcego pośredni- 
ctwa, jeżeli chodzi o import tych su- 
rowców do Polski. 

Streszczanie przesłanek, na któ- 
rych opiera się nasz program kolo- 
njalny, przekroczyłoby ramy niniej- 
szego artykułu. W każdym razie na- 
leży podkreślić, że pragnieniem jego 
twórców i realizatorów jest oparcie 
całej akcji w pierwszym rzędzie o za- 
morskie wychodźtwo polskie, które 
dzięki wolnemu dostępowi do morza, 
dzięki Gdyni uzyskało możność na- 
wiązania bezpośredniego kontaktu i 
łączności z Polską. Wszak niema teo- 
retycznych, a przy pewnej dozie wy- 
siłków i praktycznych przeszkód, aby 
Polak-emigrant, osiadły na roli, cho- 
ciażby w odległej Brazylji, sprzeda- 
wał bezpośrednio Polsce wyproduko- 
wane przez siebie produkty kolonja!- 
me, jak kawa, bawełna, czy ryż, wza- 
mian nabywając wytwory naszej pro 
dukcji przemysłowej, przyczem ła- 
dunki doskonale w obydwie strony 
mogą być przewiezione przez polskie 
okręty. A jeśli dodamy, że w Ameryce 
zarówno łacińskiej jak i anglosaskiej 
mamy zgórą 4-miljonowe wychodź- 
two polskie, łatwo dojdziemy do wnio 
sku. jak wielkie pole pracy leży jesz- 
cze przed nami odłogiem. Sprawa od- 
rębna — to kwestja znalezienia war- 
sztatów pracy dla polskiego rolnika, 
warsztatów samodzielnych, na któ- 
rych mógłby on pracować z korzyścią 
dla kraju. Dziś kiedy wszystkie rynki 
obce pracy są zamknięte dla polskie- 
go wychodźcy, kiedy w kraju rośnie 
gwałtownie bezrobocie, stworzenie ra 
cjonalnej kolonizacji zamorskiej, da- 
nie jej możliwości gospodarczego i na 
rodowego rozwoju, jest problemem, 
który musimy rozwiązać i to w cza- 
sie niedługim. Dróg zaś możliwości 
jest kilka. Wzmożenie osadnictwa pol 
skiego w Paranie, gdzie posiada ono 
swoją piękną, pionierską tradycję, 

  

nawiązanie współpracy gospodarczej | 
z Francją w dziedzinie kolonjalnej, i 
wreszcie już dalsza perspektywa о- 
trzymania, w czasie zamierzonej re- 
wizji mandatów kolonjalnych, przez 
Polskę jednej z byłych afrykańskich 
kolonij niemieckich. 

I znowuż w tej dziedzinie posiada- 
nie dostępu do morza, własnej floty 
może nas uchronić przed wyzyskiem 
ze strony obcych, czerpiących donie- 
dawna z polskiego wychodźtwa rabun 
kowe zyski. 

Ktokolwiek przysłuchiwał się ob- 
radom IV walnego zjazdu delegatów 
Ligi Morskiej i Kolonjalnej we Lwo- 
wie w dniach 25, 26 i 27 czerwca, or- 
ganizacji, która postawiła za cel swej 
działalności realizację naszkicowane- 
go wyżej programu, ten musi przyz- 
nać bezspornie wielki postęp idei mor 
skich i kolonjalnych w społeczeństwie 
polskiem, które nietylko docenia zna- 
czenie morza dla państwa, ale prag- 
nie realizować postulat Polski świato- 
wej, Polski współpracującej czynnie 
i realnie z 8-miljonową rzeszą Pola- 

ków poza granicami kraju. Zarówno 
w przemówieniu sprawozdawczem 
prezesa zarządu głównego Ligi G. Or- 
licz-Dreszera, niestrudzonego pionie- 
ra polskiej myśli kolonjalnej, człon- 
ków władz organizacji, jak i delega- 
tów 235 oddziałów, liczących zgórą 40 
tys. członków w całej Polsce, wyczuć 
można było troskę o to, aby program 
Ligi stał się rzeczą realną, faktem do- 
konanym. Zjazd akcentując silnie 
sprawę konieczności usprawnienia sie 
ci naszych wód śródlądowych, oraz 
utrwalenia panowania Polski nad Bal“ 
tykiem, równocześnie zaaprobował 
całkowicie akcję zarządu w dziedzinie 
kolonjalnej, która rozwija się coraz 
intensywniej, zwłaszcza dzięki powo- 
dzeniu zainicjowanej przez Ligę zbiór 
ki na rzecz „Funduszu Kolonjalne- 
go”, który umożliwi organizacji zdo- 
bycie niezbędnych na ten cel środków 
materjalnych. Wielkim sukcesem Li- 
gi jest założenie kilkudziesięciu Kół 
Przyjaciół Morza Polskiego na Ob- 
czyźnie, które są wyrazem zrozumie- 
nia i chęci współpracy Polonji zagra- 
nicznej z krajem w dziedzinie zagad- 
nień morskich i kolonjalnych. K. 

Projekt finansowy w fran- 
cuskiej Izbie Deputowanych. 

PARYŻ, 11. VII. (Pat). Dziś w po- 
łudnie rozpocznie się w Izbie Deputo- 
wanych dyskusja nad projektem fi- 
nansowym. 

W myśl dwóch raportów, oprac”- 
wanych przez komisję finansowa, osz 
czędności, czy też nowe dochody, któ 
re mają być zrealizowane przez zmo- 
dyfikowanie projektu rządowego, wy 
rażają się ogólną sumą 3 miljardy. Po 
łowa tej sumy powstała ze zniesienia 
kredytów na cele militarne, reszta zaś 
dzięki kompresji wydatków na cele 
administracyjne, zarządzeniom finan 
sowym i nowym podatkom. 

Prawicowe i centrowe grupy par- 
lamentarne uczynią wszystko, co bę- 
dzie w ich mocy, aby nie dopuścić do 
uchwalenia proponowanej przez ko- 
misję finansową redukcji wydatków 
na cele wojskowe. 

Przewodniczący parlamentarnej 
komisji wojskowej Fabry złożył wnio 
sek, sprzeciwiający się postanowie- 
niom. przyjętym z inicjatywy Bluma 
w sprawie zniesienia okresu ćwiczeń 
rezerwistów i wielkich manewrów. 

Grupa umiarkowanych wystąpiła 
również z wnioskami, zmierzającemi 
do przywrócenia do dawnego stanu 
obniżonych kredytów marynarki i lo- 
tnictwa. Jak wiadomo, do dyskusji 
nad projektem finansowym, postano- 
wiono zastosować procedurę przyśpie 

szoną. 

   

Wznowienie prac nad projektem układu w sprawie 
rozbrojenia moralnego. 

GENEWA, 11. VII. (Pat). Komitet 
rozbrojenia moralnego wznowił dziś 
prace nad projektem układu w spra- 
wie rozbrojenia moralnego w dziedzi 
nie wychowania, radjofonji i kinema- 
tografji. Komitet przedyskutował w 
pierwszem czytaniu dwa artykuły pro 
jektu, dotyczące programu wychowa 

nia młodych pokoleń. Artykuły te na 
kładają na rządy obowiązek pilnowa- 
nia, aby nauczanie nietylko nie wyt- 
warzało i nie podtrzymywało niena- 
wiści i pogardy dla innych narodów, 
ale aby rozwijało porozumienie i wza- 
jemne poszanowanie narodów. 

Prace nad rezolucją, zamykającą pierwszy okres 

GENEWA, 11. VII. (Pat). Między 
delegacjami na konferencję rozbroje- 
niową kontynuowane są rokowania 
w sprawie tekstu rezolucji, która zam 
knie pierwszy okres prac konferencji. 

prac konferencji. 
Zgodnie z życzeniem, wyrażonem 

przez prezydjum konferencji, angiel- 
ski minister spraw zagranicznych Si- 
mon opracował projekt tego rodzaju 
rezolucji. W projekcie tym minister 

Von Papen 
BERLIN, 11. VII. (Pat). W ponie- 

działek rano odbyło się posiedzenie 
gabinetu Rzeszy na którem kanclerz 
von Papen złożył sprawozdanie z 
przebiegu konferencji lozańskiej i z 
zawartej umowy. 

Sprawozdanie kanclerza Papena 
spotkało się z jednogłosnem uznaniem 

Bezpośrednio po tem posiedzeniu 
kanclerz von Papen przyjął przedsta- 
wicieli prasy niemieckiej w celu szcze 
gółowego omówienia narad lozań- 
skich. Kanclerz polemizował z poglą- 
dem, że Niemcy stały na sto metrów 
przed metą, polegającą na prostem 
skreśleniu  powziętych * poprzednio 
przez Niemcy zobowiązań. Delegacja 
niemiecka nie mogła zlikwidować sy- 
tuacji, wytworzonej przez stronnict- 
wo rządzące od chwili zawarcia tra- 
ktatu wersalskiego, przez postawienie 
pod znakiem zapytania ważności swe 
go podpisu. 

Osiągnięty rezultat na drodze ro- 
kowań, kanclerz uważa za wielki po- 

stęp. 

Według opinji rzeczoznawców —- 
oświadczył kanclerz — w najwyższyri 
stopniu wątpliwe jest, czy uda się п- 
mieścić na rynku światowym bony na 
3 miljardy mk. na ustalonych warun- 

o Lozannie. 
kach, w przewidzianym czasokresie 
12 lat. Gdyby to się udało, oznaczało- 
by to, że Niemcy odzykały w całej peł 
ni swą równowagę finansową i gospo 
darczą. Razem z planem Younga od- 
pada wielokrotnie dyskutowany roz- 
dział o sankcjach wobec Niemiec. 

Przechodząc do kwestyj politycz- 
nych, kanclerz Papen bronił się przed 
zarzutami, że niewłaściwe było połą- 
czenie postulatów politycznych z kwe 
stjami reparacyjnemi. Zdaniem kan- 
clerza, oczywistem jest, że wraz ze 
zniesieniem reparacyj usunięta winna 
być podstawa moralna, na której się 
one opierały. Sprawę winy za wybuch 
wojny kanclerz uważa za zdecydowa- 
ną już w sensie dla Niemiec pozyty- 
wnym. 

Usunięcie art. 231 możliwe jest 
tylko przy zgodnem odwołaniu go 
przez mocarstwa, podpisanie pod tra- 
ktatem wersalskim. 

Na gruncie zbliżenia, jakie nastą- 
piło w Lozannie, zdaniem kanclerza 
nastąpić musi osiągnięcie w Genewie 
w zakresie kwestji równouprawnienia 
zbrojeń wyniku, odpowiadającego in- 
teresom narodu niemieckiego. Obec- 
nie należy oczekiwać, jaki wpływ bę- 
dzie miało usunięcie reparacyj. 

intensywna kampania wyborcza 
w Niemczech. 

Ataki na traktat lozański. — Krwawe zaburzenia uliczne. 

BERLIN, 11. VII. (Pat), Kampanja 
wyborcza zaznaczyła się wczoraj sze- 
regiem zgromadzeń, przyczem naogół 
wszystkie zebrania odbyły się pod ha- 
słem ostrego zwalczania porozumienia 
lozańskiego. Niezwykle charaktery- 
styczne przemówienie wygł. na jed- 
nem ze zgromadzeń w Bawarji Hitler, 
oświadczając wręcz, że umowa lozań- 
ska, obciążająca naród niemiecki trze 
ma miljardami mk, — w ciągu 6 mie- 
sięcy nie będzie warta 6 marek. Były 
kanclerz Bruening atakował wynik 
konferencji lozańskiej na zgromadze- 
niu w Ligniey. W tym samym duchu 
przemawiali inni przedstawiciele par- 
tji centrowej. Ostro wystąpił przeciw- 
ko umowie lozańskiej również przy- 
wódca partji państwowej były mini- 
ster Dietrich. 

BERLIN, 11. VII. (Pat). Z chwilą 
rozpoczęcia się intensywnej kampanji 

wyborczej nastąpiło niezwykle silne 
zaostrzenie się walk ulicznych. W: ca- 
łej Rzeszy walki te przybierają do te- 
go stopnia groźny charakter, iż zarzą 
dy poszczególnych partyj, jak również 
Ligi Obrony Praw Człowieka w Niem 
czech uważały za właściwe zwrócić 
się z apelem do miarodajnych czynni 
ków o ukrócenie akcji nieobliczal- 
nych elementów. 

O rozmiarach, jakie przybierają 
zaburzenia uliczne, świadczy bilans z 
ubiegłej niedzieli, zamykający się cy 
frą 9 zabitych i kilkudziesięciu cięż- 
ko rannych. 

Wedlug „Berliner Tageblatt“, od 
początku roku padlo w starciach uli- 
cznych 83 ludzi, z czego w samym 
czerwcu 25 osób. Liczba ofiar wzmo- 
gła się szczególnie od chwili zniesie- 
nia zakazu noszenia mundurów. 

Strajk generalny w Belgii. 
BRUKSELA, 11. VII. (Pat), Partja 

socjalistyczna w Charleroi ogłosiła 
strajk generalny. Minister spraw wej 
skowych Crokaer zagroził ogłosze- 
niem stanu wyjątkowiego. Dla wzmo 

enienia garnizonów w okolicach, ob- 
jętych strajkiem, wysłano kilka od- 
działów wojskowych. Dokonano kil- 
kunastu aresztowań wśród komuni- 

słów 

  

  

Simon na wstępie proklamuje między 
innemi przyjęcie w zasadzie planu 
Hoovera oraz przypomina różne uch- 
wały samej konferencji. Dalej projekt 
formułuje punkty co do tkórych ist- 
nieje porozumienie i zajmuje się w 
szczególności lotnictwem, W tej dzie- 
dzinie zajmuje się projekt Simona о- 
chroną ludności cywilnej, określa stre 
tę, w której dozwolone byłoby ewen- 
tualne bombardowanie powietrzne, 
zajmuje się ustaleniem maximum to- 
nażu samolotów bombardujących о- 
raz reglamentacją produkcji samolo- 
tów cywilnych od pewnej granicy. 

W dziedzinie zbrojeń lądowych 
projekt proklamuje zniesienie czoł- 
gów powyżej pewnego ciężaru oraz 
artylerji powyżej pewnego kalibru. 
Dalej projekt rezolucji mówi o utwo- 
rzeniu stałej komisji kontroli oraz pro 
klamuje zakaz wojny chemicznej i ba 
kterjologicznej. Wreszcie przewiduje, 
że prezydjum konferencji będzie się 
zbierało podczas przerwy oraz że tak 
że niektóre podkomisje będą kontynu 
ować swe prace. Żadnych cyfr pro- 
jekt nie zawiera. 

Do projektu Simona zgłaszane są 
obecnie przez różne delegacje popra- 
wki. Ze strony francuskiej wysuwane 
jest między innemi żądanie, aby rezo- 
lucja nie ograniczała się do metody 
rozbrojenia jakościowego, ale prokla- 
mowała także zasadę ograniczenia 
zbrojeń drogą ograniczenia wydatków 
wojskowych. 

Przewiduje się, że uchwalenie re- 
zolucji nastąpi w przyszłym tygodniu. 

Co do długości rezerwy, która wów- 
czas nastąpi w pracy konferencji 
nic jeszcze nie zdecydowano. Jest bar- 
dzo możliwe, że przerwa będzie trwa- 

ła kilka miesięcy i że konferencja nie 
wznowi swych prac wcześniej, niż w 
początkach 1936 r. 
ORA INTERNA, 

Zmiany w dyplomacji 
łotewskiej. 

RYGA. 11.VII. (Tel. wł.) Podług 
krążących tu pogłosek wkrótce zajdą 
zmiany na niektórych dypłomatycz- 
nych placówkach łotewskich. Dotych- 
czasowy poseł wParyżu, p. Schuman 
ma przejść do Rzymu, a na jego 
miejsce będzie zapewne wyznaczony 
p. Lazdinsch, obecnie poseł w Bruk- 
seli. Socjaliści wysuwają na to stano 
wisko swego przywódcę, b. ministra 
spraw zagranicznych Cielensa, zna- 
nego ze swoich polonofobskich pogłą- 
dów. Ponadto ma nastąpić zamiana 
posłów w Tallinie i Kownie. P. Lee- 
pin z Kowna pojedzie do Tallina, a 
stamtąd do Kowna przejdzie p. Ponga 

Dr. M. Girszowicz 
przeprowadził się na 

ul. Jakóba Jasińskiego 6, tel. 7-21 

POJUTRZE 
CIĄGNIENIE 
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Nowy „występ” członków obwiepolu w Gdyni. 
Najście na stadjon, gdzie odbywał się 210% sokolski. — 

Przy wywalaniu bramy został zabity jeden z napastników. 

GDYNIA, 11. VII. (Pat). Podczas 
zlotu sokolstwa pomorskiego, jaki od- 
bywał się w dniu 11 b. m. w Gdyni, 
doszło do przykrego incydentu, wywo 
łanego przez zorganizowaną grupę O. 
W. P., który zmobilizował w tym 
celu członków z Tezewa, Wejherowa 
i innych powiatów pomorskich. Prze- 
bieg zajścia był następujący: 

Grupa członków O. W. P. w ilości 
około 250 osób z odznakami O. W. P. 
usiłowała przedostać się na stadjon, 
wbrew życzeniom prezydjum złotu so 
kolstwa, który uroczystości odbywał 

bez udziału jakichkolwiek innych od- 
działów. Grupa O. W. P. podeszła do 
bramy stadjonu, uformowała się w 
czwórki i na komendę jednego z przy- 
wódców „Brać siłą* usiłowała wtarg- 
nąć na stadjon. Paru policjantów sto 
jących przy bramie, nie mogło pow- 
strzymać nacierających i brama w je- 
dnej chwili została zdemolowana, a 
betonowy słup bramy przygniótł kil- 
ku nacierających, między innymi 19- 
letniego Kosznika Norberta z Kartuz, 
który po 2 godzinach zmarł w szpitału 
Wezwana policja przywróciła porzą- 

dek, jednak po pewnym czasie człon- 
kowie O. W. P. uformowali pochód i 
ruszyli ze śpiewem, spotykając się z 
rezerwą polieji. Na wezwanie polieji 
do rozejścia się jeden z członków O. 
W. P. trzykrotnie strzelił do poliejan- 
ta, lecz chybił, poczem znikł w tłumie 

  

  

   

Po tym wypadku władze sokolni- 
etwa złożyły na ręce komisarza rządu 
wyrazy ubolewania, zaznaczając, że 
odpowiedzialności za ten wypadek nie 
ponoszą oraz że nie solidaryzują się 
z O. W.P., który nie będące zaproszo- 

ny, usiłował zakłócić spokój i porzą- 
dek. 

W związku z zajściami przybył do 
Gdyni wojewoda pomorski. Policja a- 
resztowała 9 osób i sprawę przekaza- 
no władzom sądowym. 

Dowiadujemy się, że ojciec tragi- 
cznie zmarłego Norberta Kosznika za 
mierza wytoczyć powództwo cywilne 
aresztowanym członkom O. W. P. 
O RERE W OAKEPRSZYC TYRONE WAAOBRCE 

Popierajcie Ligę Morską 
LL La OEZOCZECA 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
AKT OSKARZENIA ZĄDAŁ KARY 
ŚMIERCI ZA SŁUŻBĘ W, WOJSKU 

POLSKIEM. 

„Folksbłat* kowieński z dnia 3 lipca do- 
i iż w dniu 1 b. m. sąd wojskowy roz- 

ł sprawę niejakiego Pożereckiego z 
Szyrmin. Pożerecki służył w latach 

1919—1920 jako ochotnik w armji polskiej. 
Począwszy od r. 1922 zamieszkał stale na 
Litwie. Ostatni udał się przez linję demar- 
kacyjną do Wiilna dla wyjednania dla siebie 
pensji i innych przywiłejów z tytułu służby 
ochotniczej w armji polskiej. Nie udało mu 
się jednak nie załatwić. a podczas powrotu 
został na linji demarkacyjnej zatrzymany 
przez władze litewskie, przyczem najaw wy- 
szła jego służba w armji polskiej. 
Wi myśl aktu oskarżenia groziła mu kara 
śmierci za służbę w armji wrogiej. Požerecki 
przyznał się, iż: był ochotnikiem w Polsce, 
ale podkreślał, że jako żołnierz polski wal- 
czył jedynie przeciwko bolszewikom, a nigdy 
przeciwko Litwie. Morftent ten podkreślił ró- 
wnież jego obrońca. Po dłuższej naradzie 
sąd wojskowy Pożereckiego uniewinnił. — 

(WB P 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Niejeden martwi się dziś tem, że czerw- 

cowe bilanse Banku Polskiego wykazują sta- 

ły odpływ dewiz i wyprzedawanie się z zapa- 

sów złota, że rezerwy kruszcowo-walutowe, 

będące pokryciem złotego, stopniały w czasie 

od 1.IV. 1931 r. do 1.IV 1932 r. o 174 miłjony 

zł. że szczególnie rezerwy te silnie topnieją w 

ostatnich miesiącach a więc w kwietniu r b. 

o 30 miljonów zł., w maju o dalszych 22 milj. 

w ciągu zaś czerwca o 63 miljony. Żeby tro- 

chę rozchmurzyć czoła, zanotujmy sobie, że 

mimo wszystko bilans handlowy Połski trzy- 

ma się dobrze. Czerwiec r. b. przyniósł 5 mil 

jonów 553 tysiące złotych nadwyżki wywozu 

nad przywozem. Zmniejszył się wywóz psze- 

nicy, jęczmienia, cukru (o całe miljon zł.) be- 

konów (o 1,4 milj. zł.), podkładów kolejo- 

wych i nawozów sztucznych (01,2 milj. zł.). 

Zwiększył się natomiast wywóz masła, węgla, 

błachy żelaznej i przędzy bawełnianej. Wwo- 

zimy zaś więcej niż ponrzednio tytoniu, na- 

wozów sztucznych, tkaniny bawełnianej i je- 

dwabnej, ryżu, herbaty, kawv kakao i futer. 

Nietylko czerwiec może nas cieszyć. Również 

całe pierwsze półrocze r. b. daje 104 miljony 

900 tysięcy nadwyżki wywozu nad przywo- 

zem. 
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Organy ciężkiego przemysłu krzyczą o de- 

fieytowości produkcji przemysłowej, o potrze- 

bie okrojenia nadmiernych ciężarów socjal- 

nych. Szczególnie groźnie skarżą się i odgra- 

żają kapitaliści zagraniczni. Tymczasem prze- 

ciętna rętowność kapitałów zagran. zaanga- 

żowanych w polskich przedsiębirstw. w pos- 

taci udziałów i kredytów gotówkowych wyno- 

siła za lata 1929-30 7,4 i 6,8 proc. W tym do- 

chodzie mieszczą się tylko dywidendy cfek- 

tywnie wypłacone, zyski przelane na powięk- 

szenie rezerw, i procenty od kredytów. Nie- 

zależnie od tego płyną jeszcze zagranicę roz- 

dęte płace zagranicznych członków zarządu 

i olbrzymie tantjemy. 

  

   Chmurno jest na rynkach zbożowych. Nao 

gół w ostatnim miesiącu ceny żyta i pszeni- 

cy staniały o 25 proc. W województwach za- 

chodnich zapasy zboża u rolników są wyższe 

niż w r. ub. Na rynkach światowych nie prze 

widuje się też zmniejszenia zapasów zbożo- 

wych, to też zanosi się na nową falę zniżko- 

wą cen zbożowych. Z impottowaniem zboża 

jest coraz gorzej, bo Włochy kupują coraz 

mniej zboża (w ciągu r. wwóz zboża zmniej- 

szył się o dwie trzecie) niemiecki minister rol- 

nictwa oświadcza, że w tym roku Niemcy bę- 

dą pod względem zbóż chlebowych zupełnie 

samowystarczalne. 
* * * 

  

Lozanną najwięcej interesowały się giełdy. 

Blaski i cienie nocnych rozmów ministerjal- 

nych momentalnie wywoływały zwyżkowe lub 

zniżkowe notowania giełdowe. Giełda nowo- 

jorska w ostatnich tygodniach słuchała jed- 

nem uchem Lozannę, a drugiem mów przed- 

wyborczych w Waszyngtonie. Kursa pożyczek 

polskich kształtowały się w N. Yorku zwyż- 

kowo. Giełda londyńska miała usposobienie 

mocne, modne i drogie były papiery państwo- 

we, Na giełdzie wiedeńskiej — nastrój ocze- 

kujący, na giełdzie berlińskiej — duże oży- 

wienie, na warszawskim zaś rynku akcyjnym 

zastój. 

    

W Finlandji kursy walut obcych zwyżko- 

wały o 10 proc. W związku z tem przyszła 

też nowa fala zwyżkowa cen. W szczególności 

podskoczyły ceny węgla i artykułów kolo- 

njalnych. 
Nielubiany przez Finlandczyków ich są- 

siad S. S. S. R. ma też swoje wakacyjne kło- 

poty. Zawodzą sowieckie fabryki maszyn rol- 

i h. Szczególnie wielki jest niedobór w 
ach do młocarń polowych. Natomiast 

dużem powodzeniem i poparciem władz so- 

wieckich cieszą się jarmarki. Na jeden z ta- 
kich neonepowskich jarmarków w Smołeń- 
sku rzucono towarów przemysłowych na su- 
mę 400 tys. rubli a na jarmark przybyło 25 

przedstawicielstw kolektywów i około 3 tys. 
członków tych kolektywów. W czasie jarmar- 
ków zaaresztowano 70 spekulantów. Ceny na. 
produkty wiejskie znacznie spadły. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
DEWĄZY: — Nowy York kabel 8,924 — 

8,944 — 8,904. Paryż 35,04 — 35,13 — 34,85. 
Szwajcarja 173,95 — 174,38 — 178,52. Berlin 
w obrotach prywatnych 211,80. — Tendencja 
niejednolita. 

PAPIERY PROC.: Pożyczka budowl. 36.75 
— 36,90. Inwestycyjna — seryjna 97,50. 4 
proc. konwersyjna 36 — 36,50. — proc. do- 
larowa 48 — 47.90 — 48,10. 7 proc. stabiłi- 

zacyjna 48,44 — 48,29 i 1/2 — 49,25. 8 proc. 
LZ. BEK. i BR. obl. BGK 94. Te same 7 pro- 
centowe BEK 83,25. 4 1/2 ziemskie 35,50 — 
35. — Tendencja mocna. 

AKCJE: Bank Polski 73 — 72,50, Cukier 
18,50 — 20,25. Lilpop 12,75. Starachowice 
1,25 — 8,50 — 8,25. Tendencja mocna, 

  

   

 



  

0 nowym kodeksie karnym. 
Na wyżynach nowoczesnej myśli prawniczej. 

Kodyfikacyjna praca naszego rzą- 
du postępuje niestrudzenie naprzód. 
Zbyt długo leżały odłogiem całe ob- 
szerne dziedziny życia zbiorowego, 
regulowane wciąż przestarzałern i róż 
norodnem ustawodawstwem państw 
zaborczych. Rządy przedmajowe, bez 
wyraźnej linji politycznej, będące za- 
wsze wyrazem sztucznych kompromi- 
sów, mogły z trudem tylko i na czas 
krótki utrzymywać się na powierzch 
ni życia, stosując taktykę omijania 
zasadniczych zagadnień. Nie mogły 
więc rozwinąć inicjatywy ustawodaw 
czej w większym stylu. Sejmy znów 
nasze, w pierwszej linji powołane do 
kodyfikacji ustaw, przedstawiały aż 
do roku 1930 taki obraz rozbicia i 
bezsiły, że w tej atmosferze nie było 
miejsca na jakąkolwiek pozytywną 
pracę. " 

Sytuacja ulegla zasadniczej zmia 
nie w tym dopiero momencie, gdy 
ostatnie wybory do ciał parlamenta:- 
nych wyłoniły zwartą ideową więk- 
szość, deklarującą gotowość realnej 
z rządem współpracy, na platformie 
podporządkowania interesów grupo- 
wych dobru państwa i całości społe 
czeństwa. To też nadszedł wreszcie 
czas. w którym można było nietylko 

iążyć w ustawodawczej pracy za 

  

nad 
rosnącemi wciąż wymogami skompli 
kowanego życia zbiorowego, ale i od- 
robić szereg rażących zaniedbań u- 
bieglej epoki. Rozpoczyna się era tak 
zwanego wielkiego ustawodawstwa, 
które unifikuje i stabilizuje podsta- 
wowe w organizacji państwa zagad 
mienia. Wystarczy przypomnieć dla 
przykładu ustawę o zgromadzeniach, 
ustawę o ustroju szkolnym i szkołach 
prywatnych, zapoczątkowaną zasad- 
niczą reformę naszego systemu po- 
datkowego, wreszcie będącą jeszcze 
na warsztacie komisyjnych rozważań 
usławę samorządową. 

  

  

Kodyfikacyjna ta praca nie uległa 
przerwie, mimo zamknięcia sesji ciał 
parlamentarnych. Dzięki otrzyma- 
nym pełnomocnictwom rząd ma nie 
tylko prawo inicjatywy ustawodaw- 
czej, ale i możność dekretowania z 
mocą ustawy. Z prawa tego korzysta 
w pierwszym rzędzie wówczas, gdy 
chodzi o zagadnienia aktualne, zwią- 
zane z obecną sytuacją gospodarczą. 
(Dekret 6 wstrzymaniu eksmisji z 
mieszkań dwuizbowych, dekret o. 
nadmiernych płacach w przemyśle i 
handlu). Nie cofa się rząd jednakże 
i przed ustawowem zunifikowaniem 
i zmodernizowaniem przepisów, nor- 
mujących sprawy zasadnicze. W 
dniach najbliższych dekret Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej wprowadza 
w życie na całym terenie państwa, z 
ważnością już od 1 września b. r. 
nowy kodeks karny. 

Kodeks ten jest produktem kilku- 
letniej pracy Komisji Kodyfikacyjnej, 
oparty jest więc na całym dotychcza- 
sowym dorobku nowoczesnej myśli 
prawniczej i stawia nasz wymiar spra 
wiedłiwości na najwyższym poziomie 
cywilizowanego świata. Najczynniej 
współpracowali nad wykończeniem 
tego historycznego pomnika wiedzy 
prawniczej profesorowie W. Makow- 
ski, J. Makarewicz, E. Stan. Rappa- 
port. Ministerstwo Sprawiedliwości, 
nie naruszając podstawowych zasad 
projektu Komisji Kodyfikacyjnej, 
wprowadziło do niego pewne zmiany, 
podyktowane koniecznością przysto- 
sowania go do praktycznych potrzeb 
bieżącego życia. 

Pierwszą wartością kodeksu kar- 

x я, Firrreca d STI OCS ROT ATV TTK т s zt RE 

w Tartu (Dorpat). Uroczystości 
30 czerwca na mocy aktu, wyda- 

nego przez Gustawa Adolfa z obozu 
pod Norymbergą, powstała w dawnym 
Dorpacie, dzisiaj Tartu, Academia 
Gustaviana. Zadaniem uczelni było 
związać duchowo posiadłości szwedz- 
kie na wschodnim brzegu Bałtyku ze 
Szwecją, utrwalić w tym kraju pro- 
testantyzm, którego gorącym bojow- 
nikiem był Gustaw Adolf. Nowozało- 
żony na wzór upsalskiego Uniwersy 
tet składał się z czterech wydziałów: 
teologji, prawa, medycyny i filozofji. 
każdy z wydziałów posiadał po dwóch 
profesorów. Na czele wydziałów stali 
dziekani, profesorowie byli wybiera- 
ni, obowiązki swoje spełniali pod kon 
trolą wybieranego przez nich rektora. 
Pozatem wyznączył król kanclerza 
Uniwersytetu, zadaniem którego mia 
ło być dbanie o stan materjalny uczel 
ni. W roku 1656 z powodu zajęcia 
Tariu przez wojska moskiewskie pro 
fesorowie schronili się do Tallina, 
gdzie Uniwersytet funkcjonował przez 
dziesięć prawie lat. Fatalny stan fi- 
nansowy ówczesnej Szwecji nie po- 
zwolił rozwinąć się tak uniwersyte- 
towi, jak to było w zamiarach jego 
twórcy. Odnowienie jego następuje w 
roku 1690 na mocy aktu króla Karola 
XI. Jednakże już w roku 1699 dla 
uniknięcia stale grożącego Tartu nie- 
bezpieczeństwa ze strony państwa mo- 
skiewskiego, przeniesiono uczelnię do 
Parnawy. Zajęie Parnawy przez Rosję 
kończy burzliwe lata Uniwersytetu 
szwedzkiego w Tartu. 

Mija 92 lata nieczynności szkoły. 
Dopiero w roku 1802 cesarz Aleksan- 
der I otwiera Uniwersytet w Dorpacie, 
Uniwersytet niemiecki. Profesorami 

nego jest fakt, że usuwa rozbieżności 
dzielnicowe w dotychczasowym wy- 
miarze sprawiedliwości i jest dalszym 
ważnym krokiem na drodze istotnego 
zespolenia wszystkich ziem Rzeczypo 
spolitej, Drugą zasługą kodeksu pozo 
stanie wyrugowanie wreszcie z nasze 
go sądownictwa zasad przestarzałych 
i niezgodnych z dzisiejszą wiedzą 
prawniczą. 

Kodeksy zaborcze stały na prze- 
brzmiałem już w teorji kryminalistyki 
słanowisku t. zw. przedmiotowem. 
Wysokość kary zależała w pierwszym 
rzędzie od skutków przestępstwa. 
Dzisiejsze stanowisko nauki prawni- 
czej, realizowane konsekwentnie w 
polskim kodeksie karnym, wychodzi 
z założeń subjektywnych i wprowadza 
zasadę karania przestępcy, nie prze- 
stępstwa, a więc wysokość kary uza 
leżnia wyłącznie od winy sprawcy i 

jego zamiaru. 

Kara, w myśl nowego kodeksu, 
nie jest objawem odwetu ze strony 
społeczeństwa w stosunku do jednost 
ki przestępczej, :lecz uwarunkowana 
jest stopniem niebezpieczeństwa, ja- 
kie dany- przestępca przedstawia dla 

interesów zbiorowości. Kodeks obo- 

strza więc kary w stosunku do 
przestępców zawodowych, lecz rów- 
nocześnie „wprowadza zasadę nie- 
karalności malołetnich, przewiduje 
'jako środki zaradcze instytucję spee- 
jalnych zakładów leczniczych, insty 
tucję domów pracy przymusowej i t.d. 
Owiany jest więc duchem prawdziwe- 

go humanitaryzmu i staje na stano- 
wisku obrony jednostki, o ile tylko 
da to pogodzić się z dobrem i bez- 
pieczeństwem zbiorowości. 

Kodeks przewiduje surowe wzglę 
dnie kary na przestępstwa przeciw 
państwu, Konieczne to jest nietylko 

ze względu na znaczną wciąż aktyw- 

ność żywiołów anarchji i destrukcji, 

syconych często moralnie i materjal 
nie przez czynniki zewnętrzne. Suro 
wość ła ma znaczenie wychowawcze 

w stosunku do tych wszystkich, któ- 

rzy nie umieją ugiąć się przed maje 

statem państwa i igrają lekkomyślnie 
lub nikczemnie z jego najżywotniej- 

szemi interesami. 

Podnieść wypada jeszcze jeden 
szczegół: zgodnie ze stanowiskiem 
Polski w sprawie rozbrojenia moral 
nego, które jest konieczną przesłanką 
dla sprowadzenia na grunt realny 
wszelkich prób pacyfistycznych, ko- 
deks przyjmuje zasadę karalności 
publicznego nawoływania do wojny 
zaczepnej i przewiduje za to przestęp 
stwo karę do 5-čiu lat więzienia. Raz 
jeszcze dowodzi Połska czynem, że 
jest zawsze i na forum międzynarodo 
wem i w swem życiu wewnętrznem 
czynnikiem ładu i pokoju. 

Społeczeństwo polskie może być 
dumne ze swego kodeksu karnego, 
który jest wyrazem nowoczesnej my- 
Śli prawniczej i równocześnie zabez 
piecza powagę i bezpieczeństwo pań- 
stwa. Ra. 
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Upadek wpływów 

kominternu. 
"Wi ostatnich dniach władze bezpieczeńst 

wa publicznego aresztowały. dwóch wybit- 
nych komunistów oraz emisarjuszkę K. P. 
Z. B. wydelegowanych na teren województ- 
wa wileńskiego i nowogródzkiego celem prze 
prowadzenia organizacji w komite- 
tach rejonowych które ostatnio wobec nik- 
łej ilości członków nie prowadziły żadnei 
propagandy komunistycznej, chyląc się ku 
upadkowi. (c). 

zostają albo Niemcy bałtyccy, albo 
uczeni sprowadzeni z Niemiec. W dru- 
giej połowie XIX wieku nastają złote 
czasy Uniwersytetu dorpackiego, a sze 
reg nazwisk profesorów o Światowej 
sławie wysuwa tę uczelnię na wybitne 
stanowisko w nauce europejskiej. 

Rok 1889 przynosi nową zmianę 
Uniwersytetowi w Dorpacie. Rusyfika- 
cja, mimo starań baronów bałtyckich, 
nie omija Estonji. Miasto Dorpat zo- 
staje przemianowane na Jurjew, Uni- 
wersytet otrzymuje język rosyjski, ja- 
ko urzędowy. Jako rezultat tego nastę 
puje exodus profesorów Niemców do 
Niemiec, szkoła schodzi do rzędu pro 
wincjonalnego uniwersytetu rosy jskie- 
go. 

Podczas wojny europejskiej, po za- 
jęciu Tartu przez Niemców, ci ostatni 
restaurują dawny niemiecki Uniwersy 
tet dorpacki. Trwa on jednak w tej 
nowej szcie zaledwie trzy miesiące. 

1 grudnia 1919 roku został uroczy- 
ście otwarty Uniwersytet estoński w 
Tartu. Przed trzystu bez mała laty 
Gustaw Adolf zakładał tu swoją aka- 
demję, by przyciągnęła ona do siebie 
przedewszystkiem ludzi miejscowych, 
Łotyszów i Estów i złączyła ich z kul- 
turą Szwecji, a więc zachodu. Losy 
zrządziły inaczej. Szlachetne zamiary 
wielkiego króla nie zostały urzeczy- 
wistnione. Dopiero wielka zawierucha 
dziejowa, dając niepodległość Estonji 
stworzyła Uniwersytet estoński, wyko 
nała myśl Gustawa Adolfa. 

Tak podobne są te dzieje do histo 
rji Uniwersytetu Stefana Batorego. 
To też jechaliśmy na trzystoletni jubi 
leusz z radością niemałą 

К о Ва ТЕ оВ 

Pogrzeb š. p. 
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W sobotę przed południem złożono na wieczny spoczynek zwłoki ś.p. Józefa Weyssen- 
hoffa. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się nabożeństwem żałobnem, odprawionem 
w kościele św. Krzyża. Na nabożeństwie obecną była najbliższa rodzina zmarłego pi- 
sarza, minister W. R. i O. P. p. Jędrzejewicz, przedstawiciele literatury i sztuki, świata 
artystycznego i dziennikarskiego. Po nabożeństwie trumnę ze zwłokami zmarłego pisarza 
wynieśli z kościoła przyjaciele zmarłego, poczem olbrzymi kondukt ruszył na cmentarz 
Powązkowski. Nad grobem zmarłego wygłosił przemówienie imieniem T-wa Dziennikarzy 

i Literatów F. A. Ossendowski. Na zdięciu naszem widzimy fragment pogrzebu. 

Nowa taryfa celna 
w oświetleniu wicepremjera St. Zawadzkiego. 

P. wicepremjer Zawadzki udzielił 
przedstawicielowi P. A, T. następują- 
cego wywiadu w związku z uchwałe 
niem przez Radę Ministrów projektu 
nowej taryfy celnej: 

„Prace nad nową, dostosowaną do 
warunków rozwojowych polskiego 
gospodarstwa narodowego  taryfą 
celną, rozpoczęte zostały juź przed 
7-miu prawie laty, wydanie bowiem 
nowej taryfy celnej było dła Polski 
koniecznością państwową. 

Dotychczas posługiwaliśmy się 
prowizorycznie taryfą celną, opartą 
na dawnej taryfie rosyjskiej 1903 r.. 
która zatem nie mogła — mimo licz- 
nych i wielokrotnych zmian oraz uzu 
pełnień, dokonywanych w niej w cią- 
gu ostatnich lat — odpowiadać ani 
specjalnym potrzebom naszego gospo 
darstwa narodowego, ani tem bar- 
dziej rozwojowi wymiany międzyna- 
rodowej. p 

W INTERESIE ROLNICTWA 
I PRZEMYSLU 

Nowa taryfa celna ma zabezpie- 
czyć i umożliwić naturalne możliwo 
ści rozwoju gospodarczego Polski. 
Taryfa oparta jest na dotychczaso- 
wych doświadczeniach życia gospo- 
darczego kraju oraz na istotnych wy 
maganiach głównych działów gospo 

darstwa krajowego, t. j. rolnictwa i 
przemysłu. 

KONSTRUKCJA NOWEJ TARYFY. 

Jeśli chodzi o konstrukcję nowej 
taryfy, to została ona oparta w za- 
sadzie na wzorze wypracowywanegt: 
obecnie przez specjalny podkoinitet 
rzeczoznawców w Genewie projektu 
ujednostajnionej nomenklatury cel- 
nej, mającej w przyszłości obowiązy 
wać we wszystkich państwach świata. 
Zgodność ta pozwoli na łatwe przy- 
stosowanie naszej nowej taryfy de 
wzoru międzynarodowego w chwili, 
kiedy zajdzie tego potrzeba, 

Pewną nowością tej taryfy jest 
istnienie w niej 2-ch kolumn stawek 
celnych. Jedna z nich stosowana ma 
być do towarów, pochodzących z 

wałabowały AP 

Podałem w skrócie niezwykle po- 
bieżnym, najważniejsze daty z dzie 
jów Uniwersytetu w Tartu. Trzysto- 
lecie wszechnicy postanowiła republi 
ką estońska obchodzić uroczyście, za- 
praszając do siebie cały świat nauko 
wy. 

Z Wilna wyruszamy razem z prof. 
Marjanem Zdziechowskim, który re- 
prezentować ma Instytut do badań 
Europy Wschodniej. Na mnie wypadł 
wysoki zaszczyt reprezentowania 
Wszechnicy Wileńskiej. Już na dwor 
cu spotyka nas miła niespodzianka. 

W tym samym wagonie jedzie do 
Tartu nasz przemiły dobry znajomy 
Profesor węgierski Csekay wraz z 
innym profesorem Węgrem. Mijamy 

granicę, w Zemgale przesiadamy się 
do wagonu łotewskiego, który zawie- 
zie nas aż na miejsce. Wagon rosyj 
ski, niemiły. Tak się dziwnie robi na 

duszy, tak odwykło się od tych wa- 
gonów dusznych, z małemi oknami, 
zakurzonych. Dyneburg, przed nim 
parę zdań na temat odejścia Polski 
od Dźwiny (słabymi jesteśmy geogra 
fami). Na stacji w Dyneburgu spoty 
kam dobrego dawnego znajomego p. 

Babińskiego, obecnie naszege konsula 
w tem mieście. Miła pogawędka skra 
ca postój. Wreszcie ruszamy dalej ku 
Rydze. Pociąg biegnie wzdłuż doliny 
Dźwiny, szeroką równiną. Od czasu 
do czasu błyska jej toń, gdy pociąg 
zbliża się ku rzece. Krajobraz monc- 
tonny, ani śladu tego czaru, jaki wieje 

od doliny Wilji lub Niemna. Za Ryga 
krajobraz ożywia się, staje się nierów 
nym. Podjeżdżamy do tak zwanej 
Szwajcarji liwońskiej. Jeżeli to ma coś 
współnego ze Szwajcarją, to tylko 
może zarozumiałość mieszkańców. 
Dojeżdżamy do granicy estońskiej, 

krajów, z któremi Polska posiada 
bądź umowy handlowe, oparte na 
klauzuli największego uprzywilejowa 
nia, bądź specjalne umowy o stosowa 
niu do danego państwa w całości lub 
częściowo tej właśnie kolumny. Oczy 
wiście nie wyklucza to możliwośc, 
iż drogą porozumień w umowach 
handlowych poszczególne stawki tej 
kolumny mogą być jeszcze obniżone. 
Kolumna wyższa stosować się ma do 
krajów, które nie posiadają z Polską 
wspomnianych umów, albo przynaj- 
mniej porozumień o stosowaniu tary- 
fy niższej. 

OCHRONA WYRAZEM 
KONIECZNOŚCI AKTUALNYCH 
Poziom ochrony celnej w nowej 

taryfie jest w pewnych działach wyż- 
szy, niż dotychczas; poziom ten został 
obrany z konieczności. Państwa są 
pomiędzy sobą powiązane  Ścisłemi 
węzłami gospodarczemi i nie może 
jedno. z państw — jak dowiodło tego 
życie—nawet najbogatsze, prowadzić 
na dłuższą metę polityki liberalizmu 
i niskiej ochrony celnej, wówczas, 
gdy pozostały świat idzie drogą autar 
chji gospodarczej, realizowanej przez 
zakazy przywozu, protekcyjne zarzą 
dzenia o charakterze administracyj- 
nym, cła prohibicyjne, a nawet przez 
najostrzejszy i najbardziej nieobli- 
czalny rodzaj protekcji: — reglamen 
tację dewizową. Idąc na częściowe 
podniesienie ogólnego poziomu tary- 
ty celnej, przy jednoczesnem zastoso 
waniu szeregu zniżek, rząd bynaj- 
mniej nie stoi na stanowisku, aby 
polityka autarchji i wysokich ceł była 
polityką słuszną i gospodarczo zdro- 
wą. Sądzi jednak, że likwidacja tej 
polityki nie może być aktem woli 
jednego państwa i że wymaga ona 
wspólnych wysiłków i postanowień 
o charakterze międzynarodowym. Na 
tej drodze znajdą rząd polski wszyscy 
ci, którzy, czy to w umowach wielo- 
stronnych, czy też dwustronnych ze- 
chcą z nim współpracować szczerze 
nad odbudową niemal zupełnie znisz 
czonych międzynarodowych stosun- 
ków handlowych. Na jednostronną 
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do stacji Wałk. Po drodze nigdzie nie 
widać wsi. Natomiast pola usiane od- 
dzielnie rozrzuconemi gospodarstwa- 
mi. Domy i zabudowania przeważnie 
drewniane, jakieś proste, jakby zbite 
z desek, ani kawałka drzewka. Takie 
to beznadziejnie mdłe, bez charakte- 
ru. Jakże daleko tym kolonjom do 
polskiej wsi. 

Mimo że zegarki wskazują noc 
jasno wszędzie. Białe północne noce 
biorą nas w swoje władanie, Od Wał- 
ku śpimy. Budzimy się dopiero w 
Tartu. Na dworcu witają nas studenci 
estońscy po francusku. Prowadzą do 
biura informacyjnego, gdzie urzęduje 
przystojna studentka, która wydaje 
nam kartkę do hotelu. Stajemy w ho- 
telu Liviimaa, to znaczy po estońsku 
Liwonia. 

Na drugi dzień rano ruszamy z 
Profesorem Zdziechowskim na mia- 
sto. Prof. Zdziechowski jest starym 
dorpatczykiem, korzystam z uprzejmo 
Ści tak miłego i szanownego cicerone 
i wchłaniam w siebie wspomnienia 
mego dawnego profesora w Krako- 
wie, dziś wysoce czcigodnego kolegi. 
Cudowny ten park, otaczający impo- 
nującą rozmiarami dawną katedrę, 
dziś w ruinach, w części której mie- 
ści się bibljoteka uniwersytecka. Do- 
okoła kliniki i zakłady wydziału le- 
karskiego, w alejach parku szereg 
pomników wielu najwybitniejszych 
uczonych. Przed oczami staje dawna 
przesławna uczelnia. Na myśl przy- 
chodzę, Polacy, którzy tu się kształcili 
i potem ojczyzny stali się ozdobą, jak 
to napisał w jednym zwrocie adresu 
naszej wszechnicy do wszechnicy w 
Tartu autor tekstu Prof. Fr. Boss0w- 
ski: Baranowski, Chatubiūski, Dy- 
bowscy, Natansonowie,  Pawiński, 
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Po Lozannie — Genewa. 
GENEWA, 11. VII. (Pat). Sekre- 

tarz generalny Lig Narodów otrzymał 
od sekretarza generalnego konferen- 

cji lozańskiej pismo. zawiadamiające 
oficjalnie o rezolucji tej konferencji, 
zapraszającej Ligę do zwołania mię- 
dzynarodowej konferencji ekonomicz- 
nej i monetarnej. 

Pismo zwraca uwagę na decyzję 
konferencji powołania komitetu przy 
gotowawczego i zaproszenia Ligi Na- 
rodów do wyznaczenia do tego komi- 
tetu trzech ekspertów finansowych i 
trzech ekspertów ekonomicznych. 

W związku z tem sekretarz gene- 

ralnv konferencji łozańskiej prosi o 
możliwie szybkie przedłożenie tego 
„zaproszenia Radzie Ligi Narodów, w 
nadziei, że ta poweźmie zarządzenie 
co do zwołania konferencji i utworze- 
nia komitetu przygotowawczego. 

Rada Ligi Narodów zbierze się 
prawdopodobnie we czwartek. Na po- 
siedzeniu tem Rada wyznaczy eksper- 
tów, których nominacja jej została po 
wierzona, natomiast nie przewiduje 
się, aby Rada Ligi już teraz wyznaczy 
ła datę i miejsce światowej konferen- 
cji gospodarczej, co nastąpi dopiero 
po wypowiedzeniu się Stanów Zjedn. 

Doroczny zjazd Legjonistów — w Gdyni. 
WARSZAWA, 11. VII. (Pat). Za- 

rząd główny Związku Legjonistów 
komunikuje, że doroczny walny zjazd 

й ` т ' z 

   

  

Korzystna dla kolejarzy 
zmiana pragmatyki służbowej 

Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 
8 b. m. uchwalony został cały szereg rozpo- 
rządzeń dotyczących polskich kolei państwo- 
wych. Między innemi zatwierdzony został 
projekt zmian i uzupełnień pragmatyki służ- 
bowej pracowników P. K. P. 

Ajeneja „Iskra“ dowiaduje się, że zmiany 
te i uzupełnienia idą po linji zrównania prze- 
pisów  pragmatycznych dla pracowników 

przedsiębiorstwa Polskie Kołeje Państwowe 
z ogólnemi przepisami pragmatyki urzędni- 
czej. W pragmatyce wprowad 
szereg uzupełneń na korz 
kolejowych. Z najważniejszych wymienić na- 
leży: zniesienie kategorji t. zw. kandydatów, 
którzy w miarę wolnego miejsca mianowani 
będą etatowymi pracownikami P. K. P.; 
możność zaliczenia do czasu służby na P. K. 
P. służby na kolejach prywatnych, tudzież 
służby na kolejach obcych, czego dotychczas 
nie było; przyznanie dla pracowników nie- 
etatowych 100-procentowego wynagrodze. 
na okres choroby, spowodowanej wypadkiem 
w służbie, bez wi 
pracownikom nieetatowym kawalerom 
procentowego wynagrodzenia na okres 
czeń wojskowych stworzenie wię 
tości kar dyscyplinarnych i skr s 
trwania skutków tych kar; ustalenie pracow- 
ników nieetatowych po 10 łatach służby, pod 
czas, gdy dotychczas wymagany okres wy- 
nosił 15 lat; pozatem pracownicy etatowi nie- 
mający jeszcze 10 lat służby nie mogą być 
zwolnieni ze służby za trzymiesięcznem 
nagrodzeniem, lecz muszą być przeniesieni 
w stan nieczynny. 
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Nowela wpro za pozatem szereg obost- 

rzeń w niektórych przepisach, mających głó- 
wnie na celu usprawnienie administracji oraz 
zabezpieczenie interesu skarbu państwa. Jed- 
nem z obostrzeń jest wprowadzenie nowej 
podstawy zwolnienia pracownika ze służby 
z równoczesną utratą wszelkich praw, wyni- 

kających ze stosunku służbowego za samo- 
wolną nieobecność na służbie, trwającą wię- 

cej, niż 7 dni. Podkreślić należy, iż w usta- 
wodawstwie ogólnem istnieje przepis, na pod- 
sławie kiórego pracownik przedsiębiorstwa. 
który opuści służbę samowolnie w przeciągu 
tylko trzech dni, może być natychmiast zwol- 
niony bez odszkodowania. (Iskra). 

    

realizację zasady wolności obrotu to- 
warowego i umiarkowanej ochrony 
celnej rząd nie pójdzie. 

PRZECIWWAGA NADMIERNYM 
CENOM 

W związku z częściowem podnie- 
sieniem poziomu ochrony celnej i 
wobec silnie rozwiniętych w przemy- 
śle i handlu dążeń kartelizacyjnych, 
liczyć się jednak należy z zamiarami, 
już w poszczególnych wypadkach u- 
jawnionemi, nadmiernego korzystania 
z ochrony celnej dla podniesienia cen 
na rynku krajowym, Tego rodzaju 
zamiarom rząd z całą stanowczością 
się przeciwstawi. Będą również przed 
sięwzięte środki w postaci odpowied 
niego rozwinięcia systemu ulg cel- 
nych, czynnego obrotu uszlachetnają 
cego i t. p. dla zniwelowania tych 
skutków wzmocnionej w niektórych 
działach produkcji ochrony, któreby 
ewentualnie odbiły się ujemnie 
stanie i rozwoju eksportu. 

na 

Siemiradzki, Zdziechowski i tylu jesz- 
cze. 

Cześć Ci stara wszechnico, coś 
umiała przygarnąć nas do siebie i 
dać tak wiele. 

Siadamy z Prof. Zdziechowskim 
na ławce. Toczy się rozmowa o wszy- 
stkiem, a przedewszystkiem o daw- 
nych czasach. Młodość bije z oblicza 
mego Czcigodnego towarzysza. Pła- 
wię się wprost w rozkoszy obcowania 
z tak przebogatą naturą, z tak wielką 
kulturą humanistyczną. Jesteśmy tak 
dalecy sobie, jeśli o poglądy społeczne 
idzie, a tak był mi wówczas bliski ten 
siwy, pełen życia uczony polski. 

Wieczorem zapoznanie się w do- 
mu studenckim, obok głównego gma 
chu położonym. Front głównego gma 
chu Uniwersytetu ubrany flagami 
państw, biorących udział w uroczy: 
stościach, pośrodku olbrzymi wieniec 
z liczbą 300, oświetlony elektryczno- 
ścią. Okna suteren rzucają na placyk 
przed Uniwersytetem snopy Światła, 
przed gmachem płoną znicze. Na tem 

tle wspaniały pochód studentów z 
pochodniami i „Vivant  protfesores* 
na cześć zebranych w domu akademie 
kim gości. Przed zebraniem zopozna- 
wczem o godzinie 8-ej wieczorem 
poseł nasz w Tallinie minister Libicki 
udekorował rektora, prorektora i 
prof. Pousoppa, honorowego doktora 
Uniwersytetu . Stefana Batorego, w 
obecności nas profesorów Polaków 
odznakami orderu Polonia Restituta. 

30 czerwca rozpoczynają się właściwe 
uroczystości nabożeństwem w koście 
le uniwersyteckim. Wśród najbardziej 
honorowych gości na pierwszem mniej 
scu następca tronu Szwecji, który w 
nocy z 29 na 30 czerwca zjechał do 
Tartu, przyjmowany niezwykle owa- 

  

Legjonistów odbędzie się w Gdyni dn. 
14-go sierpnia. 

LORNETUJEMY ŚWIAT. 
W sercu Afryki. 

Cesarz Selassi I, jedynowladca Abisynji, 

zasiadł na tronie w pełnym majestacie. Wy- 

у 7 jska przeciw buntownikom, 

órych czele stanął Lidź Jeassu, dawny 

władca „ wygnany w 1916 r. za zdradę 

rel panującej. 

rz Selassi I gniewnie brew marszczy, 

    

   

    

  

gniewnie brodę targa. Lidż Jeassu wnet ma 

być wzięty w niewolę! Zachciano się zuch- 

walcowi dziewięciu prowincyj cesarstwa, za- 

chciało się zawładnąć plantacjami kawy. ba- 

wełny, indygo, zachciało się wysyłać trans- 

porty trzciny cukrowej i gumy, zachciało się 

otrzymać skórę pantery, władcy należ 

Znęciły buntownika lasy pełne zwierzyny, ko 

palnie złota, bogactwo stolicy Addis Abeba. 

Znęcił przedewszystkiem blask władzy i rzą- 

dów. 

Lidż Jeassu ma być natychmiast schwy- 

tany. Maszerują oddziały do prowincji God- 

jam. gdzie gromadzi swe siły buntownik. — 

Przypomina cesarz dzielne walki wojsk abi- 

ńskich. dwa wspaniałe zwycięstwa Mene- 

lika II, który wojska królestwa Włoch pobił 

na głowę pod Dogeli. Niezwyciężone są woj- 

ska abis 
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kie, niezwyciężone i wierne. 
   

  

I zasiada cesarz Selassi na tronie suto 

rzeźbionym, w płaszczu królewskim. z noga 

mi na miękkiej wzorzystej poduszce. Ciem- 
na „twarz, czarny zarost, błyszczące oczy. — 

Skinieniem ręki wysyła ministra z wojskiem. 

Maszerują oddziały cesarskie, myśląc o 

zwycięstwie Menelika i o czekającej walce. 

Przebywają oddziały żyzne wilgotne doliny, 

pną się w góry, przeprawiają się przez rze- 

ki. Oddalają się od stolicy kraju, coraz bliż- 

sze są prowincji Godjam. 

Cesarz Selassi I czeka na wieść o pojma- 

niu buntownika. 

  

Lecz wie: 

  

ługo nie dochodzi cesarza — 

pewnie bitwa już się rozgorzała, pewnie — 

wzięto nazbyt wielu jeńców, pewnie wolny 

jest wobec tego transport. ! A 
Wreszcie goniec przybywa. Zziajany jest, 

potem i kurzem okryty. Przynosi wieść nie- 

pomyślną, wieść straszliwą. Oto dzielne woj 

ska cesarskie przeszły na stronę buntowni- 

ka. 

Położenie władcy jest fatalne. Część naj- 

lepsza wojska jest przeciw niemu. Lidź Je- 

assu przysiągł srogą zemstę. Lidź Jeassu ma- 

szeruje na stolicę. Lidź Jeassu wzywa resztę 

wojska, by stanęła po jego stronie. 

Lecz Selassi I nie ustąpi — cesarz będzie 

walczył po cesarsku — do końca. Wszystkie 

wyjścia ze stolicy są zamknięte, cesarz zbie- 

ra siły. gotuje broń. Nie ustąpi przecie bez 

walki — z władztwa krajem, bogactwami, 

tytułem. Nie ustąpi plantacyj bawełny i ka- 
wy, transportów trzciny i gumy. kopalni zło 
ta, stolicy Addis Abeba. Nie ustąpi. 

Nad Abisynją wisi wojna domowa. Lecz 
chwilowo przerwano działania wojenne — 
obie strony czekają końca pory deszczowej 

— massiki. 3 
Czekają i gotują się. — Nie ustąpią. 

W| Tellinek. 

  

cyjnie. W kościele profesura częścio 
wo w togach, Po nabożeństwie udaje- 
my się do auli uniwersyteckiej, po- 
chód rozpoczyna szwedzki następca 
tronu, za nim dyplomacja, członko- 

wie rządu i parlamentu estońskiego 
i profesura. Podziw publiczności bu- 
dzą żółte togi Francuzów i nasza wi- 
leńska. Istotnie prof. Ruszczyc mógł- 
by być słusznie dumny z naszej togi. 
Przechodzimy obok pomnika Gustawa 
Adolfa, ofiarowanego Estonji przez 
Szwedów, aparaty fotograficzne i ki- 
nematograficzne pracują, utrwalając 
nasze postacie. Zwłaszcza podziw bu- 
dzi prof. Gsekay, który wystąpił we 
wspaniałym ubiorze węgierskim. W 
auli, przystrojonej sztandarami niezli 
czonych korporacyj studenckich, roz- 
poczyna uroczystość rektor, za nim 
przemawia nasępca tronu szwedzkie 

go, przynosząc życzenia od ojca króla 
Gustawa, Po nim szereg dalszych prze 
mówień i wreszcie składanie życzeń 
od delegacyj zagranicznych. Najlicz- 
niej reprezentowana jest Szwecja, 
która przywiozła wspaniałe  berła, 
licznemi są delegacje francuska i pol 
ska. Polskę reprezentują prof. Sier- 
piński (Akademja Umiejętności, Uni- 
wersytet Warszawski i Politechnika 

Warszawska oraz Warszawskie Tow. 
Naukowe). Wilno moja osoba, Lwów 
prof, Borowicz, Wydział Matematycz 
no-Przyrodniczy U. S. B. prof. W. 
Mierzeyewski, Instytut Europy Wscho 
dniej prof. M. Zdziechowski. Ponie- 
waż wolno przemawiać tyłko jedne 
mu przedstawicielowi państwa, w i- 
mieniu Polski mówi prof. Sierpiński, 
my pozostali wręczamy adresy zazna 
czając od jakiej instytucji. Muszę 
przyznać, że miło mi było gdy oprócz 
ogólnych oklasków dla Polski, gorące 
oklaski otrzymało Wilno. Po tem na- 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Szczegóły zamordowania kasjerki 
przystanku kolejowego Kamionka. 

Morderca oddał w jej kierunku dwa strzały. 
Zabójca po dokonaniu zbrodni zbiegł. Pościg nie dał narazie 

wyniku. Tło zabójstwa — erotyczne. 
W niedzielę Wojewódzwa Komenda Po- 

Hicji Śledczej zaałarmowana została wiado- 
mos; o zabójstwie kasjerki przystanku ko, 
lejowego Kamionka, w pow. oszmiańskim. 

  

  

Przypuszczano, narazie iż zabójstwa do- 
konano w celach rabunkcwych, Bliższe jed- 
nak zapoznanie się z przebiegiem i okolicz- 
nościami tragicznego wypadku wskazuje na 
to, iż ma się tu do czynienia z morderstwem 
na tle erotycznem. 

Według ctrzymanych przez nas informa- 
tragiezne zajście miało przebieg następu- 

  

ty 
ja 

  

Do majątku Dzieczieniewo znajdującego 
się wpcbliżu przystanku kolejowego Kamion 
ka przyjechał w niedzielę z Wiłna niejaki 
M. Miłaszewicz, zamieszkały przy ulicy Dy- 
neburskiej, który dość często odwiedzał ?     

  

letnią kasjerkę przystanku kolejowego Mar- 
ję Jeszczejewską. 

Wkrótee po jego przyjeździe Marja Jesz- 
czejewska udała się w jego towarzystwie na 
spacer. Po upływie dwóch gadzin znaleziono 
ja leżącą na kupie siana z dwiema ranami 
postrzałowemi w okołiey serca i głowy. Ub- 
ranie miała podarte co stoczyła 
ona zaciętą walkę z zabójca. a po do- 

konaniu zbiegł w nieznanym kierunku. 
Cały szereg poszlak zebranych przez wła- 

dze śledcze w ciągu pierwiastkowego docho- 
dzenie potwierdza erotyczny charakter 
mordu. $ 

Okolieznošei te jednak, ze względu na 
trawające w dalszym ciągu śledztwo nie mo- 
ga być ujawnione. Zapoznamy jednak z nie- 

naszych czytelników w dniach najbliż- 
Ъ. (e). 

      

Sprytne machinacje oszustów na pograniczu 
polsko-sowieckiem. 

Zatrzymani oszuści usiłowali przekupić patrol K.0.P-u. 
Na edcinku granicznym Szymańce w rejo 

nie Miehniewicz ujęto 3 podejrzanych озоЪ- 
ników, którzy zamierzali nielegalnie przedo- 
stać się na teren Rosji Sowieckiej. Zatrzy- 
manymi okazali się: Piotr Łybnyj. Tade 
Truzów i Michał Łukaszewicz. Zatrzymani 
we wsi Faraniszki gm. twereckiej srzedali 
na podstawie sfałszowanych dokumentów 12 
ha gruntów i lasu wraz z budynkami g0spo- 
darskiemi niejakiemu Łukaszowi Rokickie- 

   

  

mu, reemigrantowi z Chicago, który przybył 
na stałe do Polski. Rakicki wpłacił oszu- 
stem 3 tys, dolarów. Przy zatrzymanych 
znalezienie nienaruszcną walutę eraz kiłka 
dziesiąt złotych. W. czasie odprowadzania 
do strażnicy Łybnyj i Truczow zaproponowa- 
li 200 dolarów łapówki patrolowi KOP. za 
zwolnienie ich. Niec propozycję żołnierze 
odrzucili powiadamiając o usiłowanie prze- 
kupienia ich swe władze. 

      

Symulował kradzież w celu oskarżenia swych 
nieprzylaciół o dokonanie kradzieży. 

М` dniu wczorajszym na posterunek po- 
jj w Holszanach zgłosił się mieszkaniec 

łegc miasteczka Jan Urkiel i zameldował iż 
w czasie jego nieobecności do mieszkania 
jego przedostali się złodzieje którzy skradli 
mu 500 dolarów oraz 900 zł. w gotówce. O 
dokGnanie kradzieży podejrzewa Mikołaja 

   

Finkańskiego i M, Trzeciaka. 
W trakcie przeprowadzonego dochodzenia 

wyszły najaw okoliczności na mocy których 
stwierdzono że Urkiel kradzież symuluje. 
Podczas rewizji w jego spichrzu znaleziono 
zakopane w ziemi 170 dolarów amer. i wek- 
sli na 200 zł. 

Spaliło się 10 ha lasu. 
W lesie Borszczyki gminy Szemietowsz 

<zyzrna spaliło się 10 ha młodego lasu włas- 
ności p. Bolesława Skirmunta. Strały wyno- 
szą 4.000 zł. (e). 

Ogromny pożar strawił 18 gospodarstw. 
Ogromny pożar wybuchł ubiegłej nocy we 

wsi Bajanoszczyzna, gminy jodzkiej. Ogień 
powstał w mieszkaniu Wacława chdzie- 
wicza i zaczął szerzyć się z nie: szyb- 
kością obejmując coraz to nowe budynki -- 

       
  

Mimo usilnej akcji ratunkowej ogień znisz- 
czył 18 gospodarstw. Straty przewyższają 
30.000 zł. 

Przyczyny pożaru narazie nie ustalono, 

  

Strajk przy budowie kolei Woropajewo—Druja. 
Przy budowie kolei Druja—Wbropajewo 

wybuchł strajk na tle ekonomicznem. Prze 
bieg strajku spokojny. Pracę porzuciło 42 
robotników. 

  

Miejski) 25: 
Kine -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   

Film osnuty na tle zna- 
nej operetki Qskara Strausa 

wykonany przez najznakomitszych amantów świata 

Luisy Vernon, Viili Foitsch i in. 

OSTATNI WALC 

    

NOWOOTWARTA 

WYTWÓRNIA WĘDLIN 
Rodziewicza Ańtoniego 

w Szczuczynie (k/Lidy), przy ul. Wileńskiej 4, 
poleca Sz. Klijenteli swe wyborowe pod względem smaku i dobroci towary. 
Na składzie: salamin, litewska, moskiewska, balerony, sucha wędzona i polędwica 

oraz słonina stara i świeża jak również sadla i t @ 
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CENY BARDZO NISKIE. 

Dokudowo 
pow. Lida. 

Mrzonka metafizycznej sprawiedli- 
wości ezyli historja o skrzywdzonym 

promiarzu. 

W* Dokudowie położonem nad Niemnem 
mieszka niejaki Soroko, posiadający konce- 

<sję na prom, którym od dłuższego czasu prze 
woził okoliczną ludność. Jakkolwiek zajęcie 
to nie jest specjalnie rentowne, znaleźli się 

   
stąpiła uroczysta promocja na dokto 
rów honoris causa następcy tronu 
szwedzkiego i premjera estońskiego 
oraz ogłoszenie honorowych doktora- 
tów. 

Po tej uroczystości miły obiad u 
państwa Pouseppów, Francuzi i Po- 
lacy, następnie bankiet wydany przez 
Uniwersytet, bal studencki i koniec 
„dnia. 1 czerwca zwiedzamy bibljotekę 
uniwersytecką i archiwum, muzeum, 
w którem uderza wspaniały zbiór 
etnograficzny, Śniadanie wydane 
przez miasto, wieczorem pożegnalne 
przyjęcie w auli Uniwersytetu. 2-go 
czerwca rano opuszczamy Tartu. 
Ogólne wrażenie niesłychanie miłe. 
Uderzała przedewszystkiem Świetna 
organizacja, uprzejmość i gościnność. 
Bankiety były skromne, ale czuło się, 
że jest się miłym i pożądanym go- 
ściem. Uroczystość robiła wrażenie 
wielkiej przyjaźni ze Szwecją. Szwe- 
cja, Francja, Węgry i Polska wyda 
wały się najbardziej miłymi gośćmi. 
Po paru dniach pobytu w Wilnie od 
twarzam sobie wrażenia. Oddawna 
miałem wiele prawdziwej sympatji 
dla Estonji. Może przemawiał przeze 
mnie geolog i serdeczne uczucie wią- 
zało się z budową geologiczną tego 
kraju, tak dla nas ważnego i cieka- 
wego, może więcej uczucie sprawiedli 
wości i radości z powodu odzyskania 
niepodległości przez Estończyków, 
możne znaczenie Uniwersytetu w Tar 
tu dla nauki polskiej, a najprawdopo- 
dobniej wszystkie uczucia razem 
wzięte. Jeśli jechałem z uczuciem 
sympatji, to wróciłem oczarowany. 
Było nam w Tartu dobrze i miło. 
Dziś wiąże mnie z Uniwersytetem 
tamtym nowa serdeczna nić, doktorat 
honorowy jaki otrzymałem. I mam 
niezłomną nadzieję, że pierwsza wi- 
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CENY BARDZO NISKIE, 
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wszakże amatorzy w osobach p. p. Leszczyń- 
skiego i Zajki, którzy zapragnęki pozyskać 
je dla siebie. Ponieważ jednąk Soroko cie- 
szący się powszechnym szacunkiem (notabe- 
ne w służbie na kolejach państwowych w 
czasie katastrofy utracił jedno oko) był i 
jako promiarz nienagannym, panowie ci po- 
szukali protektorów stojących ponad zwyk- 
łem pojęciem słuszności. 

  

  

Szczęśliwym trafem krewna  Zajki jest 
służącą pewnego wysokiego dygnitarza w na 
szym powiecie. ona też zadecydowała w całej 
tej sprawie. Aby znaleźć pretekst do usunię- 

  

zyta była tylko zapoznaniem, że jesz 
cze tam wrócę, że może będę razem 
z kolegami estońskimi razem pra- 
cować dla wspólnej idei, poznania 
szmatu ziemi od zatoki Fińskiej po 
Niemen. 

Dobrzeby było, by nici, z powodu 
jubileuszu Uniwersytetu estońskiego 
nawiązane, nie prysły, a Uniwersytet 
Wileński wszedł w bliższy kontakt 
ze swoją prawie rówieśniczką z nad 
brzegów Embachu. Mamy tak wiele 
sobie do powiedzenia. 

Uroczystość dorpacka przeniosła 
nas w dawne dzieje. Dokumentowała 
ona niezbicie znaczenie Szwecji jako 
czynnika kulturalnego nad Bałtykiem 
przed laty. Rzucone przed trzystu laty 
dobre. zdrowe ziarno nie zmarniało, 
lecz wyrosło w piękny kwiat wdzięcz 
ności. [I miło było, że wśród tych 
wspomnień dobrych, były również 
dobre wspomnienia o naszym Bato- 
rym. Podkreślił to wyraźnie prof. 
Csekay w swem przemówieniu. 

Uroczystość dorpacka przeniosła 
nas w czasy walki o Bałtyk.Walka 
ta i dziś nie skończona. Skupiają się 
znowu wolne ludy bałtyckie, by strzec 
tych swych wód, drogi na szeroki 
świat. Znajdujemy siebie wszystkich, 
gotowych do obrony naszego morza. 

Delegacja polska była jedną z licz 
niejszych. Żałować należy, że nie było 
naszej młodzieży, a była młodzież li- 
tewska i łotewska. 

Miło było w Tartu. Z nad brzegów 
Wilji ślemy i narodowi estońskiemu 
i jego wszechnicy raz jeszcze najlep- 
sze życzenia per multos annos. 

Prot. Br. Rydzewski. 

MAR a 

cia Soroki. powiedziano, że prom znajduje 
się w niedogodnem miejscu i ogłoszono kon. 

kurs na stanowisko promiarza w miejscu 
nowem, odległem mniej więcej o sto metrów 

      

      

koncesji 
skiemu 

   

  

      i podania. Soroko udowodnił jed- 
jego podanie wpłynęło do staro- 

jeszcze przedlem. Poszukano wi za- 
rzułu innego, mówiąc, że on jako katolik jest 
nielubianym przez ludnc 
dącą tutaj w wi 
tem, 

sji 

          

   

  

ększoścć 
* podobno nie che 
ącej do cerkwi. 
ym razem niepoprawny Soroko prze- 

konał wyższe władze, że zarzut ich rozmija 
stę z prawdą, na potwierd ‹ 
slawil 
nie c 

  

icono mu przy 
ał przewieźć proce- 

     

  

     

    

    

     

   

zynił w tów jakichkolwiek proc. 
ale gdy prz o do zaciągnięcia poż 
na remont ‹ wi, on jeden nie obawiał się 
żyrować weks 

Włówczas sięgnięto po argument najcięż- 
„ powiedziano mu, że temu stanowisku 

ra sądownie, nie odpowiada ety- 
kiedy Soroko się uparł i przy po- 

dków, obalił i za- 

      

    

        

        
     

    

rzut o. Z 
czyński i Zaj iety Ъ. 
swego czasu odsiadywali i w 

, Wszystko przemawia za Soroką, 
jednak wątpić czy to mu coś pomoż 
miejscowy gnitarz i jego służą 
nego zdani 

Soroko jednak 
epojony pojęci 

  

eniu. 

należy 

         

tak Jest 
„jon e cznej sprawied 

ci że po raz Irzeci apeluje do p. Woje- 
wody. 

gnu je. 
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Mickunv. 
Zlot Miodziežy Wiejskiej. 

W dniu 3 lipca r. b. odbył się tu doro- 
czny trad. y Zlot Młodc Mi i 
nazywany etem Wiosn z. tą Żn ca, 
że obecnie niedawno powstała Komisja Pra- 
cy Społecznej .i Kulturalno-Ošwiatowej. gm. 
Mickuńskiej pod przewodnictwem wód 
gminy p. Henryka Jasieńskiego objęła wszy 
stkie organizacje na terenie gminy, których 
mamy przeszło 30 i które wzięły udział w 

zlocie. E 
O 11 rano odbyło się nabożeństwo w Mic 

kuńskim parafjalnym kościele i zostało wy- 
głoszone okolicznościowe kazanie. Po nabo- 
żeństwie j krótkim odpoczynkn wszystkie cr 
ganizacje udały się na plac sportowy. ofia- 
rowany w swoim czasie dla a i 
przez miejscowego filantropa i 
go społecznika p. Aleksandra Pi 
14 przybył p. Starosta Wileńsk> 
rzy de Tramecouri w towarzystwie p. In- 
spektora Szkolnego Slarościaka 1. Instruk- 
tora oświaty pozaszkolnej Muchnv. 
gaił zlot prezes gminnej Komisji Henry 
sieński dłaższem przemówieniem, w:tają 
Starostę, gości. organizacje i wędrowną dru- 
żynę Młodzieży Zwjązku Osadników w War- 
szawie, jednocześnie jako Prezes Oddziału 
Strzeleckiego w Mickunach składając spra- 
wozdanie z działalności te organizacji. 

Na trybunie zmieniaj i 
wozdawcy z poszczególn 
dzy któremi widzimy nies! 
cza, kierownika Uniw. 
Mickunach Magistra Emanuela Krzysztofka, 
twórcę Mleczarni Spółć zej w Adamczu- 
kach p. Antoniego Jankowskiego i innych 
Wfreszcje na trybunie widzimy naszego go- 
spodarza powiatu p. Starostę J de Trame- 
courta który w dłuższem przemówieniu z u- 
znaniem podkreśla pracę organizacji i ofia- 
rowuje bezwzględną swa pomoc i poparcie 
dla pracy społecznej i kulturalno oświatowej, 
Drugą część wypełniły zawody sportowe, 
bieg naprzełaj skok wzwyż i wdal rzuca: 
nie granatem, sjatkówka i t. d. oraz pick- 
na szopka białoruska zainscenizowana przez 
jej autora Magistra Emanuela Krzysztafka. 

Złot zakończył się ochoczą zabawą ta- 
neczną na placu sportowym i w sali 4minnej. 

Brześć Litewski. 
Synowa zabiła teścia. 

Mieszkaniec wsi Dworzec pow. łuniniec- 
kiego Malewicz Taras został zabiyt podczas 
snu w swym domu uderzony tępem narzę: 
dziem. Jak wykazało dochodzenie czynu te- 
go dokonała 28-letnia Likerja Malewicz, sy- 
nowa Tarasa Malewicza. Zatrzymani przyz 
nała się do zbrodni i nadmieniła, że zabój. 
stwa dokonała na tle porachunków  osobi- 
stych. z 

Likwidacja jaczejki K. Z. M. Z. U. 

WI ostatnich dniach władze bezpieczeńst- 
wa pow. brzeskiego przeprowadziły likwidac 
cję jaczejki KZMZU. w Przyborowie . Po- 
czątkowo zatrzymany został Jan Czernegiel, 
sekretarz wspomnianej jaczejki. Zgodnie z 
jego zeznaniem, aresztowano jego współpra- 
cowników: Pietruszczuka Jana,  Prokopiuka 
Włodzimierza, Łosza Jana, Matyciuka Dymit 
ra, Krynicę Wasyla. W) czasie rewizji, doka 
nanej u zatrzymanych „napotkano na obfity 
materjał obciążający. Wiszyscy zatrzymani, z 
wyjątkiem Krynicy, przyznali się do nale- 
żenia do partji komunistycznej. Następnie 
przyznali się do pisania i kolportowania 
odezw komunistycznych, jak również wywie- 
szania transparentów komunistycznych. — 
Włszyscy wyżej wymienieni z wyjątkiem Kry 
nicy, do decyzji sędziego śledczego osadze- 
ni zostali w więzieniu. Krynicę z braku do. 
wodów zwolniono. 

Z pogranicza. 
W lasach nadleśnictwa Olkienickiego 

kłusownicy tępią zwierzynę. 
W lasach koło Olkienik i  Druskienik 

ostatnio zanotowano kilka wypadków kłuso- 
wnictwa. Onegdaj w czasie tępienia zwierzy- 
ny przez trzech kłusowników dwaj leśnicy 
stoczyli wałkę z nimi. Podczas strzelaniny 
jednego z kłusowników raniono, zaś dwóch 
Michała Kudańkę i Bolesława Małkowa zat- 
rzymano. Rannego kłusownika Kazimierza 
Narkiewicza odesłano do szpitala. 
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Frocki Je-   

  

  

     
  

     

  

     

    

  

izonego działa- 
sytełu Ludowego w 

        

  

          

     

  

   

   

Echa z zakordonu. 
Z Wilejki donoszą, iż w ub. niedzielę w 

rejonie Kamienia między kilku strażnikami 
sowieckimi a grupą włościan wywiązała się 
strzelanina podczas której zabito strażnika 
bolszewickiego. 

   

Nieudana wycieczka do Polski emi- 
sarjuszy litewskich. 

W) nocy z dnia 9 na 10 b. m. w rejonie 
Wfiżajn w czasie przekraczania granicy pol 
sko-litewskiej zatrzymano dwóch podejrza- 
nych osobników i kobietę, którzy na podsta- 
wie sfałszowanych przepustek granicznych 
usiłowali dostać się do Polski. Zatrzymany- 
mi okazali się emisarjusze litewscy. Podczas 
rewizji znaleziono u nich kompromitujące 
dokumenty. 

Popierajcie Ligę jfenka 
i Rzeczną 

  

УОВ 

Wycieczka do Legaciszek 
Intelekt i karnacja. , 

Starzy bywalcy wypoczynkowej 
kolonji Akademickiej w  Legacisz- 
kach znają dyskretną „obełgę* jaką 
się stosuje tam do ludzi obdarzonych 
tupetem i postawą, ale powiedzmy 
„niesharmonizowanych ': 

— Żabko droga, bardzo jesteś mi- 
ły(a), szkoda tylko, że intelekt nie do- 
równuje karnacji. 

W tym roku, zdaje się, ten epitet 
można stosować nietylko do poszcze- 
gólnych kuracjuszy, ale i do całego 
przedsiębiorstwa. Widzimy mianowi- 
cie świetne warunki fizyczne przy nie 
umiejętności wykorzystania ich. Bo 
proszę sobie pomyśleć i teren, i Wilja, 
i las sosnowy, i słońce i sława w ze- 
szłym roku zdobyta przez kolonję. 
Najmilsze ze środowisk letnich aka- 
demickich. Można byłoby tylko wyko 
rzystać dawne zdobycze, dodać nawet 
niewiele pożytecznych inowacyj — 
byłoby letnisko jakich mało w Pols- 
ce, — tymczasem przyježdžamy na 
„uroczystość otwarcia i widzimy je- 
den bałagan. 

  

Pamiętamy analogiczną uroczys- 
tość w zeszłym roku. Gości było peł- 
no, ponad 150 osób. 2 orkiestry grały 
od rana, Świetnie wyszkolony chór a- 
kademicki umożliwiał odśpiewanie 
Mszy Gregorjańskiej, Przybywa dru- 
żyna harcerzy. Goście i gospodarze 
biorą udział w zawodach sportowych 
tenis, ping-pong na powietrzu, dru- 
żyny A. Z. S-u, Legaciszek i harcers- 
ka zmagają się w piłce koszykowej. 
Na, wprawdzie po domowemu. ale 
przemyślnie urządzonych bieżniach, 
skoczniach i rzutniach „mistrzostwa 
dziewcząt i młodzieży męskiej, Tym- 
czasem w sali Żywa Gazetka, Chór i 
inne atrakcje. 

W tym roku przybyło kilkanaście 
zawiedzionych gości. Wśród gości: p. 
prof. Jakowicki, prezes Jocz, inż. Przy 
godzki, Łastowski. Komitet Wojewó- 
dzki Pomocy Młodzieży Akademickiej 
Rasztę stanowił element niezorjento- 
wany, ludzie, którzy, spodziew 
conajmniej takiego „zbiegow 
zabawy jak w zeszłym roku w 
niedzielę, ujrzaw smętny zmierzch 

    

    

      

   
  

Legaciszek, dyskretnie pod wieczór 
zaczęli się ulałniać zpowrołem do 
Wilna. 

Pod zdechłym... wołem. 

Jedyną atrakcją dla gości. o jaką 
postarał się komitet organizacyjny. 
była w znacznej części importowana z 
Wilna Żywa Gazetka. Letniskowa Ży- 
wa Gazetka kolonji powinna się re- 

* krutować z sił miejscowych, ludzi, 
którzy choć trochę się wżyli w kolo- 
nję. znają płotki miejscowe, znają po- 
stącie uzdrowiska. W takiej Żywej Ga 
zetce mogą odczytać swoje numery i 
goście, ale wtedy, kiedy poziom ich 
dowcipu da gwarancję, że wysłuchi- 
wanie ich nie jest cierpieniem wobec 
możności przechadzki po lesie, gry w 
piłkę siatkową lub pławienia się w 
Wilji. Niestety nie dawał tej gwaran- 
cji poziom niedzielny t. zw. Żywej 
Gazetki. Cierpliwą publiczność potra- 
fili rozruszać jedynie starzy Legaci- 
szanie: „Gazda“, „Baba“ i „Dziad“. 
Szkoda, že byli przyttoczeni w swoich 
kilku występów przez obszerną, obfi- 
tą twórczośćJanusza Teodora D. Ja- 
nusz Teodor D. i śpiewał, i uśmiechał 
się, i mizdrzył się „i czytał. Występy 
takie wzbudzały entuzjazm tylko w 
samym wykonawcy i w jego statys- 
tach (paru niedoroźwiniętych matu- 
rzystów). 

Kazika Hałaburdę niestety musi- 
my umieścić w jednej grupie nie z 
„Gazdą“, „Bubą“ i „Dziadem“, ale, na 
podstawie niby — dowcipėw, a wlaš- 
ciwie wypracowań stylistycznych, 
które przywiózł — obok Janusza Te- 
odora. Ludzie ci żyją w głębokiem 
dziecięctwie. Mniej (J. T.), lub więcej 
(K. H.) udatne parodje nieczytanych 
autorów — nie mogą wzruszyć publi 
czności żadnej. Nie poruszą audytor- 
jum 50-osobowego, gdyż są niedostę- 
pne, nie poruszyłyby i kilku znaw- 
ców — bo są zbyt nieudatne. Ostatnie 
wysiłki Kazimierza są przykre dla la- 

dzi, którzy nie stracili jeszcze do sym- 
patji. Są przykre jako dowód tego, że 
można nisko upaść. 

Nie wywiązują się z zadań. 

Mówiliśmy same dygresje. Na rze- 
czowe omówienie rodzimego bałaga- 
niku nie czas jeszcze i nie miejsce. 
Sprawozdań jeszcze niema. Natomiast 
krążą niedobre wieści. Podobno mie 
siąc temu zabito w Legaciszkach wo- 
łu i przez miesiąc okrągły była co- 
dzień na obiad ciągle wołowina. Do- 
piero na niedzielę, na otwarcie dano 
coś świeżego. 

Wogóle obiad, przeznaczony na 
dzień gościnny, wśród kuracjuszy wy 
wołał entuzjazm. Wśród okrzyków na 
cześć obiadu padały jednak i wyraża- 
jące żal, że nie codzień bywa taka 
uczta... Również entuzjazm z jakim 
został przyjęty zeszłoroczny kierow- 
nik kol. Żyźniewski — nasuwał przy- 
puszczenie, że za obecnego kierowni- 
ctwa nie dzieje się znów zbyt wspa- 
niale. 

W zeszłym roku, świetnie zagos- 
podarowane Legaciszki nietylko speł- 
niły swoje zadanie jako kolonja ku- 
racyjna i odżywcza, ale przy uczciwej 
i starannie dobierającej źródła zaku- 
pu gospodarce — przyniosły zysk po- 
nad 3.000 zł. 

Czy w tym roku przyniosą zysk? — 
należy wątpić. Tymczasem stwierdza- 

Zapowiedź dalszych redukcyj 
w Magistracie. 

Dowiadujemy się, że na jedno # 
najbliższych posiedzeń Magistratu 
wpłynie ponownie sprawa redukcyj 
personalnych. Obecnie sporządzana 

jest lista kandydatów. która obejmie 
kilkadziesiąt nazwisk urzędników z 
rozmaitych wydziałów i biur Magist- 
ratu. 

Posiedzenie Rady Miejskiej. 
Najbliższe kolejne posiedzenie Rady Miej 

skiej wyznaczone zostało na dzień 21 b. m. 

poza budzącą ogólne zainteresowanie spra- 

wą ławnika Łokucjewskiego, która znajdzie 

na tem posiedzeniu swe ostateczne rozwią- 

zanie, na porządku dziennym znajdzie się 

również projekt nowego preliminarza budże 

   
towego. Mimo  przynagłen władz nadzer- 
czych budżet i w roku bieżącym na plenum 
Rady Mi ej wpływa z bardzo znacznem 

  

opóźnieniem, ce zostało spowodowane cięż- 
ką sytuacją finansową miasta, która nastrę- 
czała dużo trudności przy układaniu nowego 
preliminarza. 

  

Katastrofa na Wilji. 
Parostatek „Pan Tadeusz" najechał na łódkę. Policja rzeczna 

uratowała 
W. ubiegłą niedzielę na Wiilji, wpobliżu 

plaży Tuskulańskiej wydarzyła się katastro- 
fa, która jednak dzięki przypadkowi nie po 
ciągnęła za sobą ofiar ludzkich. 

Około godziny wpół do trzeciej środkiem 
Wilji płynęła łódka w której znajdował się 
niejaki Hipelit Łazarenko, zamieszkały przy 
ulicy Obozowej 11 w towarzystwie swej zna 
jomej Marji Czernisówny, zamieszkałej przy 
ulicy Pożarowej Nr. 3. 

Wi chwili kiedy łódka znajdowała się 

tonących. 
wpcbliżu plaży najechał na nią największy, 
z kursujących na Wilji parostatków „Pan 
Tadeusz*. Skutki zderzenia bylły fatalne. — 
Łódka została rozbita a znajdujący się w łód 
ce Łazarenko i Czernisówna wpadli do wody 
i zaczęli tonąe. 

O tragicznym wypadku natychmiast zaa- 
larmowano policję rzeczą, skąd wysłano niez 
włócznie łódź ratowniczą z policjantami, któ 
rym udało się uratować tonących. (e) 

Dwa nieszczęśliwe wypadki 
spowodowane nieostrożną jazdą. 

Autobus „Arbonu” najechał na motocykl. 
Zderzenie się dwóch autobusów. 

Wi ciągu ubiegłej niedzieli zanotowano w 
Wilnie dwa nieszczęśliwe wypadki spowodo- 
wane nieostrożną jazdą. 

W| godzinach porannych przy zbiegu ulie 
Kijowskiej i Piłsudskiego szybko  mknący 
autobus „Arbenu* Nr. 38491 najechał no mo- 
tocykł kierowany przez Jankiela Troka, za- 
mieszkałego przy ułicy Zakretowej Nr. 56 
Motocykl został poważnie uszkodzony, zaś 
kierowca jego Trok wyrzuceny siłą zderze 
nia na chodnik naskutek szczęśliwych oko- 
liczności doznał stosunkowo lekkich obrażeń 
ciała, Zawezwane pogotowie ratunkowe udzie 
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| „| Jutro: Małgorzaty. 

| Lipi Wschód słońca — g. 2 m. 59 

P TS Zachėd ‚ 1 7m. 40 
— 
Spostrzeženia Zakladu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 11/VII — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

Temperatura średnia + 24 C. 
pa najwyższa -- 277 C. 

и najniższa + 17° С. 

Opad: — 

Wiatr: północny. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: — 

OSORISTA 

— Prezes lzby Skarbowej UE. Ratyński 
wyjechał w dniu 12 b. m. do powiatowy 
Urzędów Skarbowych dla załatwienia na 
miejscu spraw organizacyjnych. związanych 
z przejęciem z dn. 1 sierpnia r. b. ekzeku- 
cji administracyjnej w powiatach. Podczas 
nieobecności Prezesa  Ratyńskiego, która 
potrwa do 2 tygodni zastępować go będzie 
naczelnik wydziału 4 A. Zondołłowicz. 

MIEJSKA. 

— Zwyžka cen na produkty żywnościo- 
we. W” ostatnich tygodniach stale 1 
spadek cen na produkty żywrościow 
ro tydzień miniony przyn'ósł bardzo 
nieznaczną zwyżkę cen, która znajduje swe 
wytłumaczenie w zwiększonym popycie na 
produkty żywnościowe, w pierwszym zaś 
rzędzie na nabiał i sery 

— Bezrobocie maleje. Miniony tydzień 
przyniósł dalszy spadek bezrobocia na te- 
renie Wilna. W porównaniu z tygodniem 
poprzednim bezrobocie zmniejszyło się o 39 
osób. Obecnie Wilno —: miasto liczy 5676 
bezrobotnych. Największe cyfry wykazują 
rubryki bezrobotnych pracowników umysło- 
wych i robotników niewykwal fikowanych. 

— Kontrola sanitarna na rynkach. Wła- 
dze sanitarne zdwoiły ostatnio nadzór nad 
sprzedażą artykułów spożywczych na 
kach wileńskich. Specjalne Komisj 
dokonują nagłej lustracji, bad czy sprze- 
dawany towar odpowiada warank:un higje- 
ny. W; wypadku stwierdzenia antysanitar- 
nego stanu produktów, sprzedawcy pociąga: 
ni są do surowej odpowiedzialności. 

— Magistrat wciąż się ubiega o pożycz- 
ki. Na jednej z ostatnich narad. jakie się 
odbyły w Magistracie postanowiono wzmóc 
starania na terenie władz centralnych 0 
uzyskanie pożyczki na wykonanie planu re- 
gulacyjnego brzegów Wiilji który ma zabez- 
pieczyć miasto na przyszłość przed ewentu 
alnemi skutkami powodzi. Plan obejmuje re 
gulację brzegów na przestrzeni od wojsko- 
wego więzienia na Antokolu do ŹŻwierzyniec- 
kiego mostu. 

    

    

   

        

    

WOJSKOWA. 
— Uwadze starających się o odroczenie 

służby wojskowej. W: związku z ukończe- 
niem poboru rocznika 1911-go stała się obec 
nie aktualną sprawa sposobu uzyskiwania 
odroczeń przez jedynych żywictelh. Dotyczy 
to tych. którzy utrzymują swe rodziny, lub 
oddziedziczyli gospodarstwa rolne. Fodania 
takie winny być złożone w ciągu 14 dni od 
chwili uznania poborowego za zdolnego do 
odbywania służby wojskowej przyczem poda 
nia składa się w Starostwie Grodzkiem z 
załączeniem zaświadczenia Komisj: Puboro- 
wej i innych dowodów. 

O ile poborowy stał się jedynym żywi- 
cielem później lub również później oddzie- 
dziczył gospodarstwo rolne to musi złeży: 
podanie w ciągu 4 tygodni od daty zaistnie- 
nia tych okoliczności. 

Poborowi, którzy zamierzają starać się 
o przedłużenie posiadanego odroczenia służ- 
by wojskowej winni składać podania już w 
dniach najbliższych. 

RÓŻNE. 
— Pedziękowanie, Zarząd T-wa „Pom. 

Żołn. Pol.* dziękuje uprzejmie p. Prezyden- 
towi dr. Maleszewskiemu za udzielenie ogro- 

  

   

my: W zeszłym roku było stale ponad 
80 kuracjuszy. W tym roku „Legaci- 
szki* obliczone na 100 osób — nie wy 
wiązują się z zadań, Liczba kuracju- 
szy nie dochodzi 50 osób. 

J. Zagórski. 

  

liłe mu pierwszej pomocy. 
W| parę godzin później na tymże rogu 

miał miejsee drugi nieszczęśliwy wypadek, 
z mianowicie zderzyły się dwa autobusy — 
„Arbonu“, ‚ 

Szybke mknący autobus Arbonu 0znaez0- 
ny numerem 38487 najechał na autobus Nr. 
38486. Oba autobusy zostały poważnie usz- 
kodzone. 

Pclieja spisała c wypadku protokół. 
Pasażerowie mieli jedynie trochę strachu. 

Kilku z niech odniosło bardzo nieznaczne ob- 
rażenia. (e). 

4 bowną 
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niu 23 czerwca 
ńską, pp. pułk. 

Landauowi i pułk. Połczyńskiemu za łaska- 
wie okazaną pomoc w organizacji, p. Her- 
manowiczowi i p. F. Stachaczowi za udzjał 
orkiestry Pocztowców oraz wydatną pracę 
przy urządzaniu zabawy, art.-mal. p. P. Her- 
manowi vi za prowadzenie korowodu mło 
dzieży wśród gór, pierwszemu inicjatorow! 
„Wianków i Sobótek* p. Zygmuntowi Na- 
grodzkiemu za dostarczenie drzewa na og- 
niska, p. J. Nagrodzkiej za „Koło szczęścia”, 
p. Sekretarzowi Nowisowi za czynną współ- 
pracę, p. J. Świętochowskiemu z Chórem Re- 
wellersów, p. K. Wyrwicz-Wichrowskiemu 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do 
uświetnienia tradycyjnej zabawy, Święcącej 
w roku bi 

— Podpi: 
myśle drzew y M 
tej konferencji zainteresowanych czynników 
podpisana została umowa źbiorowa na rok 
1932-33 w przemyśle drzewnym. Nowa umo- 
wa w stosunku do lat ubiegłych przewidu- 
je o 10 procent mniejsze ceny za robociz= 
nę. „ 

Że Brak znaczków stemplowych. Sfery ku- 
pieckie nadal uskarżają się na brak w sprze- 
daży znaczków stemplowych 25 groszowycii. 

Po wejściu w życie nowych rzepisów o 
opłatach stemplowych znaczki te. są nieo- 

    

   

  

  

    
   

    

dzowne, gdyż kupcy narażeni bywają na na-, 

lepianie znaczków o wyższej wartości, nóż 
przewidują przepisy co powoduje poważne 
obciążenie manipulacyj handlowych. 

TEATR | MUZYKA 
— „Polacy w Ameryce* w” Bernardynce. 

Dziś we wtorek 12 lipca 0 godz. 8:15 wesoły 
wodewił Daniełewskiego p. t. „Polaey w Ame 
ryce”. Wesołe melodje, oryginałne tańce, 
piękne dekoracje oraz niezrównany humor 
składają się na całość barwną : niezapom- 
nianą. Ё 

Jutro w środę 13 b. m. przedstaw'en'e 
sprzedane dla wojska. 

— „Od kanapy... do fotela* w Lutni. 
Dziś we wtorek 12 lipca o godz. 8.15 szam- 
pańska komedja 'Coolus'a i Rivoire'a p.t. 
„Od kanapy... do fotela" która beztroską i 
wesołą treścią odrazu zdobyła sobie powo- 
dzenie, 

Jutro w środę 13 b. m. Teatr n*eczynny 
z powodu wyjazdu zespołu na występy do 
Druskienik ze sztuką „Od kanapy.. do fo- 
tela“. 

— Występy Ryskiego Teatru Rosyjskiego 
w Bernardynce, Pod koniec b . twaodnią SiĘ 
dża do Wiilna na gościnne występy Ryski Te 
atr Rosyjski, aby w dniach 15. 16, 17 i 18 
lipca w Teatrze Letnim w Bernardynce dać 
tylko 4 przedstawienia. Publiczność wileń- 
ska niewątpliwie zainteresuje się gościna Ze- 
społu Ryskiego w Wilnie. 
— Czwartek 14 b. m. Wielki Koneert sym- 

feniezny pod batutą wszechświatowej sławy 
i pierwszego dyr. opery *warszawskiej prof. 

alerego Berdiajewa. 
— Wi Parku im. Żeligowskiego. Opera 

pod kopułą gwiazd. Dziś 12 b. m. premier 
arcywesołej szampańskiej opery „Cyrulik 
Sewilski* w opracowaniu muzycznem Rossi 
niego, słowa Sterbińskiego. Udział biorą: — 
Elza Igdal, Adam Ludwig, Stanisław Narocz- 
Nowicki, Adam Kopciuszewski, Michał Mar 
tini, Nr. Pekarówna, Wi Niedzielko i inni. 
Reżyserja prof. Adama Ludwiga. 

Kapelmistrz dyr. Rafał Rubinsztejn. 
Początek punktualnie o godz. 8 min. 30. 

wiecz. Ceny: od 2 zł. do 40 gr. 

  

      

Reorganizacja sprzedaży 
wyrobów tytoniowych. 

Monopol Tyłoniowy wydał ostatnio instru 
kcję w sprawie hurtowni, prowadzonych na 
własny rachunek przez dyrekcję Monopolu, 
która zasadniczo tylko kieruje handlem. — 
nie prowadząc własnej sprzedaży. Tam jed-- 
nakże, gdzie już istnieją państwowe zakłady 
sprzedaży, zostaną one zorganizowane na po 
dstawach ściśle handlowych, przyczem o ile 
okazałoby się, że któraś z hurtowni nie przy 
nosi zysku, zostanie ona bezzwłocznie zHk- 
widowana. 

Dochodowość hurtowni = monopolowych 
da dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowe- 
go podstawę do sprawdzenia, czy obecne — 
stawki rabatowe i warunki pracy hurtowni- 
ków prywatnych są racjonalnie ujęte. W 
myśl przyjętego w handlu prywatnym zwy- 
czaju, instrukcja w sprawie hurtowni mono- 
połowych przyznaje kierownikom ich znacz- 
ną samodzielność, zwłaszcza w sprawach an- 

gażowania personelu, reklamy. wypłat gra- 
tyfikacyj etc. 
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Regaty wioślarskie w Trokach. 
Zwycięża warsz. „Syrena“. Premjer Prystor przygląda się regatom. 

Tegoroczne regaty wioślarskie o mistrzo- 
stwo Wilna zorganizowane na malowniczem 
jeziorze trockiem wypadły pod każdyn: 
względem imponująco. Dopisała organizacja 
spoczywająca w sprawnych rękach Wiileń- 
skiego Komitetu Towarzystw Wioślarskich, 

  
dopisali zawodnicy. dopisała, wreszcie pub- 
liczność, która w liczbie rekordowej przyby- 
ła do Trok. 

W. schronisku Ligi Morskiej i Rzecznej 
wre życie... dokoła uwijają się połyskując 
złotą barwą ciała w barwnym kostjumkach 
sportowych  wiošlarki i wioślarze wynosząc 
swe łodzie na pomost by za chwilę, kołysząc 
się na falatach jeziora zniknąć z przed oczu 
trybun. dążąc hen gdzieś tam... na start. 

Ostatnie gorączkowe przygotowania osad 
za chwilę bieg. Strzał startera... ruszyli. Są 
jeszcze gołem okiem niewidoczni, powoli jed 
nak na horyzoncie ukaz ię punkciki któ- 
re szybko rosną. Na pomoście sędziowskim 
ustawiono teleskop artyleryjski, dzięki któ 
remu publiczność jest szczegółowo informo- 
wana o przebiegu wyścigu. 

    

   

  

Bieg pierwszy startują trzy osady dwójek 
bez sternika. Na finiszu rozgrywa się walka 
między osadami Wil. T. W. i Pogoni. Zwy- 
<iężają w doskonałej formie zawodnicy Wil. 
T. Wi: Jarosław Nieciecki i Т. Bobrowski. 
Druga osada Wiil. T. W. daleko wtyle. 

Było to w tegorocznych mistrzostwach 
pierwsze i jak się okazało ostatnie zwycięst- 
wo Wil. T. W., którego zawodnicy zdają się 
przechodzić pewien kryzys formy. 

Biegi postępują sprawnie jeden po dru- 
gim. 

Startują obecnie cztery osady czwórek 
młodszych o nagrodę przechodnią Wojsk. 
KI. Sport. 3 p. a. c. Duże fale jeziora utrud 
niają ustawienie się osad na starcie, zwła- 
czcza warszawska „Syrena* nie może sobie 
z niemi przez czas dłuższy poradzić Wreszc'e 
ruszyli. Prowadzenie obejmuje A. Z. S. Szyb 
ko jednak dochodzi Syrena. Osady idą rów- 
no. Na 50 mtr. przed metą warszawiacy roz- 
poczynają gwałtowny finisz i w czasie 7 m 
47 sek. zwycięsko mijają metę przed osada- 
mi: A. Z. S., Grodnem i Wil. T. W. 

"Wi biegu 3 czwórek półwyścigowych pań 
na starcie ujrzeliśmy tylko jedną osadę A. Z. 
S. Wilno, która w składzie H. Mincerówna, 
j. Misiewiczówna, E. Zdrojewska oraz K. 
Stankiewiczówna wygrywa bieg walkowerem 

Również i następny zkolei wyścig rozstrzy- 
gniety został w ten sam sposób. Zwyciężył 
z powodu niestawienia się zawodnika Pogo- 
mi, B. Petkiewicz z 3 P. A. C. 

5 zkolei bieg zgromadził liczną, ale wyłą 
cznie miejscową konkurencję, gdyż zglosza- 
ma do tego biegu osada Grodzieńska na star 
cie mie stanęła. Startują Wil. T. W., 3 PAC. 
Pogoń, 3 p. sap. i Polic. KI. Sp. Z miejsca 
prowadzenie obejmuje 3 pac. tuż ztyłu nieu- 
stępliwie podążają saperzy. Na finiszu wy- 
wiązuje się ostra walka, przynosząc zwycię- 
stwo saperom w czasie 8:3,2. Niespodziankę 
zrobiła osada Poł. KI. Sp. która zajęła dru- 
gie miejsce mimo że początkowo była daleko 
wtyle. 

Zwycięzcy w składzie: S. Sadowski, J. 
J. Tubis, M. Klimkowski, S, Bochowski pod 
sterem B. Białkowskiego gorąco oklaskiwani 
przez publiczność defilują przed trybunam“ 

6 bieg czwórek młodzieży szkołnej dla 
pań gromadzi na starcie dwie osady: Semi. 

marjum Naucz, w Trokach i W. K. W. Grod 
mo. Zwycięża Seminarjum. 

_ Następny zkołei bieg jedynek pań należał 
do najbardziej emocjonujących. Na starcie 
stają wice-mistrzyni Połski p. Irena Kiskie- 
wiezówna z W, K. W. Grodno i p. Z. Po- 
morska z Wiarsz. Kl. Wioślarek. Obie zawod 
miczki są daleko zaawansowane w technice 
wioślarskiej i jak się okazało reprezentują 
prawie równą klasę To też bieg ten wywołał 
duże zainteresowanie publiczności. — Obie 
idą początkowo równo. Wkrótce jednak 
warszawianka wysuwa się do przodu obej- 
mując prowadzenie. Na ostatnich metrach p. 
Kiśkiewiczówna rozpoczyna morderczy finisz 
mijając na mecie prawie o długość łodzi war 
szawiankę, która robi wrażenie zaskoczonej 
nagłym zrywem swej przeciwniczki. 

Bieg czwórek nowicjuszy rozstrzyga na 
swoją korzyść osada W. K. W. Grodno, po- 
zostawiając w tyle A. Z. S. Wilno. 

Przedtem jednak osada pań W. K. W. 
Grodno po zażartej walce z czwórką półwy- 
ścigową Wiil. T. W. odnosi zwycięstwo w 
<zasie 6 m. 15 sek. 

W. biegu jedynek klepkowych reprezento- 
wane są barwy 3 p. sap., Pogoni i Wi. K. W. 
Grodno.Przedstawiciel tego ostatniego klubu 
Pieregut wygrywa zdecydowanie bieg przed 
B. Petkiewiczem (3 p. sap). Kolankowski (Po 
goń) pozostał daleko w tyle nie dotrzymując 
placu. 

11 zkolei bieg zgromadził na starcie osa- 
dy wojskowe. Dopingowani przez swych zwo 
lenników pierwsi do mety przybywają za- 
wodnicy 3 p. a. c. 

Wi czasie przerwy rozglądamy się po try 
bunie. Wszystkie miejsca są szczelnie zapeł- 
mione. W! LOŻY REPREZENTACYJNEJ RE- 
GATOM PRZYGLĄDA SIĘ PREMJER PRY- 
STOR Z MAŁŻONKĄ, wice-wojewoda Jan- 
kowski i wielu innych znanych osobistości 
ze sfer wojskowych, społecznych, literackich 
i sportowych. 

Wliatr nieco ustaje, na jeziorze zmniej- 
szają się fale. Na start jadą dwie osady pań: 

  

  

  

Dfwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Dziśl Najbardziej atrakcyjny program! Najwspan. 
arcydzieło doby ob. w-z pow. Stefana Zwejga 
Z życia rosyjskiego. Betty Compson—Chester Morris. Ilustracja muz. złożona z utworów 

Odbija się od pomostu © europejskiej 
sławie Warszawski Klub Wioślarek tuż za 
nimi podąża 6sada A. Z. S. Po doskonale 
udanym starcie obie łodzie płyną tuż kołv 
siebie. lepiej zgrana i silniejsza fizycznie o- 
sada Włarszawy wysuwa się do przodu i na 
mecie zwiększa odległość do dwóch łodzi, 
zdobywając w ten sposób mistrzostwo Wil- 
na. Liljowe panie walczyły dzielnie przeby- 
wając bieg po zażartej walce. 

Czwórki półwyścigowe nowiejuszy zgro- 
madziły na starcie cztery osady. Przekona- 
liśmy się jeszcze raz o dobrej formie sape- 
rów zawiedliśmy się na P. K. S-ie który fa 
woryzowany był na pierwsze miejsce, rozcza 
rowaliśmy się na Wil. FT. W. 

Na mecie sytuacja była następująca 1) 5 
p. sap w ezasie 7,52, 2) PKS. — 8.4,4, 3) A. 
Z. S, — 8,23,5, 4) Wšl. T. W. 

Mistrzem Wilna w jedynkach pozostaje 
nadal bezkenkurencyjny Witkowski, zjeżdźa- 
jąc swobodnie tor walkowerem. 

Ostatni bieg dnia wypadł najbardziej efek 
townie. Wypaniały zryw końcowy „Syreny* 
Warszawskiej pozostawił na widzach i za- 
wodnikach niezatarte wrażenie. 

Na starcie czwórek igowych groma- 
dzą się wyrównane osady wioślarskie by w 
biegu tym walczyć o mistrzostwo Wilna. 
Widzimy tu starych znajomych, którzy ma- 
ją swoje porachunki: A, Z. S. Grodno, Pogoń 
Wil. T. W. i osada Syreny. 

Po starcie wszystkie łodzie idą równo 
pierwszy do głosu dochodzi AZS., Grod- 
na naciera, Wil. T. W. zostaje. Długiemi ude 
rzeniami łodzie zbliżają się do mety AZS. 
wciąż jeszcze prowadzi, ale raptem „Syrena* 
wspaniałym niezapomnianym finiszem robi 
przykrą niespodziankę zdezorjentowanemu 
przecownikowi mijając go tuż przed metą. 

Osada Syreny zastosowała zwykłą takty- 
kę osad warszawskich i poznańskich, roz- 
strzygając walkę na samym finiszu Ostatni. 
jednak końcowy szpurt był wspaniały. 

W, punktacji ogólnej zwycięża „Syrena* 
przed Saperami, Grodnem, AZS.-em, Włoślar 
kami z Warszawy. Wil. T. W., 3 PAC-em, 
P. K. S-em i Pogonią która nie wygrała żad 
nego biegu. 

Po skończonych zawodach rozdania na- 
gród dokonał przybyły na regaty specjalnie 
z Warszawy Prezes Polskiego Związku To- 

Jak kajakowcy wileńscy 
powitali morze. 

Wodny obóz wędrowny kajakami z Wil- 
na do Gdańska zakończył swą trasę. W) dniu 
10 b. m. uroczystoście powitał morze. Rano 
odbył się raport i modlitwa poczem p. prof. 
Niewiadomski w gorących słowach przemó- 
wił do młodzieży, charakteryzując przeszłość 
i obcene prace nad utrwaleniem potęgi Pol- 
ski, przez posiadanie wybrzeża. Młodzież 
wzniosła okrzyk na cześć morza i nad fala- 
mi Bałtyku z gorących pierśi popłynęła 
pieśń „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród*. 

Obóz zabawi kilka dni nad wybrzeżem. 
poczem koleją wraca do Wilna. 

    

    

warzystw Wiošlarskich p. Bojanczyk — któ 
remu w gorących słowach za udział i pracę 
przy organizowaniu regat podziękował ma 
jer Lankau, który nawiasem mówiąc sam 
przyczynił się bardzo znacznie do powodze- 

tej na szeroką skalę zakrojonej imprezy: 
y się udały niech świadczy o tem 

a opinja przybyłych z  Whrszawy 
przedstawicieli Pol. Z. T. Wiośl. którzy en- 

znie odzywali się o sprawnej orga- 
nizacji zawodów, a przedewszystkiem zach- 
wycali się idealnemi warunkami wodnemi 
Trok, obiecując dołożyć strań by w niedale- 
kiej przyszłości Troki stały się terenem ja 

poważniejszej imprezy wioślarskiej o 
kroju międzynarodowym. 

m wieczorem wracamy do Wilna. 
Komunikacja pożal się Boże. Lepiej nie mó- 

    

      
   

   

   

     

  

POLSKA ZWYCIĘŻA SZWECJĘ 2:0 (1:0). 

Na stadjonie Legii w Warszawie rozegra- 
ny został w niedzielę 8 zkolei mecz między- 
państwowy pomiędzy Polską a Szwecją. za- 
kończony zasłuźonem zwycięstwem drużyny 
Polskiej 2:0 (1:0). 

Poniedaż ostatnie zwycięstwo było trze- 
ciem zkolei, Polska zdebyła na własność 
puhar. ufundewany przed 10 laty przez dy- 
rektora Brodatego. (Pat). 

ŚLĄSK BIJE W. T. €. W PIŁCE 
ROWEROWEJ. 

Na Dynasach odbył się w sobotę po raz 
pierwszy w Warszawie bardzo emocjonujący 
i ciekawy mecz piłki rowerowej pomiędzy 
Górnym Śląskiem a WTC. Początkująca w 
tej dziedzinie sekcja WTC. spotkanie przeg- 
rała 2:8 (Pat). 

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA 
ŁUCZNE ODBĘDĄ SIĘ W, WARSZAWIE. 

II-gie Międzynarodowe Zawody  Łuczne 
o mistrzostwo świata odbędą się ostatecznie 
w Warszawie. Zawody organizowane są 
przez specjalny komitet, znajdujący się pod 
protektoratem Pana Prezydenta Rzeczypospo 
litej. Mistrzostwa odbędą się w dniach 11 do 
16 sierpnia r. b. na torach łucznych przy ul. 
Zielenieckiej. 

Udział w zawodach zgłosiły już narodowe 
związki łuczne Stanów Zjednoczonych Fran- 
cji, Belgji, Czechosłowacji i Szwecji Polski 
Zw. Łuczny wystawia reprezentacje, składa- 
jącą się z 12 łuczników i łuczniczek. 

Równocześnie z zawodami obradować bę- 
dzie II Międzynarodowy Kongres Łuczny. -— 
(Pat). 

  

ANGLJA PROWADZI 2:1 W MECZU 
Z NIEMCAMI. 

BERLIN, (Pat). — W drugim dniu zawo- 
dów tenisowych o puhar Davisa rozegrano 
zostało spotkanie w grze podwójnej pomię- 
dzy parą angielską Hughes — Perry a parą 
niemiecką Prenn — Dessart. 

Zwyciężyła pewnie para angielska 6.3. 
6:4, 6:4. 

W drugim dniu prowadzi Anglja 2:1. 

RADJO 
WITOREK, dnia 12 lipca 1932 roku. 

11,18; Sygnał czasu. 15,10; Program dzien 
ny. 15,15; 1) Muzyka polska. 2) Wiesołe piv- 
senki (płyty). 15,35; Kom. met. 15,40; Prze- 
gląd kompozytorów różnych narodów (pły 
ty). 16,30; Chwilka strzelecka. 16,40; Jedz- 
my warzywa — odczyt. M. Noszkowski, — 
17,00; Popularny koncert symfoniczny. 18,90; 
„O wielkiej i małej poezji* — odcz. 18,20: 
Koncert. 19,15; Przegląd litewski. 19,30; Pro 
gram na środę. 19,35; Prasowy dziennik rad 
jowy. 19,45; Pog. radjotechniczna — M. Gal 
ski. 20,00; Koncerft popularny. 20,55; ,.Po- 
lityka w literaturze. Felj. wygł. L. Pomi- 
rowski. 21,05; D. C. koncertu. 21,50; 21,50: 
Kom. 22,00; Muz. tan. 22,40; Wiad. sportowe. 
22,55; Muz, tan. : 

ŠRODA, dnia 13 lipca 1932 roku. 
11.58; Sygnał czasu. 15,10; Program dzien 

ny. 15.15; Muzyka francuska (płyty). 15,35; 
Kom. met. 15,40; Aud. dla dzieci z Warsza- 
wy. 16,05; Przegłąd instrumentów solowych 
(płyty). 16,40; Lipiec 1717 r. w Polsce odcz. 
z Warszawy.17.00; Koncert popularny. —- 
18,00; Połów ryb i połowanie w Japonji, od- 
czyt wygł. J. Fryling. 18,20; Muz. lekka. -— 
19,15; Litewski poradnik gospodarczy. 19,30: 
Prasowy dziennik radjowy. 10,45; „Ciotka 
Albinowa mówi* — mon, humor. 20,00; 
Muz. lekka. 20,35; Kwadr. lit, 20,50; Recital 
skrzypcowy L. Dubiskiej. 21,50; Kom. 22,00; 
Muz. tan. 22,25; Słynne arje operowe (płv- 
ty). 22,40; Wiad. sport. 22.50; Wiad. sport. 

NOWINKI RADJOWE. 

SAMOTNICY I GRUPY. 

Poeci wielcy — to samotnicy których 
genjalna twórczość znaczy etapy w rozwoju 
ducha ludzkiego. Ajschylos. Dante, Cervan- 

  

te, Goette czy Byron — oto wielcy poeci, 
Nie można ich zestawić ze sobą, a przecie 
genjuszem są równi sobie. Poeci mali — to 

Spór o sierżanta Griszę 

są ci, którzy wloką się w cieniu wiełkości, 
tworząc różne gruzy, szkoły. kierunki któ- 
rzy natchnienie i artyzm zastępują rzemio 
słem i kanonami lub modnem chwilowo Ба- 
słem. 

Zagadnienia stosunku wzajemnego wiel- 
kiej i małej poezji będzie tematem dzisiej- 
szego odczytu prof. dr. Tadeusza Piniego o 
godz. 18.30. 

"JAWORSKI GRA VIVALDIEGO. 
Dzisiaj o godz. 20,00 nadany zostanie 

koncert popularny pod dyrekcją K. Wiłko- 
mirskiego. Weźmie w nim udział utajento- 
wany skrzypek p. Tadeusz Jaworski, który 
odegra z towarzyszeniem orkiestry starowło 
ski cencert Antonia Vivaldiego, autora stylo- 
wych koncertów skrzypcowych, które szcze 
gólnie cenił wielki Bach i wielokrotnie doko- 
nywał z nich przeróbek na fortepian i orga- 
ny. 

—0— i i 

WŚRÓD PISM. 
— Najnowszy numer „Świata* robi wra- 

żenie, jakby cała redakcja rozjechała się już 
na lato po całym świecie. Otwiera go niez- 
wykle zajmujący artykuł z Bukaresztu p. t. 
„Rumunja zmienia rządy*. dalej mamy ko- 
respondencję o wystawie szopenowskiej w 
Paryżu, relację, jak jada, mieszka i ubiera 
się Moskwa; przygody warszawianki w śnie- 
gach Atlasu — wszystko bogato ilustrowane. 
Amatorzy zagadek mają do rozwiązania 
świetnie pomyślany konkurs: „Dziewczęta 
piszą pamiętniki*. Zwykłe działy. — „Ty- 
dzień polityczno - społeczny*, „Co czyta”, 
nowelka, teatr, kino i t. d. uzupełniają ten 
numer. 

— W] Tygodniku Ilustrowanym, w N-rze 
28 — „Drogi wyjścia z kryzysu* A. Plutyń- 
skiego. „80-lecie urodzin Leona Wyczółkow- 
skiego”, proza Nałkowskiej, Berenta, Wiittli- 
na, poezje Kazimiery Albert i B. Branickie- 
go; obfita kronika muzyczna, teatralna j li- 

teracka w tekstach i ilustracji. 3 
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Rozwój portu w Gdyni.    
Na zdjęciu naszem widzimy fragment portu w Gdyni, a mianowicie jego część lądową, 

z wieżą ciśnień (1) i budynkami erzędu morskiego (2) . 

Wynik konferencji lozańskiej 
: klęską Niemiec. 

Tak twierdzą „Izwiestja”. 
MOSKWA, I . (Pat). — Korespondent 

lozań: , omawiając bilans kon- 
ferencji lozańskiej, pisze między innemi: — 
Raz jeszcze rozwiały się mrzonki pewnej 
części niemieckiej burżuazji o równoupraw- 
nieniu Niemiec z innymi imperjalistami, ko- 
sztem orjentarji zachodniej. Zwycięzcy woj 

  

  ny światowej osiągnęli porozumienie raz 
jeszcze kosztem Niemiec. 

„Izwiestja* polemizują z  optymistycz- 
nem oświadczeniem Papena. zawartem w je- 
go końcowem przemówieniu lozańskiem i 
przedstawiają wynik konferencji jako klę- 
skę Niemiec. 

Wrzenie polityczne w Saksonji wzmaga się. 
LIPSK, 11, 7, (Pat). — Mime ostatnich 

zarządzeń policji wrzenia polityczne w Sak- 
sonji nie ustają. Prasa notuje coraz pow 
niejsze zajścia i krwawe bójki, które 
czynają teraz przybierać charakter regular- 
nych potyczek. 

W. szeregu miejscowości w ezasie starć 
4 osoby zostały zabite, 2 ciężko i 40 lekko 
rannych. Przeszło 100 osób, w tem starcy, 
kobiety i dzieci zostało silnie poturbowanych 
Za udział w rozruchaeh i prowokaejach —- 
aresztowano ogółem 250 osób. 

Sygnalizują znowu o poważnych zabu- 

    

rzeniach na terenie Górnych Łużyc, w okoli- 
cach Słowiańskiego Budziszyna, gdzie jedną 
osobę zabito, około 20 odniosło rany od 
strzałów rewolwerowych. Liczby lekko ran- 
nych nie zdołano jeszcze ustalić, Policja are 
sztowała 55 osób, z czego 14 komunistów 
i hitlerowców. — Wobec znalezienia u nich 
broni palnej oddano ich pod sąd doraźny. 

LIPSK, 11. 7. (Pat). — Wiełu Żydów w 
Saksonji, jak donesi prasa lewicowa, otrzy- 
mało w ostatnich czasach listy z pogróżkami 
do których dołączono znaczki metałowe, — 
przedstawiające wiszącego Żyda. 

Curtis skazany na rók- więzienia 
i 1000 dolarów grzywny. 

FLEMINGTON (New-Jersey), 11. 7. (Pat). 
— Pośrednik w aferze porwania  dzieeka 

Curtis został skazany na rok więzienia i ty- 
siąe dolarów grzywny. 

Tragedja łodzi podwodnej „Prometeusz". 
PARYŻ, 11. 7. (Pat), — „Le Matin* dono- 

si z Cherbourga, że nurek okrętu „Artiglio* 
stwierdził. iż dwa otwory łodzi podwodnej 
„Prometeusz“są nehyłone, a w jednym z 

nieh znajdują się zwłoki marynarza. Dzien- 
nik dodaję, że wobec niezwykłych trudności 
praee nad podjęciem łodzi będą prawdopo- 
dcbnie przerwane. 

Nie zdały egzaminu—więc popełniły 
samobójstwo. 

WARSZAWA, 11. 7. (Pat). — Dochodze- 
nie policyjne wyjaśniło tajemniczy fakt 
Śmierci dwu młodych dzieweząt. których cia 
ła znaleziono w Wiśle. 

Jak się okazuje dziewczęta te — nieja- 
ka Helena Szezeblewska i Roma Jakubezy- 

kówna nie zdały egzaminu i wobec tego po- 
pełniły samobójstwo. Charakterystyczne jest 
że samobójczynie przed Śmiercią ubrały się 
w jednakowe suknie i widoeznie żeby ntrud- 
mić ratowanie związały sobie ręce. 

Papierosy mówią. 
Zapadał zmrok. Daleko jeszcze było do 

imieninowego przyjęcia, ale mieszkan'e obję- 
ła już w swe posiadanie charakterystyczna 
przeduroczystoścjowa atmosfera. W* stoło- 
wym pokoju Iśniły nieskazitelną biełą obrusy 
błyszczały szkła i srebra. W! gabinecie pana 
domu rej wodziły papierosy i cygara. Tu i 
ówdzie pyszniły się swoją smukłą postacią. 
zapowiadając egzotycznemi nazwami uiesły- 
chane rozkosze dla palacza. W pokoju tym 
nie było ani jednego człowieka, więc wszyst- 
kie przedmioty mogły dowoli gawędzić mię- 
dzy sobą, nie obawiając się zupelnie ludz- 
kiej niedyskrecjj. Na biurku jak powiedzie- 
liśmy wyżej, największy rozgwar czyniły pa- 
pierosy. Były tam arystokratyczue kolekcje 
papierosów Monopolu Tytonfiowego. pysz- 
niące się specjalnym doborem nad inną po- 
mniejszą „paczkową* bracią. Ale zam:lkły 
wszelkie spory j kłótnie na temat dobroci 
poszczególnych gatunków, gdy okazało się, 
że w towarzystwie tem znaleź się intruzi. 
Mianowicie, gromada „plaskich“ podniosła 
alarm, że koło aparatu telefonicznego zakon- 
spirowała się gromada rosyjskich papiero- 

    

sów.  Niewiadomo jaki obrót przybrałaby 
cała sprawa, gdyby poważne „sfinksy” nie 
zaproponowały, aby intruzów przesłuchać. 
Papierosy rosyjskie, przerażone wyraźnem 
oburzeniem polskich papierosów, czemprę- 
dzej zaczęły opowiadać swoje dzieje w na- 
dzjei, że uda im się jakoś wytrumaczyć. A 
więc było to tak. Papierosy rosyjskie zro- 
zumiały, że się coś dziwnego dzieje, gdy na 
polskiem pograniczu poczęto je ładować do 
worków, zamiast poprostu przesłać do koope- 
ratywy. Niewiele zrozumiały długiej gadani- 
ny mjędzy czekistami a przemytnikami, lecz 
słyszały napewno, że przemytnicy inają przy 
nieść za papierosy jak najwięcej poiskich 
złotówek, które później Polacy będą musie- 
li wykupić ciężkiemi ofiarami.  Przejścje 
przez granicę nie obyło się bez konfliktu. 
Jeden z przemytników został zabity, ale zo- 
stał też ciężko ranny jeden z żołnierzy Pol- 
skiego Korpusu Pogranicza. Dopiero póź- 
niej papierosy dostały się w strefy spokoj- 
ne, ale i tutaj rzadko widziały światło dzien 
ne. Dopiero wczoraj jakiś kupjec zapropo- 
nował panu domu, aby kupił rosyjskie papie 
rosy. 

— Krew was splamiła — krzyknęły „e- 

Bir. 156 (2398: 

gipskie“. 
— Kradniecie polskie 

ły się „Ergo* i „Wanda*. 
W tej chwili właśnie wkerooczyli goście, 

więc papierosy umilkły. Gospodarz  nieo- 
mieszkał się pochwalić rosyjskiemi papie- 
rosami. Ten i ów z gości zaciekawiony za- 

złotówki — unosi- 

  

palił. 
— Przecież to są gorsze od n zych mono 

polowych — zaoponował krótko jeden z goś 
ści. 

— I bardzo bardzo... niepatrjotycznie, — 
ł drugi. 

  

  

ażał się za dobrego pz 
ię. Spłonął rumieńcem wsiydu i powiedział 
głośno: — Rzeczywiście postąpitem, jak įd- 
jola. 

Wśród 
szalona 

      

polskich 
radość, 

papierosów zapanswała 

Pat. 

Z Izby Przem - Handi. 
w Wilnie. 

Sealenie podatku przemysłowego od: 
obrotu artykułami objętemi Monope-- 
lem Tytoniowym, wyrobami Państwo-. 
wego Monopelu Spirytusowego, sola, 
losami LŁoterji Państwowe j oraz 

cementem. 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie 

je do wiadomości, że rozporządzenie 
Skarbu ogłoszone w Dz. Ustaw Nr. 

30 czerwca r. b. (poz. 529 i 531) 
wprowadza od dnia 1 lipca r. b. pobór sca- 
lonego podatku przemysłowego od obrotu 
artykułami objętemi Monopolem Tytonio- 
wym, wyrobami Państwowemi Monopolu Spi 
r solą kuchenną (jadalną), bydlę- 

i przemysłową, losami loterji państwowej 
oraz od obrotu cementem. — Do opłacania 
podatku obowiązane są Dyrekcja Polskiego 
Monopolu Tytoniowego, Dyrekcja Państwo-- 
wego Monopolu Spirytosowego, Piuro Sprze- 
dažy Soli, Generalna Dyrekcja Loterji Pań- 
stwowej i cementownie. 

Scalony podatek przemysłowy wynosi: a) 
4 proc. od całkowitej sumy prowizji (rabatu, 
różnicy ceny towaru i t. p.) udzielanej przy 

artykułów, objętych Monopolem 
m. wyrobów Państwowego Mono- 
ytusowego, soli kuchennej (jadal- 

nej), bydlęcej i przemysłowej; b) 3 proc. >d 
całkowitej sumy prowizji udzielanej przy 
sprzedaży losów loterji Państwowej i c) 2.6 
proc. od całkowitego przychodu brutto za ce- 
ment, osiągniętego przez cementownie. 

Do tak obliczonego scalonego  padatku 
przemysłowego dolicza się 10 proc. nadzwy- 
czajny dodatek oraz dodatek na rzecz związ 
ków komunalnych w wysokości jednej 
czwartej części scalonego podatku. 

Scalony podatek przemysłowy obejmuje 
wszystkie fazy obrotu w handlu wymienione- 
mi wyżej artykułami monopolowemi w sta- 
nie nieprzerobionym, zaś scalony podatek. 
od cementu obejmuje wszystkie fazy obrotw 
cementem w stanie nieprzerobionym od ce- 
mentowni do konsumenta, przyczem za kom 
sumenta uważa się nabywcę, który nabyty 
cement przerabia lub zużywa. 

Przedsiębiorstwa handlowe sprzedające 
artykuły objęte scalonym podatkiem wolne 
będą od podatku przemysłowego od obrotau.. 
przypadającego od tranzakcyj dokonanych 
temi artykułami. Przedsiębiorstwa te jednak: 
będą obowiązane do uiszczenia podatku prze 
mysłowego na zasadach ogólnych zarówno 
od obrotów osiągniętych przed wejściem w: 
życie niniejszego rozporządzenia (1. 7. 32 r.) 
jak też od obrotów osiągniętych ze sprzedaży” 
towarów posiadanych w dniu 1 lipca r. b. 
na składach. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIE MA SZCZĘŚCIA DO WILNA: 

Wi dniu wczorajszym policja śledcza zat- 
rzymała w Wilnie znanego zawodowego spec- 
jalistę kieszonkowea. Józefa Trabinowieza. 
urodzonego w Rumunji, obywatela litewskie- 

    

   

  

    

ч Przed kilku tygodniami Trabinowicz аге- 
sztowany został w Wilnie i wysiedlony do- 
Litwy. Widocznie sprzykrzyło mu się ne 
Litwie. bowiem zpowrotem przedostał się do- 
Wilna, gdzie został powtórnie aresztowany. 

Po odbyciu kary za nielegalne przekrocze- 
nie granicy Trabinowiez zpowrotem przetram. 
sportowany zostanie do Litwy. te). 

DWiA WIYPADKI ZATRUCIA SIĘ: 

W. ciągu ubiegłego dnia zanotowano w 
Wilnie aż dwa wypadki mosowego zatrucia 
się nieświeżem pożywieniem, Przy ulicy No- 
wogródzkiej Nr. 8 uległa zatruciu nieświeżą 
rybą rodzina Lidzkieh, składająca się z © 
osób. 

Zatrutych przewioziono do szpitala miej- 
skiego. 

Drugi wypadek zatrucia się tym razem 
nieświeżem mięsem miał miejsce przy uliey 
Legjonowej 52 gdzie uległa zatruciu rodzin= 
Chonkier. 

Pomocy zatrutym udzieliło pogotowie 
Kasy Chorych. (e). 

Lik 1 1151 ai 

; W WIEKU TECHNIKI. | 
— To się nazywa sprzątanie? A co tu го-- 

bi pajęczyna. $ 
— Myślałem, że to należy do radja. 

ч (Le Rire;. 

GWARANTOWANY ŚRODEK IZOLACYJNY 
  

Od roku 1843 istnieje Dr. Zeldawicz Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe Wileńska 38, tel. 9-26 

Dźwięk. Kino - m Dziś! Potężny dramat 

Hollywood | 
Miekiow. 22, tel. 15-28 

  miłości i poświęcenia 
W rolach główn.: Dolons 
Costello i Betty Blythe. 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
wielka 47, tel. 15-41. | 

Dziś premjera! Wielki 
| ilm sensac. - kryminalny 

nalnego 

Dfwięk. teatr świetlny 

PAŃ 
al. Wielka 42, tel. 5-28 

| CENY zniż. 

Ogłoszenie przetargu. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wil- 

nie ogłssza przetarg na dzierżawę bufetów st. st. 
2) | UA Opie, Eogdčelės, Osaiššana, C-ariać 
wieš, Kužnica, Skrzybowce, Drohiczyn, Bohdanów, 
Braslaw, Siemiatycze, Marcinkańce, Gudogaj, Biało- 
wieża, Andrzejewicze, Osowiec, Dubica, Kamienna 
Nowa, Nowa Wilejka fryzjernia Białystok z terminem 
objęcia | sierpnia 1932 r., bufetów: Lachowicze, Że- 
dnia, Białystok Fabryczny z terminem objęcia 15-go 
sierpnia 1932 r., bufetów st. Woropajewo, Włodawa 
z terminem objęcia | września rb. Termin składania 
ofert upływa 19 lipca 1932 r. o godz. 12-ej w poł. 

Szczegółowe warunki podane są w ogłoszeniach 
wywieszonych na wymienionych stacjach i w gmachu 
Dyrekcji. 

    

Dyrekcja Okręgowa K. P. w wilnie. 

Czajkowskiege i in. ros. kompoz. 

NA SCENIE: Występ fenome- 
jasnowidza - telepaty 

DZIŚ! 

0130 gr. Rod la Recque 
| Nad program: Najnowszy tygod. dźwięk. 

z dawnoniewidz. ulubieńcem Haroldem Lloyd oraz Bebe Daniels. 

Władzia ZW) 

Bożyszcze kobiet, ulubieniec całego świata 
jako „złoty 

  

iais il 

(OGŁOSZENIA 
Kuijere Wilefstiego 

PRZYJMUJE 

na najbardziej 

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 
„Kurjera Wileńskiego” 

JAGIELLOŃSKA sių. 
2422004044+00000000000000 

Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

Nad program: Pikantna, tryskająca humorem komedja 
z życia lekkomyślnych dziewcząt PRECZ Z POŃCZOSZKĄ. Seanse o godz. 4, 6, 8 i 10 15 

NA FALI ŻYCIA 
CENY: Balkon 30 gr. Parter 60 gr. 

W pogoni za miljenami 
Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4-ej 

arcywes 100% przeboju śpiew.-dźwięk. 
oraz 3-akt. arcywes. kom. dźwięk. p t. „Haroldek wśród piratek* 

    30:40 gi 
  

(Prawo miłości) 
na wszystkie 

seanse 

Z udziałem genjalnego Lucjano 
Albertini i uroczej Elzy Temary 
CENY od 25 gr., parter dz. 60 gr. 
W programie: Odgadywanie myśli, 
trafne odpowiedzi na pytania it. p. 

DJABEŁ 

RLICZA 

młodzieniec" w wielkim 

Początek o godz. 4, 6, 8i 10'15 ip с 

Ogłoszenie. 
Magistrat miasta Wilna podaje do 

ogólnej wiadomości, że dnia 15-go lipca 
r. b. o godz. l2-ej rano przy ulicy Kal- 
waryjskiej w domu Nr. 21, mieszkanie 
Wiktorowa Salomona, odbędzie się licy- 
tacja kasy ogniotrwałej, oszacowanej na 
zł. 450 i należącej do S-ki „Atlantic“ 
zasekwestrowanej za zaległe podatki. 

MAGISTRAT M. WILNA 

FEFEFEFEFEEFEFEFE 

Młody inteligentny 
człowiek poszukuje po- 
sady rolnej w majątku, 

pisarza  prowiantowego 
lub praktykanta rolnego, 
również może prowadzić 
książki, posiada świadec- 
twa ze szkół i praktyk 

odbytych. 
Nieświeska 22/16, m. 7 

  

Do egzaminów 
wstępnych, 

które odbędą się we 
wrześniu w Państwowej 
Szkole Technicznej 

przygotowuje zespół na- 
uczycieli specjalistów. 

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

Zakład Fryzjerski 
J. Mowszowicz 
Ostrobramska 22 

Salon męski zaopatrzony 
higjenicznie. Egz.odr.1867 

  

    

Hydrofuge „Castor“ 
jest do nabycia w 

B.-H. M. JANKOWSKI 
| Wilno, Św. Jańska 9 l 

Uczeń 8 kl. gimn. 
udziela korepetycyj w za- 

kresie 7-u klas gimnazjum 
z polskiego, matematyki, 

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

Poszukuję 
jakiejkolwiek pracy biu- 
rowej, magazyniera ew. 
innej. Obeznany z księ- 
gowością. Złożę niewiel- 
ką kaucję. Łaskawe ofer- 

ty do Adminiatracjie 

PIANINO 
krzyżowe koncertowe 

w dobrym stanie 

do sprzedania 
Filarecka 13—7 

Kostjumy 
kąpielowe. Składnica 
sportowa. Wileńska 10. 

  

  

Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40.    
w Wilnie, (> winie, )*) 

  

Wiienkin 
ut. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredeney, 

stoły, szały, łóżka it.d. 
Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych warmkach 

I NA RATY. 
NAUESZŁY KOWOŚCI. 

8324 

WEKOWOWZEZNONNNZNA 
i M A P 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotėw do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 

ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 
TJ) A) M   

Choroby skórne, wener 
narządów moczowych 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg 12—2 i 4-—6 wiecz 

Mickiewicza 24, tel. 277 

L Kenigsberg 
Choroby skėrne, 

weneryczne 
1 moczopłetowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

0d godz. 9—322 1 4—8. 

  

  

  

Akuszerka 

Marja Laineroma 
przyjmuje od9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P.. Nr. 69. 8520 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
rog Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
my, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry, 
w. Z. P. 48. 8323   

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—! i 4—8 

Z: WzP 

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

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

Do wynajęcia 

mieszkanie 
4-pokojowe za zwrotem 

330 zł. kosztów za insta- 
lację elektr. i okienice.. 

Garbarska 5, m. 18. 

LETNISKO 
blisko Wilna, las, rzeka.. 

miejscow zdrowa. 
Jagiellońska 9, m. 13 

Do wynajęcia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

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

nach urzędowych. 

        

  Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


