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Damokratyzacja 
szkoły. 

Z przyjemnością zamieszczamy na- 
desła m artykuł, z którego treścią 

całkowicie zgadzamy się. (Red.) 

  

Zupełnie zrozumiałe zaniepokoje- 
nie wśród rodziców. wzbudziło kaso- 
wanie pierwszych klas gimnazjum 
oraz otrzymane kartki ze szkół po- 
wszechnych o konieczności uczęszeza 
nia do najbliżej położonej ich miesz 
kania szkoły. Słyszałam pełne niepo- 
koju pytania: „Co mam robić ze swą 
Helenką? Skończyła 7 lat. Przysłano 
zawiadomienie ze szkoły N... .„„Pani 
rozumie... że swego dziecka do... szko 
ły powszechnej posłać nie mogę...“ 
i temu podobne. 

I ja się im bardzo nie dziwię. Szko- 
łę powszechną dzisiejszą mało kto 
zna. Urobiono sobie o niej zdanie 
wśród ster inteligentnych nieraz bar 
«dzo mylne i boją się jej. Cóż to za nie 
bezpieczeństwa czyhają na ich He- 
lenki, Janki i Krysie? Co im grozi 
i od czego chcieliby je ustrzec? 

Więc przedewszystkiem: 
Bezpośrednie zetknięcie się z dzie 

ćmi proletarjatu i wszystko zło, które 
z tego zetknięcia może wynikać. 

Potem: Zgubienie w szarej masie 
swej indywidualności. 

Proszę nie zapominać, że w dzi 
siejszej klasie I lub II niema dzieci 
przerośniętych. Jest ogromna różnica 
z tem, co się działo 7—5 lat temu, 
kiedy to obok siedmioletniego dziec 
ka — siedziały dryblasy po lat 12, 13 
o całkiem różnych zainteresowaniach. 
Gbecnie takich niema, więc obawy 
© zgubny wpływ moralny, wywierany 
przez dzieci, są przesadne. 

Jeśli chodzi o zainteresowania, to 
one są u dzieci tego samego wieku 
i tej samej płci, pochodzących nawet 
z różnych środowisk — jednakowe. 
"Jedne dzieci, już siedmioletnie zdra 
ūzają zainteresowania bardziej utyli- 
tarne, poziome, inne chętniej przeby- 
wają w krainie baśni i czarów, lecz 
to jest prawie niezależne od sfery, 

wśród której te dzieci się wychowały. 
Jeżeli co wywiera wpływ na zaintere 
sowania, to głód, tak. ten zwykły głód 
fizyczny, którego dzieci zamożniejsze 
nie znają. Daleko nam w Wilnie jesz 
cze do tego, niestety, by można było 
powiedzieć to, co słyszałam w Wied 

   
  

  

  

  

   

niu: „U nas niema dzieci głodnych”. , 

Jeśli chodzi o złe maniery, które 
dziecko może przyswoić od kolegów 
—to wszak tego wszystkiego może 
nabyć równie dobrze w gimnazjum 
lub na ulicy. 

Praca w oddziale I i II oparta jest 
calkowicie na zainteresowaniach dzie 
ci, a polega przeważnie na realizowa- 
niu projektów, podawanych przez 
dzieci. 

Przy takiej organizacji pracy in- 
dywidualności dziecięce nie zatracają 
się w masie, każde dziecko ma moż- 
ność wypowiedzenia się nazewnątrz, 

a jednostki o wybitnych zdolnościach 
i inteligencji, będąc nieraz inicjatora- 
mi projektów pracy, podciągają in- 
nych do swego poziomu, a same w at 
mosferze pozytywnych wysiłków ma 
ja możność posuwania się wciąż na- 
przód. 

Nauczyciel w swej zmienionej roli 
biernego nieraz obserwatora, do któ 
rego dzieci tylko udają się po pomoce 
w swej pracy, ma możność dokładne- 
go poznania właściwości. poszczegól- 
nych wychowanków i odpowiedniego 
zastosowania do każdego z nich in- 
nych metod wychowawczych. I nietyl 
ko wychowawczych. Nauczanie w 
szkole powszechnej już dawno zatra 
ciło swój charakter masowy. Indywi 

dualizacja w nauczaniu masowem już 

jest stale uwzględniana na terenie 

niektórych szkół. 
Czy dziecko ze sfer inteligentnych 

może w szkole powszechnej coś zy- 
skač? 

Otóż tak, naprawdę tak. 
Egoistyczne nieraz do szpiku ko- 

Ści, myślące tylko o sobie, styka się 
z życiem sobie podobnych jednostek, 

z któremi musi pracować dla osiąg- 
nięcia wspólnego celu. Dla osiągnie- 
cia tego wspólnego celu zmuszone nie 
raz jest złożyć ofiarę ze swego ego- 
1zmu (musi nieraz podporządkować 
się rozkazom kolegi—gospodarza kla- 
sy lub opiekuna grupy, © ile na tere 
nie danej klasy istnieje praca grupo- 

wa). Atmosfera uspołecznienia jednost 

ki, którą przesiąknięta jest nieraz 

cała szkoła, przenika do najmłodszych 
klas i tam budzi oddźwięk w małych 
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ECHA KONFERENCJI w LOZANNIE. 
Przyjaźń francusko-angielska. 

Ogłoszenie tekstu dokumentu, ustalającego wspólny 
program działania. 

PARYŻ, 14.VII. (Pat), Herriot za- 
komunikował przedstawicielom prasy 
tekst dokumentu, w którym Anglia i 
Francja zgodnie ustalają współny pro 
gram działania, Dokument ten zawie 
ra następujące punkty: ‚ 

1) Kierując się zasadami, które 
przyświecały konferencji lozańskiej, 
oba rządy postanawiają przeprowa 
dzać w razie, gdy się tego okaże po- 
trzeba,wymianę zdań co do wszelkich 
kwestyj, mających to samo źródło, co 
sprawy, które właśnie tak pomyślnie 
załatwione, żywiąc nadzieję, że inne 
rządy zecheą przyłączyć się do nich 
w celu przyjęcia tej samej procedury. 

2) Oba rządy zamierzają współpra 
eować ze sobą oraz z innemi delega- 
cjami w Genewie w celu rozwiązania 

zagadnienia rozbrojeniowego; korzy: 
stnego i sprawiedliwego dla wszyst- 

kich, 
3) Oba rządy porozumieją się mię 

dzy sobą, jak również z innemi rzą 
dami w celu przygotowania w szczegó 
łach Światowej konferencji gospodar- 
czej. 

4) W oczekiwaniu na zawarcie no 
wego traktatu handlowego rządy u- 
nikać będą wszelkich aktów, mogą 
cych szkodzić interesom innych kra- 

jów. p: 
Po odczytaniu dokumentu Herriot 

oświadczył, że nowy ten akt jest wy- 
razem lojalnej przyjaźni francusko- 
angielskiej, jak również gorącego pra 
gnienia przyczynienia się do utrwale- 

nia pokoju. 

Trzy zaprzeczenia. - 
LONDYN, 14.VII. (Pat). Rząd W. 

Brytanji ogłosił we czwartek wieczo* 
rem dwa zaprzeczenią. Pierwsze po- 
chodzi od premjera Mae Donałda, któ 
ry stwierdził, że wiadomość, jakoby 
deklaracja współpracy angielsko-fraa 
cuskiej miała mieć zastosowanie w 
kwestji długów wobee Stanów Zjed- 
noczonych, jest nieprawdziwa. 

Drugie zaprzeczenie pochodzi od 
kanclerstwa skarbu i stwierdza, że 
wynikło nieporozumienie co do ustę- 
pu poniedziałkowej mowy Chamber- 
laina, dotyczącego rozmowy z przed- 
stawicielami Stanów Zjednoczonych 

Chamberlain nie twierdził j nie 
miał zamiaru twierdzić, że przedsta” 
wieiele Stanów Zjednoczonych zaapro 
bowali pośrednio, czy też bezpośred- 
nio, to, co zostało dokonane w Lozan- 
nie. Obrady lozańskie odbywały się 
cały czas na podstawie znalezienia e- 
uropejskiego rozwiązania zagadnień 
reparacyjnych, bez wciągania do dy- 
skusji Stanów Zjednoczonych. 

Oba te zaprzeczenia mają jeden i 
ten sam cel, mianowicie uspokojenie 
opinji amerykańskiej, wzburzonej 
wiadomościami o rzekomym froncie 
anglo-francuskim w sprawie długów. 
Oświadczenie Mac Donalda nie zmie- 
nia w niczem projektu współpracy 
brytyjsko-francuskiej w sprawach e- 
uropejskich. 

LONDYN, 14.VII. (Pat). W kołach 
pozostających w bardzo dobrych sto- 
sunkach z Foreign Office, zaprzeczają 
jakoby pierwszy punkt deklaracji 
franeusko-brytyjskiej mógł byč inter- 
pretowany jako otwarcie drogi do roz 

AST ASTA TATENA 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ROZPRAWA KŁAJPEDZKA W HADZE. 

W ub. wtorek Trybunał Haski wznowił 
rozprawę kłajpedzką. Całe posiedzenie wy 
pełniło przemówienie przedstawiciela Litwy, 
p. Sidzikauskasa, który obszernie wyłożył hi- 
storję kłajpedzkiego sporu i dowodził, iż sta 
tut autonomiczny nie ogranicza praw guber- 
natora co do odwoływania Dyrektorjum i 
rozwiązywania Sejmiku, które powinno tylko 
nastąpić za wiedzą (ale niekoniecznie zgodą! 
Dyrektorjum. 

Orzeczenie Trybunału oczekiwane jest do 

piero w końcu lipca lub na początku sierpnia 

KŁAJPEDA KONKURENTEM KRÓLEWCA. 

Hugenbergowska „Ostpreussische Zeitung“ 
przynosi artykuł w którym wykazuję, jak 
znaczną konkurencję dla Królewca stanowi 
port kžajpedzki. 

Wi r. 1913 przeładunek w Królewcu wv- 
nosił 1.956.000 ton, w Kłajpedzie 705.000 ton, 
W r. 1931 przeładunek portu królewieckiego 
obniżył się do 1.640,000 ton, przeładunek 
portu kłajpedzkiego 621.000 ton. Gdy port 
królewiecki wykazuje spadek przeładunku 
o 316.000 ton, port w Kłajpedzie wykazuje 
się obniżenie przeładunku w ilości 84.000 ton. 

Dziennik podnosi następnie wysokość „ub 
wencyj, ie rząd litewski udzielił portowi 
kłajpedzkiemu. Wi latach 1925—1931 Kłaj- 
peda otrzymała ogółem 1.421.185 dolarów 
na rozwój portu. 

NA UNIWERSYTECIE KOWIEŃSKIM. 

Rada fakultetu prawnego Uniwersytetu W. 
W., zważywszy na zasługi na polu nauki, do- 
centom Szalczusowi i Rimce udzieliła tytułu 
profesorów nadzwyczajnych, a profesorom 
Janułajtisowi i M. Romerowi nadała godność 
doktorów prawa. Pozatem rada fakuletu hu 
manistycznego nadała tytuł profesora nad- 
zwyczajnego docentowi I. Joninasowi, wykła 
dającemu historję Litwy. 

serduszkach, ucząc je myśleć o in- 
nych pomagać innym i kochać in- 

nych. ! 
Zmienione warunki žycia spolecz 

nego wymagają jednostek przygoto- 
wanych do tego życia w społeczeń 
stwie. Szkoła powszechna dzisiejsza 

potrafi całkowicie sprostać zadaniu 
wychowania przyszłego obywatela 
kraju. J. K. 

      

  

  

mów na temat rewizji traktatu wer- 
salskiego. Obawy co do ewentualnego 
oparcia się Niemców na tym punkcie 
«Па wysunięcia sprawy naszych granie 

koła te uważają za płonne. 
Mimo zaprzeczenia Mac Donalda, 

wyrażane są opinje, że pierwszy pkt. 
dotyczy jednak sprawy długów i wszy 
stkich z tem związanych spraw, a 
więc dotyczyć może także kompleksu 
współpracy naddunajskiej i sytuacji 
ekonomicznej centralnej Europy. 

Deklaracja została zainicjowana 
już w Lozannie, ale definitywnie usta 
lono ją dopiero wczoraj rano i zaraz 
ogłoszono, albowiem od tej deklaracji 
uzależnione było opublikowanie gen- 
tleman agreement, które ogłoszono 
następnie w to samo południe w Pa- 
ryżu, a o godz. 16 w Londynie. 

Udział Polski w pracach konferencji 
lozańskiej 

Zagadnienie Europy Środkowej i Wschodniej. 

WARSZAWA, 14. 7. (Pat). — Pow 
rócił z Lozanny dyrektor departamen 
tu handlowego Ministerstwa Przemys- 
łu i Handlu p. Sokołowski, delegowa- 
ny tam dla wzięcia udziału w pracach 
ekonomicznych konferencji lozańskiej 

Prace te szły w dwóch kierunkach: 
1) w kierunku przygotowania świato- 
wej konferencji gospodarczej, mającej 
się zająć omówieniem całokształtu pro 
błematów natury ekonomicznej, pow 
stałych w okresie kryzysu światowego 
2) w kierunku zwrócenia specjalnej 
uwagi na odcinek europejski kryzysu, 
będącego w bardzo dużym stopniu za- 
leżnym od trudności, jakie przeżywają 
w tej dziedzinie bądź to finanse, bądź 
handel państw Europy šrodkowo- 
wschodniej. 

Polska, jak wiadomo, od 2 lat -- 
zwraca baczną uwagę na sytuację, 
która się stopniowo wytworzyła w tej 
części Europy, zwłaszcza w związku 

z protekcjonizmem agrarnym na ryn- 
kach odbiorczych, oraz wskazywała 
na decydujące znaczenie rozwiązania 
zagadnień, specjalnie interesljących 
Europę Środkową i Wschodnią dla 
sanacji stosunków na całym kontynen 
cie europejskim. Powyższa teza napo- 
tyka w chwili obecnej na coraz więk- 
sze zrozumienie i konferencja lozań- 
ska postanowiła utworzyć specjalną 
komisję, z udziałem wszystkich 
państw zainteresowanych, w tej licz- 
bie i Połski, która już w najbliższym 
czasie zajmie się opracowaniem kon- 

„kretnych projektów naprawy stosun- 
ków tej części naszego kontynentu. Je 
szcze przed rozpoczęciem prac powyż- 
szej komisji istnieje zamiar zwołania 
komitetu studjów bloku państw Euro 
py Środkowo-Wschodniej dla opraco 
wania wspólnych postulatów i jednoli 

tej linji postępowania. 

Stałe porozumienie mocarstw. 
RZYM, 14. 7. (Pat). Agencja 

Stefani dowiaduje się, że angielski mi- 
nister spraw zagranicznych Simon 
zwrócił się do charge d'affaires posel 
stwa włoskiego w Londynie z prośbą 
o poinformowanie rządu włoskiego o 
oświadczeniach, wygłoszonych przez 
Simona na wczorajszem posiedzeniu 
Izby Gmin. 

W oświadczeniach tych Simon pod 
krešlit, że rzeczą konieczną jest, aby 
mocarstwa. europejskie prowadziły -w 
dalszym ciągu w duchu przyjaznym, 
jaki panował w Lozannie, stałą wymia 
nę poglądów w najważniejszych zagad 
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Oddziały pracy w Niemczech. 
BERLIN, 14.VH. (Pat), Uchwalo- 

ne wczoraj przez gabinet Rzeszy roz 
porządzenie o służbie w oddziałach 
pracy podane ma być oficjalnie do 
wiadomości Rady Państwa Rzeszy w 
piątek, w sobotę zaś zebrać się ma 
odpowiednia komisja Rady dla wy- 
dania swej opinji o rozporządzeniu. 
Opinja ta będzie miała charakter czy” 
sto doradczy i dla rządu Rzeszy nieo- 
bowiązująey. Z tego też względu nie 
nastąpi zwołanie plenum Rady. Z tych 
samych motywów spodziewane jest 
ogłoszenie rozporządzenia w Dzienni- 
ku Ustaw Rzeszy już w sobotę, tak a- 
by mogło ono wejść w życie z poczat- 
kiem przyszłego tygodnia. Również w 

Kampania 
BERLIN, 14.VII. (Pat). Kampanja 

„wyborcza staje się coraz intensywniej 
sza, Hitler rozpocznie jutro nowy lot 
propagandowy po całych Niemczech, 
zamierzając wygłosić 50 przemówień 

na zgromadzeniach. 
Zgodnie :z zapowiedzią rządu nie- 

mieckiego, radjostacje udostępnione 
zostaną na okres wyborczy wszystkim 
stronnictwom politycznym z wyjąt- 

kiem komunistów. 
W ciągu najbliższych dwóch tygo- 

dni przemawiać będą przed mikrofo- 
nem Hindenburg w imieniu niemiec- 

sobotę minister pracy Schaeffer wy- 
głosić ma przez radjo odczyt o służbie 
w oddziałach pracy, 

W kołach politycznych podkreśla- 
ją fakt, że do dobrowolnej służby w 
oddziałach pracy zgłaszać się będą mo 
gli nietylko ci bezrobotni, którzy po- 
bierają zasiłki, lecz również cała za- 
interesowana młodzież. Udział w tej 
służbie będą miały pozatem nietyłko 
organizacje o charakterze użyteczno- 
ści publicznej, lecz również wszelkie 
inne organizacje, stronnietwa Oraz 
związki polityczne, byleby podjęte 
przez nżą prace miały charakter uży” 
teczności publicznej . 

  

wyborcza. 
ko-narodowych, Dingeldey w imieniu 
ludowców, Schaeffer — bawarskiej 
partji ludowej, Bruening — centrum, 
Dietrich — partji państwowej oraz 
Welf — socjal-demokratów. Niewyz- 
naczeni zostali jeszcze mówcy naro- 

dowych socjalistów. 
BERLIN, 14.VII. (Pat). Przywód- 

ca narodowych socjalistów Grzegorz 
Strasser wygłosił w Pirmasens prze- 
mówienie, w którem zapowiedział e- 
wentualne objęcie po wyborach do 
Reichstagu steru Rzeszy przez Hitle- 
ra. 

Walki uliczne. 
BERLIN, 14. 7. (Pat). — Walki uliczne 

w Niemczech w ostatnich dniach znowu się 

wzmegły i 
W) ciągu ubiegłej nocy w różnych dzielni 

cach miasta doszło do ostrej strzelaniny. — 
Dwie osohy. ciężko ranne po wczorajszych 
manifestacjach komunistycznych w dzielni- 
cy zachodniej, zmarły w szpitalu. 

Z prowincji znów sygnalizują o nowych 
ofiarach krwawych starć, W, Duesseldorfie 

zabity został przez narodowych socjalistów 

jeden komunista. W Gelsenkirchen zabito 

jedną osobę. 
Wi Zabrzu w czasie walk odniosłe 3 hit- 

lerówców rany i 3 komunistów. W Ham- 
burgu odwieziono do szpitala w stanie cięż 
kim jedną efiarę bójki. W! Duisburgu jeden 

narodowy socjalista został Śmiertelnie ranie 

ny. W! Wauttertral dwóch narodowych soeja- 
listów zostało ciężko rannych. 

  

Sowiety ratyfikowały sowiecko-łotewski 
układ 6 nieagresji. 

MOSKWA, 14.VII. (Pat). Prezyd- 
jum Centralnego Komitetu Wykonaw 
czego ZSRR ratyfikowało układ so- 
wiecko-łotewski o nieagresji z 5 lute- 

go r. b. oraz konwencję o procedurze 
koncyljacyjnej, zawartą 18 czerwca 

1932 roku. 

  

Echa zajść w Gdyni. 
Aresztowanie 3-ch członków О.М.Р. 

GDYNIA, 14. 7. (Pat). — W; związku z nie 
dzielnemi zajściami w czasie złotu sokołów 
w Gdyni, z polecenia prokuratora Sądu Ok- 
ręgowego aresztowani zostali Tomasz Roga- 
la, Jan Bieława i Grzeszkowski z Kościerzy- 

ny, pod zarzutem, iż w czasie zajść niedziel 
nych podburzali tłam do stawiania czynne- 
go oporu policji i pierwsi dali sygnał do 
ataku na bramę stadjenu. Wszyscy on są 
członkami O. W. P. 

nieniach międzynarodowych. Inicjaty 
wa rządu angielskiego w tej dziedzi- 
nie spotkała się z poparciem rządu 
francuskiego. Zwracając się z tąż ini- 
cjatywą do rządu włoskiego, minister 
Simon wyraził nadzieję, że odpowie 
on przychylnie na propozycję angiel- 
ską. 

Charge d'affaires włoski w Londy- 
nie otrzymał polecenie zakomuniko- 
wania Foreign Office, że rząd włoski 
z-całą przychylnością wita inicjatywę 
rządu angielskiego, mającą na celu 
stałe perozumienie doradcze państw 

europejskich. 

Zgon Ryszarda Błędowskiego 
Senatora Rzeczypospolitej 

i wiceprezydenta m. st. Warszawy. 

Dnia 13 b. m. zmarł nagle w Ber- 
linie wiceprezydent m. st. Warszawy 
i senator dr. Ryszard Błędowski, któ- 
ry w przejeździe w dłuższą podróż, za” 
trzymał się w hotelu „Baltie*. Śmierć 
nastąpiła na tle choroby sercowej. 

* 

Nagły zgon śp. Ryszarda Błędow- 
skiego jest wielką stratą dla Senatu 
R. P., do którego piastował mandat z 
listy BBWR z województwa lubelskie 
go, a także wyrządza szczególną i nie 
powetowaną szkodę samorządowi sto- 
licy, której Zmarły był wiceprezyden- 
tem, 

Ś. p. Ryszard Błędowski piastował 
szereg godności i wiele zajmował sta- 
nowisk, i wszędzie zaskarbił sobie sza 
cunek i uznanie dla swej gorliwej i 
pełnej talentu i oddania pracy. 

Spędziwszy młodość w Anglji na 
studjach przyrody, uzyskał tytuł dok- 
tora. Był profesorem Wolnej Wszech- 
nicy Polskiej w Warszawie. 

W samorządzie miejskim Warsza- 
wy objął odpowiedzialne stanowisko 
wiceprezydenta, po zmarłym Ś. p. dr. 
Boguckim. 

W pracy tej położył szczególne za 
sługi, umiejąc mimo wielu trudności 
zachować w czujnej trosce najistot- 
niejsze bolączki i potrzeby mieszkań- 
ców stolicy. 

BERLIN, 14. 7. (Pat). — Zwłoki 
zmarłego w hotelu Baltic w Berlinie 
na anewryzm serca wiceprezydenta m. 

Warszawy dr. Błędowskiego, prztby- 
wającego przejazdem w Berlinie, prze 
wiezione zostaną do Warszawy w pią- 
tek. Wszełkie formalności z tem zwią 
zane zostały już ukończone. Wdowa 
wraz z synem odjeżdża dziś do War- 
szawy. 

WARSZAWA, 14, 7. (Pat). — Z powodu 
śmierci ś p. sen Ryszarda Błędowskiego p. 
Marszałek Senatu wystosował na ręce wdo- 
wy po zmarłym telegram tej treści: 

Śmierć ś. p. sen. Błędowskiego okryła 
głęboką żałobą Izbę Senatorską. Odszedł od 
nas gorący patrjota, człowiek wybitnej kul- 
tury i nauki, nieodżałowany kolega, jeden z 
tych, którzy życiem swem i pracami zazna- 
czyli złotemi zgłoskami swe imię w księdze 
współczesności polskiej. W. tej ciężkiej stra 
cie składam Pani imieniem Senatu i włas- 
nem wyrazy najgłębszego współczucia. 

(—) Wł. Raczkiewicz, Marsz. Senatu. 

Odjazd min. Zaleskiego 
do Paryża. 

GENEWA, 14.VII. (Pat). Minister 
Zaleski opuścił dn. 14 b. m. Genewę 
udając się do Paryża. 
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Lakoniczny dziennik 3 
et onomisty. 

Główny Urząd Statystyczny ocenia stan 
zasiewów temi samemi stopniami, co belfer 
wypracowanie szkolne. I tak na 15 czerwca 
b r. pszenica ozima otrzymała kwalifikację 
3,1, w ub. zaś roku 15.VI miała 3,4; żyto ozi- 
me otrzymało 3,3; w roku ub. 3,0. jęczmień 
ozimy 3,2, to samo „w roku ub.; pszenica 
jara 3,3, w ub. roku 3,2. Naogół więc z uro- 
dzajem nie jest źle i to właśnie smuci eko- 
nomistów. Smutek ich zamieni się na roz- 
pacz, jeśli się dowiedzą, że: a) Niemcy chwalą 
się, iż w tym roku zbiorą żyta o miljon 170 
tys. ton więcej niż w zeszłym roku, pszenicy 
о 760 tys. ton więcej, jęczmienia zaś o 700 
tysięcy; b) Grecja anonsuje olbrzymie zbiory 
które mają wynieść 570,000 ton wobec prze- 
ciętnej wysokości 2%0 tys. ton. Jak na złość 
i z innych państw rolniczych nadchodzą 
trwożliwe wieści o dobrych urodzajach. Stany 
Zjednoczone mają dać 210,5 miljonów quin- 
tali, a Kanada 117 miłjonów q. Tymczasem 
w takiej Austrji naprzykład konsumcja_chle- 
ba żytniego stale spada. W porównaniu z 
1925 r. spadek wyniósł 17 proc. Czyżby to 
znaczyło, że już naprawdę jest nadproduk- 
cja? Że już naprawdę niema ludzi głodnych? 

* * 

Spóźnione sprawozdanie Związku Banków 
w Polsce odtwarza nam blaski i nędze ban- 
kowości polskiej w 1931 r. Rok ten był spec- 
jalnie feralny dla banków europejskich. W 
Polsce też wkłady w 22 bankach akcyjnych 
zmniejszyły się z 907 miljonów do 529 mil- 
janów t. j. o 41 proc. Również uciekło 82 
miljony zł. kredytów zagranicznych. Szczycą 
się jednak banki polskie tem, iż masowe wy- 
cofywanie wkładów przez klijentelę zastało 
je w zupełnem pogotowiu. Duże rezerwy ka- 
sowe i likwidacyjność kredytów pozwoliły 
szczęśliwie przebyć gorączkę nie uciekając 
się do masowego zawieszania wypłat. Odpływ 
jednak wkładów spowodował bardzo silne 
obcięcie kredytów bankowych wynoszące 32 
proc. Ogółem w 1931 roku deflacja pieniężna 
to znaczy skurczenie się obiegu złotego wy- 
niosła 109 miljonów złotych, a deflacja kre- 
dytowa, czyli skurczenie się kredytów banko 
wych — 625 miljonów zł. 

Wobec niewyjaśnionej nadal sytuacji na 
międzynarodowym rynku pieniężnym banki 
nasze nadał ślubują sobie ostrożną politykę 
w udzielaniu kredytów. Można być pewnym, 
że nieprędko doczekają się banki wyjaśnie- 
nia sytuacji. Kryzys finansowy i wałutowy 
jest tylko refleksem kryzysu produkcji, ten 
zaś ostatni jest konsekwencją kryzysu obec- 
nego ustroju gospodarpzego. 

* * * 

Ciekawsze od _ sprawozdania banków 
polskich są ostatnie uchwały 'Rady Ad- 
ministracyjnej Banku Wypłat Międzynarodo- 
wych w Bazylei. Bankierzy międzynarodowi 
domagają się powrotu do parytetu złota, jako 
wspólnej podstawy międzynarodowego syste- 
mu monetarnego. Pozatem Rada zaleca przy- 
wrócenie pewnej swobody w ruchu towarów 
oraz kapitałów; uzdrowienie sytuacji budże- 
towej poszczególnych państw i uzdrowienie 
poszczególnych rynków finansowych. Mimo 
całego piękna i głębokiej mądrości uchwał 
Rady, robi się to wkońcu denerwujące. Nie 
można przecież stale karmić świat truizmami 
w urzeczywistnienie których nikt nie wierzy. 

* * * 

Wierzyciel musi stracić! oto hasło walki. 
z kryzysem. Niemcy najlepiej to zrozumiały.. 
Według Traktatu Wersalskiego miały one za- 
płacić 250 miljardów. Protokół londyński 
zmniejsza tę sumę do 132 miljardów. W ro- 
ku 1929 plan Younga redukuje do 32 miljar- 
dów i wreszcie Lozanna ogranicza ją do 3% 
miljaraów płatnych nie gotówką lecz bonami 
Panowie kto ma dłużników prywatnych, ścią- 
gajcie należności póki czas, bo czego dobrego. 
zrobią wam Lozannę! 
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Któżby myślał, że zwykła żyletka do go- 
lenia może być ciekawszą od Lozanny. W So- 
lingen wśród fabrykantów żyletek popłoch. 
Vereinigte Stahlwerke przystępują do maso- 
wej produkcji żyletek przy pomocy nowej 
maszyny, która ma wykonywać wszystkie 
czynności począwszy od taśmy stalowej aż de 
gotowego nożyka. 

Bilans Banku Polskiego. 

WIARSZAWA, 14. 7. (Pat). — Bilans Ban- 
ku Polskiego za pierwszą dekadę lipca wy- 
kazuje zapas złota 479,371 tysięcy złotych, 
to jest o 4.953 tysiące zł, mniej niż w pop-* 
rzedniej dekadzie. Natomiast pieniądze i na- 
leżności zagraniczne zaliczone do pokrycia 
zwiększyły się o 2,170 tysięcy do sumy —- 
48,324 tyiące zł. Niezaliczone do pokrycia 
zmniejszyły się o 3,029 tysięcy zł. do sumy 
109,304 tysiące zł, Porftel wekslowy wyka- 
zuje spadek o 7,038 tysięcy zł. i wynosi — 
663,948 tysięcy zł. Stan pożyczek zastawo- 
wych wzrósł o 81 tys. zł. do kwoty 124,201 
tys. zł. Inne aktywa wynoszą kwotę 151.087 
tysięcy zł., to jest o 8,993 tysiące zł. większą 
niż w poprzedniej dekadzie. W' pasywach 
pozycja natychmiast płatnych zobowiązań 
wzrosła © 31,861 tysiąc zł. (169,078 tys. zł ja 
Obieg biletów bankowych zmniejszył się o 
21,472 tysiące zł. (1,083,911 tys. zł.). Stosu- 
nek procentowy pokrycia obiegu biletów i 
natychmiast płatnych zobowiązań wyłącznie 
złotem wynosi 38,26 proc. (8,26 ponad po- 
krycie statutowe), pokrycie kruszcowo walu- 
towe 42,11 proc. (2,11 proc. ponad pokrycie 
statutowe). Wreszcie pokrycie złotem same- 
go tylko obiegu biletów bankowych wyn »si 
44,23 proc. Stopa dyskontowa banku 7 i pół 
proc. lombardowa 8 i pół proc. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
DEWIZY: Nowy York 8,921 kabel 8,926. 

Paryż 35,02. Szwajcarja 173,95. 

PAPIERY PROC.: 3 proc. budowlana — 
36,25. 4 proc. inwestycyjna 93,50 — 93,27. 
Stabilizacy jna 46,50 — 47,50 — 47,25. 4 proc. 
dolarowa 47,25 — 47, 8 proc. LZ. BGK. i BR, 

94. Te same 7 proc. — 83,25. 8 proc. obl. 
Banku Kom. II em. 81,25. IV em, 93. 

AKCJE: Bank Polski 72 — 73. 

 



Listy z Warszawy. 
Koniec złej tradycji. 

Chicago, czy nie Chicago?... 
Porównywanie Warszawy ze sto- 

licą głośnego Al Capone, jakYplwiek 
dziś bardzo rozpowszechnione, ' jest, 

mojem zdaniem, jednym z dowodów 
naszej zarozumiałości. Ani bowiem 
tutejsze organizacje bandyckie nie 
mają tego rozmachu, co za oceanem, 
ani władze nie chcą się jakoś zdobyć 
na tak daleko posuniętą... tolerancję. 
Przyznać jednak trzeba, że wytoczo- 
ne równocześnie trzy procesy, i zajpo” 
wiedź czwartego — to swego rodzaju 
rekord. Odsłoniły one bez ceremonji 
fakty nieprzyjemne, które może gdzie 
indziej probowanoby tuszować. 

Na czem polega owa „nieprzyjem- 
nošė“? 

Rozejrzyjmy się w tych sprawach. 
1. a placu Kercelego (wpobližu 

słynnej Woli), gdzie odbywa się stały 
jarmark przedmiotami w dużej części 
kradzionemi, urzędowała od szeregu 
łat banda terorystów pod wodzą rad- 
nego miejskiego  Siemiątkowskiego, 
noszącego w sferach złodziejskich 
pseudonim „Tasiemki*. Szajka ta wy 
muszala okupy, nakładane stałe .,po- 
datki* i rujnowała kupców (śród któ- 
rych niebrak najzwklejszych pase- 
rów). Dopuszczała się przytem czy: 
nów zbrodniczych: bicie do nieprzy- 
tomności, a nawet „sprzątanie opor- 
nych było na porządku dziennym. 

2. Zamordowanie Gettera. prze- 
wodriczącego chrześcijańskich kup 
ców mięsnych, przez dwu robotników 
rzeźni miejskiej — odsłoniło dziwacz 
ne stosunki, panujące w tym zakła- 
dzie. Okazuje się, że nie posiada on 
własnych robotników. Rolę ich pełnią 
członkowie zorganizowanej bandy, 

która wyznacza samowolnie przeróż- 
ne opłaty za ladajakie czynności. 
Opłaty te są z reguły wymuszane te- 
rorem, prowadzonym solidarnie, O 
wysokości ich mówi najlepiej fakt. 
że niektórzy prości tragarze zarabiają 
tu do 3000 zł. miesięcznie. 

8. Zastrzelenie w magistracie na- 
czelnika wydziału Henryka Demhiń- 
skiego przez usuniętego pomocnika 
referenta Kujawskiego. Sprawa ta ma 
z poprzedniemi jeden tylko pukt sty- 
czny; mianowicie, akcentuje fakt. że 
są u nas ludzie, którym się zdaje, że 
im wszystko wolno: że bezkarność 
jest ich stałym przywiłejem. 

Otóż trzy wyliczone procesy (z 
których dwa ostatnie w trybie doraź- 
nym) kładą kres owym przywidze- 
niom. 

W mowie prokuratora, oskarża* 
jącego bandę Tasiemki, znalazł się 
ustęp, akcentujący fakt zbyt długiego 
ignorowania przez policję praktyk 
szajki z „„Kercelaka*, o których wie- 
dzieli wszyscy, tylko n stróże bez- 
pieczeństwa. Opinja publiczna jest na 
wet zdania, iż głównym oskarżonym 
powinien tu być najbliższy komisar- 
jat P. P., któremu nie wolno o takich 
rzeczach nie wiedzieć. Od tego jest, 
żeby wiedział. 

Czy jednak wolno nam tak bez- 
względnie policję oskarżać? 

Prasa opozycyjna usiłuje wiązać 
tolerancję władzy z przynależnością 
partyjną Siemiątkowskiego. .,Tasiem- 
ka* bowiem występował wszędzie, 
jako „frak“, B. B. S., a więc osobi- 
stość rzekomo nietykalna (czemu 
obecny proces dostatecznie chyba 
kłam zadaje). Jeżeli wszakże to praw- 
da: jeżeli policja istotnie z tego po* 
wodu o działalności szajki „nie wie- 
działa” — to kto temu byłby winien? 
Kto uczył naszą policję stosowania 
rozmaitych miarek do członków tej 
łub innej partji?.. Łatwo przypom- 
nieć fakty, wskazujące niezbicie, że 
propagatorami tych metod byli prze- 
dewszystkiem ci, co dziś z takim ap- 
lombem wojują o bezwzględną... pra- 
worządność. 

Nie będę tu wyjeżdżał z wielkiemi 
kolubrynami, nie będę przytaczał zda 

  

rzeń z r. 1922, kiedy to rozkazywano 
policji „nie widzieć i nie wiedzieć... 
Opiszę mały fakcik. Były wybory do 
Sejmu. Wchodzę — na stołach pełno 
karteczek z ósemkami, Tylko brać i 
wrzucać do urny. Miałem przy sobie 
kilka innych numerków. Dorzuciłem. 
Trzeba było widzieć, jak się cisnęli 
obecni na sali policjanci. Czemprę- 
dzej posprzątali dołożone przezemnie 
kartki i kto wie, czy nie zostałbym 
aresztowany, gdybym się był zręcznie 
nie wymknął. A więc to, co było wol- 
no zwolennikom ósemki (ówczesny 
numer , „Chjenopiasta“ *), tego nie mia” 
ła prawa robić inna partja. 

Przeświadczenie, że członkom pa- 
nującego stronnictwa wszystko ucho- 
dzi bezkarnie, wpajano ogółowi — a 
więc i policji — stałe od r. 1918. 
Gorliwie szerzyli to przekonanie zwła 
szcza dzisiejsi stuprocentowi legaliści 
z pod znaku Obwiepolu. Cóż więc 
dziwnego, że jakiś tragarz z rzeźni, 
lub inny „Tasiemka', zapisawszy się 
do ,„„Frakcji Rewolucyjnej”, traci or: 
jentację w tem, co mu wolno, a czego 
nie wolno?... I nietylko on. Sam pan 
„władza* nie zdaje sobie ściśle spra- 
wy z zakresu swobód tegoyczłowieka. 
Toć Bóg wie kto za nim upomnieć się 
może!... Łatwo się narazić osobistości 
wpływowej i wyrzucą ze służby. 

Ten oto nastrój jest tu winien. 
Mąci on w głowach nietylko prosta- 
kom (boć i pan radny Siemiątkowski 
to figura z warszawskiego pospólst- 
waj. Nawet takiemu Kujawskiemu 
odbiera zdolność rozumienia granic 
samowoli. Człowiek ten już od dłuż- 
szego czasu rozkiełzał swój tempera” 
ment awanturniczy, w przekonaniu, 

  

że członkowi organizacji prorządowej 
wszystko ujdzie płazem, 

Omylił się. Przyszedł kres nietyl 
ko jego harców. Stanął przed sądem 
równocześnie z bandą „Tasiemki*, na- 
dużywającą firmy „P. P. S. dawnej 
Frakcji Rewolucyjnej* i równocześ- 
nie z rzekomymi  przedstawicielami 
tejże organizacji na terenie rzeźni. 

Te trzy procesy mają tedy sens 
wspólny. Przekonywują one, że rząd 
obecny ma dość siły, aby uwolnić się 
od nieproszonych a kompromitują: 
cych popleczników. Obejdzie się bez 
mętów, szukających tylko osłony dła 
swych osobistych, a często niecnych 
korzyści. 

Będzie to jednocześnie skuteczną 
nauka dla stróżów ładu i porządku 
którym odtąd wolno już wszystko wi- 
dzieć, o wszystkiem wiedzieć, cho- 
ciażby karygodne czyny popełniał 
ktoś... ustosunkowany. 

Nastąpi tym sposobem nareszcie 
oczyszczenie atmosfery, psutej od za- 
rania niepodległości przez wszystkie 
stronnictwa, dorywające się kolejno 
do władzy. Nic nie pomogło Sobiera- 
jowi, mordercy Gettera, wznoszenie 
w sądzie okrzyków na cześć stron- 
nictw prorządowych i Marszałka Pił- 
sudskiego: skazany zostań na doży- 
wotnie ciężkie więzienie. Ten sam los 
spotkał Kujawskiego, choć jego zwią 
zek z Legjonem Młodych miał pod- 
kład rzeczywiście ideowy. 

Benedykt Hertz. 
STS TAI TTK SIT ARENA 

Oświadczenie Norwegji 
w sprawie Grenlandji. 

OŚLO, 14VII. (Pat). Ukazało się 
oświadczenie urzędowe, według któ- 

rego zajęcie wschodniej części Gren- 
landji przez Norwegję było aktem ob- 
rony, do którego Norwegja została 
zmuszona przez Danję, nadającą 
swym ekspedycjom na Grenlandję 
władzę policyjną, dążąc do faktycz- 
nego zajęcia wschodniej części Gren- 
landji, zanim zapadnie decyzja Try- 
bunału Haskiego w tej sprawie. Nor- 
wegja nie zamierza zamknąć dla cu- 
dzoziemców terytorjów, w stosunku 
do których uzyska suwerenność. 

  

K U RJ E R 

Sytuacja w Belgji. 
BRUKSELA, 14.VI. (Pat), Izba na 

dzisiejszem posiedzeniu, w wyniku dy 
skusji w sprawie strajku w zagłębiu 
Borinage, przyjęła wniosek, wyraża 

„jący zaufanie dla rządu oraz wzywa: 
jący go do zbadania wszelkich możli- 
wości zaspokojenia żądań górników. 

BRUKSELA, 14.VII. (Pat). Naro- 
dowa komisja parytetyczna robotni- 
ków i pracowników doszła do porozu 
mienia, którego zasadniczym warun- 
kiem jest stabilizacja płac do 1 listo- 
pada r. b. oraz ponowne przyjęcie wy 
dalonych górników w zagłębiu Bori- 
nage. 

BRUKSELA, 14.VII. (Pat). W Lie- 
ge doszło do starć pomiędzy komuni- 
stami a policją. Kiłka osób zostało 
rannych. Policja aresztowała 30 ko- 
munistów, w tej liczbie 3 kobiety. 

Król belgijski o polskich 
robotnikach. 

Król belgijski rozmawiając niedaw- 
no z żoną posła polskiego w  Brukse- 
li, p. Jackowskiego. poruszył sprawę robotni 
ków polskich, zatrudnionych w Belgji. Król 
wyrażał się z najwyższem uznaniem о Za- 
letach naszych robotników, których obserwu 
je często podczas odwiedzin swych kopalń, 
i zakładów przemysłowych. Król Albert I 
podkreślił w rozmowie z p. ministrową Jac- 
kowe zachowanie się i współżycie robolni- 
ków polskich w warunkach normalnych, 
również w wypadkach jakiegoś nieszczę: 
Zwiedzając parokrotnie kopalnie bezp 
nio po katastrofie, król miał możność, jak 
mówił, przekonać się o godności i harcie ro- 
botników polskich. W! końcu rozmowy król 
zaznaczył, że robotnicy polscy są „dobrze 
wychowani i bardzo rycerscy*. 

  

     

    

Powyższa opinja króla belgijskiego jest 
poniekąd powtórzeniem wyrazów uznania 
dla robotnika polskiego, jakie król Albert I 
wypowiedział w obecności korpusu dyploma 
tycznego przed dwoma laty podczas składa- 
nia mu życzeń przez posła R. P. z powodu 
stulecia niepodległoś i Belgji. Należy podkre 
šlič „że również królowa belgijska i minister 
pracy i opieki społecznej p. Heymans, wielo- 
krotnie podkreślali zalety polskich robotni- 
ków. 

Wbbec tego, że robotnicy polscy są bez- 
względnie najlepszymi robotnikami z poś- 
ród wszystkich obcokrajowców pracujących 
w Belgji, w tamtejszych sferach miarodaj- 
nych panuje opinja, że należałoby z bisgiem 
czasu zastąpić wydalanych dziś obcokra, 
wców tylko Polakami. vastroj ten może mieć 
pewne znaczenie dla dalszej emigracji robot 
ników polskich do Belgji. Ciekawem jest, że 
mimo obecnego kryzysu, zdarzają się wypad 
ki, że kopalnie belgijskie na powstałe wakan 
sy angażują Połaków. I tak w jednej z ko- 
pali Limburskich zaangażowano niedawno 
kilkudziesięciu robotników polskich. 

    

    

      

      

    

Echa sprawy Tadeusza 
Kujawskiego. 

Komenda Cłówna Legjonu Młodych nad 
syła nam następujący komunikat z prośbą 
o opublikowanie: 

W| związku z zeznaniem p. *inspektora 
Kalitowieza, złożonem pod przysięgą w toku 
przewodu sądowego przed sądem doraźnym 
w Warszawie w sprawie Tadeusza Ku 
skiego, w którem to zenaniu p. Kaiitowicz 
na pytanie obrony, zmierzające w kierunku 
ustalenia, że Kujawski był na terenie wydzia 
łu finansowego jedynym przedstawicielem 
ideołogji Legjonu Młodych, odpo ział 
przecząco, ooświadczając, że Kujawski nie 
był odosobnionym w tym kierunku 1daol>- 
gicznym, ponieważ na tym terenie pracował 
również i inny przedstawiciel tego kierunku 
ideologicznego, a mianowicie, p. Lucjan Ko- 
złowski, który pomimo tego, że był „prezę- 
sem Legjonu Młodych, na żadne szy 
narażony nie był, a nawet był csobistym 
przyjacielem tegoż p. Kalitowicza — 

Komenda Główna Legjanu Młodych stwier 
dza, że nieprawdą jest, jakoby p. Lucjan 
Kozłowski był kiedykolwie łonkiem Le- 
gjonu Młodych, a tembardziej jego ..preze- 
sem*, która to godność w organizacji Le- 
gjonu Młodych nie istnieje i nie istniała ii- 
gdy. Zaprzysiężone zeznanie p. Kalitowie 
z którego wypływać mogły niekorzystne 
oskarżonego wnioski, w tej części jest cał- 
kowicie fałszywe. 

MOLE 
O 
| go w ach ak) apt. pia 

Przedst. H. Nowi, 
Wilne, Kaiwaryjska M. 

  

   

  

  

    

      

   

       

  

       

        

Walk l, E,N.S KCI 

Najstarsza na Wileńszczyźnie 
szkoła zawodowa. 

W chaosie wrażeń, wyniesionych 
przez publiczność z niedawnej wys- 
tawy propagandowej szkolnictwa 
wodowego w Wilnie utonął bez ż 
wego echa fakt, zasługujący jednak 
na podkreślenie i zwrócene uwagi. 

   

Oto nad stoiskiem 4-letniej Szkoły 
Handlowej Stow. Kupców i Przem. m. 
Wilna widniał skromny, a przecież 
wymowny napis: rok założenia Szko- 
ły — 1916. Zatem jeszcze w czasie 0- 
kupacji niemieckiej powstała w Wil- 
nie polska szkoła zawodowa, która 
już wtedy przygotowywała pierwszy 
zastęp fachowych pracowników aa 
niwie gospodarczej Wileńszczyzny. 

Gdy po burzliwych przejścach wo 
jennych Wilno poczęło organizować 
swe zniszczone wojną życie gospodar- 
cze, pierwsi absolwenci tej właśnie 
Szkoły stanęli gotowi przy warsztacie 
twórczej pracy, i to wtedy właśnie, 
gdy brak wyszkolonych handlowo 
pracowników - Polaków tak dotkliwie 
dawał się w Wilnie odczuwać. I cho- 
ciaż dzisiaj niema prawie w Wilnie in 
stytucji , państwowej, samorządowej 
czy prywatnej, w której nie znalazło- 
by się wychowanka wspomnianej 
Szkoły, to jednak ów pierwszy zastęp 
absolwentów Szkoły, który stanął ua 

posterunku w najcięższych chwilach 
dźwigającego się do życia Wilna, bę- 
dzie zawsze najpełniejszym tytułem 
do zasług obywatelskich Szkoły Han- 
dlowej na terenie Wilna i Wileńsz- 
czyzny. 

Cicho i bez rozgłosu minęło 15-le- 
cie 4-letniej Szkoły Handlowej. Nikt 
nawet o niem nie wiedział. Gdy pomy 
ślimy, ile to hucznych pięcioleci świę- 
ciły w Wilnie różne pożyteczne i 
mniej pożyteczne instytucje, ile przy- 
tem szumnych mów wygłoszono i ile 
czasu drogiego ludziom zabrano, wte 
dy ocenimy napewno pracę naszej 
Szkoły Handlowej, która hucznych ju 
bileuszów nie urządza, święcąc je ci- 

chą, codzienną, pracą i wzmożonym 
z roku na rok wysiłkiem. „Czekamy 
na 25-lecie — powiada wieloletni dv- 
rektor tej Szkoły, p. Nestorowicz. — 
tymczasem zaś pracujemy. Cóż mo- 
żna dodać do tych kilku lapidarnych 
słów dyrektora? Chyba komentarz, 
jak ta praca wygląda. Ale najlepszym 
komentarzem była przecie wystawa 
4-letniej Szkoły Handlowej. I tu rów- 
nież uderzał tak charakterystyczny 
dla wszelkich wystąpień tej Szkoły 
brak taniego efekciarstwa, obliczone- 
go na forum externum, brak wszyst- 
kiego, co nie jest owocem wysiłku i 
solidnej pracy uczniów. 

To, cośmy widzieli — to jest wszy 
stko rzetelna, porządna praea ucz- 
niów, dająca dobry przegląd tego, co 
robi się codziennie w szkołe i jakie się 
w tej pracy osiąga wyniki. W pracach 
tych widziało się nietylko zewnętrzną 
staranność, dokładność i fachowość, 
nietylko umiejętność uczniów, ale wy 
czuwało się ducha Szkoły, jej państ- 
wowo-twórcze nastawienie i obywa- 
telski kierunek wychowania młodzie- 
ży. Kto po obejrzeniu prac wystawio- 
nych przez Szkołę, przysłuchał się 
przez chwilę rzeczowym, inteligent- 
nym informacjom i uwagom, udziela- 
nym uprzejmie przez uczniów Szkoły 
ten odchodził w przekonaniu, że w 
dobre ręce oddaje społeczeństwo swą 
młodzież. 

I oddawać powinno. W dobie cięż 
kiego kryzysu gospodarczego tylko 
wyszkolony ekonomicznie i świadomy 
tajników życia gospodarczego obywa- 
tel jest pełnowartościową w państwie 
jednostką, która może stanowić o le- 
psżej przyszłości gospodarczej Kraju. 
Takich właśnie obywateli wypuszcza 
ją rok rocznie nasze średnie i wyższe 
uczelnie handlowe, zasługujące w naj 
pierwszym rzędzie na baczną uwagę 
i poparcie społeczeństwa. Im więcej 
młodzieży kształcić się będzie w tych 

    

szkołach, tem łatwiej walczyć będzie- 
my w przyszłości z takiemi klęskami 
ekonomicznemi, jak obecny, długo- 
trwały kryzys. Społeczeństwo nasze 
wciąż jeszcze nie ocenia należycie do 
niosłej roli szkół handlowych, uważa- 
jąc je za coś niższego od gimnazjów, 
gdy tymczasem wykształcenie handlo 
we bynajmniej nie stoi niżej, jeśli cho 
dzi o jego kierunek ogólny, a przewyż 
sza bezwzględnie wykształcenie gim- 
nazjalne, jeśli chodzi o bezpośrednie 
przygotowanie do życia, o wychowa- 
nie gotowego obywatela. 

Tych słów kilka uważałem za sto- 
sowne podać do wiadomości publicz- 
nej, jako refleksje z wystawy 4-letniej 
Szkoły Handlowej. 

Jako wilnianin, chciałem przypom 
nieć Wilnu, że posiąda na swym tere- 
nie Szkołę, która jako najstarsza na 
ziemiach północno-wschodnich kuž- 
nia przyszłych pracowników na niwie 
gospodarczej, na poparcie i zaufanie 
naszego społeczeństwa zewszechmiar 
zasługuje. Jotes. 

   

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 
GZEERNANCZWARNAEE PIZA 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Koniec suwerenności Monaco. 

Największą, bezwątpienia, ofiarę 
molochowi kryzysu przyniosło księ 
stwo Monaco. Jak donosi „JI, K. G.* 

Książę Ludwik z Monaco przestał być 
suwerenem w swojem państwie. 

Mianowcie podpisał on na konferencji 
w francuskiem min. spraw wewn. nominację 
wiceprezesa francuskiej Izby deputowąnych 
Rouillon-Lafonta na ministra Monaco. 

Z tą chwiłą samodzielność państwa Mo- 
naco zostaje zniesiona, a staje się ono jed- 
nem z departamentów francuskich. 

Powodem tej decyzji był katastrofalny 
stan finansów kasyna w Monaco, które padło 

ofiarą kryzysu. Nowy minister francuski za- 
mierza zwolnić połowę dyrektorów i urzęd- 

ników kasyna, zaś pozostałym zredukować 
pobory o 30 proc.“ 

Gwałtu, masoni! 

Onegdaj prasa t. zw. „narodowa 
zamieściła  „rewelacje* paryskiego 
czasopisma „Revue Internationale des 

  

Socićłćs*, dotyczące masonerji w 
Polsce. Dowiadujemy się z nich, że 
do istniejących rzekomo w Warsza- 
wie 3-ch lóż należą prawie wszyscy 
wybitni działacze polityczni rządzą 
cego obozu i wielu wyższych wojsko- 
wych. W związku z tem znajdujemy 
w „Czasie* ciekawe uwagi pod wy- 
mownym tytułem ,„Masonerja i Ob- 
wiepol“: 

„Nie utrzymując tak bliskich stosunków 
z masonerją, jak narodowa demokracja = 
nie potrafi skontrolować, ani czy wymienio- 
ne loże rzeczywiście istnieją, ani też kto do 
nich należy. Ciekawa też rzecz, skąd fran- 
cuski tygodnik czerpał swoje tak szczegóło- 
we, tak precyzyjne informacje! Otóż pewnej 
wskazówki dostarcza znamienny ustęp arty- 
kułu: „Akcja masońska jest obecnie skie- 
rowana w Polsce przedewszystkiem przeciw- 
ko Kościołowi katolickiemu i przeciwko par- 
tjom, określającym się jako narodowe i ka- 
tolic S Wiemy, która to pratja w Polsce 
„określa się* jako narodowa i katolicka, i 

to naprowadza nas na trop źródła informacyj 
masońskiego paryskiego „Revue*. Wyszły one 
ze sztabu endecji w Warszawie, który nie 
śmiał w rodzimych organach ogłaszać szcz”- 
gółów tak niepewnych. Cel tej publ 
jasny. Chodziło o to, aby via Paryż p 
informację, że reżim obecny zwalcza Kościół 
Katolicki... A bon entendeur salut..." 

Te alarmy masońskie znalazły 
także echo w „Robotniku“: 

„Ograniczymy się do zacytowania jednego 

zdania „rewelacyjnego“ artykułu: 
„Wielka loża znajdowała się w Moskwie 

u brała Lednickiego: parawan umieszczony 
przed kominkiem, posiadał znaki i emble- 
maty masońskie". 

Znaki i emblematy masońskie na parawa- 
nie! Baczność! Wielkie niebezpieczeństwo ma- 
sońskie. A do tego parawan stał przed komin- 
kiem“, to napewno ma także jakieś ukryte 
znaczenie... Te bzdury przedrukowuje „Сале- 

ta Warszawska” na poważne. Tem gorzej — 

dla niej”. 

          

   

   

  

Nr. 159 (2401) 

LORNETUJEMY ŚWIAT. 
Hej bracia sokoli! 

Złota Praga jest miastem pięknem. Wi 

dniach 3—8 lipca tłumy gości podziwiało 

jej malownicze położenie, zamek na Hrad- 

ie, rynek Starego Miasta. Pyszniła się 

Wełtawa, spięta jedenastu mostami, pyszniły 

się 'prastare kościoły, pysznił się średnio- 

wieczny ratusz, 

cz 

  

Na ulicach tłok nieopisany. Przejść nie 

zdołasz, nie przepchawszy się łokciami, 

usłyszysz, co mówią do ciebie, taki gwar wie 

lojęzyczny dokoła. Czesi, Jugosłowianie, Po- 

lacy, Rosjanie, Bułgarzy... — tłumy przyja 

ciół zleciały się z czterech stron świata, Dwa- 

naście dworców Pragi wyrzuca wciąż czarne 

kłębowiska ludzi, gw da szlaków koleio- 

wych szle do Pragi setki przepełnionych po- 

nie 

  

   

  

ciągów. 

Na ulicach śmiech i wesele. Nie ujrzysz 

skrzywionej miny, nie usłyszysz narzekania 

na czasy. Nierzadko zagra powietrze rados 

ną gromką pieśnią. Wszędzie ujrzysz barwne 

mundury, wszędzie ujrzysz czapki z pióra- 

  

mi. 

To zlot sześćdziesięciu tysięcy sokołów z 

czterech stron światła do Pragi, 

Spójrz na trybuny stadjonu — widz:sz 

morze falujących głów. Lśnią jaskrawo so- 

kolskie mundury i letnie suknie kobiet. Grom 

ki pomruk płynie od trybun, napełnia cały 

plac. Huczy sześćdziesiąt tysięcy 

dzów, trzydzieści tysięcy „aktorów*, 

Lecz nagle cisza, tłum wsztrzymał oddech 

— nad 

to trzy ty: 

sto wi- 

stadjonem uniósł się szumiący obłok: 

ące gołębi rozniosło po Czechach 

zlot jest rozpoczęty. Jednocześnie 

rozległo się stukanie u, speaker 

powiedział radjoreportaż. 

  

     
  telegr: za- 

Orkiestra zagrała marsza. 

Zwartemi szeregami wmaszerowali sokoli. 

Wśród huku oklasków, wśród okrzykgw try. 

bun rozwijały się karne kolumny. Komendą 

megafonu: grom! — to sokoli stanęli na ba 

czność, z 

I oto siedemnaście tysięcy zabrzmiało so- 

kolską pieśnią: 

Hej bracia sokoli — wódz woła! 

Do słońca wznosimy raniona. 

Zwyciężym miłością i mocą sokoła — 

Wierzymy, że słabość—-zło—skona! 

Ten śpiew — jak grzmot — zapanował 

nad widzami, ten śpiew — jak grzmot —- 

przekonał tych, co wątpili Trybuny zamar- 

ły bez ruchu, lecz w sercach mas gra pew- 

ność: 

„.zło — słabość — skona! 

Po pieśni defilada — kolumny idą wśród 

burzy oklasków. Szereg za szeregiem łamie 

się, rozsyp zajmuje należne miejsce: 

Patrz: oto szachownica ciał, oto tryska w 

górę las rąk, Kołem, młyńcem, wirowaniem 

zatfalował cały plac. Raz, dwa, trzy, cztery 

jeden mąż ćwiczą tysiące. 

    

Niebiesko, niebiesko, biało, czerwone 

wśród tego iskry — to ćwiczą oddziały dru- 

chen, plastycznie gną się do ziemi. Gdy spoj 

rzysz uważnie na pierwszą dojrzysz mundur: 

błękitną spódniczkę, bluzkę białą, ozdobio- 

ną czerwonym krawatem. Ale zdałeka lśnią 

tylko barwy, barwy w wirowym ruchu, w 

plastycznym rytmicznym półtańcu. 

Spoglądasz na program, czytasz: ćwicze- 

nia z buławami Czytasz spokojnie obojętnie. 

A patrząc, drżysz ze wzruszenia: drży -żółty 

olbrzymi stadjon. Szybko migoczą buławy, 

niczem skrzydełka osy — nie dojrzysz ро- 

jedyńczego ruchu, tylko mrowie wirujących 

kół. Raz! — łamie się plac i strzela pro- 

mieniami w niebo, dwa — łamie się plac i 

bije potężnie w ziemię. I znowu koła i elip- 

Sy, znowu trzepotanie się skrzydeł owadzich, 

coraz szybsze, coraz zawrotniejsze. Aż. wce- 

szcie zwycięski pean: las buław krzyczy zwy 

cięsko. 

A kiedy szeregi się łamią, ty klaszczesz 

i krzyczysz z uniesienia, 
Ё 

Trzy dni trwały uroczystości, trzy dni 

trwał triumf. Przed zamknięciem zlotu 6ł 

tysiące sokołów przedefilowały przed prezy- 

dentem Massarykiem. Potem setki pocią- 

gów rozsypało się po smugach kolejowych 

gwiazdzistej Pragi. Tysiące serc tętniło w 

rytm pieś 

„miło zwyciężym, 

a słabość — zło — skona! 

    

Łodzią do Trok. 
Wtajemniczeni (niestety jest ich 

jeszcze stosunkowo niewielu) wiedzą 
co to znaczy. T. zw. ogół, jednak wy* 
trzeszcza oczy i uszy (nadstawia) — 
„Łodzią do Trok? Żarty...* 

Wcale nie, proszę pani(na). Naj- 
pierw to płynie się Wilją w dół. Mija 
się cuchnący brzeg, od szpitala Św. 
Jakóba poniżej ze dwieście—trzysta 
metrów, mija się most Zwierzyniecki, 
uroczy Zakręt (nie Zakret), liczne pla- 
że. zatrzymując się przy każdej choć 
chwilkę bo czasem jest, doprawdy jest 
co podziwiać! Ale o tem gdzieindziej. 

Szybko się toczą fale Wilji, prąd 
niesie mocny, a przy Ponarach i ni- 
żej, w łożysku gęsto usianem głazami, 
przechodzi wostrą bystrzycę, której 
pod górę, na spacerówce wziąć pra- 
wie niepodobna. Powrót tu będzie 
ciężki... 

Po prawej i lewej naprzemian 
uchodzą w tył liczne „,Buchty*, 
czyli wsie tej nazwy, dla odróżnienia 
kolejno numerowane. Buchta — za- 
kręt.zatoka, stąd nazwy. Najpiękniej 
jest chyba niedaleko Buchty trzeciej. 
tuż za Ponarami, a przed wielkim 
zakrętem, którym Wilja omija tu 
wspaniałe, wysokie o wiele ponad sto 
metrów (165 według mapy) urwiste 
brzegi. Widoki nadzwyczajne. — №е- 
wiele jest rzek w Rzeczypospolitej 
mogących się równać pięknością swo 
ją z Wilją. 

Stronami, daleko na lewym brze- 
gu Wilji, groźne zwały chmur grzmia- 
ły na horyzoncie i smugami ulewy 
łączyły się z ziemią. Słońce schowało 
się wkrótce za Ponarami i wiatr ude- 
rzał pod prąd, wstrzymując bieg mo- 
jej łódki. Opatruję niebo, rychło ule- 
wy oczekując. Ale owe zwały nie prze 
kroczyły Wilji. Wyładowały się w po- 
tężnej burzy nad Trokami i dalej, za 
Landwarowem, przysyłając mi na 
dwa kilometry przed Grzegorzewem 
p. Kureca, na krótko, rzadki deszcz. 

Potrzy i pół godzinnej, wolnej jeź- 
dzie, o g. 16-ej byłem w Grzegorze- 
wie. Szybko znalazła się fura, włado: 
wałem na nią moją „Naroczankę*, 
i pojechaliśmy najpierw przez las, 
potem obok imponujących urządzeń 
papierni grzegorzewskiej, z najcieka- 
wszym z nich wielkim, żelazobetono- 

wym akweduktem, dalej przez Wakę 
Kowieńską i znów przez las, wąską. 
kamienistą drożyną, wijącą się przez 
cudną dąbrowę, idącą aż do samych 
jakichś Maciuliszek, wpobliżu szosy 
fLandwarów—Ponary, do Wilji i z 
nią aż po granicę litewską. Wóz pod- 
skakuje na kamieniach a każde stuk- 
nięcie uderza mnie w samo serce nie- 
pokojem o łódź. Oj, a jeśli się po- 
obija teraz i będzie potem ciekła? 
Sprawdziło się potem niestety, choć 
jeszcze w nienajgroźniejszym stopniu. 
Przewidywania te psuły mi tymcza- 

  

sem moje upojenia urokami dąbro- 
wy. 

Niebawem skończył się nam ten 
baldachim dębów (nierzadko paręset- 
letnich), przejechaliśmy sporą wieś 
Nowy Landawrów i zaraz po nim 
piękny. ogromny park dóbr landwa- 
rowskich. Droga się tu wiła pięknie 
nad jeziorem, niestety w wielu miej- 
seach brudna, zaśmiecona, utrzyma- 
na dość niechlujnie. Gmach pałacowy 
niezbyt ciekawy. Mocno nadniszczo- 
na pseudo-gotycka, pretensjonalna 
budowa. 

Z landwarowskiego parku pół ki- 
lometra zaledwie do toru Wilno— 
Zawiasy, a tuż za nasypem w głębo- 
kiej kotlinie, niezbyt duże, ale bardzo 
miłe podłużne jezioro Baltis, czy Bal 
cik, jak je nazywają pobliscy miesz- 
kańcy. Tu kres ośmiokilometrowego 
tłuczenia się mojej łodzi na furze. 
Zostało jeszcze do jeziora Skajście 
(po litewsku czyste, choć ludnośii li- 
tewskiej tu niema) półtora kilometra 
jez. Balcik (baltas — białe) i nieco 
więcej niż pół—kanału. 

Kanał! Kiedy w zeszłm roku tę 
samą przebywałem drogę, był to ro- 
wek, którego nie można było wziąć 

w rachubę jako środek komunikacyj- 
ny w żadnym stopniu, Teraz, przed 
wyjazdem pewien mój kolega po pió- 
rze tyle mi o nim naopowiadał, że 
wędrowałem na pewnika. „Na dziesią 
tego — mówił — ma być skończony. 
Dwa metry osiemdziesiąt, szerokości, 
można będzie przeciągnąć każdą 

   

  

  

  

16dž“. Tu mi się mina trochę prze- 
ciągnęła. Wolałbym wiosłować niż 
ciągnąć. „Wola Boska* — jąk mówi 
inny Józio, dobre i to. Lepsze niż tłu- 
czenie łodzi jeszcze przez dwa kilome 
try wozem. 

Dopłynąłe mdo wylotu kanału, pa- 
trzę — rów niewiele większy. Kajak 
to się jako tako przepchnie ale jakaś 
(wcale nie największa) łódź sporto- 
wa? Z początku szło znośnie, ale po- 
tem! Wpłynąłem między dwa słupki 
cembrowiny i ani rusz, Tylko wracać 
z bystrym prądem do jez. Balcik i 
wsi Pańkowszczyzna, tam wynająć 
furę i przewieźć łódkę do jeziora. 
Ambicja jednak nie pozwala, zresztą 
żal łodzi na trzęsienie furą. Wynalaz- 
łem kawał grubej deski, położyłem 
wpoprzek kanału i wyciągam łódź na- 
wierzch. W rezultacie przeciągnął. 
bym, ale potrwałoby to dość długo. 
Tymczasem jednak, jakaś niewiasta 
mimo przechodząca, przysłała mi z 
własnej inicjatywy sympatycznego 
młodzieńca z Żydziszek, takiej wio- 
ski nad Skajściem i we dwóch jakoś 
łódź przetransportowaliśmy. Panie! 
Cóż to była za robota! Po piersi w 
wodzie przewracaliśmy biedny mój 
statek parę razy, aż raz mój pomoc 
nik, dźwigający cięższy koniec upu- 
Ścił go, aż się cała łódź zatopiła z kre- 
tesem. Trzeba było ją wyciągać, wo” 

dę wylewać i tak po godzinie do- 
brnęliśmy do końca kanału. Ach. do- 
stało się przy tej okazji majstrom, 
którzy go ,poszerzali* i „koledze po 

piórze”, za „bujanie. Lepiej było 
wcale tego nie ruszać, niż zacząć tak 

późno przed samemi regatami i zro- 
bić tak niewiele, zwłaszcza w porów- 
naniu z wieściami, które o tem krą- 
żyły. Coprawda jeszcze parę słupków 
usuniętych odpowiednio, jużby sytu- 
ację poprawiło i możnaby było jed- 
nak sportową łódź z „odsanniami'* 
(niezbyt wielką!), przeciągnąć. 

Był już dobry zmrok, gdy wyPły” 
nąlem na Skajšcie. Ciemnialo coraz 
bardziej i tylko woda  połyskiwała 

szybką i krótką falą, pluszcząc o bur- 
ty mojej łodzi, Po całem jeziprze za- 

częła się rozsnuwać lekka mgła, prze- 
słaniając powoli, majaczące na od- 
ległych brzegach sylwety lasu. Nie- 
bawem te, które opuściłem znik- 
nęły zupełnie, wraz z temi z prawa 

iz lewa i czas pewien mknąłem niby, 
w białej, szczelnie, od Świata zawoa- 
lowanej, pustyni wodnej. Go za roz- 
kosz! Sam, zupełnie sam, tylko z moją 

wierną „Naroczanką“, ktėra w nad- 
naroczańskiej wiosce urodzona, po- 
znała za mną dalsze wody (czasem 
bardzo burzliwe) Narocza, Miastra, 

całą długość rodzinnej rzeczki, Naro' 
czanki, kilkaset kilometrów Wilji, a 
w roku zeszłym w ten sam sposób 
także i jeziora Trockie, Cisza niemal 
całkowita, przerywana tylko plus- 
kiem moich wioseł, fali o dziob łódki 
i trzaskiem rakiet, wylatujących od 
czasu do czosu z za widnokręgu. Og- 
nista kresa — a potem w wiele se- 
kund, daleki — słaby huk. To obóz 

kadetów lwowskich żegnał uroczyście 
Troki. 

Powiał silniejszy wiatr, i za mną, 
zprawa zaczął się z mgły wyłaniać 
ciemny, zalesiony półwysep. Za nim 
znów niewiadoma roztocz jeziora i— 
jakieś nikłe światełko na prawo 
wskos daleko, daleko. Minąłem jedną 
i drugą wyspę, Światełko rosło i ro- 
sło razem ze swojem tłem. Było to ja- 
kieś duże, wyjątkowo jasne ognisko, 
tłem za ścypel jeziora. Dolatywały 
mnie już jakieś głosy najpierw ko- 
biece a potem i męskie. Podpłynąłem 
bliżej i usłyszałem rozmowę. Tema- 
tem była tajemnicza, obca łódź, krą- 

żąca nocą przy brzegach półwyspu, 
łódź — moja... 

Kto tu obozuje? — pytam. 
— Harcerze i harcerki... a kto py- 

ta? (głos niewieści). 
— Stary harcerz... 

— Nie, tu wycieczka hydrobiolo- 
giczna, prostuje głos męski, jak się 
później dowiedziałem — prof. Priif- 
fera, który stale przebywa w Trokach, 
prowadząc odpowiednie badania je- 
zior, wraz ze swoimi asystentami i 
słuchaczami. 

Ruszyłem dalej mijając niezadługo 
prom zatroczański, potem jeszcze je= 
den półwysep, z za którego wypłynęło 
jarzące się, w niewielkiem już odda- 
leniu, światłami swoich oken schro- 
nisko Ligi Morskiej — cel mojej po- 
dróży. S. Z. KI. 

AB oO
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MIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Na zgliszczach Lidy. 

Żołnierz, który uległ wczoraj wypadkowi, zmarł. 
Pogłoski o podpaleniu. 

LIDA, 14.VII. (Pat). Pomimo zlo- 
kalizowania ognia budynki, które pa- 
dły wczoraj pastwą pożaru, płoną w 
dałszym ciągu. Straż i 50 żołnierzy 
pracuje cały dzień. 

Q godzinie 14 m. 30 naskutek sza” 
lonej wichury, jaka przeszła nad Li- 
da, pożar omal się nie wznowił. Mia- 
sto znów zostało zaalarmow. rykiem 
Syren. Na miejsce pożaru przybyły 
wszystkie straże, a nawet samochoda- 
mi zostało dowiezione wojsko (5 p. 

lotn.), Na szczęście ałarm okazał się 

zbyteczny. 

Nad zgliszezami unoszą się tumany 
dymu. Jedna sikawka motorowa pra” 
cuje bez przerwy cały dzień. Straże 
grodzieńska, miejska i ochotnicza, już 
odjechały. Żołnierz, który wczoraj u- 
legł wypadkowi, zmarł. 

Dokładnej wysokości strat dotąd 
nie ustalono. Obiegają pogłoski, iż po- 
żar powstał wskutek podpalenia. 

Krwawe Żniwo zabawy weselnej. 
Jeden zabity, 

W nocy z dnia 13 na 14 b. m. we wsi 
Strzelezukach, gminy mickuńskiej w czasie 
vdbywającego się wesela u Wincentego Koz- 
łowskiego wynikła bójka podczas której zo- 
stał ugódzony neżem w pierś Mieczysław 

drugi ranny. 
Marciszewski lat 25 z zaścianka Swierle tejże 
granicy przez Józefa Stankiewicza ze wsi Gó 
ra eraz mocno zraniony drugi osobnik niez- 
nanego nazwiska. Marciszewski zmarł na 

miejseu. (e). 

Ofiara upałów. 
W dniu wezorajszym mieszkanka Smor- 

gcń Anna Chodosz (mężatka 43) w czasie 
największego upału ućała się do pobliskiej 
rzeki Oksny, eelem użycia kąpieli. 

W| chwili kiedy rozbierała się dostała na- 
gle porażenia słonecznego i wpadła wprost 
do rzeki. Pomimo, że została natychmiast 
wydobyta z wody po kilku minutach zmarła. 

Ujawnienie biura werbunkowego 
na pograniczu sowieckiem. 

W. ostatnich dniach na pograniczu pol- 
sko-sowieckiem w rejonie Michniewicz za 
trzymano kilkunastu włościan, pochodzących 
z terenu polskiego, którzy za namową agi 
taterów komunistycznych zamierzali przedo- 
stać się do Rosji sowieckiej, gdzie według 
zapewnień wysłanników keminternu mieli 

cGtrzymać pracę. 
W związku z tym wypadkiem władze K. 

O. P-u w dniu wczorajszym we wsi Turce 
ujawniły zakonspirowane biuro werbunko- 
we, którego emisarjusze przeprowadzali wer 
bunek na wyjazd. Aresztowano 3 osoby, 

Likwidacja szajki przemytniczej 
na pograniczu polsko-litewskce-łotewskiem. 

Wi rejonie Turmont organa K. O. P. 

zlikwidowały szajkę przemytniczą, grasujacą 
od dłuższego czasu na pograniczu polsko-ło- 
tewskiem i litewskiem. Aresztowano 6 osob. 
Na czele bandy przemytniczej stali: Józef 
Kordzielis i Przemysław Madziak z Łotwy. 

Banda ta była plagą pograńicza już od 

  

szeregu miesięcy, Kilkakrotne obławy po- 
czątkowo nie dawały pozytywnego rezultatu 
gdyż szajka ta doskonale orjentowała się w 
terenie i miała swój własny wywiad wśród 
okolicznych mieszkańców. Banda trudniła 
się przeważnie przemytem cukru i totoniu. 

Chcieli spalić szkołę. 
Z Trok donoszą, że w dniu wczorajszym 

dwóch nieznanych osobników w pobliżu 
miejscowości Romańce zamierzało podło 
ogień pod budynek szkolny w Wiiślen 
Zamiar ten udaremniony został przez Wi 
dysława Puszkę stróża miejscowej szkoł 

Jednego z podpałaczy czujny stróż szkol- 

   
   
   

  

ny zdołał zatrzymać, drugi tymczasem 
zbiegł i zatarł za sobą Ślady ucieczki. 

Zatrzymanym okazał się 25-letni Paweł 
Dundzin, pochodzący z Sumiliszek, W; spra- 
wie tej władze śledcze prowadzą dochodze- 
nie. 

  

Miejski) -:* 
Kińe -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku     

Film osnuty na tle zna- 
nej operetki Oskara Strausa 

wykonany przez najznakomitszych amantów świata 

Luisy Vernon, Villi Foitsch i in. 

OSTATNI WALC 
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WYTWÓRNIA WĘDLIN 
Rodziewicza Antoniego 
w Szczuczynie (k/Lidy), przy ul. Wileńskiej 4, 

poleca Sz. Klijenteli swe wyborowe pod względem smaku i dobroci towary. 
Na składzie: salamin, litewska, moskiewska, bałerony, sucha wędzona i polędwica 

oraz słonina stara i świeża jak również sadła i t. d. 

CENY BARDZO NISKIE.    
Kościeniewicze 

pow. wiiejski. 

Sitkówka na wsi. 

Siatkówka, słusznie zaliczana do naj- 
zdrówszego współczesnego sportu, zaczyna 

cieszyć się dużem powodzeniem ód mło 
dzieży wiejskiej, szczególnie męskiej, zrze- 

szonej w najrozmaitszych organizacjach. W 
Kościeniewicach przy Straży Ogniowej 

a w Krzywiczach — przy oddziale „Strzełca* 
zostały zorganizowane drużyny siatkówki. 

W: czerwcu r. b. doszło do 2-ch spot 

tych drużyn; jakkolwiek drużyna krzyw 

jest jeszcze młodą jednak ma tendencję do 
zdobycia pełnowartościowej formy gry jak: 
podawanie, ścinanie, kiwanie i t. d. Zaw 
dzięcza to temu iż ma w swem gronie zna- 
nego na terenie naszego powiatu sportowca 

smonta, który powierzoną swej pieczy 
drużynę systematycznie trenuje. 

Pierwsze spotkayie odbyło się w Krzy 
wiczach dnia 12 czerwca; o ostatecznych wy- 
nikach rozstrzygnęła trzecia partja która da- 
ia 15:19 na korzyść Kościeniewicz. Drugie 
spotkanie odbyło się w Kościeniewiczach dn. 
26 czerwca które dało 30:24 na korzyść Koś- 
cieniewicz. Sędziował w Košcieniewiczach 
miejscowy proboszcz ks. A. Żemło a w Krzy- 
wiezach — sierżant Wiójciszko. 

Podobne spotkania drużyn sportowych 
poza wartością popularyzowania pewnej ga- 
łęzi sportu ma i to znaczenie, że przyczynia 
się do zacieśniania węzłów koleżeńskich po- 
między członkami organizacyj, istniejących 
na terenie sąsiednich gmin. a. K; 

Łyngmiany. 
Pożyteczna praca wśród litewskiej 

ludności pogranicznej. 

    

            

  

Od pewnego czasu praca społeczno-oŚWwia- 
towa zaczyna zdobywać coraz większe zro- 
zumienie wśród ludności litewskiej. Rezul- 
taty te daje się osiągnąć dzięki całemu sze 
regowi ludzi z pośród nauczycielstwa z 
kowego, którzy z całem zaparciem się do- 

kładają wszelkich starań by 1aniejszość 
tew: przychylnie ustosunkować do Pań- 
stwa, a młodzież wychować na dobrych oby 
wateli. Za potwierdzenie tych wysiłków i 
dążeń niechaj posłużą organizowane przez 
auczycielstwo w roku bieżącym t zw. 

„Święta Pieśni* które w znacznym stopniu 
przyczyniają się do duchowego zespolenia 
młodzieży, wyrabiając w nich szlachetne 
współzawodnictwo zbiorowe. To samo doty- 
czy gminnych świąt wychowania fizycznego. 

Ostatnio w dniu 3 lipca staraniem Za- 
rządu Ochot. Straży Pożarnej w Łyngmia- 
nach nad granicą litewską w powiecie świę- 
ciańskim została zorganizowana na większą 
skałę impreza ludowa urozmaicona zawoda- 

mi sportowemi i pożarniczemi. Z całej gmi 
ny ściągnęły tłumy ludzi do fol. Ledakinie, 
gdzie przygotowano tereny pod mając) się 
odbyć zawody. Ludność z ogromnem zainte. 
resowaniem śledziła przebieg nieznanej i 
nigdy nie widzianej na tym terenie imprezy, 
Do poszczególnych konkurencyj stawało dwu 

„dziestu kilku zawodników, rekrutujących się 
wyłącznie z młodzieży wiejskiej, którzy brali 

    
    

  

  

  

CENY BARDZO NISKIE. 
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udział w biegu kolarskim na 5 km. w biegu 
płaskim na 2 km. 800 m. i 100 m., w pływa- 
niu na 100 m., w skokach wzwyż i wdał. 
Osiągnięte wyniki w powyższych konkuren- 
cjach b, jak na zbyt mało wytrenowanych 

” dość dobre, 

Po zawodach sportowych odbyły się za- 
wody strażackie, poczem przy dźwiękach 
orkiestry dętej Koła Młodzieży Wiejskiej 
w Kołtynianach rozpoczęła się zabawa lu- 
dowa na wolnem powietrzu urozmaicona 
śpiewem i roóżnego rodzaju rozrywkami jak 
huśtawki, gigant i Ł. d. 

Malowniczość okolicy i ogromne zado- 
wolenie ludności, oraz rozbawienie młodzie- 
ży robiły na obserwatorze bardzo przyjem- 
ne wrażenie. Wiieczorem przy świetle pc- 

chodni zostało dokonane rozdanie skrom- 
nych nagród dla zawodników. 

Rozdanie nagród poprzedził krótkiem prze 
mówieniem Prezes Straży Pożarnej p .Mar- 
jan Święcicki, który podkreślił ogromne 
znaczenie sportu w wychowaniu młodzieży 
na silnych duchowo i fizycznie ludzi. 

Zabawa trwała do rana 

Dziwnym wydawał się wszystkim brak 
tym razem kogokolwiek z K. P. O. aczkol- 
wiek impreza odbywała się o dwa km. od 
granicy. Dotychczas miejscowe organizacje 
zawsze były popierane przez D-two 20 Bao- 
nu, a były D-ca p. płk, Kobyłecki zdołał so- 
bie zaskarbić wielkie znaufanie ludności nad- 
granicznej i wdzięczność pracowników spo- 
łecznych za wydatne popieranie ich wysił- 
ków. 

Organizatorzy imprezy napotkali również 
z zupełnie niezrozumianych względów na 
brak poparcia ze strony pow. Komitetu W. 
F. i tu dał się widzieć brak kogokolwiek z 
przedstawicieli tegoż Komitetu. Należy 
przypuszczać, że na przyszłość podobne im- 
prezy organizowane z inicjatywy organizacyj 
społecznych najdą odpowiednie zrozumienie 
i poparcie wśry/d czynników odgrywających 
decydującą rolę na terenach pogranicznych, 
Cześć tym, co mimo przeszkód tak pożytecz- 
ną pracę wśród naszych braci Liwinów pro- 
wadzą, Jan Bolas. 

2 pogranicza, 
Utonięcie żołnierza KOP. w jeziorze 

Usza. 
W. dniu 12 b. m podczas kąpieli w je- 

ziorze Usza utenął Władysław Jędrzejak lat 
22, strzelec KOP., na odcinku Lyngmiaun 

Zwłoki wydobyto (e) 
as | 

Jakie zyski przynosi wieža 
Eiffla? 

Na zebraniu dorocznem  akejonarjuszv 
tow. wieży Eiffla w Paryżu stwierdzono, że 
wieża w r. 1931 dała ogółem 7 miljonów tran 

ków dochodu brutto, z czego wypadło na 
czysty zysk 3 miljony franków. Sam tyłko 
Citroen płaci rocznie 300,000 franków za 
prawo umieszczenia reklamy świetlnej 
swoich samochodów na wieży. Resztę doclio- 
dów tworzą opłaty wejściowe na wieżę, dzier 
żawne reustauratorów, kawiarni i sprzedaż 
pocztówek. 
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Wielka narada w sprawie reorganizacji pracy 
i redukcyj personalnych w Magistracie. 

Dowiadujemy się, że kąt widzenia 
Magistratu na sprawę redukcyj perso- 
nalnych został zasadniczo zmieniony. 
Za podstawę obecnie bierze się reor- 
ganizację wszystkich wydziałów i 
biur Magistratu. Mówiąc przykłado- 
wo reorganizacja ta ma na celu do- 
konanie podziału pracy w ten sposób, 
by tam gdzie pracuje obecnie 10 urzę 
dników, wystarczyło powiedzmy 7. 
Zastosowanie tego systemu uważane 
jest przez czynniki fachowe za naj: 
bardziej z punktu widzenia interesów 

Jaką będziemy mieli 
Onegdaj do późnego wieczora ob- 

radowała w Magistracie specjalna 
Komisja powołana do opracowania 
nowetj taryfy autobusowej. Obecnie, 
jak wiadomo, obowiązuje taryfa tym- 
czasowa, aż do czasu opracowania i 
wejścia w życie nowej. Zasadniczo są 
dwa projekty taryf: jedna jest kon- 
cepcją Magistratu, druga Arbonu. Po 
zaznajomieniu się z obu projektanii, 
wywiązała się dłuższadyskusja w wy- 
niku której Komisja jednogłośnie u- 
znała za najbardziej korzystną taryfę 
opracowaną przez Magistrat. 

Taryfa ta, jak się dowiadujemy, 

przewiduje za przejazd w granicach 
centrum miasta bez względu na ilość 
przystanków i długość trasy opłatę 
w wysokości 20 groszy. O ile pasażer 
jedzie z peryferyj miasta do któregoś 
z przystanków położonych w śród- 
mieściu dopłaca do tej zasadniczej 

    

miasta racjonalne, co więcej system 
ten pozwoli na przeprowadzenie re- 
dukcyj w szerszym zakresie. 

Dla omówienia szszegółów i opra- 
cowania planu Magistrat zwołuje na 
dzień 19 b. m. specjalną naradę z u- 
działem profesora skarbowości Uni- 
wersytetu Wileńskiego p. Gutkow- 
skiego, naczelnika wydziału samorzą- 
dowego Urzędu Wojewódzkiego p. 
Rakowskiego i delegata rządowego 
przy magistracie p. Ad. Piłsudskiego. 

taryfę autobusową? 
opłaty jeszcze 10 gr. t. j. płaci 30 gr. 

Przejazd z jednego krańca miasta 
do drugiego kosztować ma w myśl ta- 
ryty opracowanej przez Magistrat— 
40 groszy. Jest to opłata maksymalna, 
droższych biletów taryfa nie przewi: 

duje. 
Stanowisko zajęte przez Komisję 

zostało zakomunikowane Towarzyst- 
wu Miejskich i Zamiejskich Komuni- 
kacyj (Arbon) z jednoczesną prośbą 
wydelegowania swoich przedstawicie 
li dła uzgodnienia tej kwestji. W zwią 
zku z tem w początkach przyszłego 
tygodnia ma się odbyć wspólna nara 
da przedstawicieli Magistratu, Rady 
Miejskiej i Arbonu, na której kwestja 
nowej taryfy ma być ostatecznie uz- 
godniona, poczem zostanie natych- 
miast skierowana na plenarne posie- 
dzenie Rady Miejskiej dla ostateczne- 
go zatwierdzenia. 

  

Aresztowany mężczyzna zamienił się 
w więzieniu na... kobietę. 

Wi jednem z więzień wileńskich dokona- 

no w tych dniach niezwykle sensacyjnego 
odkrycia. Odkryto, iż jeden z aresztantów 
jest w rzeczywistości... kobietą. Szczegóły te- 
go niezwykłego wypadku są następujące: 

Przed kilku dniarii wpobliżu Olkienik za 
stał zatrzymany jakiś podejrzany osobnik, 
który wałęsał się w okolicy i co do którego 
policja miała pedejrzenie iż przeszedł on 
nielegałnie granicę z Litwy do Polski. 

Zatrzymany osobnik przedstawił doku- 

menty na nazwisko Stanisjawa Wojeiechow 
skiego. 

Podczas badania odmówił on wyjaśnień 
w jakim celu przybył do tych okolic, €o 
wzmocniło podejrzenia, osadzono go więc w 
więzieniu Dopiero w więzieniu wyszły najaw 
rewelacyjne szczegóły — tajemniczy aresz 
tant okazał się kobietą, a właś e nazwisko 
więźnia jest — Stanisława Wojciechowska. 

Dalsze dcekcdzenie policyjne niewatpli- 
wie wykaże czem spowodowana była wspom 
niana maskarada Stanisławy  Wiojciechow- 
skiej. (e). 

  

      

Zuchwały napad na uł. Szkaplernej. 
Wi dnin wczorajszym w godzinach poran- 

nych na ulicy Szkaplernej dokonano napa- 
du na przesiębiorcę budowlanego Adama 
Cieślaka zam przy ulicy Kijowskiej 32. Do 
przechodzącego ulicą Cieślaka podbiegło na- 
gle kilku znanych mu z widzenia mieszkań- 
ców tej ulicy, którzy zaczęli go dotkliwie bić. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 14/VIl — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 733 

Topereturasśtednia( s 100 G 
ad najwyższa - 32° С. 

najniższa — 17° С. 
Opad: 3.6 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek. 
Uwagi: po południu przelotny deszcz. 

MIEJSKA. 

— Przyrost dzieci w wieku szkolnym. Po- 
zorycznie dokonanych pbliczen 
eżącym nastąpi dalszy i to dość 

znaczny przyrost dzieci w wieku szkolnym. 
Ogółem do powszechnych szkół  publicz- 
nych na terenie Wilna zapisano na nowy 
rok szkolny 18000 dzieci. W: stosunku do 
roku ubiegłego jest to wzrost o blisko 3000 
dzieci Sytuacja w szkołach żydowskich w 
nowym roku szkolnym pozostaje bez zmian. 

‚ — Wątpliwa pozycja budżetu. Dowiadu- 
jemy się, że Komisja Finansowa wstawiła 
do nowego preliminarza budżetowego pozyc- 
ję w wysokości 100.000 złotych na subwencje 
nieobowiązujące przeznaczone dla instytucyj 
o charakterze artystycznym bądź sportowyn:. 

Zaznaczyć należy, że pozycja ta nasuwa 
wiele wątpliwości, wobec ogromnie krytycz 
nego stanu finansowego miasta i już w roku 
bieżącym mimo uchwały Rady Miejskiej — 
świadczenia nieobowiązujące wypłacone zo- 

stały zaledwie w 50 proc. sumy preliminowa- 
nej. 

— Zmiana na stanowisku dyrektora „Ar- 
bonu* w Wilnie. — Dowiadujemy się, że 
dotychczasowy dyrektor Towarzystwa Miej- 
skich i Zamiejskich Komunikacyj hr. Tarłło 
naskutek żądania Adolfa Saurera został zwol 
niony z zajmowanego stanowiska i już opu- 
ścił Wilno. 

Tymczasowe pełnienie obowiązków dyrek 
tora poruczono p. Drechiśle. 

Zmiana na stanowisku dyrektora „Arho- 
nu* spowodowana została podobno niezado- 
woleniem jakie wywołała w różnych sferzch, 
dotychczasowa działalność Towarzystwa. 

UNIWERSYTECKA. 
— Z Wydziału Humanistycznego 0. $. В. 

W roku akademickim 1931-32 wydano 51 
dyplomów na stopień magistra filozofji, a 
mianowicie: w zakresie filologji polskiej 17, 
w zakresie filologji klasycznej 3, w zakre- 
sie filologji francuskiej 5, w zakresie hi- 
storji 24, w zakresie nauk filozoficznych 1 
i w zakresie elnologji 1. 

   

   

   

    

Z POCZTY. 

— Pośrednietwo  pocztowo-telegraficzne. 
Dnia 10 lipca r. b. uruchomiono pośrednictwo 
*pocztowo-telegraficzne „Wilno — Jerozolim- 
ka* o zwykłym zakresie działania. Pośredni- 

ctwo przydzielono do urzędu Wilno 1. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Zarząd Główny Związku Obrońców 
Wilna i b. Żołnierzy Litwy Środkowej n.- 
niejszem 'podaje do wiadomości tych człon- 
ków, którzy wpłacili jakiekolwiek bądź ви- 
my, a nie otrzymali formalnych pokwitowańi 
że trzeba się zgłosić do tutejszego Sekretar. 
codziennie w godzinach urzędowych od 18 

NIKA 

Jeden z napastników, wyrwał Cieślakowi bu- 
telkę z herbatą „którą ten trzymał w rękach 

i uderzył go nią w głowę. 

Cieślaka w stanie groźnym przewiezione 
do szpitala Żydowskiego. 

(e). Policja prowadzi dochodzenie. 

do 19-ej, celem 
kwitów, 

otrzymania omawianych 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. WI piątek dnia 15 

b. m. w łokalu przy ulicy Przejazd 12 odbę 
dzie się LXXXVI zebranie nadzwyczajne Kiu 
bu Wiłóczęgów Senjorów, Początek o godz. 
19 min. 30 Na porządku dziennym sprawy 
wewnętrzne Klubu. Obecność wszystkich 
członków konieczna. 

  

RÓŻNE. 
— W, sprawie koneesyj dla przedsiębiorstw 

autobusowych. Na zasadzie ustawy o konce- 
sjonowaniu przedsiębiorstw autobusowych, 
która wchodzi w życie z dniem 18 b. m. 
przedsiębiorstwa istniejące już w chwili o- 
głoszenia tej ustawy, t. j, w dniu 18 kwict- 
nia mogą w dalszym ciągu funkcjonować 
bez uzyskania koncesji, aż do zużycia po- 
siadanych pojazdów mechanisznyhh, nie dłu 
żej jednak niż przez okres dwóch łat od da- 
ty ogłoszenia usławy, . 

Przedsiębiorstwa te muszą jednak do dnia 
18 b. m. uzyskać zatwierdzenie przez władzę 
administracyjną taryfy i rozkładu jazdy, 
raz złożyć kaucję lub polisę ubezpieczeniową 
na zabezpieczenie roszczeń za Śmierć lub 
uszkodzenie cielesne podróżnych i obsługi 
pojazdów. 

— Ujawnianie cen przedmiotów powszed 
niego użytku. Ministerstwo spraw wewnętrz- 
nych wydało ostatnio okólnik, przypomina- 
jący obowiązek ujawniania cen przedmiotów 
powszedniego użytku. Przepisom ujawniania 
cen podlegają składy, sklepy, jatki mięsne, 
restauracje, cukiernie, bufety kolejowe, stra. 
gany, oraz inne przedsiębiorstwa sprzedaży 
przedmiotów powszedniego użytku, 

Za przedmioty powszedniego użytku, po- 
dlegające obowiązkowi ujawniania cen uwa- 
żane są w znacznej części ziemopłody i prze- 
twory rolne, jarzyny, nabiał, ryby, potrawy: 
i napoje w restauracjach, owoce, mięso, wę 
dliny, tłuszcze jadalne, bydło, nierogacizna, 

    

artykuły kolonjalne, odzieżowe, opałowe, 
oświetleniowe, pasza, artykuły budowlane, 
artykuły gospodarstwa domowego, skóry, 
przybory szkolne i materjały piśmienne, ar- 

tyłuły apteczne i t. d. 
Za brak cen na towarze, oraz za brak 

cennika odpowiada właściciel przedsiębior- 
stwa. 

Obowiązek ujawniania cen polega na 
bezpośredniem uwidocznieniu tych cen na 
przedmiotach powszedniego użytku, oraz na 
wywieszeniu cennika, 

— Emigracja do Brazylji. Syndykat Emi. 
gracyjny podaje do wiadomości, że do Bra- 
zylji mogą wyjeżdżać następujące kategorje 
emigrantów: 1) posiadacze affidavitów, wy- 
stawionych przez krewnych w Brazylji, 2) 
osoby nie mające affidavitów które mogą się 
wykazać 'posiadaniem, poza opłaceniem ko- 
sztów przejazdu po 300 dolarów, od dzieci 
poniżej lat 12-11 wymagane jest posiadanie 
kwoty w wysokości 200 dolarów, 3) rodziny 
osadnicze nie posiadające wezwań, a udające 
się do Brazylji w celach osadniczych. Tere- 
ny dla osadników położone są w północnej 
części Parany. Rodzina rolnicza winna się 
składać przynajmniej z dwóch osób zdol- 
nych do pracy na roli. Od osadników wy- 
magane będzie posiadanie pieniędzy w wy- 
sokości około 3.000 złotych, wliczając w to 
koszta podróży zadatku na ziemię i począt- 
kowe wyżywienie rodziny. Suma ta będzie 
się wahała w zależności od iłości członków 
rodziny. (Iskra). 

— Podziękowanie. Włiszystkim tym któ- 
rzy wzięli udział w pogrzebie nieodżałowa- 
nego mego męża Ś. p. Michała Masłowskiego 
właściciela domu przy ulicy Oszmiańskiej 4, 
tą drogą składam serdeczny Bóg Zapłać. — 
Pogrążona w smutku i żalu — Żena. 

  

TEATR | MUZYKA 
— Pierwszy występ Teatru Rosyjskiego. 

Dziś w piątek 15 lipca o godz. 8.30 wiecz. 
Teatr Rosyjski z Rygi po raz pierwszy wy: 
stąpi w Teatrze Letnim w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim, W dniu tym ukaże się wspa- 
niały dramat w 4 akiach A. N. Ostrowskiego 
p. t. „Wiinni bez winy”. Teatr Ryski znany 
już w Wilnie z poprizednich występów bu- 
dzi wśród naszej publiczności najwyższe za- 

interesowanie, 
Jutro w sobotę 16 b. m. o godz. 8.30 ko- 

medja J. Dymowa p, t. „Śliska droga”. 

— Ostatnie przedstawienie „Od kanapy - 
do fotela* w Lutni. Dziś w piątek 15 lipca 
o godz. 8,15 wesoła i pogodna komedja p. 
t. „Od kanapy.. do fotela*, Ciekawe środo- 
wisko, świetne typy, humor i werwa tej ko- 
medji — nastrajają widzów na wesoły ton 
i zmuszają do niepohamowanego śmiechu, 
„Od kanapy... do fotela* ujrzymy dziś po 
raz ostatni. 

Jutro w sobotę 16 b. m o godzinie $.15 
po ocenach zniżonych szampańska tars: 
„Awantura w raju* specjalnie przeniestona 
do Lutni. 
— W. niedzielę po południu „Polacy w A- 

meryce* w Teatrze Letnim. W: niedzielę dnia 
17 lipca po południu o godzinie 4 weso- 
ły i melodyjny wodewil Danielewskiego ze 
špiewami i tańcami p. t, „Polacy w Ame- 
ryce* po raz ostatni jako widowisko popałud 
niowe. Ceny miejsc zniżone, 

— Najbliższa premjera w Teatrze Letnim 
W: nadchodzący wtorek dnia 19 lipca o godz 
8.15 w Teatrze Letnim odbędzie się premje- 
ra arcywesołej farsy p. L. „Florette et Pata 
pon*. Rakiety najwyszukańszego dowcipu i 
humoru tryskać będą na rozbawioną widow 
nię — a śmiech i zabawa jakie wzbudzi ta 
sztuka staną się niezbędną potrzebą dnia, 
Bilety w kasie zamówień. Е 

— Park im. Żeligowskiego. Opera na 
wolnem powietrzu pod protektoratem W'I. 
T-wa Filharmonicznego, Dziś „Faust* opera 
K. Gounod'a w 5 aktach w no obsadzie. 
Udział biorą: art. opery Katowickiej SŁ Na- 
rocz-Nowicki (Faust) art. oper) 
Michał Martin (Mefisto), art. op. Katowiekiej 
Adam Kopciuszewski (Wialentyj, Wanda Her 
drich (Małgorzata), Nina Pekarówna (Marta), 
W. Niedzielko (Wagner), A. Potopowiczow 
na (Siebel) oraz studenci, żołnierze, miesz- 
czanie, dziewczęta i dzieci, W; drugim obra- 
zie tańce. Wspaniały chór operowy, cały zi 
spół orkiestry symfonicznej prze: ko 
racja pomysłu Wiiesława Makojni 
serja prof. A. Ludwig, Operę prowadzi ka- 
pelmistrz dyr. R. Rubinsztejn, 

Jutro ,, ulik Sewilski* opera komiczna 
w 2 aktach z prologiem 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 15-go lipca 1932 roku. 

gnał czasu. 15,10: Program dzien 
Muz. z płyt. 15,35: Kom. met. 15,40 

Różne zespoły instrumentalne i głosowe. — 
16,35; Kom. LOPP. 16,45; Recital spiewaczy 
p. Czuchowskiej (sopran). 17,15; Poezja 1i- 
ryczna kresów wschodnich przeczyta T. Byr- 
ski. 17,30: Wesołe płyty. 18,00; „Lekarz cha 
rego šwiata“ odcz. wygł. W. Rogowicz. 18,20 
Muz. tan. 19,15; Z zagadnień litewskich. -- 

19,30; Program na sobotę. 19,35; Prasowy 
dziennik radjowy. 19,40; Przegląd prasy rol 
niczej krajowej i zagranicznej. 20,00; Kon- 
cert symf. 20,45; Feljeton aktualny. 21,00; 
Koncert. 21,50; Kom. 22,00; Kom. i muz. 

tan. 22,40; Wiad, sport. 22,50; Muz. tan. 

   

  

     

          

  

  

  

   
   

      

   

  

       

    

  

  

   

SOBOTA DNIA 16 LIPCA 1932 ROKU. 

11.58 
   

sgnał czasu. 15.10: Program dzicn 

   
ny, 15.15: Muzyka popularna (płyty). 15.25: 
Kom. m 0: Wiadomości wojskowe. 

Audycja dla dzieci. 16,05: Muzyka z 15.40: 
td Rozmaitości. 16.50: „Co nas bo- 

chadzka Mika po mieście, 17.00: 
Muzyka cygańska. 18.00: Koncert życz 
18.50: Reportaż z centrali telefonicznej. 19. 
Tygodnik litewski  19.30:Program na 
djielę. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 
19.4 Ja srebrnym ėkranie“ premjery (“i 
mowe. 19.55: Rozmaitości, 20.00: Muzyka lek 
ka. 21.00: Na widnokręgu. 21.15: Konceeri, 
21.50: Komunikaty, 22,05: Koncert Chopinow 
ski. 22.40: Komunikaty. 22.50: Muzyka ta- 
neczna, 23.00: Aud. literacka fragment z po- 
wieści Tetmajera, „O Sobku Jaworcarzu” ra 
djofonizacja H. Hohendlingerówny. 23.30: 
Muzyka taneczna z płyt. 

KOWINKI RADJCWE. 
POECI KRESOWI IX WIEKU. 

Dnia 15 lipca o godzinie 17.15 Tadeusz 
Byrski odczyta szereg fragmentów poetyw 
kich z utworów Malczewskiego, Goszczyń- 
skiego, Zana, Chodźki i innych poetów ze- 
szłego stule związanych życiem i twór- 
czośc z naszemi kresami Będzie więc to 

audycja regjonalna z przeszłości. 

KSIĄŻKA BEZ OBŁUDY. 

Tegoż dnia o godz. 18.00 Wacław Rogo- 
wicz mówić będzie na temat książki Lud- 
wika Bauera „Jutro znowu wojna”. Książka 
wybitnego wiedeńczyka, o której generał 
Wieygand wyraził się, że jest „książką bez 
obłudy*. odbi.a się głośnem echem w ca- 
łym świecie i zasługuje zewszechmiar na to, 

      

    

    

    
  

      
     

  

   

  

  

  

  

ażeby jej poświęcić baczną uwagę, Uczym . 
to prelegent w swym odczycie p. t. „Lekarz 

chorego świata”. 

KONCERT SYMFONICZNY, 

O godzinie 20.00 zostanie nadany koncert 
symfoniczny ze studja warszawskiego w wy- 
konaniu orkistry Filharmonji pod dyrekcja 
Grzegorza Fitelberga z udziałem jako soii- 
sty Bolesława Ginzburga, który odegra kca- 
cert Boccheriniego. W! części orkiestrowej 
uwertura Egmont Beethovena, poza tem Me- 
delsshon-Batholdy, Gtajkowski i „Rapsodja 

Polska“ Fitelberga. 

SPORT 
WYNIKI ZAWODÓW TENISOWYCH 

O MISTRZOSTWO HOLANDJI. 

HAGA, (Pat). W, Noordwijk pod Hagą 
zakończyły się zawody tenisowe o mistrzo- 
stwo Holandji. Mistrzostwo zdobył w grze 
pojedyńczej panów Kerhling (Węgry) bijąc 
Timmera (Holandja) 7:5, 9:7, 3:6, 6:4. W 
grze pojedyńczej pań mistrzyni świata Moo 
dy-Wills (Ameryka) zwyciężyła łatwo Holen 
derkę Rollin Couquerque 6:1, 6:2. Wi grze 

podwójnej pań para amerykańska Моойу- 
Wills i Ryan pokonała parę holenderską 
Couguergue i| Dros—Canters 6:0, 6:2. W 
grze mieszanej p, Ryan (Ameryka) i Tim- 
mer (Holandja) zwyciężyły parę Burke (A- 
meryka) i Kehrling (Węgry) 6:4, 6:4. 

  

  

BURZLIWE ZAJŚCIE NA 
BOKSERSKIM. 

MARSYLJA, 14. 7. (Pat), — Wi Marsylji 
odbył się mecz bokserski © mistrzostwo świa 
ta w wadze koguciej pomiędzy dotychczaso- 
wym mistrzem Al Brownem a francuskim 
pretendentem do tego tytułu Kid Francisem. 

W: czasie meczu doszło do bardzo burzli 
wych zajść, które zostały stłumione nie bez 
trudu przez zaalarmowane oddziały policji 
i żandarmerji. Powedem zajść bylo zagubie- 
nie przez jednego z sędziów biuletynu punk- 
tacyjnego,, naskutek czego komitet sędziow- 
skiski nie mógł wydać orzeczenia o rezulta- 
cie spotkania. Mecz zostanie powtorzony w 
Paryżu. 

MECZU 

   

WULFKA. 
Uwadze p. starosty. 

Niema chyba bardziej popułarnej osobi- 

stości w świecie robotniczym dzielnicy Kał- 

waryjskiej i przyległych niż „Wulfka”*. Na 

dźwięk tego imienia mężczyznom - klijentom 

jego wyrywa się westchnienie do... gotów- 

ki, matkom i żonom zaś zaciskają się pięści 

i z ust padają najstraszniejsze przekłeństwa. 

Ile przez niego łez wyłały, ilu był sprawcą 

tragedyj — niesposób wyliczyć. 

Jest to właściciel knajpy na rogu ulicy 

Zygmuntowskiej i Wileńsk Tu codzień, 

a szczególnie w soboty po wypłacie, groma- 

dzą się, jakby pod wrotami raju, robotnicy 

i bezrobotni, by zapracowany zarobek, lub 

otrzymaną zapomogę przepić. Tu nieraz by- 

łem świadkiem jak żony i matki czepiały się 

rąk i nóg mężowskich czy synowskich, bła- 

gając o litość dla umierających w domu z 

głodu dzieci. Szczególnie wbił się w pamięć 

taki obrazek: późny wieczór jesienny, deszcz 

leje jak z cebra, ostry wiatr przejmuje chło- 

dem „do szpiku kości*. — Przed progiem 

Wllfki stoi skulona, wynędzniała kobiecina 

i ciężko płacze. Szłoch i dreszcze wstrząsają 

jej ledwo przykrytem jakiemiś przemoczone- 

mi szmatami ciałem. Przytuliła się do ścia- 

  

   

    

   

ny i czeka... 

A tam za oszkłonemi drzwiami w pijac- 

kiej kompanji, wśród wrzawy i ohydnych 

przekleństw — mąż przepija wszystko, co w 

ciągu tygodnia zarobił. 

Nieszczęśliwe żony opowiadają, że Wulf- 

ka za wszystko wódkę daje: za gotówkę, je- 

żeli ktoś ją ma, za marynarkę, spodnie, bu- 

ty, ba, nawet za narzędzia pracy. Wszystko” 

przyjmuje „nikomu nie odmiawia, byłe han- 

del szedł... 
A gdy wieczór się zbliża i kończą się li- 

bacje, co kilka niemal minut wychodzi od 

Wiulfk już ktoś dobrze załany, a rzadko któ- 

ry może pójść o własnych siłach. Najczęściej 

po postąpieniu paru kroków zwala się z nóg 

na jezdnię łub chodnik, budząc oburzenie i 

wstręt wśród licznych tu przechodniów, mo- 

gących nieraz obserwować i inne wstrętne 

wyczyny pozbawionych przytomności pija- 

ków. 

U tegoż te słynnego Wiultki, wczoraj wie- 
czorem, parę minut po ósmej wybuchł (nie 
rzadki zresztą) skandal. Kilku pijanych ro- 
bociarzy, widocznie już po przepiciu eałego 
zarchku, wszczęte między sobą bójkę. Po 
wstępie w średku lokalu, wśród ordynarnych 
łajań i krzyków, bójka przeniosła się wkrót- 
ce na ułieę, Szczególnie zacięcie * walczyło 

dwóch przeciwko jednemu, którego obałóń: ne 
na ziemię i zaczęto ckładać. Utworzyłó się 

ogromne zbiegowisko. Z mostu Ziełonego, 0d 
strony Nadbrzeżnej, Włeńskiej i Zygmiantow 

skiej biegli gapie żądni widowiska, żatrzy- 
mywali się przechodnie. Z bramy domu wy- 

biegł jakiś csobnik z poszarpaną na strzępy 
koszułą i pobiegł na most po policjanta. Po 
kilku minutach wrócił, lecz policjant nie 
przybył, Dodać trzeba, że pomimo, iż awan- 
tura trwała ckołe dwudziestu minut i zew- 
sząd biegli ludzie, żaden policjant się nię 
zjawił, chociaż za moście Zielonym stoj po- 
sterunkowy stałe, . 

Wi dznym momencie stało tang аё dwóch 
poliejantów. Widok ezłowieka w poszarpa- 
nem ubraniu żądającego pomocy, ich "nie 
wzruszył, pozostali na miejscu. Dopiero po 
kilku minutach powolnym, bardziej pówo!- 
ńyf niż spacerowy krokiem pośzli do Wuli- 
ki i po zajrzeniu do lokalu, w którym nota 
kene już dawno bijących się nie było ruszyli 
na most zpowrotem. " 

Takie zachowanie się pelicjantów zostało. 
wkrótce wyjaśnione. Oto knajpa Wuitki łe- 
ży na terenie II komisarjatu, most Zielony 
zaś komisarjatu IV.  Poliejańt z ko- 
misarjatu IV stojący na posterunku nie może 
interwenjewać na terenie innego" komisarja- 
tu, musi (jeżeli może) wezwać policjanta z 
komisarjatu właściwego. 

Legieznie więc rzecz biorąc, na oczach 
policjanta, stojącego na terenie innego ko- 
misarjatu, niż ten, na którym jest przestę- 
pstwo można kogeś zarżnąć, zastrzelić, łeb 
rczwalić, Policjant się z miejsca nie ruszy, 

no bo to nie jego ierca! 
Mamy nadzieję, iż Pan Starosta wglądnie 

w tę sprawę i uporządkuje gorszące stosūn-- 
ki. фа 

„Nasza Dola“ 
nowy zbiór poezyj ‚ 

WANDY DOBACZEWSKIEJ 
wyszedł z drukarni „Lux* i jest do 

nabycia we wszystkich księgarniach. A 

  

    

  

    
   Skład główny: księgarnia św. Wojciecha « 
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Bolączki handlarzy | 
mięsnych i wędliniarzy. 
Już niejednokrotnie na łamach naszego 

pisma donosiliśmy o bardzo ciężkiej sytuacji 
materjalnej, w jakiej znajdują się handlarze 
mięśni i wędliniarze. : 

Sytuacja ta powstała z powodu wymierze- 
nia przez władze skarbowe wygórowanych 
podatków, a zwłaszcza podatku dochodowe- 
go i państwowego podatku przemysłowego od 
obrotu. 

Podatki te, wymierzone od nierealnej wy- 
sokości obrotów, Ściągane są bezwzględnie. 
Był nawet okres; że w jednym dniu za- 
jęto towary za podatki 62 handlarzom, wsku- 
tek czego część straganów została zamknię 
ta, a to z powodu niemożności wykupitnia 
zajętego towaru. 

W ostatnich czasach znowu coraz częściej 

zdarzają się wypadki, że handlarze, nie mo- 
gąc opłacić zaległości podatkowych, likwidują 
swoje przedsiębiorstwa. 

Drugą bolączką, która daje się bardzo we 
znaki handlarzom mięsnym i wędliniarzom 
to są wygórowane opłaty za stragany w hali 
miejskiej i na rynkach. 

Wszystkie organizacje  rzeźnicko-wędli- 

niarsNje kilkakrotnie zwracały się do Magi- 
stratu i do Województwa, z prośbą o inter- 
wencję. Jednak starania ich nie odniosły żad- 
nego rezultatu. Pomimo, iż swego czasu p. 
wojewoda polecił Magistratowi zniżyć te op- 
łaty, to jednak dotychczas Magistrat tego nie 

uczynił. 

Rzeźnicy i wędliniarze postanowili obecnie 
bojkotować rzeźnię miejską, ponieważ doły- 
chczas na terenie rzeźni odbywa się rąbanie 
zabitych sztuk bydła na części. Brak ku temu 
odpowiednich urządzeń i chłodni nie pozwa- 
la na tego rodzaju praktyki. Porąbane mięso 
zanieczyszcza się i ulega szybko zepsuciu. 

W związku z tak rozpaczliwą sytuacją rze 
źnicy postanowili ponownie wystąpić, kate- 
gorycznie domagając się obniżenia opłat za 
dzierżawę straganów w hali miejskiej i roz- 
łożenia załegłych podatków na raty oraz za- 
przestania rąbania bydła na części na rzeźni 
miejskiej w Wilnie.



Wprowadzenie hipotek powiatowych 
w województwach wschodnich. 

Jak się dowiadujemy, w najbliż- 
szych dniach ma się ukazać rozporzą 
dzenie Rady Ministrów o hipotekach 
powiatowych 'w województwach 
wschodnich. Rozporządzenie to po- 
zwoli na stopniowe wprowadzanie na 
kresach wschodnich hipotek powiato- 
wych. 

Chodzi tu o okręgi: Sądu Apela- 
cyjnego w Wilnie i sądów okręgo- 
wych w Łucku i w Równem. Dotych- 
czas na tych terenach czynności hipo 
teczne ześrodkowane były w sądach 
okręgowych, co ze względu na ogrom- 
ne przestrzenie na terenach tych są- 
dów wpływało ujemnie na interesy 
właścicieli nieruchomości, a szczegól - 
nie drobnych. 

Rozporządzenie Rady Ministrów, 
jak się dowiadujemy, ma umożliwić 
wprowadzenie hipotek powiatowych 
na kresach w drodze rozciągnięcia 
na obszary Sądu Apelacyjnego w Wil- 
nie i sądów okręgowych w Łucku i 
w Równem mocy obowiązującej od- 
nośnych artykułów prawa o przywi- 
lejach i hipotekach z 1825 r. 

Minister Sprawiedliwości będzie 
mógł w poszczególnych miejscowoś- 
ciach na powyższej podstawie two- 
rzyć wydziały hipoteczne wraz z ar- 
chiwami hipotecznemi. Uzyska on ró- 
wnież upoważnienie do „przenoszenia 
z urzędu wszystkich książek hipoiecz 
nych, dotyczących nieruchomości z 
archiwum hipotecznego sądu okręga 
wego do archiwum hipotecznego przy 
sądzie grodzkim, 

W ten sposób dający się dotkli- 
wie we znakisbrak hipotek powiato- 
wych będzie mógł być stopniwo usu- 
wany, oczywiście w miarę przygoto- 
wania na cele hipotek powiatowyce 
odpowiednich pomieszczeń. Nał y 
nadmienić, że w ostatnich czasach 
poszczególne miasta kresowe na 
wschodzie, zainteresowane urządze- 
niem takich hipotek, ofiarowują już 
odpowiednie pomieszczenia, wobec 
czego założenie tych hipot/k będzie 
stopniowo realizowane. 

Rozporządzenie będzie niebawem 
ogłoszone i wejdzie natychmiast w ży 
cie. (Iskra). 

    

mi m O OWOKEAK ROAR 

Qaza dobrobytu wśród Sahary kryzysu. 
W ksiąstewku Lichtenstein nie wiedzą co to deficyt i bezrobocie. 

Mało kto z podróżnych udających się z 
Wiednia do Bazylei, wie, że eksperes Wiedeń 
—Bazylea—Paryż zatrzymuje się w drodze 
do Szwajcarji na parę minut na małej stacy j- 
ce o skromnej, nic nie mówiącej nazwie — 
Vadoz. Tymczasem Vadoz, miasteczko liczące 
1.500 mieszkańców, jest stolicą minjaturowe- 
go ksiątewka Lichtenstein, które posiada aż 
9.750 mieszkańców. 

Księstewko Lichtenstein jest monarchją— 
taką sobie operetkową nieco monarchją, któ- 
rej pan i władca, książę Franciszek I posiada 
w Vadoz wspaniały zamek średniowieczny, 
urządzony z przepychem miljonera amery- 
kańskiego. Księcia stać na to. Stać go nawet 
na więcej, gdyż jest to jedyny monarcha 
panujący na świecie, który nietylko nie po- 
biera listy cywilnej, ale jeszcze ze swej pry- 
watnej szkatuły daje hojne subsydja własne- 
mu państwu. 

W księstwie Lichtenstein dzieje się wogóle 
wszystko jak w bajce, wbrew temu, co się 
dzieje obecnie w Europie i na świecie. Prze- 
dewszystkiem — szczęśliwi obywatele tego 
mocarstwa nie płacą podatków! — dalej, nie 
wiedzą nawet o istnieniu kryzysu, nie rozu- 
mieją znaczenia wyrazu „bezrobocie, opły- 
wają w dobrobyt. Słowem, żyją jakgdyby 
na jakiejś wymarzonej bajkowej oazie wśród 
spalonej żarem kryzysu Sahary europejskiej. 

I wszystko to — zarówno szczęśliwcy z 
Lichtensteinu jak i panujący im szczęśliwie 
książę Franciszek I — zawdzięczają swojemu 
ustawodawstwu podatkowemu. Tak jest. 
Właśnie temu. I właśnie na to ustawodawst- 
wo oburzają się niektóre parlamenty euro- 
pejskie. Dlaczego? Historja bardzo prosta a 
zarazem dowcipna. 

Ustawodawstwo podatkowe Lichtenstein 
przewiduje dla kapitałów i przedsiębiorstw 

. demicylowanych w księstwie te same przy- 
„wileje, z jakich korzystają kapitały krajowe. 
Przęto legalne kapitały obce są zwolnione 
z podatku, zwolniopę z obowiązky poddawą- 
nia swej buchalterji kontreti państwa — pod 
warunkiem, że uprzednio nastąpi ugoda po- 
lubowna między przedsiębiorstwem a skar- 

państwa. 
„© ugodę taką nie trudno. Skarb, oraz WSZy- 
stkie inne ministerstwa ks. Lichtenstein re- 
prezentuje prezes rady ministrów, pan Hopp. 
pełniący zarazem funkcję wszystkich minist- 
„rów. Pan minister Hopp jest odpowiedzialny 
tylko wobec księcia, a pro forma zdaje spra- 
wę z biegu rzeczy „parlamentowi', złożonemu 
z 15-tu deputowanych. 

W tych warunkach wszystkie sprawy fi- 
mansowe dochodzą do skutku. A w ks. Lich- 
tenstein lokują się największe koncerny, hol- 
dingi i trusty, którym ustwodawstwo księst- 
wa nie czyni żadnych trudności i wstrętów, 
a zobowiązuje do zachowania jednego tylko 
dobrego obyczaju: niesprzedawania obywate- 
lom księstwa żadnych akcyj ani obligacyj 
własnych, nie zwracania się do nich z ape- 
łem o poparcie tych lub innych interesów 
i pożyczek. Pod tym warunkiem wszystkie 
imstytucje finansowe czy przemysłowe mogą 
posiadać swoje filje czy centrale w ks. Lich- 
stenstein, mogą nie ogłaszać bilansów rocz- 
mych , nie płacić podatków. 

Tu właśnie jest — jak to mówią — „pies 
pogrzebany”. 

Valknies liberalizmu swego zjednalo ks. 
Lichtenstein sobie względy wielkiego kapi- 
łału który obrał sobie Vadoz za drugą Wall- 
street Europy. W „stolicy* dziesięciotysięcz- 
mego państwa ulokowały się biura zarządów 
ni mniej ni więcej, jak zgórą tysiąca wiel- 
kich towarzystw anonimowych koncernów, 
holdingów, trustów, zarówno europejskich, 
jak i zamorskich. I to nie byle jakich. Kreu- 
ger zainstalował tu centrale .,Continental In- 
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Na zachodzie nie było tak źle 
i i j j i ilmu „Iwonne* będzie na Arcykom. perypetje 2-ch dzieln. wojak. podczas W. Wojny. Rozkoszna piosenka tego fi „ d na 

Ee Gałaco Wilna. 2) Król Konferansjerów, słynny F. JAROSSY w olśniewająco-przepysznej reWji angielskiej 
Moc baletów! Śpiew-solo i chór! Muzykal 

Dźwięk. teatr świetlny CENY od 30 gr. 

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

  

obszaru około 677,17 ha. 
Cena wywoławcza wynosi zł. 24.700. 
Termin składania ofert upływa 6 sierp- 

mia 1932 r. 

Bliższych informaryj co do waruuków 
sprzedażnych udziela Państwowy Bank Rol- 
ny, Wydział Agrarny, Warszawa, Oddział 
Państwowego Banku Rolnego w Pińsku oraz 
Administrator majątku Telechany P. B.R.— 
Gliniszcze, poczta Telechany. 

Nadzwyczajny podwójny program: 
1) Najpogodn. i najweselszy film wszystkich czasów 

przemawia z ekranu w języku polskim. 

PAŃSTWOWY BANK ROLNY 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50, 

sprzedaje w drodze niesgranicz, przetargu 
poprzedzonego konkursem ofert, objekt leś- 
ny niezezwolony do zmiany użytkowania 
z majątku Telechany, pow. Kossowskiego, 

westment Co.*, zakłady Forda, Standard Ol 
Cc. błyszczą w pierwszym szeregu. 

Jaki wpływ ma obecność tych mastodon- 
tów kapitału światowego w Lichtensteinie 
na finanse państwa — widać z budżetu 
państwowego. Wykazuje on po stronie wydat 
ków sumę 8.579.000 franków szwajcarskich. 
Dochody zaś składają sie z pozycyj nasię- 
pujących: poczta i telegraf — 265.000  fr., 
cła — 271.000 fr, opłaty przedsiębiorstw kra- 
jewych — 800.000 fr. Razem — 6.000 fr. 
Kto pokrywa „deficyt* w wysokości 7.200.000 
franków? Ano właśnie kapitały obce, A odby 
wa się to w ten sposób, iż obce instytucje 
finansowe płacą według umowy po 60.000 frs. 
rocznie, jak np. Standard Oil Co. 

Raj finansowy w ks. Lichtenstein datuje 
się od r. 1925, w którym znakomity, ba, gen- 
jalny rządca kraju, p. prezes rady ministrów, 
Hopp, wykoncypował i wydał ultraliberalne 
prawo podat. W; r. 1928 zainstalowały się 
w ks, Lichtenstein 333 instytucje zagraniczne, 
w r. 1929 liczono ich już 579, a w r. 1930— 
747, w r. 1931 — 938. 

Szczęśliwy kraj, L. M. 
L 2) 

BANKRUCTWO CHICAGO. 
Co mówi burmistrz Cermak. 

Antoni Cermak, burmistrz drugiego co 
do wielkości po New-Yorku miasta w SI 
nach Zjednoczonych, stanął przed komi 
finansowa Senatu i oświadczył, że » il 
cago nie otrzyma natychmiast pomocy finan 
sowej od rządu, nie odpowiada on za to, co 
się stanie po 1 sierpnia, od której to daty 
fundusze magistratu będą zupełnie wyczer- 
pane. 

Chicago które jest właściwie bank:utem, 
potrzebuje natychmiast 85 miljonów dola- 
rów. z których 35 ma pójść na wypłatę za- 
ległych pensyj a reszta na pomoc dla bez. 
rożotnych, świadczenia społeczne, oraz pro- 
centy od pożyczek. 

„Nie wiem, co zrobimy po 1 sierpnia — 
oświadczył Cermak, — jesteśmy winni 
sje za trzy miesiące pracownikom miejskim. 
Zredukowaliśmy nasz budżet ze 167 miljo- 
nów dolarów do 125 miljonów dolarów. 

Sytuacja w Chicago, o ile chodzi o finanse 
miejskie, jest tak katastrofalna, że deputo- 
wany Fred Britten nie wahał się powiedzieć 
w komisji senackiej: „Jeżeli rząd nie przyj- 
dzie z pomocą miastu przed upływem sześ- 
ciu miesięcy, będzie zmuszony wysłać chyba 
do Chicago wojsko w celu utrzymania po- 
rządku”, 

Bankructwo samorządu komunalnego w 
wielkich miastach ameryńaskich jest na po- 
rządku dziennym a w nielepszem od Chica- 
go położeniu znajduje się N. York, Filadel- 
fja, Baltimore etc. 

RAGE 4 

    

Skarb na strychu. 
Jak podaje „Journal de Rouen“ pewien 

paryski konsthaendler zdobył za 500 fran- 
ków skarb, oceniany na dziesiątki tysięcy. — 
Niejaki Dupuis mieszkaniec Rouen, porząd- 
kując na strychu i przewracając tam rozma- 
ite graty, znalazł pięć obrazów, które otrzy- 
mał w swoim czasie od słynnego malarza 
Gauguin'a, jako zapłatę za dług. Obrazy wy- 
dały się poczciwemu mieszczuchowi tak 
wstrętne, że wyrzucił je coprędzej na strych. 
Odnalazłszy je obecnie, posłał je na licyta- 
cję w sałonie sztuki w Rouen, gdzie przy- 
jezdny paryżanin specjalista nabył je za 
śmieszną cenę 500 fr. Gauguin'a obrazy 
mają dzisiaj cenę. dochodzącą do dziesiąt- 
ków tysięcy franków. 

Ulica Jagiellońska Nr. 3. 
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STOPi U NAS NAJTANIEJ! 
Darmo straszak U P. N. 2341 (bez 
zezw ) i 50 naboi wysyłamy dla zama- 
wiających zegarek z francusk. złota, 
szwajc. syst. „Ankier* z wieczn. szkłem 

i IO-letnią gwarancją za zł. 6.75, lep- 
szy gatunek 8 75, 10.09, kryty z trzema 
kopertami 12.00, 15,00, extra płaski na 

kamien. 14.00, 16.00, na rękę damski lub męski 11.50, 
14,00, 16,00. Ala 8-dniowy 10.00, 12.00. Adresować: 

I.GORFAJN, oddz. 23, WARSZAWA, skrz. p. 187   
  

MWydawnictwo „Kurjer WileAski“ S-ka z ogr. odp. 

  

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

Bibljoteka Nowości 
uł. Jagiellońska 8, m. 33 

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

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

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 
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Największy dostawca 
broni przemycanej. 

Wywiad z tajemniczym królem 
kontrabandy. 

Korespondent wielkiego dziennika turyń- 
skiego „La Stampa*, Arnoldo Cipolla. dokon. 
ciekawego wywiadu z jednym z  najwięk- 
szych dostawców en gros broni dla 
Dalekiego Wschodu. Broń ta przedostaje się 
jako kontrabanda do rozmaitych większycł: 
i mniejszych portów, skąd wędruje dalej i 
dostaje s do rąk „odbiorców*. Większa 

zji z Chinami na czele, jest od lat, 
aj szczególnie, terenem podminowa- 

nym przez ruchy powstańcze, partyzanckie 
i tworzy idealny wprost rynek dla nieofic 
jalnych dostawców ni, którzy zagarniają 
grube miljony za wyświadczane w ten sposób 
usługi. Wywiad korespondenta włoskiego, 
dokonany na właściwym terenie, w Szangha- 
ju, rzuca sporo światła na kulisy rozmaity 
ruchów powstańczych w Chinach, Indoć 
nach. Indjach, na wyspach archipelagu Malaj 
skiego i Sunda, Ze względów zrozumiałej w 
takim wypadku dyskrecji korespondent — 

tampy* nie odsłania właściwego nazwiska 
swego rozmówcy. 

    

  

     

    

   

  

Arnoldo Cipolla pisze: 

„Spotkałem się z p. Iks w haltu hotela 
„Cotay* w Szanghaju. Wysoka jego postać 
dominowała nad kosmopoli ycznym tłumem 
gości hotelowych, tłoczących się przy bufecie 
i kręcących się w kółko przy dźwiękach jazz 
bandu. 

     

  

— (o za zbieg okoliczności! — zawołał 
p. Iks — gdym wyjeżdżał z Venezueli po wy- 
buchu rewolucji przeciw Gomezowi 
przyjechał tam łaśnie, a teraz spotykamy się 
tutaj, na grucie chińskim. Co pana sprowa 
dza? 

     

— Chciałbym dowiedzieć się wielu rzeczy 
o Chinach, a między innemi i o tem, co sta- 
nowi przedmiot zaintersowań pana... 

— Kontrabanda broni? O,. io niemožliwe, 
to jak jakby ktoś chciał mówić publicznie o 
sprawach dyskretnych. : 

— Nie wymagam od pana ujawniania mi 
sekretów. chciałbym tylko dowiedzieć się od 
niego, czy Chiny są istotnie tak dobrym ryn 
kiem zbytu dla broni. 

— Owszem, ale się traktuje ze wszystkie- 
mi rządami chińskiemi z wyjątkiem rządu 
w Nankinie, który jest rządem legalnym, uz- 
nanym, może sprowadzać broń jak chce i ile 
chce, ale nie ma ani grosza w kasie i nie 
znajduje nikogo, ktoby chciał mu skredyto- 
wać. 

— A więc? 
— A zatem robi się interesy z innymi 

rządami. Muszę zwrócić panu uwagę na fakt 
że wyraz kontrabanda odnosi się tylko do 
tych którzy broń otrzymują, nie do dostaw- 
ców, którzy wykonywują tranzakcje handlo- 
we legalnie, korzystne dla krajów nabywa- 
jących broń i przytem bardzo lukratywne. 

— Skąd się rekrutują główni dostawcy 
broni? 

  

— Z Niemiec i ze Stanów Zjednoczonych. 
Moje biura znajdują się w Berlinie i w New 
Yorku. 

— Jaka broń jest najbardziej poszukiwa- 
na? 

— Mauzery, Mauzery i jeszcze raz Mauze 
ry kalibru 7,7, W; Chinach płacą za nie po 
400 franków za sztukę. Poszukiwane są też 
działa polowe 75 m/m, w baterjach po cztery 
dostarczam je po cenie 80.000 dolarów w zło 
cie per baterję, zobowiązując się dostarczyć 
je do portu, skąd wędrują one po drogach 
i rzekach. 

— Twierdzi więc pan, że komuniści z 
Kiangsi lub powstańcy z Hunan płacą za 
dostawę? 

— Twierdzę, że Chiny mają wbród dola- 
rów srebrnych, które, choć zdewaloryzowane 
mają swoją wartość. Zresztą — nie ponosze 
żadnego ryzyka. Moje okręty ruszają w drogę 
z ładunkiem dopiero wtedy, gdy mam już 
w kieszeni całą należność za dostawę. 

-— Mówił pan że Niemcy posiadają naj- 
lepszą organizację przemycania broni? 

— Tak jest, ogromna flota niemiecka zaj 
muje się li tylko kontrabandą broni do Chin 
Marynarze niemieccy znają świetnie wybrze- 
ża chińskie i trafiają zawsze do portu. 

— Jaki jeszcze kraj, poza Chinami, jest 
najlepszym odbiorcą broni? 

— Idealnym rynkiem dla hurtowników 
są Indje brytyjskie. Obecnie transportowanie 
broni do Indyj jest bardzo trudne, gdyż wyb 
rzeża Hindostanu i wszystkie granice lądo- 
we są pilnie strzeżone przez Anglików. Ale 
to nie znaczy by broń, której nie można 
szmuglować dzisiaj. nie mogła być dostar- 
czoną jutro. Proszę sobie wyobrazić egzy- 
stencję setek tajnych organizacyj hinduskich 
dysponujących dużemi śodkami materjal- 
nemi, mających swe filje w stolicach euro- 
pejskich. Organizacje te czekają tylko na 
odpowiednią chwilę, by przerzucić wszelkie 
transporty broni przez granice Indyj. Dła 
nas znów obojętną jest rzeczą, jako dla do- 
stawców, jaki będzie wynik pierwszego zbroj 
nego powstania w Indjach. Wyystarcza nam 
fakt, że są ludzie, którzy chcą nabywać broń 
i mogą za nią płacić. 

— A Japończycy? Co zbroją się przecież 
nagwałt? 

— Z nimi niema co robić. Kupują wszyst- 
ko, co zobaczą. Kupili jeden samolot włoski 
nowego typu „Santa Maria“ — jeden tylko 
poto, żeby go skopjować. M. K. 

Początek o godz. 4-ej 

Jeśli chcesz 
kupić lub sprzedąć 

daj ogłoszenie 
„KURJERA WILEŃSKIEGO" 

Informacje bezpłatnie. 

  

Do wynajęcia 

2 mieszkania 
7-miopokojowe. 

ze wszystkiemi wygodami 

Mickiewicza 28 
Dowiedzieč się tamže, 

m 6, tel. 3-85 

Do wynajecia 
mieszkanie 5 - pokojowe 

na l-m piętrze z balkonem 
róg Mickiewicza i Tatar- 
skiej. Dowiedzieć się — 

Cuk. Sztralla u Nosowicza 

1..S. MILL. 

  

Drukarnia „Znicz“ 

® 

1 

  
   

   (Z oai) 

LEB NS KI 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

Z KONFERENCJI ROZBROJENIOWEJ. 
Żądania delegacji sowieckiej. 

GENEWA, 14.VII. (Pat). Delega- 
cja sowiecka wydała we czwartek wie 
czorem komunikat, oznajmiający, iż 
wręczyła Simonowi i Beneszowi swo- 
je minimalne żądania, bez przyjęcia 
których żadna rezolucja nie będzie u- 
ważana przez nią za możliwą do przy 
jęcia. Żądania te komunikat przed- 
stawia w sposób następujący: 

1) Ilościgwa redukcja wszystkich 
zbrojeń o jedną trzecią; 

2) Całkowite zniesienie lotnictwa 

Odroczenie posiedzenia 
kamisji głównej. 

GENEWA, 14.VII. (Pat). Posiedze- 
nie komisji głównej konferencji roz- 
brojeniowej, wyznaczone wczoraj na 
sobotę, zostało odroczone do przysz- 
łego tygodnia. 

  

bembardu jącego; 
3) Zniesienie czołgów wszystkich 

kategeryj; 

4) Ograniczenie artylerji lądowej 
ruchomej do kalibru 100 mm.; ogra- 

niczenie kalibru armat na okrętach 
wojennych; 

5) Polecenie prezydjum wypraco- 
wania w czasie przerwy praktycznych 
propozycyj, dotyczących zastosowania 
zasady redukcji o jedną trzecią do ró- 
żnych kategoryj zbrojeń morskich. 

Prace komitetu rozbrojenia 
moralnego. 

GENEWA, 14.VII. (Pat). Komitet 
rozbrojenia moralnego, kontynuując 
pierwsze czytanie projektu układu. 
rozpoczął 14 b. m. dyskusję nad częś- 
cią projektu, dotyczącą teatru. 

Tragiczny koniec raidu lotniczego. 
PARYŻ, 14. 7. (Pat), — Wezoraj po po- 

łudniu wojskowy samolot, na którym znaj- 
dowali się płk. Guillemenay i kpt. Goslin, 
wracając do Paryża pe dokonaniu podróży 
w eelach naukowych we Wkchodniej Euro- 
pie, spadł w okolicy St, Etienne. Aparat roz- 

trzaskał się na drcbne kawałki, Obaj lot- 
niey w straszny sposób zostali smasakrowani 
Głowę jednego z nich znaleziono w adległo- 
ści 20 metrów od miejsea katastrofy. Ofiary 
tragicznego raidu dekonali ostatnio lotu 
przeszło 7506 km. 

Olbrzymi pożar w Nowym Yorku. 
NOWY YORK, 14. 7. (Pat), — Na Coney 

Island wybuchł wielki pożar, którego ofiarą 
padło kilka ogromnych budowli. Straty się- 

gają 5 miljonów dolarów. Odniosło rany wie 
le Gsób. Tysiąc osób pozostało hez dachu 
nad głową. 

Nowy dowódca 
0. K. VII — Poznań. 

Dowiadujemy się, że dowódcą Ok- 
ręgu Korpusu Nr. VII w Poznaniu mia 
nowany został gen. bryg. Oswald 
Frank, dotychczasowy zastępca do- 
wódcy O. K, III — Grodno. (Iskra). 

Van Papen u Hindenburga. 
BERLIN, 14.VII. (Pat). Kanclerz 

von Papen i minister spraw wewnę- 
trznych Gayl, po przybyciu do Neu- 
deck, zostali przyjęci na audjencji 
przez Hindenburga. Po wysłuchaniu 
sprawozdania z przebiegu rokowań 
lozańskich prezydent wyraził kancle- 
rzowi i pozostałym członkom delega- 
cji niemieckiej podziękowanie za do- 
konaną pracę w Lozannie. 

Następnie — jak stwierdza ogło- 
szony w tej sprawie komunikat — 
kanclerz wraz z ministrem spraw we 
wnętrznych złożył prezydentowi Hin- 
denburgowi szczegółowy raport о зу- 
tuacji wewnętrznej Rzeszy. 

Naturalnie!... 

PARYŻ, 14.VII. (Pat), Przywódca 
Stahlhelmu Seldte udzielił wysłanni- 
kowi „Intransigeant* wywiadu, w 
którym między innemi, na zapytanie 
o stanowisko Stahlhelmu wobec trak- 
tatów pokojowych, odpowiedział, że 
Niemcy godzą się ze swemi granicami 
zachodniemi, które uważają za natu- 
ralne, lecz korytarz polski, dzielący 
Rzeszę na dwie części, jest nie do 
przyjęcia. Ten stan rzeczy jest dla 
Niemców tak anormalny, że nie wy- 
obrażają one sobie, aby dawni sojusz- 
nicy i sygnatarjusze traktatu wersal- 
skiego mogli nie uznać w przyszłości 
żądań niem)eckich. Niemcy pragną 
pracy, a nie wojny, która nie opłaca 
się, chcą sprawiedliwego pokoju. 

Wycieczki Francuzów 
do Polski. 

LILLE, 14. 7. (Pat), — Towarzystwo 
Alliance Franco — Polonaise du Nord w po- 
rozumieniu z towarzystwem Amis de la Po- 
logne w Paryżu przygotowuje w sierpniu 
zbiorową wycieczkę francuską do Polski w 
celu kolejnego zwiedzenia Górnego Śląska, 
Tatr, Krakowa, zagłębia naftowego, Lwowa, 
Warszawy i Poznania. 

LILLE, 14. 7. (Pat). — Wiielu studentów 
Francuzów wyruszyło stąd do Polski dla 
specjalnych studjów polonistycznych, jak też 
w celach turystycznych. 

    IJ 

  

    

  

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. edpowiedz. 

DRUKAKI I N7ROLIGATORKMA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUMKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   

    

S
E
R
 

Zi 

OKAZYJNIE 
różne pozostałe z licytacji 
rzeczy oraz samochody 
sprzedaje tani. Lombard, 
ul. Biskupia 4, tel. 14-10 
od 9-2 i od5-7 po poł. 

--Ś$-to Jańska 1. tel, 3-40. 
   

    

LA ВН 

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

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

Pelska ekspedycja. 
WARSZAWA, 14VII. (Pat). W 

związku z międzynarodowym rokiem 
polarnym, wyjechała dnia 14 b. m. » 
8. 21 m. 25 do Gdyni polska ekspedy- 
cja. Na czele ekspedycji stoi dyrektor 
PIM-a p. Lugeon. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 14.VII. (Pat). Dziś 

w pierwszym dniu ciągnienia 3 klasy 
25 Polskiej Państwowej Loterji Kla- 
sowej główniejsze wygrane padły na 
Nr. Nr. następujące: 60 tysięcy zł. — 
102.917; 5 tysięcy zł. — 42.471. 

Studenci jugosłowiańscy 
na kursie wychowania 
fizycznego w Polsce. 

BIALOGROD, 14. 7. (Pat). — Dziś wyje- 
chala do Polski na kurs letni wychowania 
fizycznego grupa studentów jugosłowiańskich 
w liczbie 10. Są to delegaci jugosłowiańskich 
klubów sportowych i Ligi Polsko — Jugo- 
słowiańskiej. Ekipę zorganizowało tutejsze 
ministerstwo wychowania fizycznego w poro 
zumieniu z poselstwem polskiem. 

ORDZIZESEŚZ UOR EK PSE 

Niesamowita przygoda. 
Żegnałem się właśnie ze Stachem przed 

bramką, gdy do uszu naszych dobiegło roz- 
paczliwe wołanie. 

— Na pomoc! Policja! Policja". 
Pośpieszyliśmy ku placow: Łukiskiemu 

i po chwili spotkaliśmy przerażone pędzące 
indywiduum niosące damski pł: 
ku i wzywające pomocy. Jegom 
jący o pierwszej w nocy, z damskim płasz- 
czem wydał się nam nieco podejrzany, 
liśmy go więc w krzyżowy ogień pytań. 

— (o się panu stało? 
— Mnie nic, ale tam na górze Bouffało- 

wej jacyś bandyci gwałcą moją żonę, a tu 
mgdzie niema policjanta, biadał odważny 
małżonek. 

— Tam gwałcą pańską żonę a pan ucieka, 
— oburzał sę Stach. Trzcha kohietę rato- 
wąć Jak panu nie wstyd być takim tchó- 
rzem? 

Nieznajomy znosząc ze stoickim spokojem 
wymyślanie, przyjął skwapliwie naszą po- 
moc w odnalezieniu przedstawiciela bezpie- 
czeństwa publicznego, poczem udaliśmy się 
bezzwłocznie taksówką na niiej 3 

— To tam na górze. mówił rozdygotanym 
głosem poszkodowany małżonek, wskazując 
ręką pusty teren w znacznej odległości od 
ulicy. 

Wktrzymaliśmy auto | ostro podążyli we 
wskazanym kierunku. Policjant kroczył. przo 
dem a ja ściskałem grubą laskę w ręku, 
Stach wspinając się ciężko dyszał, a mąż 
idąc za nami boleśnie wzdychał. Tak dotar- 
iśmy do jakiegoś parkaau, na którego tle 
widniały dwie postacie, starszego pana i 
młodszego człowieka w czapce akademika 
włożonej daszkiem ku plecom. Nie wyglą- 

    

  

   

    

    

Polrzetny ajent 
branży kolonjalno - spoż. 

i przedstawiciel 
do sprzedaży surowców 
dla fabryk cukierków. 
Oferty z referenc. składać 
w administracji „Kurjera 

Wileńsk.", Jagiellońska 3, 
dla „Fabryka“. 
  

filij we wszystkich mias- 
tach Polski. Zgłosz. do 
„Przegłądu Światowego 
Dąbrowa Górn., ul. 3-go 
Maja Nr. 9, sub. „Wydaw- 

nictwo“ 

Młody inteligentų 
człowiek poszukuje po- 
sady rolnej w majątku, 
pisarza  prowiantowego 
lub praktykanta rolnego, 
również może prowadzić 
książki, posiada świadec- 
twa ze szkół i praktyk 

odbytych. 
Nieświeska 22/16, m. 7 

LETNISKO 
blisko Wilna, las, rzeka, 

miejscowość zdrowa. 
Jagiellońska 9, m. 13 

sub, 

  

  
gimn. 

  

    

  

PIANINO 
krzyżowe koncertowe 

w dobrym stanie 

do sprzedania 
Filarecka 13—7 

  

dolarów am. udzielę pod 
dobrą gwarancję. Zgłosz. 
tylko poważne do „Prze- 
glądu Światowego”, Dąb- 
rowa Górn., 3-go Maja 9. 

„Amerykanin“. Na 
odpowiedź załącz. znacz. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

  

Ma. 159 (2401 

dali na bandytów gdyž pozwoLl nam po 
dejść nie usiłując uciekać 

— Co panowie robią? Ostro zapytał po- 
licjant. 

— My, używamy św 
parli i nie robili trud: m na żądanie w: legitymowania się. Podczas gdy policjant badał ich dokumenty, a młodszy patrzał 
przed siebie martwym wzrokiem > rozsze- rzonych jak u narkomana źrenicach „ sta- ruszek biorąc mnie za tajnego agenta zbli- żył się i szepnął tajemniczo. 

— Zobacz pan, tam za płołem lcży ża- mordowane ko, 
Z iło mi się gorąco 1 wraz ze S$tachem j Śmy za płot, lecz «am n: ęści 

zwłok niemowłl 
ywą młodą kobietę sie 
— To m 

    

  

"go powietrza, od- 

  

  

        

   

   

    
   

  

   
an 

oja żona, — , >knąt str 
$ dziurę w pł 

Dama pogrążona była 
w głębokiej zadumie i nie zwraca a na nas 
najmniejszej uwagi, przeto pyralŚmy ją z ca 
łą galanterją 

- Wyb: 
chcieli y 
ni się tu w nocy zn jdaj2?... 

— A cóż to panów obchodzi, — burknę- 
ła. Widząc jednak "m * cdstaw.ciela 

  

  

    

    
   

  

pani, nas ciekawość, lecz 
89 powadu pa 

   
     

  

       

    

   
wladzy 

— Wy z mężem aby się kłó na łonie natu uważa'n га najwyższą nie 
Przyzwoit się w domu. 

kak 
mu, 
nek. 

, — Tw czasie tej kłótai napadli na panią ci dwaj panowie, a mąż uciekł, 
— Mąż uciekł, io prawda, lec 

wie, mnie nie zacze btah, 
dama wzruszające ! 

st, nigdy się n'e kłócimy w do- 
potwierdził grobowym głosem małżo- 

  

ti pano- 
spokojnie mówiła 

9 ramicenani. > 
ban u djabła uciekał, i 

nacierał na skonfundowanego 
tach. 

и ВОЛЕЬО 9е przestraszyłem... widząc skradających się ludzi, niezdarnie bakai nie- znajomy. $ 
— A to z pana dobry opiekun 

człowiek, niema co 'nówić. 
Posterunkowy zapisał nazwisko i adres 

sprawcy fałszywego alarmu i polecił mu wra- 
cać wraz z żoną do domu. I nam również nie 
pozostawało nic innego do roboty jak udać 
Się na spoczynek. 

— Ciekawe towarzystwo szekłem -— wy- 
glądają na kokainistów, którzy się tak na- 
wąchali, że aż jednemu z nich ubzdurałso się: 
że tamci dwaj chcą mu zgwał nę. 

— Może masz rację, -ale gdzi podzia- 
la męska odwaga i rycerskość. Zobaczysz 
Marjanie, że w tych warunkach zg'nie rod 
męski, skapcanieje i zejdzie na psy, a baby: 
wezmą nas za łeb, filozofował Stach patrząc: 
na niebo różowiejące na wschodzie. 

Zet. 

  

   

     

i odważny 

     
  

Nowa moda. 
W; Nowej Zelandji, gdzie poławiają przy 

brzegach dużo ryb o pozłocistych łuskach, 
wynaleziono sposób preparowania łuski Ty- 
biej w taki sposób, iż można używać jej za- 
miast zwykłej skóry lub materji do panto- 
felków balowych, Nowa ta moda przyjęła 
się podobno w Londynie, gdzie pantofelki z: łuski rybiej są ostatnim krzykiem mody i 
szyku, 

+ 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SENSACYJNE WYNIKI REWIZJI U KUPCA 

KACA, 
Onegdaj policja śledcza przeprowadzija: 

rewizję w sklepie i w mieszkaniu należących 
do 3. Kaea przy ulicy Zawalnej 15, 

Podezas rewizji ujawniono szereg kompre 
mitujących właścieiela materjałów wywrote- 
wych. Kaca i jednego z jego pracowników 
aresztowano. [ONE 

OFIARA ZABŁĄKANEJ KULI. 
W dniu wczorajszym podczas pasienit: 

krowy na t. zw. Równem Polu została trafie 
na przez zabłąkaną kulę niejaka Helena Kor 
wacka. 

Przewieziono ją do szpitala. (ch; 

NIEOSTROŻNY SZOFER. 
W dniu 13 b. m. szofer Ponecki Izydor 

(Zarzecze 5) prowadząc autobus Nr. 38189 na 
ul. Ś-to Jańskiej najechał na słup telefonicz- 
ny, wskutek czego w autobusie została uszko 
dzona karoserja, wypadku z ludźmi nie było.. 

KRADZIEŻE. 
— W dniu 18 b. m. Wołkowska Helena: 

(Subocz 17) zamełdowała, że w tymże dniw 
nieznani sprawcy przez otwarte okno dostali 
się do jej mieszkania, skąd skradli garderobe. 
damską, wartości 220 zł., ustalono, iż kradzie- 
ży tej dokonały Cyganki Janowiczowa Józefa. 
i Gruchowska Jadwiga (Filarecka 47), które 
zostały zatrzymane. Skradzionej garderoby na 
razie nie odnaleziono. 

— W dniu 13 b. m. Purczyńska Zofja (ul. 
Chełmska 11) zameldowała, że w dniu 7 bm.. 
z niezamkniętego mieszkania została jej skra- 
dziona bielizna damska, wartości 44 zł. Usta-- 
lono, iż kradzieży tej dokonała Baranowska: 
Anna bez stałego miejsca zamieszkania, za: 
którą wszczęto poszukiwania. 

— W dniu 13 b. m. Łukaszewiczowa He-- 
lena (Olimpja 11) zameldowała, że w dni 
11 b. m. w czasie kąpieli w rzece Wilence e-- 
koło Markuć, skradziono na szkodę jej i Ko- 
złowskiej Teofili garderobę damską. Ustalo-- 
no, iż kradzieży tej dokonała Harasimowiczo-- 
wa Józefa (Trwała 50) 

FK INN SIS STOTIS 

PIANINA 
zupelnie nowe (wielotet- 
nia gwarancja) złot. 1.200 
Kijowska 4, H. Abelon 

Akuszerka 

Maria Laknoraua 
przyjmuje od 9 do 7 wiecx, 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

  

Poważne przeprowadziła się wydawnictwo Pożyczki: Zwierzyniec, Tom. Zana 
poszukuje Kierowników | 1000. 2000, 3000 i 5000 | na lewo Gedeminowsky 

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

  

Bardzo tanio 
SPRZEDAM 

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

dzieć się: ul. 
Tuskułańska 6-2 

JADŁODAJNIA 
NADWIŚLAŃSKA. 

wydaje obiady 
od 55 gr. na maśle. 

Ludwisarska 4 
(obok sali Krejngła) 

  

  
" Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

  

  

 


