
Rek IX. Mr. 157 (2399). 

   
Wine, Šroda 13 Lipca 1832 r. 

s8zinzyośt pOCZIOwa Opłacona ryczzitar 

TEROIEM 1 АРОбЫСООЛОЛА: Чна Ingielisėska B. Pndsay: Bańka ©, donosi 69. Rednitor naszukuy preyjmaje od godz. H—3 poet. Sekretarz redakcji przyjmuje ed gadr, |--3 ppcł Aómtnistracja czynna od godz. $—3 ppeł., Rękopisów Redakcja nie zwrace, 

Cena 20 aroszy 

  

wyśrunidoe pezyjzaja 0% gad. 1-0 pzoł, Ogizucauia cą pezyjkaowane: ad goda. 9—8 I 7—0 wisas. Kento czekowe P. K. O, Nr. 50.780, Drakamia — uł. Ś-to Jańnka 1, Tełnion 3-40. Bproksze 
MESA FAWMAMSZNATY: miestyconł 5 odnasonium Óe физах ksh pracy pemiewą 4 m. Zagranicą 7 zi. CZNA GGŁOSZEŃ: 2a wiersz milimetrowy przeć tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., ка tekstam—-30 gr, kronika reńske., kemunikaty—76 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenie 

Śkowiwiziytwa — BQ gi. 26 wyraa. fe tywk sza śmiiana sy m agłuzamac cydowa | twkolaryczae 50%, z zaoirsadoaśem miejsca 26%, w numerach wiedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 10044, zamiejscowe X8%, Dła poszukujących pracy 50% aniżki. Za numer dowodowy 20 gu, 

Uuieś agłsemi G-zie łamowy, ze tazstam t0-ciełcmaowy. Admiuistracja zastrzega sobie prawe zmiasiy termiry druku cgłaszeń. 

  

Minister Zaleski 
o wynikach konferencji 

| iozańskiej. 
Wobec zakończenia prac konfe- 

rencji reparacyjnej w _ Lozannie, 

przedstawiciel Ajencji „Iskra* zwró- 

cił się do ministra spraw zagranicz- 

nych, p. Augusta Zaleskiego, z proś- 

bą o sprecyzowanie polskiego punktu 

widzenia na rezultaty tej konferencji. 

P. min. Zaleski oświadczył, co nastę- 

puje: 

— Wydaje mi się, iż konferencję 

lozańską należy traktować jako pier- 

wszy akt zakrojonej na większą skalę 

akcji, mającej na celu ustalenie i — o 

ile możności — usunięcie przyczyn 

obecnego światowego kryzysu gospo- 

darczego. Pierwszy ten akt prawie w 

zupełności był wypełniony kwestją od 

szkodowań wojennych. 

Jak zawsze w tego rodzaju spra- 

wach, gdzie ścierają się tak przeciw- 

ne sobie interesa, jedynym sposobem 

załatwienia sporu jest kompromis, a 

przy kompromisie znów zawsze jest 

najłatwiejszą rzeczą jego krytyka, 

gdyż każdy z uczestników dyskusji 
musi się czegoś zrzec. 

Polska w kwestji odszkodowań nie 

była prawie zupełnie zainteresowana 

kezpośrednio i dlatego — stojąc zda- 

la od tej części pracy konferencji, mo 

żemy z zupełną bezstronnością przyz- 

nać, iż osiągnięte rezultaty uznać na- 

leży za zadawalające dla wszystkich 

stron zainteresowanych. 

O ile jednak zainteresowania na- 

sze bezpośrednio w odszkodowaniach 

są małe, o tyle pośrednie skutki załat- 

wienia tej sprawy mogą być dla nas 

ważne. Ostateczne bowiem wejście w 

życie układu lozańskiego zależne jest 

od dojścia do porozumienia z Amery- 

ką w sprawie długów wojennych, a u- 

regulowanie tej sprawy dotyczy nas 
podwójnie. 

Z jednej strony sami jesteśmy ob- 

ciążeni pewnemi długami wojennemi, 

choć — stosunkowo do innych nie- 

wielkiemi, ale zawsze przy dzisiej- 

szych warunkach budżetowych, dość 

uciążliwemi. Z drugiej strony zaś ist- 

nieje uzasadniona nadzieja, że z chwi 

lą uregulowania kwestji odszkodowań 

i długów wojennych, sytuacja finanso 

wa Świata ulegnie pewnej poprawie 

i pociągnie za sobą „odmrożenie* 

kredytów w tych państwach dłużni- 

czych, które płacić swych zobowiązań 

nie są w możności, €o powinno przy- 

czynić się do tak niezbędnego dla Pol- 

ski ogólnego uruchomienia kredytów. 

Ale i poza tą kwestją poruszono w 

Lozannie cały szereg spraw które o ile 

ich załatwienie powiedzie się, będą 

niewątpliwie miały dla nas znaczenie. 

Postanowiono zwołać ogólną konte- 

rencję gospodarczą, wyznaczono już 

częściowo komitet, przygotowawczy 

dla tej konferencji, poruczając jej zre 

alizowanie i dopełnienie komitetowi 

wykonawczemu rady Ligi Narodów. 

Do powodzenia tej konferencji przy- 
wiązuję wielką wagę. Nietylko jej po- 

stanowienia merytoryczne mogą mieć 

znaczny wpływ na rozwój sytuacji go 

spodarczej świata, ale samo jej powo 

dzenie lub niepowodzenie niewątpli- 

wie oddziała na przyszłość Ligi Naro- 

dów wogóle, a na jej stanowisko jako 

czynnika gospodarczego w szczegól- 

ności. 

Niestety, musimy stwierdzić, że na 

polu gospodarczem mało miała Liga 

Narodów powodzenia. Nie chcę nicze- 

go krytykować. Może niepowodzenia 

dotychczasowe były koniecznością, od 

samej Ligi Narodów niezależną. Nie- 

mniej fakt pozostaje faktem. To też 

wszyscy, komu autorytet Ligi leży na 

sercu, powinni przyczynić się do tego, 

aby to obecne i bezwątpienia najwię- 

ksze gospodarcze przedsięwzięcie Ligi 

było uwieńczone powodzeniem. 

Wreszcie należy wspomnieć o mia- 

nowaniu odrębnej komisji do zajęcia 

się sprawą gospodarczego położenia 

państw w centralnej i wschodniej Eu- 

ropie. Nie będzie od rzeczy wspom- 

nieć, że powzięte przez konferencję w 

tej sprawie postanowienia w znacznej 

części odpowiadają sugestjom delega- 

cji polskiej, wyłożonym w memoran- 

złożonem konferencji. 

W ogólnych żarysach idee tego me- 

morandum opierają się na tych sa- 

mych przesłankach, na których opie- 

raliśmy się w swoim czasie, biorąc 

iniejatywę zwołania błoku państw rol 

niezych. To też uważam, iż pierw- 

szym krokiem, jaki winniśmy teraz 

dum naszem, 

  

   

uczynić, powinno być ponowne zwo- 

łanie tego bloku. Z tą iniejatywą pra- 

gnę w jak najkrótszym czasie wystą- 

pić do państw zainteresowanych — 

zakończył minister Zaleski. 

Nominacja biskupa pińskiego 
RZYM, 12.VII. (Pat). „Osseryatore 

Romano“ ogłasza, że Ojciec Św. mia- 
nował biskupem pińskim ks. Kazimie 
rzą Bukrabe, proboszcza z Brześcia n. 
Bugiem. 

Konsul francuski na woje- 
wództwa wschodnie. 

WARSZAWA, 12.XII. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej udzielił 
exequatur p. Arsene Auguste Ron- 
flard, konsulowi Francji w Warsza- 
wie na obszar województwa warsza- 
wskiego, łódzkiego, lubelskiego, bia- 
łostockiego, nowogródzkiego, poles- 
kiego, wołyńskiego i wileńskiego, & 
siedzibą w Warszawie. 

Zmniejszenie się liczby 
bezrobotnych. 

WIARSZAWIA, 12. 7. (Pat), — Według 
danych statystyeznych, liczba bezrobot. za 
rejestrowanych w PUPP. wynosiła w dnia 
9 lipca r. b. w całem państwie 240.176 osób. 
co stanowi spadek w stosunku do tygodnia 
poprzedniego © 4.687. 

Unieruchomienie kopalni. 
KATOWICE, 12. 7. (Pat). — W. związku 

z unieruchomieniem kopalni „Ferdynad* do 
wiadujemy się, że 225 osób zatrudnionych 
będzie nadal na tej kopalni, 800 osób w cią- 

gu najbliższych 3 tygodni przeniesionych zo 
stanie na kopalnię „Mysłowiee*, reszta zaś 
zwolnionych robotników w liczbie 600 znaj- 
dzie pracę na kopalni „Mysłewiee* za 2—3 
miesiące z chwilą zwiększenia się popytu na 
węgiel. 

Demonstracje przeciwko 
rewizionistom niemieckim. 
BERLIN, 12. 7, (Pat). — Demonstracje 

antyniemieckie na placu Marszałka Piłsud 
skiego w Warszawie odbiły się już echem w 
prasie niemieckiej różnych odcieni politycz 
nych. — I tak „Berliner Tageblatt“, dono- 
sząc © tej demonstracji w depeszy swego ko 
respondenta, pisze, iż jest ona pierwszem wy 
stąpieniem zorganizewanem pod hasłem ma 
nifestacji antyniemieckiej. 

Szczegóły ustawy o koncesįo- 
nowaniu komunikacji autobu- 

   

  

sawej. 
Zgodnie z ustawą o zarobkowym przewo- 

zie osób i towarów pojazdam: mechaniczne- 
mi, która wchodzi w e z dniem 15 b. m. 
na zarobkowy przewóz osób lub towarów, 
poza obszarem jednej gm'ny, wymagane jest 
uzyskanie koncesji. 

e potrzeba uzyskiwać koncesj. na: do- 
raźny przewóz zarobkowy osobswemui pojaz- 
ami mechanicznemi, wynajmowanemi w ca- 

łości; bezpłatny przewóz pracowników z 
miejsca pracy i do miejsca pracy własnemi 

   

  

     

      

pojazdami przedsiębiorstwa; przewóz towa- 
rów przez przedsiębiorstwa handlowe 1 prze- 
mysłowe, oraz gospodarstwa rolne i leśne 
wyłącznie dla własnych potrzeb i własnem:* 
pojazdami mechanicznem'; przewóz paczek 
i innych przedmiotów nadaj ch se do 
transportu pocztowego na podsiawie nstawy 
o poczcie, telegrafie i telefonie; przewóz to- 
warów dokonywany przez Polskie Koleje 
Państwowe; przewóz uczn'ów do szkół, oraz 
przewóz osób w celach krajoznawczych i tu- 

rystycznych pojazdami mechanicznemi :n- 
stytucyj kulturalnych + społecznych lub 
przez nie do tego celu wynajątemi; doraźne 
przewozy wycieczkowe, trganizowane przez 
towarzystwa turystyczne. 

Ponadto gmina miejska może za zgcdą 
ministra robót publicznych przedłużyć miej- 
ską linję autobusową do sąsiedn:ch miejsco- 
wości bez obowiązku uzyskania koncesji. 

  

  

   

  

Echa porozumienia lozańskiego. 
Mac Donald — optymistą. 

Zadowolenie z wyników lozańskich. 
LONDYN, 12.VII. (Pat). Dzisiejsze 

posiedzenie Izby Gmin zostało otwar- 
te przy udziale bardzo licznej publi- 
czności, która przybyła, aby wysłu- 
chać oświadczenia Mac Donalda o 
konferencji w Lozannie. 

Mac Donald uważa, że konteren- 
cja w Lozannie i jej wyniki mogą do- 
prowadzić do uregulowania tych za- 
gadnień, związanych z reparacjami, 
które dzisiaj zawadzają w rozwoju go 
spodarezym. Nie wszystkie trudności 
ekonomiczne powstały wskutek woj- 
ny, a tak długo, jak długo trwają re- 
paracje, niemożliwe jest całkowite 
podniesienie się dobrobytu gospodar- 
czego. Dopóki nie nastąpi ono w Rze- 
szy, stanowiącej ważny czynnik gos- 
podarstwa światowego, nie może być 
mowy o żadnej poprawie u nas. 

Mac Donald jest zdania, że poro- 
zumienie obecne nie rozbije się. Czy- 
niąc aluzję o Stanach Zjednoczonych, 
Mac Donald oświadczył, że porusza- 
jąc tę kwestję, dotyka bardzo drażli- 
wego punktu. Nikt nie może potępić 
Ameryki za stanowisko, które w tej 
sprawie zajęła. Również jest wiado- 
me, że nie przyjęła ona dotychczas ża 
dnych zobowiązań ani nie dała żad- 
nych wskazówek, na jakich podsta- 
wach byłaby gotowa układać się z na- 
mi, 

Artykuł 1-szy — mówił Mac Do- 
nald porozumienia lozańskiego 
kładzie kres reparacjom, co jest wiel 

ką korzyścią, Jeżeli którekolwiek pań 
stwo chce doprowadzić Europę do do- 
brobytu gospodarczego, to musi wyr- 
wać zło z korzeniem. Stało się to w 
Lozannie. Zanim którekolwiek państ- 
wo chciało pertraktować z Ameryką, 
musiały narody europejskie rozpa- 
trzyć swe własne sprawy, które nigdy 
dotąd nie były roztrząsane. Jeżeli Eu- 
ropa chce rozwiązać swe zagadnienia 
gospodarcze i finansowe, musi rozwią 
zać również swe zagadnienia polity- 
ezne. Rzesza niemiecka musi być z 
powrotem wciągnięta w krąg normal- 
nych stosunków międzynarodowych a 
głos jej musi być wysłuchany, tak jak 
wysłuchane bywają głosy innych na- 
rodów, gdy są poważne, a odrzucane, 
gdy niemi nie są. 

Z radością stwierdzić mogę — 
rzekł Mac Donald — że Lozanna zbli- 
żyła nas do Francji, zbliżyła Franeję 
do Niemiec, zbliżyła Francję i Niem- 
cy do nas, 

Musimy zdobyć się na wysiłek, by 
zaradzić trudnościom obecnym, wspie 

rając się wzajemnie. 

Rząd brytyjski dalej współpraco- 
wać będzie w tym kierunku i wytęży 
swe siły dla zapewnienia pokoju. Za- 
danie rozpoczęte w Lozannie, otwo- 
rzyło nam nowe drogi, które są bar- 
dzo szerokie, proszę więc Izbę o jak 
najszerszą aprobatę dla prac moich 
kolegów i mojej własnej. (Oklaski). 

  

Yankesi nie chcą rezygnować z należności 
europejskich. 

NOWY YORK, 12.XII. (Pat). „New 
York Times'* donosi z Waszyngtonu, 
że w kongresie wzmaga się opozycja 
przeciwko jakiejkolwiek zmianie uk- 
ładów Stanów Zjednoczonych z pań- 

    

stwami wierzycielskiemi w sprawie 
długów wojennych. 

Senator Smoot miał się wyrazić w 
ten sposób: Europa przekroczyła gra 
nice przyzwoitości i drzwi do wszel- 

Wznowienie rozprawy kłajpedzkiei 
w Ha 

HAGA, 12.XII. (Pat). Wczoraj 
wznowiono rozprawę kłajpedzką, A- 
gent francuski dowodzi, że skład no- 
wego dyrektorjatu miał na celu wy- 
wołanie votum nieufności, jako prete- 
kstu do rozwiązania sejmu. Jest to 

dze. 
sprzeczne ze statutem. W ten sposób 
e losach dyrektorjatu decyduje nie lu 
dność, lecz litewska władza centralna. 
Agenci pozostałych mocarstw popie- 
rali powyższe dewody. 

Parlament francuski troszczy się 
o obronę kraju. 

Herriot przeciwko socjałistom. 

PARYŻ, 12.X1I. (Pat). W dyskusji 
nad kwestją zniesienia ćwiczeń rezer- 
wistów oraz wszelkich manewrów w 
roku 1932 zabrał głos Herriot, który 
powiedział między innemi, bez ogró- 
dek, że rząd nie zgodzi się nigdy na 
zniesienie okresu ćwiczeń rezerwis- 
tów. Herriot podkreśla, że należy do 
liczby tych, którzy głosowali za skró- 
ceniem okresu służby wojskowej, pod 
warunkiem jednak, że zmniejszenie 
czasu służby czynnej zastąpione z0- 
stanie uregulowaniem powołania re- 
zerwistów na ćwiczenia. Minister pe- 
wołuje się na autorytet Jauresa, który 
oświadczył, że stronnietwo politycz- 
ne, niezdolne dokonać ofiary na rzecz 
obrony Swego kraju, jest nędznem 
stronnietwem. 

Podkreślając każde słowo, mów- 
ca przypomina, że podezas gdy Fran- 
cja ma wątpliwości, czy należy utrzy- 
mać okres ćwiczeń rezerwistów, w in- 
nych krajach, poza ofiejalnemi armja 
mi, istnieje tak wielka liczba czynni- 
ków tajnych, że ludzie poważnie my- 

ślący mogą sobie powiedzieć, że siła 
zbrojna jawna należy do rzeczy mniej 
strasznych. 

W odpowiedzi poseł soejalistycz- 
ny Renaudel stwierdza, że socjaliści 
nie mogą się zgodzić na to, ażeby sta- 
wiano ich poza nawiasem republiki 
lub narodu. W chwili obecnej chodzi 
wyłącznie o weryfikację deficytu bud 
żetowego, który — zdaniem Renau- 
dela — jest dziełem rządów prawico- 
wych, Soejaliści nie wypierali się ni- 
gdy konieczności obrony narodowej, 
Kenaudel nie sądzi jednak, ażeby znie 
sienie okresu ćwiczeń w 1932 r. miało 
wprowadzić dezorganizację. 

Następnie wśród żywego porusze- 
nia odbyło się głosowanie nad wnio- 
skiem min. Fabry, domagającym się 
odrzucenia wniosku w sprawie znie- 
sienia ćwiczeń rezerwistów, Wniosek 
ten rząd związał z kwestją zaufania. 
O godzinie 1 m. 30 nad ranem prezy- 
dent Izby Bouisson odezytuje wynik 
głosowania. Za wnioskiem Fabry pad- 

ło 360 głosów, przeciw 179. 

Herriot uzyskał wotum zaufania. 
Plan finansowy rządu przyjęty. 

PARYŻ, 12.XII. (Pat). Izba przy- 
jęła 385 głosami przeciwko 201 ca- 
łcść projektu finansowego Herriota, 

który postawił przytem wniosek 0 vo- 
tum zaufania. 

Przed konferencją Ottawską. 
Porządek dzienny ogłoszony. 

LONDYN, 12. XII. (Pat). Z Otta- 
wy donoszą, że rząd kanadyjski og- 
łosił porządek dzienny konferencji Ot 
tawskiej. Porządek ten rozbity jest na 
trzy główne rozdziały. 

Pierwszy rozdział dotyczy spraw 
agólnych, handlu i polityki taryfowej, 
oraz zarządzeń, które mogłyby po- 
móc handlowi wewnątrz imperjum. 

Drugi rozdział dotyczy spraw mo- 

netarnych i finansowych, zaś trzeci 
rozdział dotyczy spraw rokowań о 

traktaty handlowe. 
W pierwszym rozdziale głównym 

punktem są kwestje wzajemnych ulg 
taryfowych wewnątrz imperjum bry- 
tyjskiego, oraz kwestja stosunku do 
obcych państw na tle tych ulg i pre- 

ferencyj celnych. 
ара 

  

kich rewizyj są zamknięte. Stanom 
Zjednoczonym uczyniono międzyna- 
rodowy afront. 

LONDYN, 12.VII. (Pat). Informa- 
cje, jakie w ciągu dnia dzisiejszego 
nadeszły z Ameryki do Londynu, 
wskazują na to, że eoraz silniejsza sta 
je się opozycja Kongresu amerykań- 
skiego wobec jakichkolwiek zmian w 
sprawie długów wojennych państw e- 
uropejskich. Opozycja zarówno sena- 
torów, jak i Izby reprezentantów roś- 
nie z godziny na godz., a widoki mo- 
žliwošei rewizji długów wojennych w 
Ameryce nietylko nie rosną po zakoń- 
czeniu konferencji lozańskiej lecz 
przeciwnie, gwałtownie maleją. 

Stanowisko Angiji. 
LONDYN, 12.VII. (Pat). W czasie 

dyskusji w Izbie Gmin Landsbury w 
imieniu opozycji Partji Pracy wyraził 
rządowi powinszowanie z powodu 
wspaniałego dzieła, dokonanego w Lo 
zannie, zaznaczając, iż rząd, który bę- 
dzie wybrany w Stanach Zjednoczo- 
nych w grudniu, okaże się szlachet- 
nym, aby zakończyć wreszcie ze spra- 
wą odszkodowań i długów. 

Lloyd George oświadczył, iż od 10 
lat dąży do polityki skreślenią odszko 
dowań. 

Neville Chamberlain przedstawił 
następnie stanowisko Wielkiej Bryta 
nji w sprawie długów. Minister oś- 
wiadczył: Jeżeli ogólne skreślenie dłu- 
gów będzie mogło być urzeczywistnio- 
ne, to skreślimy je, jeżeli zaś przeciw 
nie skreślenie ogólne okaże się niemo- 
żliwe, będziemy musieli zaczekać, że- 
by zobaczyć, eo nam zaproponuje A- 
meryka, a dopiero potem omówimy, 
co możemy zaproponować naszym so 
jusznikom. Błoby. rzeczą najbardziej 
nierozsądną sugerować nam, że za- 
nim dowiemy się €o zaproponuje nam 
Ameryka, zanulujemy nasze wierzyteł 
ności u naszych sojuszników europej- 
skieh. 

Odpowiadając na zapytanie w 
sprawie rezolucji Banku Wypłat Mię- 
dzynarodowych, dotyczącej parytetu 
złota, Chamberlain zaznaczył, iż rząd 
nie zamierza wrócić do parytetu złota 

Projekt nowego dekretn 
0 rejestrowym zastawie zboża. 

Na ostatniem posiedzeniu Rada Ministrów 
uchwaliła szereg zmian w obowiązującem 
rozporządzeniu Pana Prezydenta z dnia 22 
marca 1928 r. o rejestrowym zastawie rołni- 
czym. Zmiany te wprowadzone zostaną w ży- 
cie nowym dekretem Pana Prezydenta, no- 
welizującym dekret dotychczasowy. 

Jak się dowiadujemy, nowelizacja ma na 
cełu zwiększenie ochrony wierzycieli przez 
wzmożenie odpowiedzialności karnej nies! 
mienego zastawcy i osób trzecich, narnsz: 
cych świadomie prawa zastawnika-wierzycie- 
la. Pozatem idzie ona w kierunku ochrony 
przedmiotu zastawu przed egzekucja ze stro- 
ny osób trzecich. Jak wykazała dotychcza- 
sowa trzyletnia praktyka udzielania pożyczek 
pod zastaw zboża, przepisy obowiązującego 
rozporządzenia nie zabezpieczyły prawa in- 
stytucyj, udzielających pożyczek pod zastaw 
zboża w sposób dostateczny. Korzystający 
z pożyczki pod zastaw zboża wykazywali 
brak zrozumienia praw wierzyciela do przed- 
miotu zastawu, który pozostawiany jest w ich 
posiadaniu. Często zdarzały się wypadki sa- 
mowolnego rozporządzania się zastawionem 
zbożem przez rolników. Z drugiej zaś strony 
dotychczasowe sankcje karne niedostatecznie 
powstrzymywały masowo występujące często 

wypadki sprzedawania zastawionego zboża. 

Również jednym z czynników, osłabiają 
cych prawa zastawnika-wierzyciela, była mo- 
żność skierowywania egzekucyj przez osoby 
trzecie do zastawionego przedmiotu. 

Uchwalony na Radzie Ministrów projekł 
noweli do rozporządzenia Pana Prezydenta 
Rzplitej wprowadza postanowienia, które u- 
suwa powyżej wymienione braki i niedokład 
ności przepisów dotychczasowych. M. in. 
projekt noweli postanawia, że zastawione zbo- 
że nie może podlegać zajęciu egzekucy jnemu 
i nie może być wciągnięte do masy upadło- 

ściowej jego właściciela dla zaspokojenia wie- 
rzytelności osób trzecich z pewnemi wyjąt- 
kami dła skarbu państwa (z tyt. podatków: 
gruntowego, majątkowego i przemysłowego), 
dopóki odnośna wierzytelność, udzielona pod 
zastaw zboża, nie zostanie spłacona. 

Projekt wzbrania takich egzekucyj przez 
osoby trzecie, zezwalając jednak równocześ- 
nie na realizację przedmiotu zastawionego 
przez banki dla zaspokojenia ich wierzytel- 
ności z tytułu pożyczek, udzielonych pod za- 
staw. 

Podniesiona zostanie również sankcja kar- 
na. Mianowicie — jak się dowiadujemy — 
nowela przewiduje karę więzienia od 6 mie- 
sięcy do 2 lat wraz z grzywną do wysokości 
10,000 względnie samą grzywnę do. wysokoś- 
ci 10't. zł. Kary te stosowane będą względera 
tego, kto rozmyślnie zniszczy lub bezprawnie 
sprzeda zastawione zboże, albo dopuści do 
jego usunięcia lub też, kto rozmyślnie zastawi 
zboże niebędące jego własnością. Tejże samej 
karze podlegać będzie ten, kto świadomie 
nabywa zboże, będące przedmiotem zastawu, 
bez zgody zastawnika. 

Jak się dowiadujemy, nowy dekret zosta- 
nie ogłoszony niebawem. (Iskra). 

  

    
   

  

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Nafciarze nasi nareszcie się dogadali. Po- 
godziły swe interesy Syndykat Producentów 
Ropy i rafinerje zrzeszone w syndykacie Prze 
mysłu Naftowego. Przybędzie więc jeszcze je- 
den kartel. Porozumienie poszczególnych grup 
przemysłu naftowego opiera się na zasadzie 
gwarantowanego pełnego odbioru przez rafine- 
rje całej produkcji ropy, przyczem ceny ropy 
mają być tak kalkulowane, by z podwyżki 
produktów naftowych korzystali nietylko rafi- 
nerzy ale też i właściciele szybów. 

Równolegle z nafciarzami obradowali pod 
przewodnictwem min. d-ra F. Zarzyckiego nasi 
„Laroni węglowi“, wypraszając od Rządu sia- 
rym zwyczajem zmniejszenie obciążeń socjal- 
nych, redukcję podatków, zmniejszenie taryf 
kolejowych i t. d. 

EEE 

Licytacją, komornikiem wieje od cyfr za- 
ległości podatkowych w Polsce, globalna suma 
których wynosi 1 miljard 577 miljonów, w tem 
przeszło miljard zoległości skarbowych, 338 
miljonów — samorządowych i 239 miljonów 
zaległych świadczeń społecznych. Na woje- 
wództwa wschodnie przypada ogółem 116 mil- 
jonów zaległości podatkowych. Największe są 
u nas w Wileńszczyźnie zaległości z tytułu po- 
datku przemysłowego w handlu. Wynoszą one 
80 proc. ogólnopolskiej sumy zaległego podat- 
ku przemysłowego. 

* * * 

Najwięcej martwi się kryzysem rolnictwa 
polskiego Spółka Eksploatacyjna soli potaso- 
wych t. zw. „Tesp”. Swego czasu robiła ona 
dobre interesy ze względu na opłacalny zbyt 
swej produkcji, dziś podziela losy swego od- 
biorcy rolnika. Straty jej za 1931 r. wyniosły 
678 tysięcy; dług 8 miljonów Nie jest to przy 
jemne dla Banku Gospodarstwa Krajowego, 
który finansuje „Tesp* i jest jego głównym 
akcjonarjuszem. 
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Autobusy zatruwają wywczasy wakacyjne 
dyrektorom Kolei Państwowych. Na 1410-ciu 
międzymiastowych linjach pasażerskich pra- 
cuje 1810 przedsiębiorstw, które rozporządzają 
2,652-0ma autobusami. U nas w wojewódz- 
twach wschodnich pracuje 201 przedsię- 
biorstw. 

Nie myślmy jednak, że kolejnictwem pol- 

  

skiem kierują patałachy. Pod względem ilości 
podróżnych i przesyłek towarowych przewie- 
zienych kolejami państwowemi Polska stoi 

ód państw europejskich na czwartem miej 
scu. Współczynnikiem eksploatacji bije Pol- 
ska Niemcy i Rosję sowiecką, ustępuje zaś 
Francji, Czechosłowacji, Austrji i (o dziwo:) 
Rumunji. 

   

  

sowie 

Wymiana naturalna staje się coraz bar- 
dziej modną formą obrotu międzynarodowe- 
go. Świeżo Czechosłowacja zawarła umowę 
z Węgrami, na mocy której Węgry obejmą 
3000 wagonów koksu z Morawskiej Ostrawy 
wzamian za bydło i tłuszcze węgierskie. 

Czechosłowacja wogóle chytrzy jak może 
i wprowadza monopol przywozu zboża, który 
ma być powierzony specjalnemu syndykato- 
wi regulującemu ceny i przywóz zboża. Do- 
tyka to poważnie interesów eksportowych na 
szego rolnictwa. 

  

  

Mamy nowy rekord w Światowych finan- 
sach. Rząd angielski dokonał największej w 
świecie tranzakcji finansowej przeprowadza 
jąc konwersję 5-procentowei angielskiej po- 
życzki wojennej. Dług państwowy Wielkiej 
Brytanji wynosi bajońską sumę 7 miljardów 
funtów szterl, pożerając rocznie z budżetu, 
angielskiego 290 miljonów funtów na procen- 
ty i 30—40 miljonów na amortyzację. Gnę- 
biony coraz większym deficytem budżetowym 
kanclerz skarbu Neville Chamberlain p i 
sic na ryzykowny ale sprytny manewr. Naj- 
większą pozycją wśród długów państwowych 
jest 5-procentowa pożyczka wojenna przekra- 
czająca 60 miljard. zł. Chamberlain redukuje 
piecioprocentową stopę do 3.5 proc i jednem 
pociągnięciem zdobywa 23 miljonów funtów 
rocznej oszczędności. Żeby nie wywołać pa- 
niki posiadaczom pożyczki zaofiarowano do- 
wolnie wykup obligacyj lub zamianę na no- 
wą poż przyczem ci co skonwertują 
pożyczkę w ciągu 15-tu dni otrzymaja 1 proc. 
benifikacji. Dziwne te Angliki! Zamiast pa- 
niki — na giełdach londyńskich entuzjazm. 
City wre. Papiery podskoczyły w ciągu jed- 
nego dnia o kilka procent. Razem z obliga- 
cjami państwowemi poszły w górę obligacje 
przemysłowe i, akcje. Konwersja się udała. 
Anglicy złożyli egzamin dyscypliny gospodar- 
czej. 

  

   

  

   

  

* * * 

Po Lozannie pupilem opinji światowej sta- 
ję się imperjalna konferencja dominjów bry- 
tyjskich w Ottawie. Anglja chce żądać od 
swych dominjów uprzywilejowanego trakto- 
wania swych wyrobów przemysłowych wza- 
mian za uprzywilejowane traktowanie surow- 
ców i produktów kolonjalnych. Ale dominja 
rozbudowały krajowy przemysł i wcale nie 
kwapią się na propozycje rządu angielskiego. 
Szczególnie protekcjonizm Kanady grozi zu- 
pełnem fiaskiem konferencji ottawskiej. Rów- 
nież Indje kierowane przez Ghandiego bronią 
swój przemysł przed konkurencją metropolji 
nietylko wiekiemi cłami ochronnemi, ale i 
bezpośrednią akcją bojkotową. 

BANK GDAŃSKI 

obniżył z dniem dzisiejszym stopę dyskon- 
tową z 5 proc. na 4 proc., a stopę lombar- 
dową z 6 proc. na 5 proc, (Pat). 

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

Paryż 35,08 — 35,12 — 34,94. Szwajcaria 
173 — 174,23 — 173,37. Tendencja niejedno 
lita. 

PAPIERY PROC.: Pożyczka budowlana 
36,50 — 36,90. Inwestycyjna seryjna 98,25. 
5 proc. konwersyjna 36. 5 proc. kolejowa 30. 
4 proc. dolarowa 47,50 — 47,75. 7 proc. sta- 
bilizacyjna 48 — 48,50 — 48. 8 proc. LZ. 
BGK i BR., obl. BGK 94, Te same 7 proc. . 
83,25. 4 i pół proc. ziemskie 35,50 — 35,25. 
Tendencja dla pożyczek niejednolita, dla li- 
stów mocniejsza. 

AKCJE: Bank Polski 71 — 72,50. Lilpop 
12,25 — 12. Tendencja słabsza.



  

2 EL BOR w DESEŃ S. K I 

SZKOLNICTWO POWSZECHNE Znów szykany Polaków w Gdańsku. 
W NADCHODZĄCYM ROKU SZKOLNYM.*) 

Dzieci — nauczyciele — lokale. 

Przewidywania administracji szkol- 
nej, oparte na statystyce, mają szcze- 
gólne znaczenie dla polityki szkolnej 
w dziedzinie szkolnictwa powszech- 
nego, które jak wiadomo rozporządza 
masowym materjałem dzieci i musi 
dbać o opanowanie tego materjału i 
wciąż nowego dopływu z dorastaniem 
roczników do wieku szkoły powszech 

nej. 
Gdy w ubiegłym roku szkolnym 

było w Okręgu 307.577 dzieci obowią 
zanych do uczęszczania do szkoły, w 
nadchodzącym roku liczba ich wynie 
sie 323.567. W r. szk. 1931/82 liczba 
uczniów w publicznych szkołach po- 
wszechnych wynosiła 251.935, zaś w 

k. 1932/83 wyniesie ona 304.421. 
ypadnie zatem objąć szkołą pow- 

szechną znowa zgórą 50.000 dzieci, 
o tyle bowiem wzrośnie frekwencja. 

   

Jak trudne zadanie czeka czynni- 
ki szkolne okaże się z zestawienia tych 
cyfr z liczbą szkół i nauczycieli. 
W r. szk. 1931/82 było 2436 publicz- 
nych szkół powszechnych i 4383 eta 
tów nauczycielskich, w r. szk. 1932/33 
będzie 2486 szkół i ta sama liczba eta- 
tów. Przybywa więc 50 szkół przy nie 
zienionej liczbie nauczycielskich eta- 
tów. Tak więc prawie cały przyrost 
trzeba będzie opanować temi samemi 
środkami. Oznacza to dalsze obciąże: 
nie nauczyciela. W ubiegłym roku 

siło ono 57 dzieci na jednego 
zyciela, w nadchodzącym roku 

wyniesie ono przeciętnie 69, Najwyż 
sze cbciążenie (w pow. nowogródz- 
kim) dojdzie do 78 dzieci, najniższe 
(w Wiłnie) wyniesie 51 dzieci. Naj- 
mniejsze obciążenie na wsi wykazuje 
powiat święciański (64 dzieci). Ponie- 
waż jednak w powiatach na prowin 
cji typem szkoły jest 1 i 2-klasówka, 
w której nauka odbywa się na zmianę, 
przeto jednoczesne obciążenie nauczy 
ciela na wsi nie przekroczy 40 dzieci. 
Natomiast najcięższe warunki będą 
w Wilnie, gdzie jednoczesne obciąże 

nie przewyższy 50 dzieci. 

    

   

  

Pewne ułatwienie zadania stwarza 
prywatne szkolnictwo, które w ubie 

głym roku liczyło 19346 uczniów, a 
w r. szk. 1932/83 prawdopodobnie 
również pomieści około 20.000 dzieci. 

Gdy w r. szk, 1931/32 nie spełniało 
obowiązku szkolnego 9046 dzieci, za- 
mieszkałych w t. zw. obwodach poza 
szkolnych, liczba dzieci, które nie bę 
dą spełniały obowiązku w r. szk. 
1932-33 wzrośnie do 168438, w czem 
przeszło 8000 dzieci przerośniętych. 
Obwody pozaszkolne powstają nie- 
uchronnie z zastosowania geometrji 
szkolnej, na tutejszych bowiem zie- 
miach częste są osady, które leżą w 
odłegłości większej niż 3 km. od pun 
ktu szkolnego, t. j. poza strefą obo- 
wiązku szkolnego. 

Na ogólną liczbę 4374 izb szkol- 
nych, własnych jest 1389, reszta zaś 
wynajęte, Z wynajętych 309 nie na- 
caje się do użytku szkolnego, mają 
bowiem do 24 m” lub mniej t. j. mogą 
pomieścić najwyżej 28 dzieci. Izby te 
zostaną zmienione na lepsze lokałe. 
Niestety o budownictwie szkolnem 
wobec braku funduszów właściwie 
niema mowy. Jest w Okręgu w budo- 
wie kilkanaście szkół, na których u- 
kończenie trzeba około 100.000 zł. 
Np. w Baranowiczach stoi niemal 
pod dachem budynek szkolny, który 
wymaga 30000 złotych, by doprowa- 
dzić go do stanu używalności i uru 
chomić w nim 7-klasową szkołę, 

Mimo tak ciężkie warunki, budo- 

wnictwo nie ustaje całkowicie. Nie- 
dawo odbyło się poświęcenie budynku 
szkoły w Mickunach, w Jaworniku, 
buduje się szkołę w Nowej Wilejce. 
Niektóre gminy same wznoszą budyn 
ki, naturalnie z drzewa. Jak wiado- 

*) Artykuł opiera się na informacjach, 
udziełonych  współpracownikowi naszego 
pisma przez Pana Kuratora K. Szelągow- 
skiego. 

mo Ministerstwo Oświaty wydało 
specjalne płany budowy szkół z 
drzewa. 

Frekwencja — egzekwowanie 
obowiązku szkolnego. 

Wiele będzie można uczynić dla 
polepszenia frekwencji w szkole, na 
co zwórcono szczególną uwagę już 
w ubiegłym roku szkolnym, w któ- 
rym absencje wynosiły jeszcze prze- 
ciętnie 20 proc. Nieobecności przybie 
rają wielkie rozmiary na wiosnę i w 
jesieni, podczas robót polnych, po- 
ciągając za sobą drugoroczną naukę 
i małe wyniki pracy. Tak np. w roku 
szkolnym 1930/31 ukończyło szkołę 

11000 dzieci, t. j. 42 proc. dzieci, które 
wstąpiły do szkoły w roku szkolnym 

1924/25. 
Zaradzi się temu przez egzekwo- 

wanie obowiązku szkolnego, reakcję 
w stosunku do opieszałych rodziców 
i wpływ na nich. Celowi temu służy 
zarządzenie, zalecające inspektorom 
szkolnym, by weszli w bliższy kon- 
takt z rodzicami przy rozpatrywaniu 
spraw, wynikających z nieprzestrze- 
gania obowiązku szkolnego. 

Wobec braku bowiem u nas t. zw. 
dozorów szkolnych, t. j. najniższego 
organu samorządu szkolnego, funkcje 
samorządu szkolnego pełnią inspek- 
torzy szkolni, którzy dotąd przekazy- 
wali je kierownikom szkół. Było to 
zarówno nieformalne, gdyż kierowni 
cy z jednej strony wykazywali uchy 
lających się od obowiązku szkolnego, 
z drugiej zaś stawiali wnioski na ich 
ukaranie, jak i szkodliwe dla stosun 
ku wsi do nauczycielstwa. 

W myśl nowego zarządzenia Ku- 
ratora powiaty szkolne zostały podzie 
lone na rejony, w których siedzibach 
w oznaczonych terminach inspektorzy 
odbywać mają posiedzenia dla rozpa 
trywania spraw uchylania się od oba 
wiązku szkolnego. W ten sposób osią 
ga się bezpośredniego kontaktu a 
przez to większą możność oddziały 
wania i uświadomienia o potrzebie 
i znaczeniu szkoły. Karanie przewi 
duje się tylko wobec opornych i sto- 
sujących złą wolę. 

Wadliwą frekwencję a nawet uchy 
lanie się od szkoły umożliwiała ponad 
to w pewnym stopniu szkoła prywat 
na. Z tego powodu wydano zarządze 
nie, aby każdy zamierzający posyłać 
swe dziecko do szkoły prywatnej, 
zgłosił to u kierownika właściwej 
szkoły publicznej w formie  dekla- 
racji. 

  

  

Zmiany programu — podręczniki. 

W myśl ustawy o nowym ustroju 
szkolnym już w nadchodzącym roku 
szkolnym nastąpią pewne zmiany. 
Program piątego oddziału szkoły po- 
wszechnej został uzgodniony z pro- 
gramem byłej pierwszej klasy gim- 
nazjum. Z programu piątego oddziału 
znika język obcy, który pozostaje 
przejściowo dla oddziału 6 i 7-go. 

Jstawa o prywatnem szkolnictwie 
wymaga uregulowania do roku 1934 
wszystkich spraw prywatnej szkoły, 
która będzie musiała wypełnić warun 
ki, przewidziane ustawą. 

W druku jest podręcznik rachun- 
ków dla 4-go oddziału, w języku li 
tewskim. Nadto są przygotowane do 
druku czytanki, uwzględniające mo- 
ment regjonalny, tak ważny w nau 
czaniu a tak mało dotąd w niem 
uwzględniony na naszych terenach. 
Będą one wydane również w języku 
litewskim i białoruskim. 

Kształcenie nauczycieli. 

Poza zwinięciem seminarjum nau 
czycielskiego w Borunach i seminar- 
jum im. Bohuszewicza w Wilnie, nad- 
to zaś Państwowego Kursu Nauczy- 
cielskiego i Wyższego Kursu Nauczy 
cielskiego, ulegają likwidacji pierw- 
sze kursy we wszystkich seminarjach 
Okręgu, co wynika z ustawy o nowym 
ustroju szkolnym. Nadmiar sił nau- 

GDAŃSK, 11. 7. 1932. Onegdaj zdarzył się 
ponownie niesłychany wypadek szykanowa- 
nia ludności w Gdańsku, Mianewicie połski 
„Zwiazek bylych Wojakow“ zorganizował 
niedzielną wycieczkę statkiem po Wišle do 
wioski Piekło, położonej na obszarze w. m. 
Gdańska. W! wycieczce wzięło udział około 
400 obywateli polskich, jak również i gdań- 
skich. Organizatorzy zawiadomiłi o pro 
towanej wycieczce kompetentną w tym wy- 
padku gdańską dyrekcję ceł i uzyskali od 
niej zezwolenie na lądowanie w Piekle. 

Kiedy wycieczka około: godz. 3 po poł. 
podjeżdżała do brzegu, spostrzeżono ze siat- 
ku że kilku celników i wiejskich żandarmów 
(t. zw. Landjiigrów) rozpędza zbierających 
się na brzegu Polaków, mieszkańców Piekła, 
którzy wyszli na powitanie wycieczki. Wi- 
dząc zbliżający się de brzegu statek celnicy 
i żandarmi zaczęli krzyczeć w jego stronę. 
że lądowanie jest wzbronione. Ponieważ ko 
mitet wycieczki miał zgodę władz gdańskieh 
na wylądowanie, a nawet zobowiązał się 
opłacić dietę celnika pełniącego służbę w 
Piekle, jeden z organizatorów wycieczki, pol 
ski inspektor celny Kapuściński, kazał przy 
bić do brzegu, ażeby — jak sądził — nie- 
porczumienie z gdańskimi celnikam wy- 

  

    

jašniė. Do wysiadającego na brzeg inspek- 
tcra Kapuścińskiego żandarm gdański wy- 
mierzył pistolet, wołając, że nie wolno wy- 
siadać. Kapuściński wylegitymował się obee 
nemu przytem gdańskiemu urzędnikowi cel- 
nemu i zażądał od niego urzędowego wyjaś: 
nienia. W; odpowiedzi usłyszał że jest roz- 
kaz gdańskich władz, ażeby nie dopuścić do 
wylądówania wycieczki polskiej. Włobec te- 
go p. Kapuściński uspakajając niesłychanie 
wzburzonych tem traktowaniem uczestników 
wycieczki, kazał kapitanowi statku zawrócić 
w kierunku Gdańska. Należy dodać, że na 
brzeg w Pekie wypuszczono tylko rodzinę 
niemieckiego celnika, którą wycieczkowicze 
z schą zabrali, pozostałym oświadezono, że 
Połakem wysiadać nie wolno. Rozgoryczeni 
i cburzeni Połacy, zebrani na brzegu, zaczeli 
wzncsić okrzyki na cześć Polski i śpiewać 
pieśni polskie, za co zostali w brutałny spo- 
sób rozpędzeni przez żandarmów gdańskich. 
Na powrcinej dradze statek został obrzucony 
kamieniami przy szluzie „Einlage* przyczem 
jeden z wycieczkowiczów został ugodzony 
kamieniem w plecy. Przez cały czas wyciecz- 
ce towarzyszyli, jadący brzegiem Wisły na 
rowerach policjanci gdańscy. (Iskra). 

    

Hocewer sprzeciwia się zasiłkem 
dia bezrobotnych. 

WASZYNGTON, 12.XII. (Pat). Pre 
zydent Hoover postawił veto przeciw 
ko projektowi, uchwalonemu przez 

          Kongres, a przyznającemu 2.122 milj. 
dolarów na cele bezrobocia. 

Nasi S i A asi 

Egzatyczny obrazek. 

Na zdjęciu naszem widzimy nastrojowy egzotyczny obrazek z portu w Kal- 
kucie tsż po zachodzie słońca pyzy zbliżającej «ję burzy. 

  

czycielskich przejawił się już w ubie 
głym roku, w którym pozostało nie- 
zatrudnionych 70 kandydatów. Obec 
nie na 70 wolnych posad w Okręgu 
jest 280 kandydatów. 

Dla podniesienia sprawności nau- 
czycieli kładzie się wielki nacisk na 
konferencje rejonowe i organizuje się 
kursy. W ciągu roku szkolnego od- 
był się kurs dla kierowników. 7-klaso 
wych szkół powszechnych, podczas 
wakacyj odbywa się kurs dla kierow 
ników szkół 3—5-klasowych, kurs 
wychowania fizycznego, harcerski. 

o-chemiczny z uwzględnieniem 
wyrobu pomocy naukowych, kurs ję 
zyka litewskiego w Święcianach, nad- 
to zaś kurs przyrodniczy dla nauczy 
cieli szkół średnich (w Trokach). 

  

  

Oświata pozaszkolna — bibljoteki — 
świetlice. 

Z powodu zmniejszenia  dotacyj 
Ministerstwa i Sejmików praca nau 
czycielstwa w tej dziedzinie stała się 
bezpłatna. Na etatach było 6 instruk- 
torów Kuratorjum i 2 sejmikowi. 
Instruktorzy byli fachowymi doradca 
mi nauczycieli w pracy kulturalno- 
oświatowej. Będą oni nadal utrzynia 
ni. Z pośród wszystkich kierunków 
pracy, które łączą się w tym różno- 
rodnym dziale, na uwagę zasługuje 
akcja bibljoteczna i świetlicowa. 

W Okręgu jest 45 bibljotek samo- 
rządowych z liczbą tomów 24173, 
bibljoteki publiczne, prowadzone 
przez organizacje oświatowe liczą 
46614 tomów, w 10 powiatach są po- 
wiatowe centrale bibljotek rucho- 
niych, które posiadają 10718 tomów. 

Różne organizacje mają 142 komple 
tów ruchomych o 12788 tomach. 

Swietlic jest około 480, z tego w 
odrębnych lokalach i dobrze uposa- 
żonych 10 proc. Reszta posiada urzą 
dzenie conajmniej skromne( gry, za- 
bawy. czasopisma, radjo), lecz korzy 
sta z lokali szkolnych, co dla dobra 
szkół i świetlic musi ulec zmianie. 
Akcja świetlicowa, zdążająca do pod- 
niesienia poziomu oświaty wsi, wy- 
robienia obywatelskiego, kulturalnego 
i towarzyskiego, będzie rozwijana z 
całą energją, to samo akcja bibljo- 
tcczna, 

Ogólny stan szkolnictwa. 

Zapytany o ogólny stan szkolnie- 
twa na Ziemiach  Północno-Wschod 
nich, określił go p. Kurator Szelągow 
ski jako odpowiadający przeciętnemu 
poziomowi w Polsce. Są placówki, 
osiągające bardzo ładne wyniki, przy 
wielkiej ofiarności nauczycieli. Ofiar- 
ność i sumienność nauczyciela jest 
elementem, od którego w najpierw- 
szym rzędzie i w największym stop- 
niu zależą rezultaty pracy szkoły. 

Najlepsi nauczyciele są również 
wzorowymi społecznikami. Trzebaby 
ustalić jako zasadę, że praca społecz 
na nauczycieli rozpoczynać się powin 
na dopiero od momentu spełnienia 
obowiązków w szkole. Wieś sama ma 
zaufanie do społeczników, którzy są 
dobrymi nauczycielami. 

Falanga nauczycielstwa, odbywa- 
jąca zasłużone wywczasy, powróci z 
nich do trudnego lecz  doniosłego 
dzieła, któremu nie może nie sprostać 

Dr. Adolf Hirschberg. 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Lozanna, Lozanna!... 

Tytulik brzmi jak okrzyk radości. 
Niestety w tym wypadku ma on jedy- 
nie oznaczać temat dominujący na 
szpaltach pism — temat omawiany 
bynajmniej nie optymistycznie. 

Tak np. oświadczenie Herriota 
dziennikarzom, w którem czytamy: 

Wszystko zależy od umowy z Amery 
Jeżeli rząd amerykański uzna traktaty loza 
skie, jako zadawalniające, jeżeli w sprawach 
długów zawarta będzie umowa zaspakajająci 
interesy wszystkich, wówczas traktaty lozań- 
skie zostaną ratyfikowane i przyniosą dobre 
rczultaty. W przeciwnym razie każdy z kon- 
trahentów zachowuje swobodę działania na 
własną rękę”. 

„ilustr. Korj. Codz.* 
następująco: 

„Układ lozański w swej „czystej* formie 
przetrwał zaledwie dwie doby. Oświadczenie 
Herriota, złożone przez niego po przybyciu 
dc Par pozwala dopiero na właściwą 
ocenę zawartego układu. 

Okazuje się, że układ lozański uzależniony 
zcstał od stanowiska Stanów Zjednoczonych, 
że ratyfikowany będzie tylko wówczas, gdy 
Sluny Zjednoczone na układ ten się zgodzą. 

W Lozannie cały rachunek zrobiono bez 
gospodarza. Cały rachunek ma zapłacić Wuj 
Sam, który chwilowo nie ma ochoty do pła- 
cenia. 

Lapidarną ocenę Lozanny „I. K. 
G.* zamieścił w tytule: „To dopiero 
zapowiedź, ale jeszcze nie porozumie- 
nie”. 

  

    

komentuje 

  

  

Nić ciągłości. 

„Nasz Przegląd* zamieszcza dłuż- 
szy artykuł p. t. „Legenda Młodej Pol- 
ski“, Przytaczamy z niego wyjątki: 

„„.|Każde pokolenie przeniknięte jest am- 
ą samotnego utorowania nowych szłaków 

w rozwoju dziejowym społec 3 
„„Rewolucja 1905 roku wciągnela 6wcze- 

sna Młodą Polskę w wir walk ideowo-poli- 
tycznych... W zacisznym Krakowie odbywały 
się... rozprawy i spory. Brzozows 
Daszyński... Heinrich... Nietylko „Zielony Ba 
lonik* narodził się w dusznej kawiarence 
(„Jamie Michalikowej*). Kraków był w 
1905 kuźnią ideową dla tego wła 
lenia, które rządzi obecnie Polską 
loną. 

Byla to Polska lewicowa, w której kieł- 
kowały już wówczas wszystkie wątpliwości 
w stosunku do gotewych doktryn społecz- 

  

    
   

  

    

        

    

  

   

  

iło gruntowne „„przewartościo- 
a i“ Zwątpienie ogarnęło „mło- 

dych i najmlodszych““... 
„Samotny i sponiewierany | Brzozowsk: 

snił we Florencji egendę młodej Polski *. 
R Młoda Pol 

— „to jest właśnie ten 
dnej pracy. najdojrzal: 
mienniejszej myś 

„„Po załamaniu 
tarnej młode 
na bezd 

    

     

    

go prawa, najpro 

    

    

      

ę demokracji parlamen 
e (dzi ze) stanęło 
imy już uwagę na wy 

wiłeńskiej grupy „młodych 
LZ: Naczelny publicysta tej gru 

РУ $ n spadkobiercą Stanisława 
Brzozowskiego. Czyta artykuły p. Henry 
ka Dembińskiego mar rażenie, żeśmy się 
raptem cofnęli do owych dawnych, czarują- 
cych rozmów u Michalika, u Drobnera na 

plantach podwawelskich... 
„.Legenda Młodej Polski odnalazła swa 

„Złotą nić ciągłości”... 

   

    

     

  

Kongres mniejszości. 

Jak wiadomo, odbył się niedawno 

w Wiedniu Kongres mniejszości na- 

rodowych. Oddajmy głos w tej spra 
wie przedsławicielowi mniejszości — 
publieyście z „Nowego Dziennika: 

„Kongres mniejszości narodowych?... Peł- 

ne uszanowanie dla wszelkich usiłowań zmie- 

rzających do ohrony własnej kultury, będą- 

cej w gruncie rzeczy duszą każdej społeczno- 

ści. Ale — jeśli w trakcie przemówienia posia 

Rotenstreicha, protestującego przeciw anty- 

żydowskiej krucjacie hitlerowców, reprezen- 

tanci mniejszości niemieckich chyłkiem wy- 

chodzili z sali obrał — to od tych chyłkiem 

wymykających się delegatów niemieckich pa- 

da tak duży cień na całą trybunę kongre- 

sową, iż stawia moralną jej wartość i do- 
— pod wielkim albo małym, ale 

w każdym razie — pod znakiem pytania”. 

Zarobki Hitlera. 

Pisma donoszą: 
„Jeden z tygodników drezdeńskich, prze- 

prowadził dyskretne dochodzenie na temat: 
ile zarabia Hitler? 

Oto wyniki tej ankiety: pensja przywódcy 
narodowych socjalistów, pobierana z kasy 
partyjnej, jest wprawdzie stosunkowo skrom- 
na: 18.200 marek rocznie, oraz 150 marek 
dziennie na koszla przejazdu. Ale jest to tylko 
drobna część jego dochodów: Hitler otrzymuje 
na mocy kontraktu 50 procent czystego do- 
chodu firmy wydawniczej Echer w Mona- 

ct.jum, która ma zastrzeżony monopol na 
szystkie perjodyczne i nieperjodyczne wy- 

dawnictwa partji. Za rok 1931, dochody te 
osiągnęły sumę 240 tys marek. Ponadto Hit- 
ler pobiera 20 proc. dochodów brutto z odczy 
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LORNETUJEMY ŚWIAT. 
Demonstracja uliczna i ognisko 

rodzinne. 

Rząd gumowych pałek spada na szamo- 

czący się tłum. Uderzeni usiłują się cofnąć 

zasłaniają głowy rękami, padają. Tłum na- 

piera. Z tylnych szeregów sypią się kamie- 

nie, dzwoniąc na hełmach policji. Szybko pa 

dają strzały, tłum się szamocze, faluje, kszy- 

czy. Czerwona krew przesłania oczy, wscie- 

kłość w człowieku szaleje. 

zwija, uderza. 

    

Kłębowiska sie 

kordon.  Długita 

sznurem czę ucieka, kryje się w bramaci:, 

zmyka pod ścianami. Policja pierwszych z 

brzegu aresztuje. Innych rozprasza: plac pu- 

stoszeje — pędzą auta pogotowia. Sanjtar- 

jusze podnoszą jęczących, przewiązują rany. 

Pozostaje starzec o długich siwych włosach; 

tego już nikt nie uratuje. Gdy jedzie ao kost 

nicy, oczy ma jeszcze otwarle : wykrzywio- 

ną twarz. 

— To Adolf Hitler kładzie podwaliny pod 

swoją dy 

Wyłama 

  

rozdziera 

    

    

  

aturę. 

    aležy asialt, zebrać kamienne 

płyty. Piętrzą się barykady przez sałą szo- 

rokość uljcy. Wznoszą się piętra przeszkód, 

na których ma broczy 

komuniści, niech wznoszą młot i _ sierp. 

Niech centrum katolickie drży w kunktator- 

skiej polityce. Szturmowe oddziały młodzień 

ców rozbiją moskiewskie bojówki, szturnio- 

we oddziały młodzieńców zni 

trum 7 

  

kraw. Niech krzyczą 

   

  

    ą siłę cen- 

iech żyje trzecie cesarstwo! , 

— To Adolf Hitler kłodzie podwaliny pod 

swoją dyktaturę. 

Pal ę świece w dużym ołtarzu, kapłan 

odprawia mszę święlą. Organy kościelne hu- 

    

  

  

            

  

czą. Ludność Recklinnghausen święcj nie- 

dzielę. Modlą się ludzie o pokój j jedność, 

modlą się o ście, o chłeb powszedni, o 

pomyślność. Prosi młody o możność dzia- 

łania i e, dziękuje stary za wszystko, co 

otrzymał. Organy huczą, łudność zaczyna 

śpiewać. 

Z tupotem i brzękjiem wkracza do kościo- 

ła oddział bronzowych koszuł. Bły: sztan 

dar z „hackenkreutzem*. Osiemdziesięciu hi 

Uerowców demonstruje swoją obecność, de- 

monstruje swoją przewagę. Oto stoją w do- 

mu Bożym, przybyli nie poto, by Bogu 

cześć oddać, lecz poto, by swą przewagę za- 

Drżyj wroga katolicka, 

rzaj się, lecz ślepo bądź posłuszna. Oto 

nad tobą jest symbol władzy najwyższej, olo 

jest krzyż prawdziwy: Hackenkreutz. 

— To Adolf Hitler kładzie 

pod swoją dyktaturę. 

Oszołomić Njemcy hasłami, nie żałować 

Niemcom obietnic. Zanim pełnej władzy się 

nie osiągnie, pozyskać bezrobotnych, pozy- 

skać niezadowolonych. Mężczyźnie dać wal- 

  

   

    

ludności 

podwaliny 

kę i działalanie i skuć go mocno ze sobą. 

lecz m yźżni to połowa narodu, głosują 

wszak także kobiety, kobjety mają wpływ 

na mężczyzn, kobiety muszą być zwolennicz 

kami Hitlera, 

  

I na olbrzymim wiecu, w obecności przed 

stawicielek „Narodowego Związku Kobiet“ 

dyktator Niemiec przemówił w te    
„..Zarzucają nam, że odbieramy prawa 

kobiecje, że odbieramy od'niej jej zdobycze. 

Zarzucają narodowym socjalistom, że kobieta 

będzie u nich mniej miała, niż po rewolucji 

listopadowej. Lecz pytam was, kobiety: co 

dała wam listopadowa rewolucja?! I adpo- 

wiadam za was: 50 tysięcy kobiet dostało 

posady urzędnicze, 50 tysięcy kobjet jest 

partyjnemi pionkami. W, trzeciem cesar- 

stwie będziecie gwizdać na to! W trzeciem 

cesarstwie nie będziecie tego potrzebowałył 

Gdyż w trzeciem cesarstwie każda z was 

będzje miała męża!* 

  

Ogólny poryw radości był odpowiedzią 

na te słowa. Entuzjazm ogranął zebrane, 
entuzjazmn a myśl o jasnej przyszłości. Na 
cześć wodza zabrzmiał długi nieustający o- 

krzyk. Adolf Hitler odsalutował zebranych 

-—— Adolf Hitler wzmógł swoją potęgę, Adolf 

Hitler zdobył sobie tysiące. 

— А Ю jest budowanie fundamentów pod 

przyszłą dyktaturę. W. Tollinek. 

ATSITIKTINIS 

tów i zebrań, w których bierze udział osobi- 
ście lub zabiera głos. Jak wiadomo sama 
obecność Hitlera na meetingach ściąga z re- 
guły wielotysięczne tłumy. Nic też dziwnego, 
że dochód, który zgarnął z tego tytułu w cią- 
gu roku ubiegłego, wyniósł 200.000 marek. 
Rok obecny z powodu kampanji wyborczej, 
zapowiada się jeszcze lepiej. 

Hitler zarabia zatem około pół miljona 
marek rocznie. Wcale nieźle, jak na te ciężkie 
czasy, a zwłaszcza jak na kraj o siedmiu 
miljonach bezrobotnych”. 

  

)worek Wańkowiczowski 
w Krakowie. 

„..Niema go już... ani tych drzew 
wkoło, ani tego ogrodu i kwiatów, 

tego ganku takiego wiejskiego, ani 
tej długiej, zasnutej śniegiem ulicy 
między parkanami, z nad których la- 
tem powiewały kuszące kiście bzów z 
sąsiednich ogrodów: znikły i te poko* 
je miłe, swojskie jakieś, kędy się od- 
najdywało powietrze Litwy, swoich 
ludzi, a potem gdy uczucia dziecka 
przeradzały się marzenia dziewczęce, 
spotykało młodych, o których się czu 
ło, że będą sławni. Stoją tam teraz 
kamienice, ale ja widzę zawsze, ile 
razy tamtędy idę, ten dworek i jego 
dobrych, serdecznych gospodarzy: 
Panią z Jaskłowskich i pana Jana- 
Edwarda Wańkowicza. .Ale to nie by 
ło najważniejsze. 

Najważniejsze było to, że jak się 
tam poszło pierwszy raz, to Tatko 
powiedział: „On był też w Powstaniu 
i nazywał się Leliwa, bił się i musiał 
emigrowač“. 

Wiedzialam doskonale, co to wszy- 
stko znaczy od najmłodszego dzieciń 
stwa. Wspomnieniami 63 roku żyło 
się w naszym domu. Moskale, którzy 
więzili Ojca w fortecy dyneburskiej, 

Moskale, którzy męczyli Dziadzię i 
tylu innych, którzy nie dają kocha- 
nemu panu Gadonowi. ani słodkiemu 
panu Pawłowiczowi przyjechać do 
nas na Litwę, te moskaliska, nie dają- 
ce modlić się po katolicku naszemu ku 
charzowi Stefanowi, ponure i zpo- 
dełba patrzące na polskie dzieci w 
Wiłnie, to, wiadomo, wróg, wspólny, 
Ich, (rodziców), i nas, (dzieci). 

Więc się chodziło jak tylko zabie- 
rali Rodzice, do Państwa Wańkowi- 
czów. Bo to jeszcze nie wszystko, że 
był w Powstaniu, że był wodzem. że 
był bohaterem; był też synem jedne- 
go z najsławniejszych malarzy pols: 
kich... A tak skromnie, tak prosto 
obcował z ludźmi; pogodny, zajęty 
gośćmi. zacierając się w ich gwarnym 
tłumie, tak właśnie, jak czyni gościn- 
ny gospodarz wiejskiego dworu gdy 
przyjmuje miłych sąsiadów.Niktby się 
w nim nie domyślił człowieka, który 
był prawą ręką Romualda Traugutta, 
przeszedł wszerz i wzdłuż lasy podlas 
kie, brzeskie, rudzińskie i bielińskie 
i puszczę korczyńską, i brzegi Hory- 
nia... w ostatniej, tragicznej Golgocie 
chorego Traugutta, aż doprowadziw- 

szy go do Ludwinowa, przy pomocy 
Orzeszkowej, obaj uchodzą do Kon 
gresówki, by potem znów wrócić i 
znów walczyć. 

Miałże tych wspomnień bez liku, 
siwy, średniego wzrostu, pogodny pan 
z tęsknym wzrokiem, jakby zapatrzo 
nym w dalekie bory modości, w pu 
szcze: kędy zczezły nadzieje, w tę 
Litwę, z której przyjeżdżali krewni 
i znajomi, towarzysze walk, by dzie” 
ci bez ucisku rosyjskiego uczyć ko- 
chać Ojczyznę. Miałby dużo do opo- 
wiadania, ale jak wielu powstańców, 
nie lubił o tem mówić. Zanadto ich 
bolało, nawet po tylu latach, nawet 
gdy widzieli, że my będziemy pamię- 
tać o tem wszystkiem. Bo ta młodzież 
co się tam zbierała, to były dzieci 
tych ludzi 63 roku, dzieci egzaltacji 
i bezkompromisowej miłości Ojczy: 
zny. Kogoż się tam nie spotykało. 
Przebywała tu p. Gorecka z synem, 
bo wszak na rękach jej Ojca, Adama, 
zmarł malarz, Walenty Wańkowicz, 
w Paryżu w 1842 r., zostawiając w 
kraju żonę i trzech synów, panów na 
wielkich majątkach, które stracili w 
katordze, na wygnaniu i na emigra- 
cjbL świadcząc, że Wolność droższą im 
jest od wszystkiego. Tu gawędził bez 
końca, sypiąc anegdoty, Władysław 
Mickiewicz, tu przyjeżdżał jeden z wo 
dzów, Władysław Małachowski, za- 
chodził jenerałowicz Zamojski, asce- 

tyczny krzyżowiec polskiego patrjoty 
zmu, zjawił się tam kiedyś „turecki* 

kuzyn, w zawoju i wogóle sturczony, 
Teodor Wańkowicz-Bej z głębi Małej 
Azji, gdzie tak jak inni, ścigał chime* 

rę Niepodległości. Landsberg. Rayski, 
Opieński, M. Brzostowski i stary Apo! 
lo Hofmeister, ongiś naczelnik woj. 
brzeskiego i filomaccy Pietraszkiewi- 
cze, Alfred Romer i Ludomir Gadon, 
serdeczni przyjaciele: historyk Kallen 
bach, i Andrjolli, co w przeciwień- 
stwie do starszych powstańców, lubił 
aamom o przygodach z 63 roku opo: 
wiadać, Bartels (syn Radziwiłła) śpie- 
wał tam swoje paradne piosenki, i bo 
tanik Janczewski z żoną, siostrą Sien 
kiewiczowej bywał, zaglądał Spaso- 
wicz z Petersburga, ucząc się potrzeb- 
nej mu do obrony rodaków polskości, 
wielka, wspaniała postać kontuszowe- 
go szlachcica, Juljusz Kossak, zja- 
wiał się w tych pokojach, często peł- 
nych wesołego gwaru szałejącej z we: 
sołości młodzieży i przyjaznej gawę- 
dy starszych. 

Po więzieniu austrjackiem i tu- 

łaczce emigracyjnej w Paryżu, wrócił 
Jan Wańkowicz do Polski. Do Litwy 
nigdy mu już nie było wolno, ale 
miał ją w ludziach, w tradycji, w oby- 
czaju koło siebie. 

Jakaż serdeczna, czysta, życzliwa 
bliźniemu panowała tam atmos'era. 
że tyle ludzi cisnęło się do skromnych 

acz obszernych apartamentów urzęd- 
nika Banku dla Handlu i Przemysłu 
w Krakowie, któremu z obszernych 
majętności pozostał ten dworek, pra- 
cą zdobyty dla rodziny. 

Bo obok tamtych, co przetrwali 
Powstanie, obok ludzi, którzy brali 
udział w zdarzeniu historycznem o0* 
statniej walki o wolność, podrastało, 
wdzierało się w ściany dworku przy 
Karmelickiej nowe pokolenie. Jakże 
miało tamte tradycje utrzymać? Ja- 
ką łączność zachować? Jak pracować, 
by tamtych nie zdradzić? Oręż spał 
w muzeach, konspiracja zatraciła ro- 
mantyczny urok śpiewów po kościo- 
łach i żałobnych sukienek. 

Więc inną drogą trzeba było 
iść i nie gasnąć. Więc tworzyć. Więc 

się paliło w głowach i w sercach, a 
młodzi chłopcy co tak zajadle tańczy” 
li z nami oberki i walce, mówiłi nam 
pomiędzy figurami kontredansa O 
swych projektach literackich lub ma- 
larskich, a każda z nas wzdychała na 
jego intencję, żeby mu się udało i słu- 

chała nabożnie. Jacyż byli kochani, 
rozkoszni i weseli! Lucek Rydel trze 
pał wrzeszcząc z Alinką Świderską 
duetino, szalał Ryś Opieński w ma- 
zurze, zaglądając w oczy 15-letniej 
„damie“, rudy łeb Mehoffera widzia- 
ło się co niedziela prawie: Kazimierz 
Tetmajer był „napuszony” i dumny, 
świetliste oczy Stacha Wyspiańskiego 

z pod złoto - płowej czupryny patrza- 
lv... patrzały.. Wyglądał jak daleki, 
nieśmiały anioł... Ojciec mi mówił, 
że ten młody malarz będzie sławny, 
więc odnosiłam się do niego z niezwy- 
kłym respektem, zwłaszcza oglądając 
jego rysunki u dyr. Muzeum Narodo- 
wego Łuszczkiewicza, a on pisał do 
przyjaciela „ta ładna Romerówna, co 
chodzi na pensję na Golębią“... 

Przez 10 lat mieszkania z Rodzica 
mi w Krakowie, nigdzie mi tak miło 
i wesoło nie było jak tam, w tym sec- 
decznym dworku, pełnym słonecznej 
życzliwości, lotnych myśli i szumiącej 
zabawą, fantazją twórczą młodzieży. 
„Pójdziesz albo nie pójdziesz do Wań- 
kowiczów*, to był mięcz Damoklesa 
wiszący nad moją buntowniagą głową 
od niedzieli do niedzieli. Podrastając» 
oceniałam coraz głębiej wartość tam- 
tejszej atmosfery... Jakże po powro- 
cie na Litwę młodzież ziemiańska 
wydawała mi się marna, płaska, bez- 
wartościowa. Tamci ludzie... tamci 
twórczy ludzie, którzy wciąż coś bu- 
doalil.. Warto w dzisiejszych, dość 
mętnych czasach, wspomnieć po od- 
wiedzeniu miasta pamiątek, tamtą 
epokę i owo grono twórczych duchów. 

Hel. Romer. 

PR SA



        

Nr. 157 (2399) ROD ORZUŻ POR 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Duży pożar we wsi Barankowo. 

Dwie osoby odniosły śmiertelne poparzenia. 

  

     
We wsi Barankowo gm. przewłockiej wy- 

buchł pożar w zabud. niach gospodarskich 

Kurzenieckiego Wiacława, kióry przerzucił 
się następnie na dom mieszkałny i sąsiednie 

budynki. 
Wobec późnego wieczera gaszenie pożaru 

było znacznie utrudnione wodę bowiem przy 

wożono z oddalonej o 4 kim. rzeki, 

Po 4 godzinnej akcji ratunkowej pożar 
zlokalizowano. 

Pastwą płomieni padło 14 budynków go- 

spodarskich W domu Jana Czeplisa uległ 

śmiertelnym poparzeniom 78 letni jego ojciec 

Łukasz oraz 15 letni syn Jana Czeplisa A- 

dam. Powód pożaru — nięostrożne obeho- 

dzenie się z ogniem w stodole. (e) 

Zamordował ojca na tie porachunków 
majątkowych. 

ŁIDA, 12. 7. (Pat). — We wsi Ogrodniki 
gmiry dokudowskiej popełniono  ohydną 
zbrodnię cjcobójstwa. Wtościanin Michal Ja 

dał cjeu swemu Adamowi kiłka cio- 

w głowę siekierą kładąc go trupem na 

     

        

wbiegłszy do mieszkania usiło- 

wał odebrać sobie życie wystrzałem z kara- 

binu, przyczem ranił się w brzuch. Rannego 

przewieziono do szpitala. 
Powodem zbrodni były porachunki 1: jąt 

kowe i niepczwolenie no przeniesienie bu- 
dynków na nową kelenję. 

Kolonizacja pogranicza polsko-sowieckiego. 
5000 włościan wysiedła się do okręgów nadwołżańskich 

i astrachańskich. 
Ze Stołpeów donoszą iż, podróżni przybył: 

pociągiem z Mooskwy opowiadają, iż w ub 
i w czasie ich przejazdu na linji ko- 

zauważyli na bo 
eznych linjach ągów towarowych 

h pasażerami-włościanami pe- 
mi z okręgów Mińszczyzny, Włoś 

z rodzinami są w, ni do okrę- 

dwołżańskich i Astrachańskieh. 
iadomość ta znajduje potwierdzenie 

     
    

  

   

    

  

w 

  

wzmianki naszej zamieszczonej przed mie- 

siącem w której donGsi y o mającem na 

stąpić wysiedleniu 5 tys. mieszkańców po- 

granieza polskiego, zaś na miejsce ich po- 

częte osiedlać b, wojskowych armji czerwo- 

nej. Do chwili obecnej w pogranicznych о- 

kręgach Mińszczyzny osiedlem  zgórą 2090 

kra: rmiejców z Rosji centralnej i azja? 

tycki 

  

   

  

   

Śmierć ped kołami pociągu. 
Wi dniu wczorajszym w godzinach wie- 

czorcwych wpobliżu stacji kolejowej Laud- 
warów w odległości 7 kilometrów 6d miejsca 
zatrzymania się pociągu miał miejsce tragi 
czny wypadek. Wi chwili zbliżania się poc! 
gu nr. 398 pod koła rzuciia się nagle jaka: 
kobieta. Maszynista zauważył wypadek bar- 

źno i nie miał już czasu na zahamo- 
pociągu, 

łowa samobójczyni została przez koła 

    

   
   

   

   

  

    

  

pociągu całkowicie odcięta cd tułowia tak 

że Śmierć nastąpiła niomentalnie. 

Pociąg natychmiast zatrzymano i © wy- 

padku powiadomiono policję która wszezę- 

ła dochodzenie. Z ujawnionych przy zwło- 

kach samobójczyni dokumentów ustałono, 

że nazywa się ona Anastazja Dremo. 

Pewodów samobójstwa narazie nie ustało 

no. Zwłeki samokójczyni zabezpieczono na 

miejscu do decyzji władz prokuratorskieh 

  

  

   

Akty sabotażu na Białorusi Sowieckiej. 
Z pogranicza donoszą, iż w ub. sobotę 

spalona zestała barka sowiecka naładowana 
wemi która 

a Dźwiną dostarczy I rejonowi 
granicznej sowieckiej. Pożar barki na 

    

stąpił koło granicznej miejscowości Piotrow - 

ce cddalonej o kilkanaście klm. od Dźwiny. 

Cząstki spałonej barki wczoraj zatrzy- 

mano niedałeko wsi Turczynowo w rejonie 

Dzisny. 

Samobėistwo 15-letniego gimnazjasiy. 
Wiczeraj w majątku Bulkowo, wystrza- 

łem z rewołweru w okolicę piersi odebrał 

sohie życie 15-letni syn właściciela majątku 

Witeld Orłowicz — uczeń gimnazjalny. 
Przeprowaćzone dochodzenie  polieyjne 

   
wykazało, iż powodem samobójstwa były sła 

be postępy w nauce. 
Samobójstwo 15-letniego chłopca wywar- 

ło w okolicy siine wrażenie. (e). 

Niechcący wywołał katastrofę. 
W dniu 11 b. m. w czasie przetaczania 

wagonów ze st. towarowej do pociągu Nr 

odchodzącego do Dukszt, Daniszewski K 

mierz, kowal służby drogowej, chcąc spr: 

dzić funkcjonow. zwrotnicy N 
do budki sygnalizacyjnej i przełożył zw 

ńicę bez wiedzy zwrotniczego Ascika Włady- 
sława, który zauważywszy krzyknął: „co ty 

         
   

  

robisz. Wówczas Daniszewski momentalnie 

zpowrotem przełożył zwrotnicę, nie spo- 

strzegłszy, że wagony już znajdują się obok 

zwrotnicy. Wskutek nagłego przełożenia zwro 

tnicy 3 wagony wykoleiły się i arasowały 

3 į 4 tor. Wypadków z ludźmi nie było. — 

Strat narazie nie ustalono. 

   

  

  

е s aż, 

Miejski) ©" 
Kine -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   

Film osnuty na tle zna- 
nej operetki Oskara Strausa 

wykonany przez najznakomitszych amantów świata 

Lulsy Vernon, Villi Foitsch i in. 

OSTATNI WALC 
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Nowogródek. 
Z życia Legionu Młodych. 

Niedawno powstały na terenie Nowogród 
ka oddział Legjonu Młodych rozpoczął ener 
giczną działalność, powołując do życia sek- 
cje: narodowościową i hisłoryczno-politycz- 

-qą. W! ciągu niespełna trzech tygodni poza 
uroczystą inauguracją odbyły się dwa odczy 
ty. Leg. Ryskalczyk mówił na temat: Cienie 
niewoli, a pokolenie, które idzie“, a Leg. 
red. T. Jacek Rolicki wygłosił referat p. t. 
„Nacjonalizm a imperjalizm, w którym au- 
tor poddał gruntownej analizie system pań- 
stwowy, oparty na imperjalistycznych 
sadach. Oba referaty dały podstawę do oży- 
wionej wymiany zdań, —łak że należy sę 
spodziewać już po tych pierwszych tygod- 
niach, że zebrania Legjonu Młodych staną 
się wkrótce ze względu na swój wysoki po- 
ziom intelektualny jedyną w Nowogródku 
platformą porozumiewawczą w wymianie 
myśli elity umysłowej społeczeństwa nowo- 

gródzkiego stojącego na platformie ideologji 

Marszałka Piłsudskiego. Po koniecznej 
przerwie wakacyjnej. spowodowanej okre- 

sem udlopów i yj Komenda Legjonu Mio 
dych w Nowogródku przystępuje do inten- 
sywneje pracy, szczególnie w łonie poszcze- 

gólnych sekcyj. 

Wycieczki do Nowogródka, 
WI związku z rozpoczęciem sezonu wycie 

czek do Nowogródka poczęły napływać 
cieczki młodzieży szkolnej ze  wszystk:ch 
stron kraju, by poznać prześliczny kraj lat 
dziecinnych Mickiewicza, miejsca w których 
w zaraniu młodości rozwijał swe skrzydła 
do lotu. Codziennie można zauważyć na uli- 
cach miasta rozradowane i uśmiechnięte bu- 
zie dzieci i młodzieży zwiedzającej miasto 
pod przewodnictwem specjalnych znawców 
zabytków architektonicznych Nowogródka, 
oraz przewodników rekrutujących się prze- 
ważnie z pośród harcerzy 3-ciej drużyny im. 
Marszałka Piłsudskiego. którzy ukończ; 
roku ubiegłym kurs przewodnikow po Nu- 
wogrodezyžnie. 

          

  

   

   

Żądamy sanacji stosunków w więzie- 
niu Nowogródzkiem! 

    

więzienia w Nowogródku kr 
szkańców wiadomości o stosunk 'panuj 
cych w więzieniu, stosunkach. które o ile 
odpowiadają prawdzie należałoby co prę- 
dzej usanować. W| więzieniu tem buduje się 
nowy pawilon. który w części jest już uż 
wany jako więzienie. Do pracy używani są 
również więźniowie, którzy w części pracu- 
ją bez specjalnego wynagrodzenia cd 14 do 
15 godzin dziennie, bo od godz. 6 rano do 9 
wieczorem a czasem nawet przy blasku ia- 
tarni do godziny 10, przyczem daje się po 
kwadransie wypoczynku na obiad i kolację. 

razie najmniejszego sprzec.wu opornych 
zakuwa się w kajdanki i pakuje na noc do 
Arceru, jak to miało miejsce wieczorem dn. 
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NOWOOTWARTA 

WYTWÓRNIA WĘDLIN 
Rodziewicza Antoniego 

w Szczuczynie (k/Lidy), przy ul. Wiieńskiej 4, 

poleca Sz. Klijenteli swe wyborowe pod względem smaku i dobroci towary. 

Na składzie: salamin, litewska, moskiewska, bałetony, sucha wędzona i polędwica 

oraz słonina stara i świeża jak również sadła i t. d. 
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25 ub, miesiąca. Nazwiska w ten sposób 
ukaranych więźniów są nam wiadome i może 
my w każdej chwili służyć nismi dla wiado- 
mości odnośnych czynników. Rozumiemy do 
skonale, że naczelnik więzienia p. Pawlik 
dąży do wybudowania pawilonu więzienia 
systemem gospodarczym. jednak ten chwa- 
lebny zamiar mógłby wykonywać w  spo- 
sób nieco odmienny i bardziej kulturalny, 
tem więcej, że w ten sposób rośnie niezado- 
wolenie szerokich mas, do których fakty te 
dochodzą wyolbrzymione w sposób monstru- 
alny podchwytywane są w zrozumiałych ce- 

lach przez żerującą na kłamstwach propa- 
gandę komunistyczną. Zaznaczyć należy, że 

do robót tych są używani więźniowie krymi- 

nalni. skazani na kilkotygodniowy areszt, 

którzy powróciwszy do domu opowiadają 
niestworzone historje z tysiąca i jednej no- 
cy. W' imię dobrze zrozumiałego interesu 
państwowego, w imię koniecznej walk: ze 
sturęką hydrą komunistyczną żądamy zbada- 
nia tej sprawy i o ile zarzuty nasze "każą się 
słuszne żądamy sanacji stosunków w więzie- 

niu Nowogródzkiem. R. 

Echa Zlotu Harcerskiego w Wilnie. 
Na Zlot Harcerski w Wilnie, wysłał No- 

wogródek największą ilość młodzieży har- 
cerskiej bo sięgającą cyfry niemal 100. Ale 
nietylko ilościowo Nowogródek zaimponował 
wszystkim. W: czasie pokazów urządzonych 

w obecnoścj p. wojew. Beczkowicza i tysięcz- 
nych rzesz publiczności, 3-cia d-na harcerzy 
im. Marszałka Piłsudskiego. dała dwa poka- 

zy, które wzbudziły entuzjazm obetnych Był 
to pókaz szybowcowy i łuczny. Chłopcy wy- 

konali musztrę łukami, a potem samo strze- 

lanie precyzyjne, świadczące o ich dobrem 

przygotowaniu. Pokaz szybowcowy :d-na 6 
wykonała w Nowogródku własnemi Środka- 
mi i przywiozła na Zlot piękny szybowiec 

do normalnych lotów), wypadł "mponuj 
P. Wojewoda Beczkowicz ocenił ien w 
i rezultat pracy nowogródzian wyróżnił 
now. drużynę wobec wszystkich i złożył jej 
gratulacje. Wyróżnił 3-cią drużynę również 
Naczelnik Głównej Kwatery Harcerskiej Ol- 
bromskj. Niewyczerpana w swej cjaty- 
wie 3-cia drużyna zorganizowała na Zlocie 
(i zdobyła tytuł mistrza chorągwi Wiileń- 
skiej w strzelaniu z łuku) zawody łuczne, 
ofiarowując dla zwycięzców (poza sobą) na- 
grody: łuk własnej roboty z kołczanem i 
strzałami oraz narty własnej roboty 

Stef. 

Z działalności BBWR. 
w terenie. 

Województwo Białostockie. 

Białostocka Grupa Regjonalna posłów i 
senatorów BBWIR. rozwinęła w okresie let- 
nich feryj intensywną działałność w terenie, 
obejmując najodleglejsze zakątki. Odbywa- 
ją się stale zarówno zebrania organizacyjne 
Rad Powiatowych, jak i zgromadzenia publi- 
czne. Ostatnio odbyły się zebrania Rad Po- 
wiatowych w Białymstoku, Wpłkowysku i 

    

  

    

   
  

    

  

Augustowie z udziaiem p. p. posłów Bzow 
skiego, Walewskiego, Jaroszewicza i Łae 
skiego. Ponadto wymienieni posłowie adw: 
li około 25 wieców publicznych w pow'" 
sokólskim, wołkowyskim,  szczuczyūskim, 
augustowskim oraz Łomży i Grodnie. — 

ników na tych wiecach 
wskazuje że ludność chętnie bierze udział w 
zgromadzeniach zwoływanych przez BBWR 
podczas gdy zebrania, rzadkie zresztą, zwoły 
wane przez opozycję świecą pustkami. Tło- 
maczy się to tem, że posłowie BBWIR. istot- 
nie orjentują ludność w aktualnych spra- 
wach gospodarczych i politycznych, a ws 
stkie lokalne ośrodki organizacyjne, pracują 
czynnie na polu gospodarczo-społecznem, w 
szczególności na polu walki z kryzysem, co 
rzecz prosta nie może uchodzić uwagi Spo- 
łeczeństwa. Na wymienionych wiecach po- 
słowie BBWR. kładli szczególny nacis 
sprawy gospodarcze w 

a uchwalone pod: 
wej ustaw j 
o ulgach v ji oraz o ulgach w s 
wie zaległości podatkowych. Ze sprawozdań 

i nika, że lud wiejski nie 
ię, prowadzonej przez Opoz 

  

   

          

   
   

  

  

   

  

    

  

poddaje 
szkodliwej propagandzie, doceniając należ 
cie wysiłki rządu i Bloku w kierunku ulże 

gnie spokojnie 
pracy 

  

   nia doli rolników oraz pr: 
pracować zdala od wichrzycielskiej 
agitatorów opozycyjnych. 

Lida. 
Powtórny wybór. 

Prezesem lutejszego oddziału 
Legjonistów i Peowiaków wybarny z 
powtórnie burmistrz Zadurski. Walne zebra- 
nie udzieliło poprzedniemu dowi absa 
lutorjum, wybierając nowy d. Wysłano 
depeszę hołdowniczą do p. Marszałka Pilsud- 
skiego. 

   

    

   

    

   

Szachiści wileńscy zwyciężyli 
lidzian. 

Wi sobotę i niedzielę reprezentacje sza- 
chowe mi Wiilna i Lidy rozgrywały w 
dzie w sali Gimnazjum Miejskiego mecz 
chowy, który zakończył się zwycięstw 
Wilna w stosunku 5:3. Grano na czte 
skach. 

  

   

  

Właściciel folwarku — „gorzelanym. 

eregowi P. P. z Werenowa dokonali re 
w zabudowaniach właściciela folwarku 

Kulnie gminy werenowskiej Ignacego Misz- 
kury, u którego znalezieno kilka butelek sa 
mogonki i naładowaiy rewolwer nielegalnie 
posiadany. Jednocześnie natrafiono na ślady 
prowadzące do lasu, gdzie pędzono samogon 
kę. Wi lesie znaleziono poroziewany rozczyn 
jednak amogonki nie wykr: 
Jest to drugi wypadek na terenie po 
tu lidkiego, że wła: iel folwarku trudni 

się nieelgalnem pędzeniem samogonki. 

  

  

        

     

   

Nieludzcy wieśniacy. 

Do wsi Szynkowszczyzna przybył umysł 
wo chory mieszkaniec wsi Opowce Józef Ku: 
likowski, zbiegły z pod opieki urządu gmin- 
nego w Zabłociu. Ponieważ Kulikowski swo- 
jem zachowaniem się zakłócał spokój mi 

szkańcy wsi Szynkowszczyzna pobili go tak 
dotkliwie iż po upływie kiłku godzin zmait 
w pobliskich krzakach. 

Czyn ten wywołał wielkie 
wśród okolicznej ludności. 

Święciany. 
Ofiara kąpieli. 

Wi dniu 10 b. m. utonął podezas kąpieli 

w jeziorze Pietruszki mieszkaniec wsi Bo- 

guciszki gminy święciańskiej Józef Jasiula- 
niec. Zwłoki wydobyto. 

Łuniniec. 
„Popełniam samobójstwo, aby. potie- 

szyć ludność Łunińca sensacją”. 

  

     

  

   

oburzenie 

  

Wi hotelu „Bristol* w Łunińcu emigrant 
rosyjski Eugenjusz Grozdoń, zamieszkały w 
Słomimiu, usiłował pozbawić się życia, prze 
cinając sobie giletką żyły obu rąk powyżej 
łokcia — Grozdania w stanie beznajdziejnym 
umieszczono w szpitalu w Łunińcu. Desperat 
pozostawił kartkę z napisem:  „Popełniam 
krok samobójczy, aby pocieszyć ludność Lu- 
nińca sensacją” 

"2 bosrańicza. 
Bezprawie strażników litewskich. 

Ze Święcian donoszą, iż onegdaj na 2d- 
cinku granicznym Kołtyniany w czasie przek 
raczania granicy przez grupę rolników któ- 
rzy udawali się do Litwy na podstawie prze 
pustek granicznych zostali zatrzymani przez 
straż litewską: rolnicy Adam Łuźniewicz i 
Zygmunt Rozinko. 

Zatrzymanych rolników przewieziono do 
Ucian gdzie litewscy wywiadocwy usiłowali 
wymusić na Polakach zeznania, że jakoby 
zajmują się oni wywiadem. Gdy usiłowania 
te nie dały żadnego stkutku zatrzymanych 
rolników wtrącono do więzienia. 

Narady komisyį polsko- 
łotewskich. 

Na odcinku granicznym Turmońty w ostat- 
nich dniach przeprowadzone były narady 
granicznych komisyj polsko—łotewskich w 
sprawie unormowania granic. 

Dalsze narady odbędą się w drugiej po- 
łowie b. m. 

Brak uświadomienia czy 
deprawacja? 

Przyzwyczailiśmy się patrzeć nieco nie- 
dowierzającem okiem na ludzi, którzy są 
poczwórnymi czy potrójnymi abstynentami. 

Niedowiarstwo nasze wywodzi się z tego 
że zasadniczo niema ludzi, bez wad, a 
więc skoro Ktoś nie posiada wad  jaw- 
nych, — to miewąpliwie musi posia- 
dać wady utajone. Zapatrywanie to jak i 
każda sprawa łudzka posiada swoje słabe 

strony. Już Goethe powiedział, że  „jede 

Theorie ist grau* czyli każda teorja jest 

szara. Przyjrzyjmy się mianowicie palaczom 

wyłącznie na płaszczyźnie palenia tytoniu. 

Zauważymy tam pomniejsze wykroczenia, 

jak' naprzykład — brzydki obyczaj palenia 

na rachunek częstujących, jak egoistyczne 

odmawianie przyjaciołom papierosa w chwi- 

li, gdy im go zabraknie i t. d. Są to drobne 
usterki, z których żadna nie jest przestęp- 
stwem. 

Ale pozatem jest cała zgraja przestęp- 
ców tytoniowych. W, pierwszym rzędzie na- 
leżą do nich ci, którzy palą przemycane 

wyroby tytoniowe. Tego typu przestępcy na- 

rażają skarb państwa, a więc ogół obywateli 

na ciężkie straty. Oni są winni nierzadkim 

wypadkom śmierci lub kalectwa przemyt- 

nika, w niektórych nawet wypadkach ka- 

lectwa lub śmierci funkcjonarjusza Straży 
Granicznej lub Korpusu Ochrony Pogranicza. 
Nadomiar złego ludzie ci często nie uwa- 

żają wcale swych czynów za przestępstwo. 

Chyba tylke wielki brak uświadomienia oby- 

watelskiego lub całkowita deprawacja mo 

  

  
   

  

   

МОО NS. KI 

Sfałszowana pieczęć magistratu miasta Wilna 

w straganie mięsnym na rynku drzewnym. 

Właścicie! sklepu mięsnego korzystał z usług rzeźni 

miejskiej mając do własnej dyspozycji stałszowaną pieczęć. 

Osiatnie rewidenci rzeźni miejskiej о- 
trzymali informacje, iż w sprzedaży znajduje 
się mięso które nie zostało zbadane przez 

d sanitarny przy rzeźni miejskiej acz- 
kciwiek mięs to zaopatrzone jest w pieczęć 
rzeźni miejskiej, 

Nasunęło to podejrzenie, iż mięso to, po- 
chodzące z tajnego uboju zaopatrywane by- 
wa w sfałszowane pieczęcie. 

W! związku z tem rewidenci rzeźni miej 
skiej wszczęli dochodzenie, obserwując jatki 
mięsne i stragany. 

    

W. wyniku tej obserwacji jeden z rewiden 
tów rzeźni p. Kochanowski przeprowadził 
w dniu wczorajszym nagłą rewizję w straga- 
nie Chackiela Lewina na rynku drzewnym, 
gdzie znaleziono dużą pieczęć z napisem 
„Magistrat miasta Wilna. Rzeźnia Miejska* 
oraz łusz do tej pieczęci. 

Sfałszewaną pieczęć oraz tusz skontisko 
wano, zaś Chackiela Lewina zatrzymano i 
przekazano do dyspozycji wydziału śledcze- 
go który wszezął w tej sprawie dochodzenie 
karne. (e). 

  

Białystok dostarczać będzie trupów 
dla celów naukowych Uniwersytetowi Wileńsk. 

Prowadzone od dłuższego czasu petrak- 
taeje Wydziału USB. z Magistratem Biał»- 
stockim w sprawie dostarczania trupów dla 

celów naukewych zakładowi anatomji w 

Wilnie zostały uwieńczone pomyślnym wy- 
nikiem. Prezydjum Magistratu Białostocekie- 

go zgodziło się na dostarczanie zwłok. W 
związku z tem Zakład Anatomji przystąpi 
jeszcze w drugiej połowie B. m. „do budowy 
specjalnego basenu dla przechowywania 
zwłok. 

Samobójca zbiegł. 
Wi dniu wczorajszym w godzinach poran- 

nych pogotowie ratunkowe  zaałarmowane 

zostało wiadomością a ulicy Ponarskiej 

Nr. 47 popełnił samobójstwo przez otrucie 

się dozorca tego domu Piotr Romaszkiewiez. 
Pogotowie ratunkowe niezwłocznie wyje 

chało na miejsce wypadku, lecz samobójcy 
nie znaleziono. 

Według oświadczenia sąsiadów Romasz- 

  

  
     

  

  

kiewicz wypił pół litra denaturatu i dostał 

okropnych konwulsyj. Gdy zaś dowiedział 
się, że zawezwano do niego pogotowie ra- 

tunkowe ukrył się. 
Mimo usilnych poszukiwań zbiegłego 

mobójcy nie zgaleziono. Lekarz pogolo 

ratunkowego spisał odpowiedni protokół i 

meldował o wypadku policji. (e). 

    

Aresztowanie oszusta w Wilnie. 
W dniu wczorajszym z polecenia władz 

śledczych został aresztowany w Wilnie nie    

     jaki Wasilewski c rżony o dokonanie ta- 

łego szeregu oszustw. 

Oszustwa o połegały na tem, że wyko- 
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MIEJSKA. 

— Usprawnienie linji elektrycznej na ul. 
Miekiewicza. Elektrownia miejska opraco 

wała plan przyłączenia ulicy Mickiew 
na odcinku od ul, 3 Maja do mostu_Źwie 
nieckiego z prądu stałego nf prąd zmienny 

co pozwoli na ulepszenie sieci elektrycznej, 

gdyż dotychczas funkcjonowanie tej linji po- 
zostawiało wiele do życzenia. 

Roboty mają być rozpoczęte w drugiej 

połowie b. m. 
— (o będzie z komunikacją autobusową 

do Wołokumpji? W związku z okresem łet- 

nim wiele osób bądź zamieszkało, bądź też 

chroniąc się przed upałami wyjeżdża do Wo- 

łokumpji gdzie zażywa kąpieli. Wszyscy je- 

dnak oni korzystać muszą z komuni i 

rzecznej, gdyż Arbon, mimo umowy, auto- 

busów do Wpłokumpji nie uruchomił, iłu- 

macząc się brakiem dostatecznej ilości wo- 

zów. Stale więc do Magistratu wpły 
zażalenia osób zainteresowanych па isti 

jący stan rzeczy. 
Ze swej strony dowiadujemy się, że Ar- 

bon nadesłał do Magistratu pismo, w któ- 

rem powiadamia, że komunikacji autobuso- 

wej na odcinku Pośpieszka—Wiołokumpje 

nie jest w stanie nawiązać. 
WI związku z tem Magistrat zamierza w 

najbliższych dniach zaproponować jakiemuś 

prywatnemu przedsiębiorcy objęcie kom 

nikacji na omawianej linji. Najprawdopo- 

dobniej uruchomione tam zostaną wozy 

właścicieli b. „Spółdzielni* o ile oczywiście 

zadania tego zechcą oni się podjąć. 

— Nieszczęsny regulamin rzeźni miej- 

skiej. Od dłuższego już czasu rzeźnicy i 0- 

soby mające bezpośredni kontakt z rzeźnią 

miejską uskarżają się na obowiązujący obe 

nie regulamin, który w praktyce okazał 

wadliwym i niedostosowanym do wymogów 

chwili. W] sprawie tej składano już wiele 

memorjałów czynnikom kompetentnym, a m. 

in. i władzom miejskim. W związku z tem 

dowiadujemy się, że regulamin ten Magi: 

strat postanowił poddać rewizji i w tym ce- 

lu zwołane zostało na dzień 14 b. m. pos'e 

dzenie radzieckiej Komisji Gospodarczej, 

która po zaznajomieniu się z całokształtem 

sprawy wnioski swoje przedłoży na jedno z 

najbliższych posiedzeń Rady Miejskiej. 
— P. Łokucjewski otrzymał urlop. Dow:a- 

dujemy się, że ławnik Łokucjewski, który 

na skutek czynionych mu zarzutów jest na- 

dal w zawieszeniu otrzymał obecnie z Magi- 

stratu urlop do dnia 21 b. m. w którym 

to dniu Rada Miejska ma ustosunkować się 

do jego osoby. 
— Wydajność pracy zmniejsza się. Kie- 

rownicy wszystkich robót, prowadzonych 

przez miasto przy których zatrudnieni są bez 

robotni stwierdzają, że w roku bieżącym 

produkcyjność pracy spadła o blisko 50 

procent. Wiynika to z kilku zasadniczych 

powodów. Przedewszystkiem zatrudniani są 

pod względem fizycznym osłabieni w poważ- 

nym stopniu, pozatem z powodu upałów 

przerwy są częste i praca nie może należy- 

cie się posuwać. 

— Koszty utrzymania spadły. Podług pro 

wizorycznie dokonanych obliczeń koszty u- 

trzymania w czerwcu w porównaniu z majem 

zmniejszyły się o blisko 3 proc. Wplynela 

na to zniżka w grupach żywnościowej i opa- 

  

  

        

  

  

    

      

ralna mogą być przyczyną tak błędnego 

zapatrywania. Ze względu na jawność pale- 

nia papierosów, następnie mnóstwo wspó]- 

nych wymian grzeczności między palacza- 

mi kontrola i przeciwdziałanie tym czynom 

przestępczym są bardzo ułatwione, ale oczy 

wiście — kontrola społeczna i społeczne 

zwalczanie przestępstwa. Dlatego też wielka 

rodzina palaczy winna z całą energją tępić 

tego rodzaju przestępstwa. Zacząć musimy 

od wyszukania właściwego miana dla takie- 

go palacza — przestępcy, aby kategorycznie 

odgrodzić się od tych złych obywateli. Na- 

stępnie tępić z całą bezwzględnością ten ro- 

dzaj przestępstwa, odrzucając egoistyczne — 

„co mnie to obchodzi”, albo też leniwą bier 

ność, chowającą się chętnie za parawaniki 

konwenansu. Chodzi o dobro powsżechne, 

powszechną więc też musi być wola walki 

ze złem. 

  

Pol. 

ON 

rzystując nieświadomość szer osób sprze 

dał im bezwartościowe premjówki zamiast 

dolarów. 
Wasilewskiego osadzono narazie w 2 

cie centralnym. 

  

   

  

  

  

žowej. We wszysl 
odzieżowej i obu 
tr kulturalnych 
stwierdzono. 

— Kary na przedpoborowych i mężczyzn 
wieku poborowym. Referat wojskowy 

ratu przesłał 6statnio do Starostwa 
iego kill ście wniosków pociągnię- 

cia do odpowiedzialności karnej przedpobo- 
rowych oraz mężczyzn w wieku poborowym 

roczników od 1904 do 1913-go z tylu wy- 

kroczeń przeciwko obov ującym przepi- 
som o rejestracji meldunkach i t. p. 

— Dostosowanie lotniska w Porubanku 

do potrzeb komunikacji lotniczej. W swoim 

czasie donosiliśmy że w związku z mającem 

wkrółee nastąpić uruchomieniem komuni- 

kacji lotniczej na szlaku Warszawa-Wilno- 

Ryga—Tallin. Wileńska Dyrekcja Kolejowa 

z ramienia Ministerstwa Komunikacji zwró 

ciła się do Magistratu z prośbą odstąpienia 

16 ha gruntów przylegających do lotniska w 

Porubanku celem jego dosłpsowania do po- 

irzeb lotniczej komunikacji międzymiastowej 

"Teren ten znajduje się obecnie w dzierża- 

wie Uniwersytetu. Wi związku z tem Magi- 

strat porozumiał się z władzami uniwersy- 

teckiemi, które zgodziły się na odstąpienie 
omawianych 16 ha ziemi, 

— Wkmocnić posterunki poliyjne nad 

brzegami Wilji. Mimo wyznaczenia miejsc 

kąpielowych na Whlji w dalszym ciągu ma- 

jących się używają kąpieli w miejs- 

anych, co powoduje coraz częś- 

wypadki utonięć. Organa policyjne pa- 

na to przez palce. Bezwzględnie należy 

wzmóc posierunki policyjne nad  brzega- 

mi Wilji i winnych kąpania się w mieis- 

cach zakazanych pociągnąć do surowej od- 

powiedzialności karnej gdyż jedynie stoso- 

wanie ostrych rygorów może położyć kres 

mnożącym się z dnia na dzień wypadkom 

utonięć. i 

— Bezrobotni pracowniey umysłowi in- 

terwenjują u władz nadzorczych. Onegdaj p. 

wice-wojewoda Jankowski przyjął delegację 

bezrobotnych pracowników umysłowych któ 

ra przedłożyła mu memorjał ilustrujący roz- 

paczliwe położenie  materjalnė szerokich 

warstw bezrobotnych tej kategorji. Delegac- 

ja prosiła p. wice-wojewodę o zaliczanie pra- 

cowników umysłowych do kategorji bezrobot 

nych robotników fizycznych gdyż ci otrzy- 

mują w miesiącu 14 dni zatrudnienia pod- 

czas gdy pracownicy umysłowi zaledwie 5 

dni. 
Mimo że kredyty na zatrudnianie bezro- 

botnych zostały wyczerpane p. wice-wojewo- 

da Jankowski obiecał poczynić u władz cen- 

tralnych starania w celu ulżenia ich cięż- 

kiej doli. 

łych grupach 
owej i po-    

    

w      

       
   

  

    

   

  

   

  

    

  

  

    

    

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Sekretarjat Koła Prawników Stud. -- 

USB. (Zamkowa 11) podaje do wiadomości 

że od dnia 13 b. m. Bibljoteka, sklepik i sek 

retarjat są czynne we środy od 13 do 14. Wi 

tych godzinach udziala się wszelkich infor- 

macyj nowowstępującym na wydział Prawa 

i Nauk Społecznych USB. 

TEATR I MUZYKA 
— „Polacy w Ameryce* w Bernardynce. 

Dziś w środę dnia 13 lipca o godz. 8.15 prze 

dstawienie „Polacy w Ameryce* zakupione 

dla wojska. 
— Jutro w czwartek dnia 14 b. m. o g. 

8.15 po raz ostatni wesoła operetka „Polacy 

w Ameryce”, ciesząca się wciąż dużem powo- 

dzeniem. Sztuka przedstawia przeżycia i przy 

gody emigrantów na nowym lądzie. Humo», 

muzyka i śpiew dopełniają całości. 

„Od kanapy do fotela*. Teatr Lutnia 

dziś w środę dnia 13 lipca nieczynny z powo 

du wyjazdu zespołu na występy do Druskie 

nik ze sztuką „Od kanapy do fotela". 

Jutro w czwatek dnia 14 b. m. o godz. 

8.15 w Teatrze „Lutnia* przedostatni raz we- 

soła, szampańska komedja „Od kanapy do 

fotela". 
— Występy Teatru Ryskiego w Wilnie. 

Pod koniec b. tygodnia zjeżdża do Wilna ro 

syjski Teatr z Rygi, który w powrotnej dro. 

dze z Rumunji, gdzie bawił przez dłuższy 

czas na gościnnych występach — zatrzyma 

się w naszem mieście i w piątek dn. 15 b. 

m., w sobotę 16, w niedzielę 17 i w ponie- 

działek 18 da cztery przedstawienia w Teat- 

rze Letnim w Bernardynce. Wi piątek ukaże 

się sztuka Ostrowskiego p. t. „Winni bez wi- 

ny', sobota „Śliska droga* Dymowa, niedzie- 

la „Zabiłem Rostanda, i w poniedziałek — 

ostatnie przedstawienie p. t. „Jesienne skrzy 

pce* Surguczewa. 
Ceny miejsc specjalne. Zniżki nieważne 

— Opera „Cyrulik Sewilski* Rossiniego 

na wolnem powietrzu w muszli parku spor- 

towego im. Żeligowskiego, we Środę dnia 13 

b. m., wobec ogromnego powodzenia, powtó- 

rzenie pełnej szampańskiego humoru, šwiet- 

nej opery komicznej z gościnnemi występami 

M. Martiniego — basa opery Iwowskiej, A. 

Kopciuszewskiego — barytona opery katowi- 

ckiej i S. Narocz-Nowickiego — tenora opery 

katowickiej oraz wybitnych sił miejscowych 

    

  

Dosyć tego! 
Trudno mieć coś przeciwko wszelkiego 

rodzaju magom i czarnoksiężnikom dopóki 
są amatorzy tego rodzaju wrażeń. Pod wa- 
runkiem jednak, że „cud takie       

   

  

szkodliwe. — Gdyby „Władzio 
licz na pytania o zaginionych krewnych 
odpowi 7 yszle pa-    
ni dolary śmy eli przeciw- 
ko temu. Lecz wczoraj (w niedzielę o godz 
10-ej wiecz.) w kinie „Casino* byłem świa 
dkiem następującego obrazka. 

Wiładzjo snął* przed ekranem. Na 
salę zstąpił „arcywładzio*. Odrazu go ob- 
stąpił tłum, który na niego czatował. Twa- 
rze skupione, zafrasowane. Pytania: „Ć 

jdę zam; „Czy wygram sprawę 

    

   

    
mąż mnie zdradza?,, „Kto skradł ze- 

  

   
    

<?“ 1 Ł p. W] pewnym momencie pa- 

da pytanie: „Gdzie jest mój brat?* Odpo- 
wiedž: „Brat pani nie żyje. Przejmujący 
szloch. 

anowie Witadziowie, za grube, za boles 

ne rly! Takie odpowiedzi można dawać 

tym, kto wam nie wierzy! Dopóki klijente- 

la wasza rekrutowała się z przygodnej ki- 

nowej publiczności, mogliście popisywać się 

sprytem, gdy reklama dobrze poskutkowa- 

      

      

  

ła i potrafiliście wywołać psychozę, czas 

zejść z ekranu i... z hotelu „Żorża”, tem 

bardziej, że bra! poczucia „dozwolonych 

granie. 

Inny wypadek autentyczny. Pewna pani 

wpada do domu mocno podniecona, „Przy: 

sięgnij na głowę dziecka, że mnie nie zdra 

   

    

  

dzasz!“ „Cóż ci znowu przyszło?* „Byłam 

u Wład w hotelu (5 zł. wiz. ogonki 

sekretarz osobisty), on mi mówił"... Musiał 

przysi? Tejże pani „Władzio* proroko- 

  

wał że się rozejdzie z mężem za rok. Za 

grube żarty, panie Władzio. To już jest 

  

   

tej wody robota rozbijacka, to — już 

sianie destrukcji. 

Nie negując wcale istnienia „szóstego 

zmysłu*, może nawet u tegoż Wiadzia, 

spróbujmy tu wykazać, że to co oni pro- 

    

ddukują w kinie jest bardzo n onpliko- 

waną szłucz 

Lista pytań, zadawanych w kinie, nie 

ekroczy 100 pozycyj. Każde z nich ma 
ładzia. Np.: 

  

prz 

swój sygnał u are 
Czy: wyjdę zamąż — powiedź Władz.o. 
Czy będę szczęśliwa — Władzio powiedz 

Czy mnie zdradza — powiedź — ita. 

Zauważyli pp., że arcywładzio po: ла фа 

dość obszerną skalę zapytań: „Namyśl się 

no namyśl się, więc powiedź, powiedz 

-, mów prędko, prędko mów, mów prę- 

ELISA d 

ażde z tych 
swój odpowiednik 
wypadkach trudnie 

ji ukryty alfabe 
skomplikowaneg 

acz na tych 

serwować, że il» razy 

   
   

   

    

  

uszeregowań ma jako 
o one pytanie. W. 

h ma się do dyspo- 

       
   

      

K 
   żdy uważniej- 

ansach mógł zaob- 
np. arcywładzio za- 

  

      
     

      

     

    

    

gadnął „po proszę”, tyle razy Wła- 

dzio „zgadyw: że ktoś pyta o brata, 

To dotyczyło spraw „osobistych”. Ten- 

m słownik w kluczu „ogólnym* odpo- 

wiadał pytaniom: „Czy będzie wojna, 

„Czy Hitler dojdzie do władzy? i t. d. 

Lista pytań „ogólnych* jest jeszcze krótsza 

od „osobistych.  Rezwątpienia arcywła- 

dzio nie dosłyszałby pytania w rodzaju 

  

„na jaki temat będzie jutre artykuł wstęp- 

„ny w „Kurj. Wileńskim*?. Bo jakkolwiek 

mógłby je przetelegrafować na_ scenę, od- 

powiedź byłaby niebezpieczną. Bezpieczniej 

jest prorokować wypadki, które się zdarzą 

za 5 lat... 

Ludzie pragną być oszukiwani. Niech- 

że więc będą niech płacą za to, niech ktoś 

choć w ten sposób zarabia w dzisiejszych 

sach bezrobocia, ale pod warunkiem nie 

a, nie stania łez i rozterek. Jeżeli 

raca poczucie dozwolonych gra- 

    

6      

  

się zaś 

nic — obowiązkiem dego, co zdaje S9- 

bie z tego sprawę. jest powiedzieć: DOŚĆ! 

Widz. ° 

ČURISK TSS PAE IDO ESTETINIO 

na czele E. Igdal i prof. A. Ludwiga w partji 

tytułowej. 
Początek o godzinie 8 m. 30 wiecz. 

Kasa czynna od godz. 5 po poł. 

— Ancns! Jutro Koncert symfoniczny pod 

dyr. pierwszego dyryg. Opery Warszawskiej 

prof. Whlerego Berdiajewa, 

RADJO 
ŚRODA, 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; Przegląd instrumentów solowych 

(płyty). 16,40; Lipiec 1717 r. w Polsce odcz. 

z Warszawy.17.00: Koncert popularny. — 

18,00; Połów ryb i polowanie 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 (plv- 

ty). 22,40; Wiad. sport. 22.50; Wiad. sport. 

CZWIARTEK RNIA 14:go LIPCA 1932 R 

11.58: Sygnał czasu. 15.10; Program dzien 

ny. 15.15; Walce, polski i krakowiaki (ptytv). 

15.35; Kom. met. 15.40; Muzyka romantycz 

na. 16.30: Kom. Związku Młodzieży Polskiej 

16.40; Mała skrzyneczka — listy dzieci omó- 

wi Ciocia Hala. 17.00: Koncert. 18.00; Jak 

fotografować — odczyt wygł. M. Dederko. 

18.20; Muzyka taneczna. 19.15; Skrzynka po- 

cztowa Nr. 109 listy radj. omówi p. W. Hu- 

lewicz. 19.35; Prasowy dziennik radjowy. 

19.45; Program na piątek i rozmaitości. 20.00; 

Koncert i muzyka taneczna. 21.30; Słuchowi 

sko „Syn Napoleona* podług Mileskiego. 

21.50; Komunikaty. 22.40; Wiadomości spor- 

towe. 22.50; Muzyka taneczna. 

    

      

NOWINKI RADJOWE. 

CORAZ SZYBCIEJ. 

Dnia 13 lipca o godz. 15.40 program dla 

dzieci starszych otworzy pogadanka znanego 

wśród rzeszy radjoamatorów popularyzatora 

wiedzy technicznej p. Wacława Frenkla p. t. 

„Coraz szybciej”. W: drugiej zaś części aud. 

czeka dzieci młodsze wzruszające opowiada- 

nie o Potworku, które wygłosi p. Ewa Osta- 

chiewiczowa. 

Wi PRZEDDZIEŃ 14 LIPCA. 

Środowy kwadrans literacki o godz. 20.35 

poświęcony zostanie w przededniu święta fran 

euskiego znakomitym poetom francuskim: 

Sully Prudhomme, Mussetowi i Berangerowi. 

Utwory ich wygłosi popularny recytator Hen- 

ryk Szatkowski przy własnym akompanja- 

mencie. 

LECLAIRE I BACH. 

Tegoż dnia o godz. 20.50 znana skrzypacz- 

ka Irena Dubiska odegra w studjo warszaw- 

skiem w ramach recitalu wieczornego staro- 

francuską sonatę J. M. Leclaire i gawot J. > 

Bacha na skrzypce solowe, poza tem szereg 

nowszych utworów wirtuozowskich. 

Humor. 
ŻYCIE JEST WALKĄ. 

— Ojcze, mam napisać wypracowanie na 

temat „życie jest wałką*, w dwóch częściach 

A i B wraz z zakończeniem. L 
— Dobrze. Pisz: Życie jest walką, A) z 

władzą podatkową, B) z komornikiem sądo- 

wym. Zakończenia wogóle niema. (UIk) 
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Tydzień Społeczny 
„Odrodzenia“. 

W dniach 21—27 sierpnia odbę- 
dzie się w Lublinie XI Tydzień Spo- 
łeczny S. K. M. A. „Odrodzenie*, W 
czasach obecnych Tygodnie Społecz- 
ne — doroczne zjazdy wszystkich śro 
dowisk odrodzeniowych, skupiają eli- 
tę umysłową młodego pokolenia, peł- 
nią olbrzymią rolę w kształtowaniu 
się jego ideologji. Stanowią one wyjąt 
kowy poniekąd teren, na którym na- 
stępuje z jednej strony zbliżenie się 
młodzieży z różnych ognisk akademi- 
ckich, a więc młodzieży wychowanej 
w krańcowo nieraz odmiennych wa- 
runkach fizycznych i kulturalnych, z 
drugiej zaś — bliższe zetknięcie się 
jej z ezołowymi przedstawicielami 
starszego społeczeństwa oraz sfer Koś 
cioła katolickiego. Praca na Tygodniu 
Społecznym idzie w kierunku dokład- 
nej analizy współczesnego życia oraz 
ku oświetleniu wszystkich jego naj- 
ważniejszych przejawów pod kątem 
widzenia doktryny katolickiej. Szcze- 
gółowe roztrząsanie najbardziej isto- 
tnych zagadnień socjoligicznych, eko- 
nomicznych, kulturalnych w grunto- 
wnie opracowanych referatach oraz 
w długich a gorących dyskusjach kła- 
dzie podwaliny nowego. ruchu społe- 
cznego, zmierzającego do całkowitej 
przebudowy zarówno współczesnego 
ustroju, jak i psychiki nowoczesnego 
człowieka. 

Tegoroczny Tydzień Społeczny za- 
powiada się szczególnie interesująco 
ze względu na rolę grupy wileńskiego 
„Odrodzenia*', które dzięki silnie sze- 
rzącemu się w nim radykalizmowi 
społecznemu oraz ostatniej polemice 
prasowej, skupi prawdopodobnie na 
sobie Iwią część uwagi i ataków ze 
strony uczęstników Tygodnia. Należy 
się jednak spodziewać, że wyjątkowo 
zwykle serdeczna i przyjazna atmos- 
fera Tygodnia Społecznego przyczyni 
się i tym razem do złagodzenia wszel- 
kich możliwych nieporozumień, zała- 
twienia najbardziej palących kwestyj 
i utwierdzenia jednolitego oblicza ca- 
łego ruchu odrodzeniowego w Polsce. 

Cykl referatów przedstawia się na- 
stępująco: 

1. Chrystus w życiu współczesne- 
go człowieka. 

2. Sensus catholicus w chaosie 
współczesnych prądów filozoficznych 

3. Europa podwórkiem Świata, 
4. Istota i drogi sztuki. 
5. Swoistość kultury polskiej. 
6. Kultura kapitalistyczna i robo- 

tnicza (Ameryka i Rosja). 
7. Wpływ światopoglądu człowie- 

ka na formy życia gospodarczego. 
8. Prawa życia gospodarczego. 
9. Ewolucja i rewolucja jako šro- 

dki w przebudowie ustroju społecz- 
nego. 

10. Zbiorowość a rozwój jednostki 
11. Współczesne przemiany form 

państwowych, 
12. Próba programu przebudowy 

ustroju gospodarczego. 
13. Kościół i jego oblicze współ- 

czesne. 
14. Kościół, katolik i świat. 
Informacyj o warunkach należe- 

nia do Tygodnia Społecznego udziela 
sekretarjat „Odrodzenia, Wilno, ul. 
Uniwersytecka 7—9 we wtorki i piąt- 
ki w godzinach od 1 do 2 po poł. 

OKD ROAR 

Rozkład jazdy autobus. 
! Wilno — Grodno 
Odjazd z Wilna: g. 600, 13-00 i 15-00 

» Z Grodna: g. 430, 7:30i 13:30 

R="U"R>WCE" R 

Jaki będziemy mieli zespół w przyszłym sezonie teatralnym? 
Z wielkim niepokojem zapytujemy siebie, 

jaki będziemy mieć zespół w przyszłym se 
zonie teatrałnym. Czerwiec i lipiec są okre- 
sem wzmożonej giełdy aktorskiej, w którym 
to czasie wszyscy dyrektorzy wznawiają 
umowy ze stałym personelem artystycznym 
i doangażowują nowe siły do swoich zespo 
łów. Wkzyscy się śpieszą by wyłapać co naj- 
lepsze siły, podpisać z niemi kontrakt i nie 
narazić się, że się dostanie samych wybió- 
rek, których nikt angażować nie chce. 

y tu w Wilnie nic nie wiemy o planach 
Dyrekcji, słyszymy tyiko na mieście że ten 
lub ów z naszych najtęższych i najlepszych 
aktorów ubywa, gdyż podpisał już kontrakt 
do teatrów warszawskich lub teatru Krakow- 
skiego. Każdy niemal dzień przynosi taką 
smutną wiadomoś Z prawdziwym żalem 
dowiedzieliśmy się że opuszczają nas tacy 
utalentowani artyści jak państwo Wyrzykow 
scy, p. Kamińska, p. Milecki, p. Karpiński, 
p. Ciecierski, którzy nam przez trzy lata swe 
go pobytu w Wilnie dali tyle ciekawych, wy 
soce artystycznych i niezapomnianych wra- 

z i się ze społeczeństwem wileńskiem, 
ch brak boleśnie odczuwać będziemy. 

Zadajemy sobie pytanie dlaczego pan Dyrek 

tor Szpakiewicz nic nie zrobił aby ich zatrzy 
mać, tych młodych utalentowanych i pełnych 
zapału artystów, którzy w tak ciężkich wa- 
runkach ostatniego teatralnego sezonu, chlu 

      

   

bnie zdali egzamin swej wszechstronności i 
wysokiej artystycznej klasy. 

Trudno jednak. Już się stało i niema 
na to rady, wyżej wymienieni artyści już 
odeszli i cieszą się, że się dostali na sceny 
stołeczne, musimy się więc z tą stratą po- 
godzić, Wierzymy jednak, że pan Dyr. Szpa- 
kiewicz nauczony smutnem doświadczeniem, 
pośpieszy podpisać umowy z ulubieńcami — 
publiczności wileńskiej, panią Rychłowską, 
p. Jasińską-Detkowską, p. Wołłejką i panem 
Wyrwiez-Wichrowskim. To jest, że za wsze! 
ką cenę zatrzyma tych którzy swym wielkbn 
talentem, wieloletnią pracą i ofiarnością spo 
łeczną, zdobyli sobie uznanie, poklask, mi- 
1 i szacunek całego wileńskiego społeczeń- 
stwa. Mamy również nadzieję że Dyrekcja 
zatrzyma tak zdolnych artystów jak pani 
Brenoczy, pani Zielińska, n Bielecki, pan 
Dejunowicz, pan Detkow i pan Jafkie- 
wicz, jak też, że pozbędzie się kilku nieużyt- 
ków, a na ich miejsce postra się dokompie- 
tować zespół dobremi siłami, któreby choć 
w części mogły zastąpić. tych którzy ubywa- 

а. 
: Pomimo żalu za tymi co z Wilna odesz- 
li i niepokoju o przyszły zespół, ufamy że 
pan Dyr. Szpakiewicz nie zechce obniżyć 
artystycznego poziomu swego teatru, bo cl:y 
ba nikt przecież nie jest świadomym wro- 
giem własnej imprezy. Zastępca. 

      

  

   
   

  

  

    

Z nad morza polskiego. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy fragment polskiego wybrzeża morskiego w oko- 
BoJOd m jedyna оНЕМ żabka niożką. 

SPORT. 
Awantura na meczu piłkarskim 

włosko-czeskim. 
RZRM, 12 7. (Pat). — Cała prasa codzien 

na i sportowa Włoch komentuje zachowa- 
nie się publiezności czeskiej w Pradze pod- 
czas meczu o puhar Europy Środkowej po- 
między drużyną Juventus* a praską Słavią. 
Trybuna domaga się przykładnego napiętno 
wania tego faktu tem bardziej że nietylko po 
bito piłkarzy włoskich ale też ubłiżono rep- 
rezentantom oficjalnym Italji obecnym na 

meczu. Dziennik pisze: Jako sportowcy nie 
żądamy unieważnienia meczu, ale jako Wło 

si musimy żądać publicznego zadosyćuczynie 
nia. 

(Jak wiadomo Czesi przerwali grę i opu- 
ścili boisko, ponieważ ich bramkarz Plani- 
czka zemdlał, uderzony — jak twierdzą Cze- 
si — kamieniem a według twierdzenia Wło- 
chów porażony słońcem. — Przyp. Red). - 

  

NOWIY ZARZĄD K. S. „DRUKARZ%. 

Na odbytem Dorocznem Walnem Zebra- 
niu członków K. S. „Drukarz* w dniu 10-go 
b. m. wybrana nowy zarząd w składzie: 

Prezes — p. St. Bajbakow. 
Vice-preezs — p. Z. Markuszewski. 
Sekretarz i Skarbnik — p. St. Merło. 
Kronikarz — p. P. Bartoszewicz. 
Gospodarz i Kierownik Sekcji Piłki Noż- 

nej — p. W. Drozdowicz. 
Członek Zarządu — p. Z. Babicz. 
Komisję Rewizyjną powoła Zarząd Zw. 

Zaw. Drukarzy w myśl par. 23 Statutu Klu- 
bu. 

ELIMINACYJNE ZAWODY © MISTRZO- 
STWO ARMJI. 

BIAŁYSTOK, (Pat). W! Białymstoku od- 
były się 2-dniowe eliminacyjne zawody bry- 
gady kawalerji w Białymstoku. Pierwsze 
miejsce zajął 10 pułk ułanów w składzie 
por. Szatkowski, Pierogorodski, Jankowski 
i Marcinkowski. 

W. zawodacj militari zwyciężył por. Mu- 
Szyński z 10 pułku ułanów, przed por. Szat- 
kowskim. 

Dfwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 | 

| CENY zniž. 

Dźwiękowe Kino | 

CASINO 
laika 47, tel. 15-41. | 

nalnego 

   

   

PISMO CODZIENNE 
& z s 

Kurjer Wileński 
Niezależny Organ Demokratyczny 

Wiino, Jagieliońska 3. 

Redakcja — tel. 79 

Administracja — tel. 99 

|
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jentelę napewno zyskasz. 
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DZIŚ! 

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

z dawnoniewidz. ulubieńcem Haroldem Lloyd oraz Bebe Daniels. 

W pogoni za milicenami 
Początek o godz. 4-ej 

Dziś premiera! Wielki 
film sensac. - kryminalny | 
Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 
NA SCEKIE: Występ fenome- 

jasnowidza - telepaty 

jako 
Bożyszcze kobiet, ulubieniec całego świata 

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

Władzia ZWIRLICZA 

W| konkursie oficerskim pierwszego stop- 
nia pierwsze miejsce zajął por. Gątkiewicz z 
14 D. A. K. przed por. Bielickim. 

W) konkursie oficerskim drugiego stopnia 
pierwszym był por. Zaremba. 

W! konkursie potęgi skoku wygrał por. 
Maleszewski z 1 p. ułanów. 

W konkursie władaniu białą bronią zwy 
ciężył por. Pierogordski. 

Wi ujeżdżaniu konia wygrał rtm. Salmo 
nowicz z 1 p. ułanów. 

ELIMINACYJNE ZAWODY O MISTRZO- 
" STWO ARMJI Wi POZNANIU. 

POZNAŃ, (Pat). Na hippodromie poznań- 
skim odbyły się zawody eliminacyjne do mi- 
strzostw armji. Pierewze miejsce zdobyła 
ekipa 15 p. ułanów w składzie por. Zarzyc- 
ki, rtm. Dobrzański, rtm. Sitek i rtm. Borej. 
sza, 

Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli 
kolejno por. Zarzycki rtm. Dobrzański (15 p. 
ułanów) i Czheidze z 7 p. strzelców konnych. 

Pozatem odbył się konkurs skoków pań 
i panów (cywilnych), konkurs władania bia- 
łą bronią. 

DJABEŁ 
Początek o godz. 4, 6, 8.i 10'15 

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

W-I-L E N-S-K-1I 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

Groźny strajk węglowy w Ве!с!!. 
Udział Moskwy. 

  

BRUKSELA, 12.XII. (Pat). Sytua- 
cja strajkowa w zagłębiu węglowem 
jest nadal poważna. Fabryki państ- 
wowe, elektrownie i ważniejsze szyby 
obsadzone zostały przez wojsko i żan 
darmerję, które otrzymały rozkaz nie 
cofania się przed użyciem broni pal- 
nej, Cały szereg osób rannych poprze- 
dnio zmarło dziś w szpitalu. 

We  wszstkich miejscowościach, 
objęteh strajkiem, krążą samochody 
pancerne. Ostatni dzień, poza zagłę- 
biem Charleroi, miał przebieg spokoj- 

    

  

ny. W samem Charleroi sytuacja sta- 
je się z każdą chwilą coraz groźniej- 
sza, Deputowani socjalistyczni, którzy 
przybyli tam na czele z Vanderveldem 
zostali wygwizdani. 

BRUKSELA, 12.VII. (Pat). U aresz 
towanych komunistów policja wykry- 
ła korespondencję, prowadzoną z Mo- 
skwą i Berlinem, która dowodzi, że w 

Belgji miano zorganizować rewolucję. 
Szereg osób aresztowano również w 
Brukseli. 

Król kelgiiski wrócił do kraju. 
BRUKSELA, 12.VII. (Pat). Przy- 

był tu wczoraj z wypoczynku w Szwaj 
carji król Albert. Król natychmiast od 

był szereg konferencyj z ministrami 
na temat sytuacji w zagłębiu węglo- 
wem. 

Sytuacja straikowa. 
BRKSELA, 12.XII. (Pat). Przy- 

wódcy partji robotniczej oraz komisja 
socjalistycznych związków zawodo- 
wych postanowiły zaniechać myśli na- 
tychmiastowego strajku generalnego, 
podtrzymując jednak postulaty doty- 
czące wycofania projektu podatku od 
zboża, natychmiastowego wstrzyma- 

Sytuacja zost 
BRUKSELA, 12. 7. Sytuacja w okręgu 

górniczym została obecnie zupełnie opano- 
wana przez wojsko i żandarmerję. Po wszy- 
stkich ulicach krążą patrole. Aresztewania 
dckonywane są w dalszym ciagu i obecnie 
wszyscy wybitniejsi komuniści znajdują się 

nia jakiejkolwiek redukcji zarobków 
i zasiłków dla bezrobotnych, wreszcie 
wprowadzenia 40-godzinnego tygod- 
nia pracy. W całym okręgu strajko- 
wym panuje spokój, 

Z 240 aresztowanych wczoraj w 
rejonie Charleroi, część będzie wypu- 
szczona na wolność. 

ała opanowana. 
w więzieniu, Auta paneerne, krążące po uli- 
cach z karabinami maszynowemi, budza 
wśród manifestantów postrach. 

Cały teren, objęty strajkiem, znajduje się 
pod nadzorem samoltów, które krążą nieu- 
stannie w pogotowiu. 

Porozumienie, godzące w polskich emigrantów. 
BRUKSELA, 12 7. (Pat), — Do konsu- 

latu połskiego w Brukseli nadeszła wiado- 
mość, że dyrekcje kopalń zgodziły się na 
żądania związków socjalistycznych, domaga- 
jących się zwołnienia z pracy cudzoziemców 

kawalerów, lub tych, którzy mają rodziny 
w swym kraju. W! razie wejścia w życie tej 
umowy większość polskich emigrantów zna- 
lazłaby się bez pracy i zostałaby zmuszona 

w ten sposób do opuszczenia Belgji. 

  

  

Uniwersytet w Berlinie zamknięty. 
Powodem — bójki 

BERLIN, 12.XII. (Pat). Na uni- 
wersytecie berlińskim przyszło dzisiaj 
do nowych starć między studentami 
hitlerowskimi a republikańskimi. Re- 
ktor zarządził zamknięcie uniwersy- 
tetu. Do starć doszło z tego powodu, 
że nieznani sprawcy pozrywali wstęgi 
u wieńców, jakie zostały w ubiegłą 

między studentami. 
niedzielę złożone przez organizacje 
studenckie pod pomnikiem poległych 
pod Langemark. Republikańskie Zw. 
studenckie ogłosiły odezwę, występu- 
jącą przeciwko pomawianiu ich o do- 
puszczenie się wzmiankowanego czy- 
nu. 

Kampanja wyborcza w Niemczech. 
BERLIN, 12. 7. — Narodowi socjaliści 

prowadzą kampanję wyborczą pod hasłem 
Gbalenia traktatu wersalskiego. „Angriff* — 
ogłasza mowę Resenberga po tyt.: „Niebez- 
pieczeństwo na Wschodzie*. Przemówienie 
to Rosenberg miał wygłosić przez radjo, do 

czego — jak pisze „Angriff* — nie dopusz- 
czono, aby nie drażnić Polaków. 

BERLIN, 12. 7. (Pat), — Liezba ofiar 
niedzielnych zaburzeń politycznych w Niem 
czech wzrosła w ciągu ubiegłej nocy do 17 
zabitych. 

Eksplozja ropy w Kanadzie. 
WIINNIPEG, 12. 7. (Pat), — Z Montrealu 

donoszą © strasznym wybuchu ropy, skut- 
kiem którego zginęły — o ile dotąd ustalono 
— 24 osoby. Powodem katastrofy był 

buch w cysternie statku Cymbeline*, stoją 
cego w suchym doku. Eksplozja rozdarła 

   

  

ściany statku i paląca się ropa zaczęła się 

wylewać, Siła dalszych wybuchów rozbiła 
ściany doku i statek runął w wodę. Wśród 
ofiar najwięcej jest robotników portowych. 
Zginęło także 3 strażaków w tem szef straży 
pożarnej Montrealu, oraz kilku marynarzy. 

Złoto z dna oceanu do Banku Włoskiego. 
RZYM, 12. 7. (Pat). — Część złota, przy- 

padająca imprezie włoskiej która wydobyła 
z głębi oceanu zatopione skarby, znajdujące 
się na pokładzie statku „Egypte*, zostanie 
zakupiona przez Banca d'Italia. 

Część ta wynosi o ile wiadomo, półtora 

„Król obuwia” 
PRAGA, 12. 7. (Pat), — Właściciel wiel- 

kieh fabryk obuwia Tomasz Bata uległ wy- 
padkowi samolotowemu. Piłot zmarł nałych 
miast, za Bata umarł wskutek odniesionych 
ran podczas transportu do szpitala. 

PRAGA, 12, 7. (Pat). — Wypadek samo- 
lotowy, znanego przemysłowca wydarzył Się 

  

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

1. $. MILL. 

Bibljoteka Nowości 
ul. Jagiellońska 3, m. 33 

tonny złota, eo przy cenie 10 tysięcy Ilirów 
za kilo daje sumę 15 miljonów lirów. Zaku- 
pione złoto powiększy rezerwę Banca d'ta 
lia, którego londyński reprezentant Catagnia 
został upoważniony do zakupu. 

Bata zginął. 
o godzinie 6 rano. Samolot spadł gwałtow- 
nie z wysokości 600 metrów na lotnisko w 
Otrokowicach niedaleko Zlinu zaledwie 9 
kilkaset metrów po: starcie do Szwajcarji. 

Bata zdecydował się na lot pomimo gęstej 
mgły. Samolot jest całkowicie zniszczony i 

rozłamany na trzy części. Pilot zginął natych 

ilep Walerjałów Piśniennych 
„ELEONORA“ 

Wilno, ul. Św. Jańska 1 (dawnie Borkowski) 
Poleca po cenach przystępnych: 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
WoOŚCI i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

PENSJONAT WERKI 
w 5 klm. od Wilna. 

Miejscowość prześliczna, zdrowa, las, rzeka, park. 

Bezpośrednia komunikacja autobusowa i statkami. 

TANIE i WYKWINTNE UTRZYMANIE OD 

ŚWIATŁO ELEKTRYCZNE. KANALIZACJA. WANNY. 

Otwarcie sezonu |-go czerwca. 

ku POCZTA i TELEFON — WILNO 12 (JEROZOLIMKA). В 

ЧАНАЫЕНАНАНАЫАНАНАНАНАНАЧАНА НАЫА ЫАНАНАЫАЫА nn 
TE, iii M A) B 

Pismo nasze dziš czyta každy obywatel nie- 

tylko na Wileńszczyźnie, ale w całej Polsce i za- 

granicą, więc ogłaszaj się tylko w niem, a kli- 

Ogłoszenie. 
Zarząd Spółdzielni Rolniczo-Budowlanej 

w Małych Solecznikach 
podaje do ogólnej wiadomości, że na pod- 

stawie decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie 

Rejestru Handlowego z dn. 21 maja 1932r. 

6—7 ZŁ. przystępuje do likwidacji Spółdzielni. 

Roszczenia do Spółdzielni należy nad- 

syłać — poczta Małe Soleczniki, Zarząd 

Spółdzielni Rolniczo-Budowlanej. 

Zarząd Spółdzielni Sprzedawców Gazel w Wilnie 
zawiadamia wszystkich członków udziałow- 
ców, że dnia 20 lipca 1932 r., t. j. we śro- 
dę w lokalu Legji, ul. Żeligowskiego 1— 17, 
o godz. 5-ej po poł. w pierszym terminie, 
a w drugim o godz. 6-ej wieczór odbędzie 
się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
członków z następ. porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór prezydjum, 
2) Wybory do Zarządu i Rady Nad- 

zorczej Spółdzielni, 
3) Wolae wnioski. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

odbyte w drugim terminie będzie prawo- 
mocne bez względu na ilość członków o- 
becnych. 
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      Spółdz. Sprzedawców Gazet w Wilnie   

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

GTE 
PRMAS'w-BLA AKTŲ ROZDYLAČIŲ 

KARALUCHY 
PLUSKWY 

MOLĖ EE 

  

     

  

  

  

      mi Bonifraterska 6 asf 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

    
  

OTWOCK Wskazania: 

nie, niedokrwistość, zołzy, krzywica, 
serca i naczyń. 
pensjonaty. Kasyno. Zakład Przyrodoleczniczy. 

Ceny umiarkowane. 

  

Leśna stacja klimatycz- 
na. Sezon całoroczny. 

wszelkie 
stadja chorób płucnych, ozdrowiny, wyczerpa- 

choroby 
Liczne sanatorja, komfortowe     

Papier, księgi buchalteryjne i doręczeń, dzienniki 
podawcze, skorowidze, kwitarjusze, druki, artyku- 

galanterja skórzana, ły biurowe i szkolne, 
art. malarski, 

Bir. 157 (2399 

Zniżki celne na papier. 
W: dniu 11-ym b. m. ogłoszono urzędowo 

w Dzienniku Ustaw Nr. 58 rozporządzenie 
ministra skarbu, przemysłu i handlu, oraz 
rolnictwa, wprowadzające w trzeci dzień po 
ogłoszeniu, a więc od dnia 14-go b. m. ulgi 
celne na papier do pakowania, na papier ga 
zetowy i kancelaryjny. 

Ulga celna na papier do pakowania o 
wadze większej, niż 28 gramów w jednym. 
metrze k w arkuszach i rolach wy i 

że cło przypadające do u 
e 15 proc. cła normalnego. 

papier gazetowy w rolach o średnicy 
cm. ulga celna wynosi 50 proc., a ra 

towy w arkuszach — 55 proc. 
a na papier kancelaryjny wynosi 

(Iskra). 

   
    

   

   

      

50 proc. 

Echa dzikiej burdy 
„obwiepołców”, 
A, 12. 7. (Pat). — Poza 
raj przywódcami O. W. P. którzy 

anturę podczas zlotu Sokołów, 
został redaktor „Piełgrzyma”*, 

    
    

GDYNI ztowa-      
   

  

owany 
Ciesielski. 

Łaty na polskich linjach 
lotniczych w czerwcu. 

W miesiącu czerwcu samołotv Polskich 
Linij Lotniczych „Lot“ odbyły 633 lotv, prze 
bywając dystans 1 km. Loty odbywały: 
się ze 100 procentową regu!arności 

Ogółem polskie samoloty komnunik. 
iozły w ciągu miesiąca 1.569 pz 
а. bagażu, 22.854 kg. towarów, 3.652: 

y. oraz 2.118 kg. gazet 

   
    

        

        

5 

Czy wiecie, że... 
— Pierwszy dziennik drukowany chińskie 

oskami ukazał się p. t. „Ta Wan Pao** 
nghaju przed 2 miesiącami. 

— WSzystkie dzienniki świata 
rocznie papieru i metalu w ilości 
tonn. 

— Wź Turcji, według oficjalnych danych, 
82 proc. ludności należy do kategorji anal. 
fabetów. 

— W. Brazylji gosposie gotują kawę na 
gazie wytworzonym z palonej jak koks ka- 
wy gorszego gatunku. 

— Angielskie radjo nie przyjmuje reklam 
ogłoszeniowych do nadawania to też angiel- 
skie firmy nadają swoje ogłoszenia paryskieį 
stacji radjowej. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻE. 

— W dniu 11 b. m. Łokuciejewski Wło- 
dzimierz (Połocka 15) zameldował że w tym 
dniu w czasie kąpania się z nad rzeki Wi- 
lenki, około Leoniszek, zostało mu skradzione 
ubranie, oraz aparat fotograficzny, łącznej 
wartości 500 zł. 

— W dniu 11 b. m. Siedlecki Piotr (Kra- 

kowska 7) zameldował, że w nocy z dnia 
8 па 9 Ъ. m. z niezamkniętego składu, miesz- 
czącego się w dziedzińcu tegoż domu została 
mu skradziona siatka do łowienia ryb, oraz 
10 gołębi gatunkowych, łącznej wartości 
35% zł. Ustalono, iż kradzieży tej dokonał 

Wojciechowski Władysław (Krakowska 5), 
którego narazie nie zatrzymano. 

W dniu 11 b. m. z niezamkniętego miesz- 
kania domu Nr. 22 przy ul. Niemieckiej, na 
szkodę Bunimowiczowej Geni, została doko- 
nana kradzież gotówki, w sumie 333 zł. Usta- 
lono, iż kradzieży tej dokonała służąca Dawis- 
dowiczówna Karolina (Sofjaniki 7), która po 
kradzieży zbiegła. 

— W dniu 11 b. m. Ławrynowiczowa Ju- 
dyta, zam. w folw. Grzymajłówka, (teren 4- 
Kemisarjatu) zameldowała, że w tym dniu 
z miezamkniętego mieszkania na jej szkodę: 
zestały skradzione 2 obrączki złote, 2 рагу 
kołczyków, oraz 50 zł. gotówki, łącznej stra-- 
ty 200 zł. Ustalono, iż kradzieży tej dokonał” 
służący meldującej Klio Grzegorz, który po. 
kradzieży zbiegł. 

— W dniu 11 b. m. Pawłowski Franci- 
szek (Antokolska 140) zameldował, że w dn, 
17 ub. m. z niezamkniętego mieszkania został 
mu skradziony rower wartości 130 zł. Usta 
lono, iż kradzieży tej dokonał b.rat meldują-. 
cego Pawłowski Witold, ul. Antokolska 140,. 
który zę kradzieży zbiegł. 

miast, Bata przewieziony do szpitala zmarł: 
o godzinie 9. 

Włarsztaty wZlinie wydały specjalny do- 
datek do własnego pisma „Zlin*, w którym: 
redakcja zwraca się z odezwą do współpra-- 
cowników, wzywając ich do spokoju i za- 
pewniając, że sytuacja ekonomiczna pized- 
siębiorstwa jest całkowicie zabezpieczona. -— 
Dyrektorami mianowani zostali prokurent 
firmy Copera oraz przyrodni brat niebosz- 
czyka Jan Bata. — Sym dyr. Baty ma obec- 
nie lat 18. Dzienniki w Pradze wydały nadz: 
wyczajne dodatki. 

EEST 

Głuchota, 
szum, cieknienie uszów—- 
uleczalne. Liczne podzię- 
kowania. Żądajcie bez- 

płatnej pouczającej bro— 
szury. Osobiście przyjm.. 
Z. Zoellner, Katowice, 
ul. Mickiewicza 22. 

- UCZENICA 
7-mej klasy wyjedzie na. 

  

żywają 
3,750,000* 

   

      

     

  

dział 
kreślarski i rysunkowy, datowniki, 

pieczęcie gumowe i bilety wizytowe. Dostawa do 
biur, urzędów i szkół na dogodnych warunkach. 

PIANINO 
krzyżowe koncertowe 

w dobrym stanie 

do sprzedania 
Filarecka 13—7 

LETNISKO 
blisko Wilna, las, rzeka, 

miejscowość zdrowa. 
Jagiellońska 9, m. 13 

3 pokoje 
z wygodami z używal- 

nością kuchni 
DO WYNAJĘCIA 
Pańska 4, m. 7 

Grupa studentów 
przygotowuje do egzami- 
nów ze wszystkich przed- 
miotów w zakresie gim- 
nazjalnym i szkoły tech- 
nicznej oraz do wstępnych 
egzaminów konkursowych 

na politechnikę 

Mickiewicza 19—31. 

Zgubniony 
numer rowerowy Nr. 1264 

unieważnia się. 

  

  

  

  

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, 

+ niedziela 9—1. 
W. Z.:P. 29. 

Akuszerka 

Marja Lalferowe 
prayjmuje od 9 do 7 wieca 
ulica Kasztanowa 7, m. 
W. Z.P. Nz. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

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

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.   

kondycję: Lubi dzieci. 
Niemiecki, łacina, mate-- 
matyka, polski. Može da- 
wač lekcje gry na for- 

tepianie. Łaskawe oferty 
do redakcji sub. „Ucze.- 

nica VII“, 

Rządca domu 
poszukuje posady 
tylko za mieszkanie.. 
Oferty do Administr. 
„Kurjera Wilensk.“ 

Mioda panna 
o miłej powierzchownośch 
sumienna i b. pracowita 

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

pod „Mloda panna“ 

  

    

Poszukuję 
jakiejkolwiek pracy biu 
rowej, magazyniera ew.. 
innej. Obeznany z księ- 
gowošcią. Zložę niewiel- 
ką kaucję. Łaskawe ofer= 

ty do Administracji. 

Posznkiję posady 
wożnego, posiadam dobre: 

świadectwa 
Koszykowa 39—3 

  

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. MWydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1. tel. 3-40. 

 


