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Ewolucja stosunków wewnętrznych 

Niemiec oddawna szła po linji odśrod- 

kowej. Dynamika przeciwstawnych 

ruchów społecznych obejmujących 

wielkie masy, coraz mniej mające do 

stracenia, z dnia na dzień zwiększała 

się. Wielki uprzemysłowiony kraj, 

zajmujący centralną w Europie pozy- 

cję. zasiedlony niespełna 70-ciu miljo- 

nami jednolitej pod względem narodo 

wym. ludności, jest dziś rozdzierany 

przez tak silne antagonizmy, jakich 

nie spotyka się pomiędzy narodami 

uchodzącemi za wrogo wzajemnie na- 

  

strojone. Niema w Europie dwóch 

narodów, któreby tyle dziś dzieliło, 

co hitlerowców i t. zw. „żelazny 

tront“. 

Nie będę w tej chwili wchodził w 

rozpamiętywanie przyczyn, które do 

tego wewnętrznego rozdarcia dopro- 

wadziły. Chodzi o ocenę sytuacji o- 

becnej, tej, która się wytworzyła osta- 

tnio, a zwłaszcza po środowych zarzą” 
dzeniach rządu Rzeszy. 

Koncepcją rządu Briininga była 

ponadpartyjność, a jej fundamentem 

— postać sędziwego prezydenta Hin- 

denburga. Briining sądził, że na tej 

podstawie zdoła zgrupować wszyst 

kich zwolenników ewolucji i równo” 

wagi społecznej. Ale protektor go w 

pewnej chwili zdradził pod pozorem, 

že kanclerz idzie za daleko na rękę le- 

Wicy. Po swojemu wierny konstytu- 

cji Hindenburg uznał, że powinien 

powierzyć władzę tym narodowym 

siłom, które reprezentują większość 

w społeczeństwie. Komunistów sta- 

Wiał, oczywiście, poza nawiasem tej 

arytmetyki politycznej. Od tej chwili 

Ponadpartyjność rządu Rzeszy znik- 

ła. Briining chciał pływać na weimar- 

skim statku po zbałwanionem morzu 

niemieckiem, licząc na to, że karna 

i zwarta załoga przetrwa burzę. 

Von Papen przestał grać rolę trze- 

ciej strony i bezstronnego regulatora 

walk partyjnych. Pod wpływem czyn- 
ników wojskowych, które doszły do 
porozumienia z Hitlerem, stał się wy* 

razicielem rosnącego dotąd w siły na- 
cjanolizmu niemieckiego, wykonawcą 

jego dążeń. 
Stosunek sił zmienił się przez to 

natychmiast. Bierność Reichswehry 

Pod dowództwem  Groenera wobec 

rozgrywających się walk partyjnych 

dawała szanse obu przeciwnym obo* 

zżom. Schleicher przesunął ciężar sił 

Reichswehry na stronę obozu nacjo- 

nalistycznego, a Papen zabrał się do 

likwidacji republikańskich rządów w 
Prusach. Zawieszenie w czynnościach 

Tządu pruskiego odbyło się pod pre- 

tekstem jego słabości wobec komuni- 
stów. W rzeczywistości chodzi tu o 

faktyczne opanowanie władzy w Pru- 

sąch, o zmianę osobistości i metod po- 

lityki wewnętrznej, wreszcie — co naj 

Ważniejsze o dopomożenie obozo- 

Wi nacjonalistycznemu do zwycięstwa 

w wyborach 31 lipca. 

Policja pruska w rękach Sewerin- 

ga była poważnem narzędziem  reżi- 

mu republikańskiego, Zmiana jej sze- 

fów uczyni ją posłuszną dla rozka- 

zów przeciwnego obozu. Policja prus 

ka jest organizacją potężną i znako- 

micie przygotowaną do spełniania naj 

cięższych zadań. Mimo dużych wśród 
niej sympatyj lewicowych nie można 

oczekiwać od niej oporu wobec nowej 

władzy. 

W przeddzień wyborów obóz na- 
cjonalistyczny zawładnął instrumen- 

tami władzy największego kraju Rze- 
Szy. Imne państwa związkowe nie 

mogą stworzyć dostatecznej przeciw- 
Wagi. Ta zmiana sytuacji przesądza 

W dużym stopniu wynik wyborów, 
który, zresztą, wobec napięcia walki, 
JUż nie jest decydującym o przyszłości 

  

Niemiec. Rozstrzygnie się ona niechy- 

bnie poza parłamentem, a triumfo- 

wać będzie ten obóz polityczny, który 

przez bezpośrednie działanie osiągnie 

górę. Wynik wyborów będzie tylko 

potwierdzeniem lub zaprzeczeniem 

tego co już via facti zaistniało. Zaprze 

czenie nie zmieni jednak faktycznego 

stanu rzeczy. Ewentualne zwycięstwo 

przeciwników obozu nacjonalistyczne 

go nie odsunie go automatycznie od 

władzy. Odebrać ją można będzie ró- 

wnież tylko przez bezpośrednie dzia” 

łanie, 

Czy .,Żelazny front“ jest do tego 

zdolny? Jeżeli chodzi o komunistów 

— niewątpliwie tak. Ale pomiędzy 

nimi a obozem nacjonalistycznym jest 

zbyt wielka dysproporcja sił. aby mo- 

gli oni ważyć się na czynne wystąpie- 

nie. Socjal-demokracja i centrum nie 

są skorzy do walki o władzę, a sojusz 

z komunistami uczyni ich narzędziem 

w cudzych rękach. Fuzja „żelaznego 

frontu“ Zz „czerwonym, którą ostat- 

nio próbowano zmontować pod wspól 

па firmą „antyfaszyzmu“, jest czemś 

w rodzaju połączenia wody z ogniem. 

Komuniści już chcieli ogłosić strajk 

generalny. Socjaldemokracja cofnęła 

się od współudziału i.wzywa swoich 

ludzi do spokoju. Woli stawiać na 

kartkę wyborczą niż na barykadę. 

Ten brak chęci do walki daje ogrom- 

ną przewagę Hitlerowi i jego sojusz- 

nikom. 

Nie bawiąc się w proroctwa, moż- 

na jednak przypuszczać, że hitleryzm, 

o ile będzie popierany przez koła woj- 

skowe, opanuje wkrótce sytuację w 

Niemczech, a przynajmniej w Pru- 

sach. Południowe państwa związkowe 

będą z nim zapewne toczyć wojnę 

podjazdową na papierze, ale to posta- 

ci rzeczy nie zmieni, 
Czy jednak panowanie hitleryzmu 

będzie długie? Czy pozyska on na 

trwałe masy społeczne? 

Wydaje się to bardzo wątpliwe. 

Hitleryzm nie jest koncepcją politycz- 

no-społeczną, która może dać masom 

niemieckim to, czego one oczekują 

Mit o zbawienności hitlerowskiego 

programu rozchwieje się skoro nastą- 

pi chwila jego realizowania. Wów- 

czas ani Reichswehra, ani policja na 

to nie poradzą. 

Próby regulowania stosunków pol- 

sko-niemieckich mogą wtedy tylko 

mieć sens, jeżeli się będzie miało do 

czynienia z kontrahentem, stojącym 

pewniej na nogach u siebie niż rząd 

Papena, mimo ostatnich jego sukce- 

sów w walce z republikańskiemi Pru- 

sami. Do tego jeszcze w Niemczech da 

leko. Narazie wskazaną jest dla nas 

czujność przed awanturniczemi zapę- 

dami chwilowych triumfatorów z pod 

znaku swastyki — w Gdańsku i gdzie- 

indziej. Testis, 

Najczarniejszy dzień 
w dziejach Niemiec. 

BERLIN 21. 7. (Pat). Organ byłego kan- 
clerza Brueninga „Germania* w artykule 

omawiającym sytuację polityczną w _ Pru- 
sach określa dzień wczorajszy jako najezar- 
niejszy w dziejach Niemiec. W! imieniu nie- 
zliczonych miljonów wiernych konstytucji i 
pragnących szczerze powrotu do pokoju : 
ładu obywateli niemieckich — oświadcza 
dziennik — protestujemy przeciwko postę- 
powaniu rządu Rzeszy, wyrażamy gabineta- 
wi Papena jak najostrzejsze votum nieufnos- 
ci, wzywamy go do ustąpienia miejsca, po9- 
wołanym faktycznie do kierowania nawą 
państwową. Oskarżamy obecny gabinet Rze- 
szy, że w najkrytyczniejszym momencie wy- 

daje Niemcy na pastwę eksperymentów. WX'- 

stąpienia rządu Papena—podkreśla „Germa- 
nia* — nie służą dla utrzymania porządku, 
są natomiast aktami militarno-politycznemi, 
zmierzającemi do osiągnięcia przet obecny 
gabinet celów zewnętrzno politycznych. 

44 mitjony wyborców 
w Niemczech. 

Do urn wyborczych w dniu 31 lipca staje 
w Niemczech przy wyborach do Reichstagu 

44 miljony uprawnionych do głosowania wy 

borców. Ponieważ przy poprzednich wybo- 
rach liczba uprawnionych do głosowania wy- 
nosiła 42 miljony, przeto liczba mandatów 
poselskich wzrośnie obecnie. 

ER WIL 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 
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Komisaryczne obsadzanie stanowisk. 
BERLIN. 21.7. (Pat) — Według 

doniesień prasy popołudniowej, kane 
lerz v. Papen w charakterze rządowe” 
go komisarza w Prusach przystąpił 
do komisarycznego obsadzania stano” 
wisk poszczególnych ministrów w rzą 
dzie pruskim. 

Na stanowisko ministra spraw we 
wnętrznych powołany został komi- 
sarz Bracht, który objął 21 b. m. w po 
łudnie urzędowanie. Na ministra han 
dlu wyznaczono komisarza bankowe 
go Rzeszy dr. Ernsta. 

Na kierownika pruskiego minister- 
stwa finansów powołano sekretarza 
stanu Schleusenera, na kierownika 

ministerstwa rolnictwa — sekretarza 
stanu w ministerstwie wyżywienia 
Rzeszy Mussekla. Stanowiska minist- 
rów sprawiedliwości i kultury nie 207 
stały dotychezas obsadzone, 

Panuje przekonanie, iż kanclerz 
Papen zdoła jeszeze w ciągu popołu* 
dnia uzupełnić listę członków komi- 
sarycznego rządu pruskiego. Pozatem 
przewiduje się szereg zmian na stano- 
wiskach podsekretarzy stanu, nad- 
prezydentów i prezydentów regencyj. 
W urzędowaniu zawieszony został 
już sekretarz stanu w ministerstwie 

, handlu Standinger oraz w ministerst- 
wie rolnictwa Krueger. 

Narada zawieszonych w czynnościach 
członków gabinetu pruskiego. 

BERLIN. 21.7. (Pat) — Zawiesze- 
ni w czynnościach członkowie gabi- 
netu pruskiego zebrali się 21 b. m. 
rano na naradę w gmachu pruskiego 
ministerstwa opieki społecznej. 

Według doniesień prasy, tematem 
obrad mają być sprawy. związane ze 

zgłoszeniem przed Trybunał Stanu 
wniosku o wydanie tymczasowego 0- 
rzeczenia co do ostatnich zarządzeń 
rządu Rzeszy, Trybunał stanu zająć 
się ma tym wnioskiem na posiedzeniu 
zwołanem na sobotę. 

Protesty Marxa i Brueninga. 
BERLIN. 21.7. (Pat) — Dwaj byli 

kanelerze Rzeszy, będący leaderami 
partji centrowej — Marx i Bruening, 
wysłąpili wczoraj z ostrym protestem 
przeciwko zarządzeniom nadzwyczaj: 
nym rządu Rzeszy na terenie Prus. 

Marx na, zgromadzeniu centrowem 
w Królewcu oświadczył, że akcja rzą 
du Papena wywołać musi jak najwię- 
ksze zastrzeżenia, Dekrety prezydenta 
Rzeszy cementują tem silniej szeregi 
zwolenników  partji socjal demokra- 
tycznej, zwłaszcza wśród rzesz robot- 
niczych. Mówea wyraził obawę, że 
ostatnie zarządzenia pchną partję so- 
ejal-demokratyczną zpowrotem w ob- 
jęcia radykalizmu politycznego. 

Przemawiając na meetingu przed 
wyborczym w Monachjum, Bruening 
pesymistycznie oceniał dalszy rozwój 
wypadków w Prusach. Odroczenie u- 
tworzenia rządu pruskiego do czasu 
wyborów do Reiehstągu nastąpiło na 
wyraźne życzeniy narodowych socja- 
listów. Tem samem odpada główny ar 
gument, którym rząd Papena uzasad- 
niał wprowadzenie komisarza dla 
Prus. Zapytać należy — oświadcza 
mówca — czy konieczny był afront, 
uczyniony mężowi stanu Seweringo- 
wi, który jak nikt inny przez lat 14 
prowadził akcję przeciwko komuniz- 
mowi w interesie narodu niemieckie- 
go. 

Za sprzeciwianie się zarządzeniom kierownictwa 
wojskowego. 

BERLIN. 21.7. (Pat) — Wedle do- 
niesień prasy, ma być wytoczone po- 
stępowanie przeciwko Grzesinsky'e- 
mu, Weissowi i Heimannsbergowi za 

sprzeciwianie się zarządzeniom kiero- 
wnietwa wojskowego. Zarządzenia te 
wydane były na podstawie ostatniego 
dekretu prezydenta Rzeszy. 

BERLIN. 21.7. (Pat) — Na zapro” 
szenie komisarza Brachta odbyło się 
we czwartek w kaneelarji Rzeszy ze” 
branie pruskiej rady ministerjalnej, 
w którem wzięli udział komisaryczni 
kierowniey ministerstw pruskich. W 
posiedzeniu wziął również udział kan- 
celerz, który zwrócił się następnie do 
obecnych z prośbą o objęcie kierowni 
etwa poszczególnych resortów, na co 
wszyscy wyrazili swą zgodę. 

Według doniesień prasy, omówio- 
na została następnie sprawa zawiesze- 
nia w urzędowaniu szeregu nadprezy- 
dentów. prezydentów regencji i pre- 

zydentów policji. Z 12 nadprezyden- 
tów 5 lub 6 ma być usuniętych z zaj: 
mowanych stanowisk. Dotyczyć to hę 
dzie przedewszystkiem tych, którzy 
należą do stronnietwa soejal-demokra 
tycznego. Pozatem, natychmiast pe 
objęciu urzędowania komisarz Bracht 
zawiesił w czynnościach podsekreta' 
rza staniu w ministerstwie spraw we- 
wnętrznych Abegga. Sekretarz stanu 
w prezydjum rady ministrów Weiss- 
mann złożył prośbę o zwolnienie ze 
stanowiska, Sekretarz stanu w mini- 
sterstwie handlu został urłopowany. 

Trybunał Stanu 
wyda wyrok w sobotę. 

BERLIN. 21.7. (Pat) — Trybunał 
Stanu w Lipsku zbierze się w sobołę 
o godz. 10 rano. Przybyły dziś do Lip 
ska dyrektor ministerjalny Badt zło- 
żył skargę zawieszonego w urzędowa” 
niu rządu pruskiego w sekretarjacie 
Trybunału Stanu. Według doniesień 
biura Wolffa, wniosek skargi brzmi: 
„Wdrożyć tymczasowe zarządzenisy 
polecić, aby mianowany na podstawie 
rozporządzenia prezydenta Rzeszy z 
dnia 20 lipca komisarz rządowy Prus 

narazie powstrzymał się od spełnia- 
nia obowiązków służbowych*. 

Równocześnie ze skargą rządu pru 
skiego wpłynęła do Trybunału skar” 
ga rządu bawarskiego przeciwko za- 
rządzeniom rządu Rzeszy, domagają 

ea się wydania orzeczeń w szeregu 
wątpliwych kwestyj. Do skargi tej 
przyłączyć się ma — według donie- 

sień prasy — również rząd Wirtem- 
bergji. 

Bójki, morderstwa. 
Zajśtia ubiegłej nocy. 

BERLIN. 20.7. (Pat) — Donoszą 
o następujących zajściach, jakie wy- 
darzyły się w. ciągu ubiegłej nocy: 

W Berlinie o północy komuniści 
usiłowali wznieść barykadę w dzielni 
cy wschodniej. Użyli do tego celu za- 
trzymanego autobusu oraz tramwaju. 
Gdy na miejsce przybyła policja, ko- 
muniści przyjęli ją gradem kul rewol 
werowych. Policjanci odpowiedzieli 
salwą. Zabity został jeden komunista, 

a szereg uczestników zajścia zostało 
rannych. 

W Hamburgu doszło do ostrego 
starcia między narodowymi socjalista 

mi a ezłonkami t. zw. „frontu anty” 

faszystowskiego*. W czasie tej bójki 

jeden narodowy socjalista został za- 
bity, a szereg dalszych — lekko ranio 
nych. 

Według doniesień ze Szczecina, w 
kąpielisku Zingst zamordowany z0- 
stał urzędnik, wydelegowany do nad- 
zoru na zgromadzeniu komunistycz- 
nem. 

W Gelsenkirchen doszło również 
do ostrego starcia między narodo- 
wym socjalistą a członkami Żelaznego 
Frontu. Hitlerowiec dał szereg strza- 
łów, naskutek których 3 uczestników 
Starcia zostało ciężko ranionych. W 
walce, jaka się wywiązała, sprawea 
napadu doznał ciężkich obrażeń. 
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fiskich Prus. 
Kanclerz Papen uzasadnia 

zarządzenia co do Prus. 

BERLIN, 21. 7. (Pat). Kanclerz Papen 
wygłosił 20 b. m. wieczorem przez radjo 
przemówienie, w którem uzasadniał zarzą: 
dzenia, wydane w celu przywrócenia normai 
nych stosunków w Prusach. 

Mówca zaznaczył, že partja komunistycz- 

na, wedie oświadczeń własnych przywódców 
i na podstawie wielu faktów, stwierdzonych 
przez Najwyższy Trybunał Rzeszy, dąży do 
obalenia konstytucji w drodze gwałtu, pra- 

cuje od lat nad rozbiciem policji i wojska, 
usiłuje zniszczyć religijne, moralne i kul- 
turalne podstawy narodu niemieckiego, a do 
wałki politycznej wnosi, przy pómocy swych 
nielegalnych  organizacyj  terorystycznych, 
gwałt i mord jako środki walki. 

Obowiązkiem każdego rządu jest ustalić 
wyraźnie różnice między wrogami państwa, 
a temi odłamami narodu niemieckiego, któ- 
re walczą © dobro powszechne. Ponieważ 
miarodajne koła polityczne nie mogły się 
zdecydować na zejście ze stanowiska moral- 
nego i politycznego równouprawnienia ko 
munistów i narodowych socjalistów, więc 
wytworzył się nienaturalny stan, w którym 
siły komunistyczne stanęły w jednolitym 
froncie, powstającym przeciwko rosnącemu 
ruchowi narodewo-socjalistycznemu. 

Rząd Rzeszy nie mieszał się tak długo 
do tego, dopóki ruchy te pozostawały spra 
wą ezysto partyjną. Widział się jednak zmu 
szonym do interwencji, gdy udział komuni- 
stów w jednolitym froncie, dokonany narazie 
ze względów  partyjno-taktycznych, zaczął 
wywierać wpływ na zarządzenia odpowie- 
dzialnych kół rządewych w Prusach. Inter- 
weneja rządu Rzeszy w stosunku do rządu 
pruskiego okazała się konieczna, nie było 
bowiem rzeczą przypadku, że tylko w Pru- 
sach komunistyczne organizacje bojowe przy 
brały rozmiary, zagrażające stale porządkowi 
publicznemu i że tylkć w Prusach towarzy- 
Szyły walce wyborczej wzmagające się coraz 
bardziej krwawe walki. 

Przeprowadzone w ostatnich czasach do- 
chodzenia stwierdziły, że znączna część 
wspomnianych zaburzeń i walk spowodowa- 
na została przez działalność komunistycz- 
nych grup terorystycznych. Rozwój stosun- 
ków peliłycznych w Prusach pozbawił pru- 
skie Gsohistości polityczne niezależności, nie- 
zbędnej do powzięcia decyzyj: i zarządzeń, 
koniecznych dla zwalczenia antypaństwowej 
działalności partji komunistycznej. Jeżeli 
bowiem n. p. wysocy urzędnicy państya pru- 
skiego umożliwiali przywódcom  komunf- 
styeznym tuszowanie ieh nielegalnych dą- 
żeń terorystycznych, jeżeli specjalnie jeden: 
z pruskich prezydentów polieji wzywał 
swych towarzyszy partyjnych do nieprzeszka. 
dzania komunistom, to oznacza to podrywa- 

nie z góry autodytetu państwa w 
szkodłiwy dla hezpieczeństwa w tem pań- 

stwie. 

Zarządzenia rządu Rzeszy — mówił w 
dalszym ciągu mówca — nie zwracają się 
przeciwko samodzielności Prus, lecz ogra- 
nmiezają się do stworzenia podstaw, mających 
na eelu przywrócenie normalnego stanu pra- 
wnego i autorytetu państwa. Rząd Rzeszy 
pragnie zapewnić spokojny przebieg walki 
wyborczej, a polityczną działalność ograni- 
czyć tylko w tym stopniu, o ile to będzie 
niezbędnie konieczne do utrzymania bezpie- 
czeństwa publicznego. Mącieiele pokoju, z 
jakiejkolwiek pochodzić będą strony, zosta- 
ną ujęci stanowczo/w karby tak, by umożli- 
wione zostało narodowi rozstrzygnięcie walk 
wyborczych. 

Ponieważ dotychczasowy pruski minister 
spraw wewnętrznych oświadczył, że ustąpi 
tylko pod naciskiem gwałtu, rząd Rzeszy 
zmuszony był, na podstawie pełnomoenietw, 
udzielonych przez prezydenta Rzeszy, wpro- 
wadzić w Berlinie i Brandenburgji, stan wy- 
jątkowy. Stan wyjątkowy utrzymany bę- 
dzie tak długo, jak tego wymagać będzie 
przywrócenie i uporządkowanie stosunków. 
Rząd Rzeszy oczekuje, że jaż w najbliższym 
ezasie cofnięte będą zarządenia, wydane na 
podstawie pełnomoenitw. Ponieważ pozo- 
stali ministrowie pruscy odmówili współpra- 
cy ze mną — zakończył mówea — stworzyli 
tem samem nową sytuację, Rząd Rzeszy kro 

czyć będzie w dalszym ciągu drogą, którą 
uznał za słuszną. 

Skarga rządu badeńskiego. 

BERLIN. 21.7. (Pat) — Rząd badeń- 
ski zgłosił telegraficznie do Trybuna” 
łu Stanu skargę przeciwko nadzwy” 
czajnym zarządzeniom rządu Rzeszy 
w Prusach. 

  

BERLIN. 21.7. (Pat) — Komen- 
dant wojskowy na Berlin i Branden- 
burgję, gen. Rundstedt wydał dwa nie 
zwykle ostre rozporządzenia, weho- 
dzące natychmiast w życie, W jednem 
nakazuje on policji, aby gdzie tylko 
będzie trzeba energicznie i niezwłocz- 
nie używała broni, Drugie rozporzą- 
dzenie przewiduje zaostrzenie przepi 
sów przeciwko nielegalnym posiada” 

Administracja czynna od godz. 9—3 ppoł. 
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Zmiany personalne 
w korpusie dyplomatycznym. 

Dowiadujemy się, że dotychczaso- 
wy konsul polski w Wiedniu, p. To- 
masz Morawski mianowany został 
konsulem generalnym w Królewcu, a 
jego stanowisko w Wiedniu objął rad- 
ca Aleksander Dunajewski. Kierow- 
niewo wydziału konsularnego posel- 
stwa polskiego w Kopenhadze obej- 
muje p. Jarosław Iwaszkiewicz. Wice 
konsulem w Kijowie mianowany z0* 
stał p. Piotr Kurnicki. Do poselstwa 
polskiego w Moskwie w charakterze 
attachć poselstwa przydzielony został 
p. Antoni Kałuski. Kierownictwo Biu- 
ra Kontroli Urzędów Zagranicznych 
objął dotychczasowy konsul general 
ny w Stambule, p. Walerjan Łopatto. 

(Iskra). 

Hitlerowcy na Łotwie. 
RYGA. (ATE). Ministerjum spraw 

wewnętrznych zatwierdziło statut no- 

wej organizacji politycznej pod naz- 

wą: „Związek narodowych socjalistów 

na Łotwie*. Organizacja ta nie ma 

nie wspólnego z tajnemi związkami 

hitlerowców zakładanemi na Łotwie 

przez Niemców bałtyckich. Związek 

ten ma charakter  naejonalistycznej 

erganizacji łotewskiej. Dotychczas 

niewiadomo, kto będzie stał na czele 

łotewskich narodowych socjałistów. 

W Rydze oddawna krążą pogłoski, 

iż Niemcy bałtycey formują oddziały 

hitlerowskie na Łotwie, a nawet po” 

siadają na przedmieściach Rygi „Bru- 

natny dom“, Domu tego nie udało się 

jednak odszukać. Jeden z dziennika” 

rzy odszukał w odległości 10 km. od 

Rygi obozowisko Niemeów bałtyckich 

w mundurach hitlerowskich. Oboże- 
wisko było otoczone strażą. Na zapy” 

tanie dziennikarza, jaki program po” 

siadają członkowie organizacji hitle- 

-rowskiej na Łotwie — straże dały 

wiele mówiącą odpowiedź: „posiada- 

my program Niemeėw baltyckich“. 

Łotewski minister oświaty ubolewa, 
je w Lotgalji są nietylko Łotysze. 

Lotewski min. oświaty p. Keninsz, 

znany ze swoich nacjonalistycznych 

zarządzeń, w wywiadzie z „Jaunakas 

Zinas* w następujący sposób wyraża 
się o stosunkach w Letgalji: 

[pod względem uświadomienia narodowe- 
ge Letgalja stoi wśród innych prowincyj ło- 
tewskich na ostatniem miejscu. Często dają 

się słyszeć głosy, iż dla Łotwy Letgalja jest 
ciężarem który z racji swej różnorodnej lud- 
lacy są solidarni z Łotwą jednak a ile chodzi 
reszta prowincyj łotewskich, ponosi dla jej 
<obrobytu. Powstają pytania, czy mieszkańsy 
Letgalji wzbogacając się ekonomicznie zleją 
się z resztą, Łotwy w jeden organizm, czy też 
pozostaną elementem obcym. Czy letgalczycy 
a nadal będą wywierali ujemny wpływ na 
życie Łotwy? Państwo Łotewskie powstało 
*w swych granicach etnograficznych, jednak 
pomimo to w ciągu ostatniego dziesięciole- 
<ia warunki ta księ ułożyły, iż w wielu m'ej 
scach dążono do wynarodowienia elementu 
łotewskiego. Obcy element w Letgalji składa 
się z duchowieństwa polskiego, ziemian Po- 
łaków, Rosjan i Żydów. Elementy te o orjen- 
tacji wybitnie wschodniej lub południowo- 
wschodniej traktują Łotwę, jako kraj cał- 
kiem obcy. Rosjanie są wrogami Łotyszów, 
niezadowoleni z rządów Państwa Łotewskie- 

go, którzy tęsknią do zlania się z narodem 

rosyjskim. Pod względem państwowym Po- 
lacy są solidarni z Łotwą, jednak a ile chodzi 
o stosunki wyznaniowe są oni separatysta- 

mi(?) W Letgalji Polacy pragną zachować 
aureolę wyższości kultury polskiej. Dążenia 
ich często są nie bezowocne, gdyż w szko- 

łach polskich jest wielu Łotyszów. Wszystkie 
powyższe separatystyczne dążenia elementów 
obcych utrudniają wzrost elementu łotewskie- 
go w Letgalji. 

Opinja ministra o Polakach letgal- 

skich jest oczywiście, całkiem bezza 
sadna, jeżeli chodzi o „separatyzm'*. 

Gdzieindziej zresztą sam p. Keninsz 
temu zaprzecza („pod względem pań 
stwowym Połacy są solidarni z Łot 
wą”). 

| Zarządzenia gen. Rundstedta. 
czom broni. Równocześnie gen. Rund- 
stedt zgłosił do nadprokuratora w Ber 
linie wniosek o wszczęcie postępowa- 
nia karnego przeciwko dotychczaso- 
wewu prezydentowi policji Grzesin- 
sky'emu, wiceprezydentowi Weissowi 
i komendantowi Heimannsbergowi za 
niepodporządkowanie sie žądaniu ko- 
mendanta wojskowego zaprzestania 
wszelkiej działalności służbowej. 

Dalsze protesty. 
BERLIN. 21.7. (Pat) — Prezydent 

policji Grzesinsky wystosował protest 
z powodu aresztowania, pomimo, że 
jako poseł do sejmu pruskiego korzy” 
sta z nietykalności. 

BERLIN. 21.7. (Pat) — Bawarska 

partja cntrowa wystosowała do prezy 
denta Hindenburga telegraficzny pro 
test przeciwko ostatnim  zarządze- 
niom. Partja domaga się uchylenia 
wszystkich zarządzeń nadzwyczaj- 
nych, wydanych przez rząd Papena



Walka o smaczny obiad w Moskwie 
Do szeregu najrozmaitszych kam- 

panij przedsiębranych w ostatnim 
czasie w Moskwie doliczyć należy je” 
szcze kampanję o „smaczny obiad*. 
Obecnie w Moskwie trudno otrzymać 
smaczny obiad. W jadłodajniach mo- 
skiewskich gotowanie obiadów odby- 
wa się masowo, a kuchnie mając do 
dyspozycji minimalną ilość środków 
spożywczych nie są w stanie ugoto- 
wać rzeczywiście lepszego, smaczniej- 
szego obiadu. Kucharze, będący funk- 
cjonarjusz. państw. zapatrują się na 
swą pracę tak jak np. urzędnicy na 
swe obowiązki w kancelarjach a przy 
takim stanie rzeczy trudno, aby obia- 
dy wydawane były w lepszej jakości. 

Dlatego obecnie czynione są pró- 
by poprawienia jakości obiadów i to 
drogą współzawodnictwa, tak jak we 
wszystkich gałęziach produkcji. Ku- 
charze muszą współzawodziczyć mię: 
dzy sobą, na wyścigi mają sporządzać 
nowe, dotychczas nieznane obiady. 
Prasa moskiewska w związku z tem 
poświęca wiele miejsca sprawom kuch 
ni i jadłodajń publicznych. W tych 
dniach moskiewska „Prawda poświę 
ciła tym sprawom całą stronicę, na 
której zamieszczono artykuły, w któ- 
rych wzywa się kucharzy, do inten- 
sywniejszego myślenia i gotowania 
smacznych obiadów, tworzenia uroz- 
maiconych menu i t. p. Informacje za- 
mieszczone na tej stronicy rzucają 
smutne światło na zakulisy kuchni 
sowieckiej i jadłodajń publicznych. 

Okazuje się. że standart i jedno- 
stajność pokarmów stały się prawdzi- 
wem prawem dla wielu jadalń sowiec 
kich właśnie w czasie — jak przy- 
znaje „Prawda'— kiedy kucharze sa- 
mi uznają, że z produktów, które ma- 
ja do dyspozycji można sporządzić 
dobrze przygotowane i pożywne obia- 
dy. Wystawa nowych pokarmów, jaka 
otwarta była w tych dniach w Mosk- 
wie. wykazała, że zupa krupowa, 
przeważająca obecnie w menu robot- 
niczem jest wynikiem niedbalstwa i 
zupełnego braku inicjatywy ze strony 
pracowników jadłodajń. 

Wystawa ta zasługuje na większą 
uwagę, bowiem z eksponatów wywnio 
skować możemy, jak ludzie w Mosk- 
wie się odżywiają, z drugiej strony 
zaś na wystawie tej przekonać się mo- 
żna, jaką wynalazczością odznaczać 
muszą się kucharze moskiewscy, aby 
powetować brak potrzebnych produk 
tów. 

Stoły w jednej z sal fabryki pokry 
te zostały talerzami, na których wid- 
niały niewidziane dotychczas owoce 
sztuki kulinarnej -— pisze dziennik 
moskiewski. Nazwy pozostają natu- 
ralnie stare: sznycle, ryby w galarecie, 
sałaty i t. p. ale wszystko to sporzą- 
dzone jest w nadzwyczajny sposób. 
Weźmy np. rybę w galarecie. Potra- 
wa wcale nie nowa i zdawałoby się 
że ani nie mądra. A wiecie dlaczego 
zniknęłą z jadłospisów sowięckich ja- 
dalń? Jedynie z powodu drożyzny że- 
latyny. 

Mistrze cechu kucharskiego w fab 
ryce noszącej imię Stalina próbowali 
drogą żelatynę zastąpić odwarem ry- 
bich łusek. Próba się udała. Odwar 
wcale nie pogorszył jakości i smaku 
potrawy i kuchnie obecnie żelatyny 
wcale nie potrzebują. Rybie łuski, któ 
re dotychczas były odrzucane, jako 
nieużyteczne stały się obecnie niezbęd 
ne dla uzupełnienia menu. 

Przejdźmy teraz do kotletów. Do- 
tychczas kotlety, sznycle sporządzano 
zawsze z mięsa. Wegetarjańska kuch 
nia mechanicznie przejęła tylko for- 
mę i poczęła ulepiać je z kaszy. Czy 
kasza oblana jest jakąkolwiek polew- 
ką, czy mieć będzie kształt sznycla 
czy też kuli, zawsze pozostanie kaszą. 
Forma przecież nie zmienia smaku. 
Ale co tu z kaszy zrobiono? Kucharze 
dodali do kaszy grzyby lub rybie mię- 
so i obłożyli to wszystko owocami 
i powstał przepyszny sznycel. W! ten 
sposób kucharze moskiewscy mając 
do dyspozycji jeden tylko gatunek po- 
traw, mogą wytwarzać najrozmaitsze 

PINCHAS KON. 

   

    

  

  

menu. Nędza uczy ich wynalazczości. 
A przecież dla kucharzy obojętnem 
jest, co podaje się na stoły w jadal- 
niach publicznych. 

Prasa również notuje objawy nie- 
dbalstwa w kuchniach. „Prawda 
stwierdziła, że w pewnej fabryce po- 
dawano robotnikom na obiad barszcz, 
w którym znaleziono kawałki łyka. 
Podobne wypadki są na porządku 
dziennym. Komisja higjeniczna stale 
konstatuje, że w zupach podawanych 
w jadłodajniach publicznych znaleźć 
można niedopałki papierosów, niedo 
pałki zapałek, gwoździe... 

Naczelny kucharz jadalni fabryki 
Iljicza w Moskwie, Kisilew, powiada: 
Tak, tak, to prawda. Podajemy rze- 
czywiście liche jedzenie. Napewno 
mogłoby być lepsze. Ale to wszystko 
mówi się niby z konieczności. W sło- 
wach Kisilewa nie można wyczuć ani 
trochę chęci zgotowania naprawdę 
lepszego obiadu. Zreszą on sam ob- 
jaśnmia: „Jak tu można zachować czy- 
stość, przecież widzicie _jak tu jest 
ciasno. Atmosfera ciężka.  Nadzwy- 
czaj gorąco. Przynajmniej gdyby za: 
prowadzono wentylację. 

To tylko małe obrazki pracy w 
publicznych kuchniach, których w Mo 
skwie jest znaczna ilość. Braki te są 
stwierdzane i omawiane na łamach 
prasy. O niedomaganiach kulinarnych 
pisze się nietylko feljetony, ale nawet 
artykuły wstępne. Trudno jednak o- 
siągnąć naprawę, ponieważ dozór nad 
kuchniami wykonują kontrolerzy pań 
stwowi, zaś brak poszczególnych wy- 
robów nie pozwala kucharzom na spo 
rządzenie lepszych potraw. Kucharze 
zmuszeni są gotować tylko z tego, co 
otrzymują, a z tego nic dobrego i po- 
żywnego ugotować nie można. 
SRT RISE STAI IRAS 

.. 

Woroszyłow o religji 
i czerwonej armj'. 

Gdy projekt Kaganowicza o wzmożel::1 
antyreligijnej propagandy został już przy- 
jęty przez C. I K. i PARE SZe- 
reg. organizacyj kompartji, joroszyłow 
wznowił tę kwestję w Politbiuro, gdzie mó- 
wił m. in. (Ag. „Krestross“ — „Molwa“): 

„Wf armji jest do 70 proc. komunistów 
i komsomolców. Oni wiedzą co muszą robić 
i wiedzą, co im się należy. Ja znam kadry 
naszych wojsk nie ze sprawozdań sekretarzy, 
a z osobistych oobserwacyj i raportów do- 
wództwa. Osobiste spotkania i stały kontakt 
z żołnierzami czerwonej armji umożliwiają 
mi kontrolę tych raportów, więc ja armję 
znam. 

Na podstawie tej znajomości stwierdzaru, 
że stosunek do religji, jak stosunek do bytu, 
do rodziny, nie w naszem rozumieniu, a w 
zwykłem, jeżeli chcecie — w mieszczańskiem, 
za ostatnie lata wzmógł się niezmiernie, i w 
armji prędzej niż gdzieindziej spotkacie re- 
ligijnego komunistę, nie ukrywającego sw 

ich sympatyj do religji, który się religji 
wypiera, bowiem ona przypomina mu jego 
rodzinę, jego wieś. 

Przykładem — mój rodzinny Łaguńsk. 
Byłem tam i rozmiawiałem z robotnikami z 
fabryki fajek. Wbwczas, gdy sprawozdania 
sekretarzy wykazują 100-procentowe bezboż 
nictwo, w rzeczywistości religijność wzro- 
sła tak, jak się o tem nie śniło przed wojna. 

Tu, w Moskwie, gdzie garnizon składa się 
wyjątkowo z robotników i partyjnych, rze- 

telne sprawozdania wykazują 40 proc. re!:- 
gijnie usposobionych komunistów. W innych 
miejscowościach, poza obrębem kulturalnych 
centrów, ten procent zwiększa się do 60 * 
70. Wi ten sposób głupie wyczyny, do któ- 
rych nawołują rozmaici Jarosławscy, masą 
wywołać oburzenie 70 proc. krasnoarm'ej 
ców, którzy mogą roznieść i procesje i sa- 
mych Jarosławskich, a przy sposobności d> 
stanie się i komukolwiek innemu. 

Dlatego też kategorycznie w imieniu cze: 
wonej armji protestuję przeciwko szerokie; 
organizacji zrywania nabożeństw i żądam 

by w miejscowościach stacjonowania czer- 
wonej armji żadnych Pietruszek żadni Ja- 
rosławscy nie urządzali. 

Przenfówienie to jest w Moskwie bardzo 
popularne 
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Podziękowanie. 

Składam serdeczne po- 
dziękowania D-rowi LIBO 

za dobrze i starannie doko- 
narą operację. 

Maks Rudnik. 
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0 wpływie prawa żydowskiego 
na prawo Kanoniczne w pierwszych 

wiekach chrześcijaństwa. 

Oprócz zasad procesu kanonicz- 
nego, które są wspólne wyłącznie z 
dawnym procesem żydowskim i któ- 
rych przejęcie jest przeto niewątpli- 
we, znajdują się w prawie kanonicz- 
nem przepisy procesowe spotykane 
obok prawa żydowskiego także we 
współczesnem prawie  greckiem, 
rzymskiem i innych. Ustalenie genezy 
takich przepisów w prawie kanonicz- 
nem jest rzeczą trudną. Prof. Wila- 
nowski analizuje elementy składowe 
rzeczonych instytucyj w różnych jego 
odmianach we współczesnem sądow- 
nictwie i dociekania jego w tej mie- 
rze są niezmiernie ciekawe. Tak np. 
postępowanie polubownego załatwie- 
nia sporów cywilnych przed ich roz- 
poznaniem przez Sąd, znane w pier- 
wotnym procesie kościelnym, wydaje 
się zrazu nie być pochodzenia żydow- 
skiego. Wnikliwa analiza autora 
stwierdza jednak dowodnie przemoż- 
ny wpływ prawa żydowskiego przy 
kształtowaniu się tej instytucji w pro- 
cesie kanonicznym. 

Podobnie się ma sprawa ustroju 
trybunałów sędziowskich. Szczególnie 
jaskrawo uwydatnia się pokrewieńst- 
wo procesu kanonicznego i żydow- 
skiego przy rozpatrywaniu kwalifi- 
kacyj osobistych wymaganych od sę: 
dziów. Według prawa kanonicznego 
a) w sprawie chrześcijanina sędzią 
mógł być tylko chrześcijanin, b) sę- 
dziami w sprawach chrześcijan mogli 
być tylko biskupi, podobnie jak u 
Żydów, którzy na sądzenie patrzali 
jak na akt religijny. Inaczej było u 
Rzymian i Greków, którzy uznawali 
wyrok niezależnie od wyznania i na- 
rodowości sędziego. U Żydów i u pier 
wotnych chrześcijan dostęp do urzę- 
du sędziowskiego był wogóle bardziej 
utrudniony niż u Greków i Rzymian. 

, Przepisy procesowe prawa kano- 
nicznego zarówno karne jako też cy- 
wilne, zdaniem prof. Wilanowskiego, 
nie były oryginalne, lecz żydowskie, 
czasami tylko nieco zmodyfikowane. 
Fakt ten tłumaczy się pochodzeniem 
Chrystusa i apostołów ze Śrowiska 
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W sprawie otwarcia linji Kolejowej 
Wilno — Koszedary — Libawa. 

„Pehdeja Brihdi* (Nr. 156) : W 
dn. 15 lipca odbyło się posiedzenie 
chrześcijańskiego błoku pracy. M. in. 
na posiedzeniu tem omówiono kwestję 
otwarcia ruchu kolejowego na odcin 
ku Romny—Libawa. Libawa, jak wia 
domo, kwestją tą interesuje się już 
od czasów Mejerowicza. Omówiwszy 
tę kwestję blok postanowił w całej 
rozciągłości poprzeć sprawę kolei 
libawo-romneńskiej i zwrócić się do 
rządu z prośbą, by przy zawieraniu 
traktatu handlowego z Litwą wniósł 
on klauzulę, gwarantującą uruchomie- 
nie tej linji kolejowej. 

W związku z tem przedstawicielo 
wi bloku w rządzie, ministrowi spraw 
zagr. Zarinszowi polecono poinformo 
wanie o tem rządu oraz podjęcie od- 
powiednich prac przygotowawczych. 

RYGA. 21.7. (Pat) Sejmowy 
klub zjednoczenia chrześcijańskiego, 
wobec uchwały, którą powzięło zebra- 
nie przedstawicieli instytucyj politycz 
nych, społecznych oraz przemysłowo- 
handlowych w Libawie, zwrócił się 
do rządu o wywarcie nacisku na rząd 
kowieński w sprawie otwarcia ruchu 
kolejowego na linji Wilno—Koszeda- 
ry—Libawa. 

Z KONFERENCJI ROZBROJENIOWEJ. 
Dyskusja w komisji głównej. 

GENEWA, 21.7. (Pat) — Dyskusja 
w komisji głównej, rozpoczęta wczo- 
raj, została podjęta na nowo o godzi- 
nie 3 po poł. i ma być dzisiaj zakoń- 
czona. Wdaje się, że projekt Benesza 
nie wywoła sprzeciwów. Prawdopodo- 

Poprawki 
GENEWA. 21.7. (Pat) — W komi- 

sji głównej konferencji rozbrojenio- 
wej delegacja sowiecka złożyła do pro 
jektu rezolucji końcowej szereg popra 
wek. zmierzających do zupełnej zmia 
ny tekstu tej rezołucji, w sensie zna- 
nych haseł rozbrojeniowych Sowie- 
tów. Poprawki sowieckie zmierzają 
do proklamowania redukcji o 1/3 

bnie dyskusja będzie miała raczej for 
mę oświadczeń, niż wystąpień krytycz 
nych. W tych warunkach rzeczą bar- 
dzo prawdopodobną jest szybkie uch- 
walenie rezolucji Benesza. 

sowieckie. 
wszystkich zbrojeń, z wyjątkiem kra- 
jów, których armja nie przekracza 30 
tysięcy, a tonnaż floty 100 tysięcy 
tonn, do całkowitego zakazu bombar- 
dowania powietrznego i zniesienia lot 
nictwa bombardującego, do zniesie 
nia czołgów, artylerji ruchomej o kali 
brze powyżej 100 mm. itd. 

NA DALEKIM WSCHODZIE. 
Co było przyczyną zajść w Jehoi? 

TOKJO 21. 7. (Pat). Według źródeł ja- 
pońskich zajścia w Jehol zostały wywołane 
ostrzeliwaniem samolotów japońskich, któ:e 
tem samem zostały zmuszone do kanonady 

   Według doniesień z Mukdenu, incydent 
ten jest już zakończony. Japończycy nie za- 
mierzają w związku z temi zajściami wszczy 
nać jakichś dalszych kroków. 

Na ratunek. 
PARYŻ, 21. 7. (Pat). Do Chao-Yang w 

prowincji Jehoł wysłano wczoraj oddział 
wojsk japońskich. Główna kwatera japońska 
oświadcza, że jedynym eelem tej ekspedycji 

jest udzielenie pomocy porwanemu przez 
partyzantów chińskich oficerowi Ischimoto 
Graz reperaeja szyn kolejowych. 

  

Bez obwijania w bawełnę. 
BERLIN. 21.7, (Pat) — Wczoraj 

na zgromadzeniu wyborczem w Ham- 
burgu Hitler wygłosił mowę, w której 
między innemi zaznaczył, że Niemcy 
narodowo-socjalistyczne nie wypełnią 
przyrzeczenia, danego przez delega- 

Hitlerowcy żądają 

cję niemiecką w Lozannie. 3 miljardy 
mk. nie zostaną zapłacone. O to po- 
starają się narodowi-socjaliści po zwy 
cięstwie w wyborach do Reichstagu. 
Chodzi dziś o Niemcy, nie zaś o rząd 
Papena. 

rozwiązania partji 
komunistycznej. 

BERLIN, 21. 7; (Pat). Według doniesień 
prasy, kierownictwo stronnictwa narodowych 
socjalistów wystąpić ma jeszcze w ciągu 
dnia dzisiejszego z żądaniem do kanelerza 
v. Papena o rozwiązanie partji komunistyez- 
nej i zawieszenie całej prasy komunistycznej. 

Dziś rano nastąpiło zamknięcie komuwi- 
stycznego pisma „Rote Fahne*. Maszyny o 

pieczętowano i przed drukarnią wystawiono 
silny posterunek policyjny. Zarządzenie ta 
motywowane jest ukazaniem Się niełegaln=j 
ulotki komunistycznej, wydanej w tej dru- 
karni. Wobec powyższego zarządzenia „Rote 
Fahne* w dniu dzisiejszym nie ukaże się. 
Mieszczący się w tym samym gmachu lokal 
partji komunistycznej nie został obsadzony. 

W Berlinie pewne uspokojenie. 
BERLIN. 21.7. (Pat) — W Berli- 

nie zaznacza się pewne uspokojenie. 
W ciągu dnia nie nadeszły wiadomoś- 
ci o dalszych wykroczeniach, We 
czwartek przed południem aresztowa- 

no 100 kolporterów ulotek komunisty- 
cznych, nawołujących do strajku ge- 
neralnego. Pozatem nadeszła z Altony 
wiadomość o śmierci 17-ej ofiary nie 
dzielnych zaburzeń. 

  

Uchylenie wyroku 
w Sprawie Rity Gorgonowej. 

WARSZAWA, 21, 7. (Pat). W: dniu 21 b. 

m. © godzinie 23 min. 40 w Sądzie Najwyż- 

szym zapadł wyrok w sprawie skargi kasa- 

cyjnej, złożonej przez obrońców Rity Gor- 

gonowej, skazanej przez Sąd Przysięgłych 

we Lwowie na karę śmierci za zabójstwo 

Lusi Zarembianki w willi w Brzuchowicach 

pod Lwowem. Sąd po przeszło dwugodzin- 

nej paradzie wyrok Sądu Przysięgłych we 

Lwowie uchylii i przekazał sprawę do po- 

nownego rozpatrzenia Sądowi Przysięgłych 

w Krakowie. 

Katastrofę samolotu Baty spowodowała mgła 
MORAWSKA OSTRAWA, 27. 7. (Pat) 

Komisja śledcza ministerstwa robót publiez- 
nych w Pradze, która przez kilka dni bada- 
ła przyczyny katastrofy samolotu 
stwierdziła, że katastrofa spowodowana z6- 

Bały, | 

stała gęstą mgłą, w której piłot stracił kie- 
runek. Wskazywały na to zeznania Świad- 
ków katastrofy oraz studja nad motorem 
i szezątkami samolotu. 

Echa zajść w powiecie liskim. 
kom oskarżonym 0 udział w wypadkach, 
które miały miejsce w powiecie liskim w 
końcu czerwca r. b. 

PZEMYŚL, 21. 7. (Pat). Wezoraj o godzi- 
nie 8 rano rozpoczął się w Sanoku przed 54- 
dem doraźnym proces przeciwko 4 wieśnia- 

  

żydowskiego. Sam Chrystus odnosił 
się do Zakonu Mojżeszowego z wiei- 

kim szacunkiem: „Nie mniemajcie, 
abym przyszedł rozwiązywać zakon 

albo proroki — nie przyszedłem roz- 
wiązywać, ale wypełniać. Zaprawdę 
bowiem powiadam wam: Aż przemi- 
nie niebo i ziemia, jedna jota albo 
jedna kreska nie odmieni się w za” 
konie*. (Mat. 5. 17—18). Chrystus, 
ogólnie biorąc, nie sprzeciwiał się na” 
uce doktorów zakonnych, nakazywał 
bowiem swoim uczniom: „wszystko 
tedy, cokolwiek wam rozkażą, zacho- 
wajcie i czyńcie* (Mat, 23. 3). Sądy 
Kościelne w pierwszych wiekach by- 
ły niejako dalszym ciągiem sądów ży” 
dowskich. 

Teza prof. Wilanowskiego zaha” 
cza także o Kościoły wschodnie, w 
ustawodawstwach których znajdują 
się liczne ślady prawa żydowskiego. 

Uczony niemiecki Karst przed kil 
"kudziesięciu jeszcze laty zauważył, iż 
przepisy procesowe w t. zw. „Kodek- 
sie Sempada*, pochodzącym z XIII 
w., a zawierającym prawo armeńskie 
z czasów dawniejszych, są identycz- 
ne z odnośnemi przepisami żydow- 
skiego prawa procesowego. Karst 

stwierdził tylko sam fakt, nie usiłując 
wyjaśnić jego przyczyny. Prof. Wila- 
nowski tłumaczy to w sposób łatwy. 
wypływający z jego tezy. Otóż Ko- 
deks Sempada jest armeńską księgą 
praw. która była stosowana dawniej 

   

w Sądach duchownych w Armenji. 
Zawiera zatem „Kodeks* normy pra* 
wne, które były przyjęte w pierwot- 
nym Kościele armeńskim. Historycy 
zaś przypuszczają, że Armenja przy- 
jęła chrześcijaństwo już w I w., z 
czegoby wynikało, że pierwotne prze- 
pisy procesowe Kościoła armeńskie- 
go przedstawiają prawo żydowsko- 
kościelne w czystej formie. Podczas 
zaś, gdy prawodawstwo chrześcijań- 
stwa zachodniego później zaczęło ule 
gać wpływom rzymskim,  Armenja, 
która prędko zerwała z Zachodem, 
mogła dłużej zachować pierwotne za- 
sady procesowe, będące pochodzenia 

żydowskiego. 
W t. zw. „papirusie lipskim Nr. 43, 

pochodzącym z IV wieku opisuje się 
sprawę, która toczyła się przed są- 
dem biskupim w Egipcie w epoce 
rzymskiej. Chodziło o spadek po nie- 
jakim Besarjonie. Spadkobiercy skar- 
żyli mianowicie zakonnicę Thaesis, 
która rzekomo przywłaszczyła sobie 
książki liturgiczne, pozostałe po nie- 
boszczyku. Biskup orzekł, że spór mo- 
że być rozstrzygnięty albo przez to, że 
spadkobiercy udowodnią Świadkami 
fakt przywłaszczenia, albo też gdy po- 
zwana złoży przysięgę oczyszczającą. 
Pochodzenie przysięgi w papirusie 
lipskim sprawiło wiele kłopotu псхо- 
nym, gdyż ani prawo greckie ani też 
rzymskie nie znają podobnej przysię- 
gi oczyszczającej. Okazuje się, że taką 

NOŻYCAMIi PRZEZ PRASĘ. 
Uwadze wileńskiego magistratu. 

Jest podobno w U. S. A. taki stan, 
który wcale nie zna kryzysu. Naod- 
wrót, w skarbie się przelewa, a oby- 
watele opływają we wszelki dostatek. 
Sekret powodzenia krótki: łatwe roz- 
wody. 

Otóż — okazuje się — że i w Pol- 
sce mamy „„Mekkę rozwodową*. To — 
Wilno. W Kurjerze Czerwonym” czy- 
tamy: 

„Jak gdzieindziej, portjerzy hotelowi wy- 
wołują na stacji do wchodzącej fali podróż 
nych swoje „Palace'y“ i „Imperjal'e“, tak 
w Wilnie jacys dziwni ludzie z „nosem“ wi- 
tają przy odbiorze biletów, a nawet na pero- 
nie przybyłych do Mekki rozwodowej podróż- 
nych dyskretnem zapytaniem: 

— Pan potrzebuje adwokata? 
Lub: 
— Mam takiego, co „za* 6 tygodni wszyst 

ko załatwia... 
Wszystko w Wilnie nastawione na wielką, 

hurtową produkcję rozwodową*, 

„Wielka produkcja rozwodowa, 
taki świetny interes, a Wilno się skar 
ży na kryzys, a kasy magistrackie 
świecą pustkami? Szczyt niedołęstwa! 
A może magistrat nie wiedział o tej 
„wielkiej produkcji*? No to „Kurjer 
Czerwony“ o tem komunikuje. 

  

Psychoza niemiecka. 

Pisma konserwatywne od kilku dni 
zamieszczają ciekawe i barwne repor 
taże z Gdańska, pióra Ksawerego Pru- 
szyńskiego, W ostatnim z nich znajdu 
jemy, na tle obserwacyj, następujące 
wrażenia autora: 

Mimo traktatu wersalskiego, dzięki pod- 
stępnej polityce Berlina, Gdańsk jest wciąż 
jeszcze wciągnięty w orbitę tego świata, któ- 
ry wije się w konwulsjach wielkiej i cięż- 
kiej choroby i jest w przedeniu jakichś wiel 
kich wydarzeń, Nie wiemy co za miesiąc, za 
dwa, za trzy stanie się z Niemcami jesteśmy 
pogrążeni w tysiącach hipotez i tysiącach 
niepewności. Mamy w Berlinie korespoa- 
dentów mamy agencje prasowe, mamy со- 
dziennie setki komunikatów, a jednak n*kt 
nam nie powie nic więcej nad to, że w Niem 
czech rzeczy idą ku jakiemuś końcowi, któ- 
ry być może będzie wieszczonym przez ana- 
baptystę końcem. 

Z Gdańska wyczuwa się najlepiej psycho 
zę niemiecką. Najgroźniejszem to nie jest 
bezrobocie, to nie są hitlerowcy, to nie są 
komuniści, to nie jest nędza i krach i kry- 
zys. Najgroźniejsza rzecz to to, że ludnoś 
niemiecka ogarnięta jest psychozą koncza- 
cego się świata, psychozą jakby Sądu Osta- 
tecznego, 

   

„Sensacja we Francji. 

Ktoby pomyślał, Francuzi dotąd 
nie mieli autorytatywnej gramatyki. 
Niedawno dopiero Akademja „Nie- 
śmiertelnych' wypuściła na rynek ta 
ką gramatykę, rozchwytaną niezwlo- 
cznie. Cóż z tego, kiedy (jak donosi 
I. K. C.) 

„gramatycy zawodowi, albo amatorscy 
zakładają się, który z nich wynajdzie w e- 
cej błędów w przeciągu pewnego czasu... (- 
becnie wykryto już 759 błędów zupełnie 
ewidentnych, a 144 częściowych i wątpli- 
wych. Jak należy się spodziewać w najkrót 
szym czasie łączna ilość tych błędów prze- 
kroczy cyfrę czteroliczbową... 

Obecnie podnoszą się liczne protesty tych 
nabywców którzy do pewnego stopnia' słi- 
sznie uważają, że zostali oszukani, zapłaciw- 
szy wcale pokaźną sumę za pierwsze tomy 
owej gramatyki”. 

W Paryżu złośliwi twierdzą, że au- 
torem tej gramatyki jest 

„pewien były profesor uniwersytetu, wca- 

le nie „niešmiertelny“, który wypracował ca 
łość, ukrywając pod zielonym akademic- 
kim frakiem czarnąą pracę anonimowe- 
go murzyna. Przedstawiona przez niego „nie 
śmiertelnym* gramatyka, została przez nich 
przedyskutowana i „poprawiona“ i — te 
właśnie poprawki są owemi błędami i nie- 
ścisłościami gramatyki* 

TH ROKAGCOCE 
  

  

Na ławie oskarżonych zasiedli Wasył Dn- 
nyk lat 28, Michał Malecki lat 23, Piotr Ma- 

deja lat 24 i Antoni Pasławski lat 25. 
Prokurator oskarża wyżej wymienionych 

o udział w r6zbrojeniu patrolu policyjnego 
0 plondrowanie plebanji i dworu oraz © ogra 
niezenie wołności osobistej miejscowego 
rzymsko-katolickiego proboszcza ks. Ciebie- 
ry. Skutkiem napadu na oddział policji i 
ostrzeliwania go z broni palnej ostremi na- 
bojami, władze zmuszone były użyć dla przy 
wrócenia porządku nadzwyczajnych środków 
co kwalifikuje zbrodnię oskarżonych, jako 
przestępstwo z paragrafu 73 U. K. i art. 52 
rozporządzenia p. Prezydenta Rzeczypospe- 
litej z dnia 15 marca 1928 roku o postępo: 
waniu doraźnem, 

Po odczytaniu aktu oskarżenia masiąpity 
zeznania oskarżonych. 

przysięgę spotykamy w prawie ży- 
dowskiem, skąd prawdopodobnie tra 
fiła do sądu egipskiego. 

Widzimy tedy, jak zasady prawa 
żydowskiego przenikały do ustawo- 
dawstw wczesnego chrześcijaństwa 
różnych kierunków. Dopiero w IV w. 
Kościół podpada pod silny wpływ pra 
wa rzymskiego i proces: kanoniczny 
zwolna poczyna zmieniać swój do- 
tychczasowy charakter, przyjmując 
formę rzymskiego t. zw. procesu skar 
bowego. Zdaniem prof. Wilanowskie- 

go wpływ ten w IV w. nie byt jednak 
jednostronny. Kościół bowiem nie po- 
zostawał przytem bierny, lecz sam 
również wywierał wpływ na prawo 
rzymskie. 

Łączy się z tem jeszcze jedno za- 
gadnienie, zajmujące nowoczesnych 
badaczy prawa rzymskiego. Chodzi o 
kwestję, poruszaną w romanistyce, 
jakim wpływom ulegało prawo rzym- 
„skie w IV wieku. Teza prof. Wilanow- 
skiego otwiera nowe drogi dla bada- 
czy-romanistów i w tej mierze. 

Praca prof. Wilanowskiego odzna 
cza się niezwykłą jasnością. Dzięki 
temu obszerne dzieło, które z pierw- 
szego rzutu oka wydaje się być prze* 
znaczonem wyłącznie dla specjali- 
stów, czyta się z niesłabnącem zacie- 
kawieniem aż do ostatniej karty. 
Autor posiada rzadki dar przedstawia 
nia rzeczy trudnych w sposób przej- 
rzysty i przystępny, jego wywody 
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LORNETUJEMY ŚWIAT. 
Świat czeka. 

Pięć kół toczy się szybko w stronę Kali- 

fornji — poprzez lądy, poprzez rzeki, pop- 

rzez morza. Pięć kół ogromnych toczy się 

i lśni. Spotykają się koła w Los Angelos, 

splatają się w jeden łańcuch, zawisają nad 

miastem jako transparent X olimpjady. 

Igrzyska ołimpijskie! Pięć części Świata 

śle swoich zawodników. Przez cztery lata 

każde państwo gotowało się do walki, przez 

cztery lata trwał trening. Elita zdrowia i wo- 

li śpieszy do Kalifotnji na kolejną wojne 

światową, na wojnę woli i zdrowia. 

77 tysięcy widzów zmieści się na trybu- 

nach stadjonu. W: stadjon jest wbity maszt: 

triumfator zawodów ujrzy na nim ojczystą 

flagę, usłyszy hymn państwowy. Australja, 

Austrja, Belgja, Brazylja, Danja, Japonja... 

cały świat czeka walki i zwycięstwa. 125 za- 

wodników japońskich już jest na miejscu, 

Indje i Filipiny, Polska, Łotwa, Niemcy... 

Ćwiczenia nie ustają — biegi, rzuty, pływa- 

nie osady wioślarskie i foutball — nikt na 

chwilę nie zaprzestanie przygotowań. Austral“ 

ja... Belgja... Brazylja... 

Wi každem mieście na całej kuli ziem- 
skiej znajdziesz bieżnie, pływalnie, stadjony. 

W każdem mieście ćwiczą się dziesiątki mło- 

dzieńców, gotują się do zawodów lokalnych. 

Zwycięzcy walczą o tytuł mistrza okręgu 

mistrz okręgu walczy o mistrzostwo pań- 

stwa. Gdy z miljonowej rzeszy sportowców 

zostanie zaledwie kilku, jadą na olimpjadę 

— na arenę całego świata. Najszybsi, naj- 

zdrowsi, najsilniejsi. Żadnej wady w zdro- 

wiu mieć nie można, żadnej skazy, ani ułom 

ności. Rytm serca, mięśni, oddechu musi być 

zlany w jedno. — Wola zwycięstwa niezłom 

na, gdyż wola decyduje o wysiłku. — Elita 

sportowa świata gotuje się do walki. 

A świat czeka. Pisma sportowe wysyłają 

zastępy sprawozdawców, fotografów, repor- 

terów, nowelistów, karykaturzystów. Wstęp 

ne artykuły omawiają szanse rodaków, moż- 

liwości zwycięstwa. Wszyscy sportowcy ży- 

ją tylko ambicją i nadzieją. Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych są również zaintereso 

wane w wynikach: zwycięstwo — to propa- 

ganda ojczyzny, klęska — to zapomnienie. 

choć 

idzie tylko o ułamki sekund w stumetrówce, 

o metry w zawodach wioślarskich. 

A ONI, przybywszy na miejsce, trenują. 

Wiedzą, ile znaczy każde ścięgno, każda ka- 
lorja, każdy nerw. Wiedzą, że zwycięży nie 

tyle zwinne i sprężyste ciało, ile duch, któ- 

ry to ciało do sprężystości doprowadził i 

sprężystością pokierować potrafi. 

Zaś na stadjonie ostatnie przygotowania. 

Zwiększa się ilość miejsc, ubija się bieżnie 

i place. przygotowuje się sygnały i oznaki. 

W biurze reklamy ruch, w agencji prasowej, 

w hotelach i w całem mieście. 

Uśmiecha się niebo Kalifornji, spokojnie 

uśmiecha się ocean. Cały świat skupił uwagę 

na skrawku zachodnim Ameryki i czeka w 

napięciu. Miljony westchnień i życzeń mkną 

ku Los Angelos. — Australja... Belgja... Bra- 

zylja... Ameryka... Azja... Europa... 

— CAŁA ZIEMIA 

  

Napięcie nerwowe Świata rośnie — 

    

Pięć obręczy toczy się szybko — poprzez 

lądy, poprzez rzeki, porzez morza. Pięć kół 

ogromnych toczy się i Iśni. Spotykają się ko- 

ła w Los Angelos, splatają się w jeden łań- 

cuh, zawisają nad miastem, jako transpa- 

rent X Olimpjady. W. Toll. 

Grandi ambasadorem 
w Londynie. 

RZYM. 21.7. (Pat) — Były mini- 
ster spraw zagranieznych Grandi mia- 
nowany został ambasadorem włoskim 
w Londynie. 

Wyniki wyborów do Senatu 
rumuńskiego. 

BUKARESZT. 21.7. (Pat) — W wy” 
borach do Senatu narodowa partja 
chłopska zdobyła 105 mandatów na 
ogólną liczbę 113, Wszystkie stronni- 
ctwa opozycyjne mają ogółem 8 man- 
datów. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
DEWIZY: Nowy Jork 8.923 — 8.943 — 

    

  

8.903; P. 34.98 — 36.07 — 34.89 
carja“ 17385 — 174 
211.95 tendencja ni    

  

PAPIERY POCENTOWIE 4 proc. inwest. 
96 i pół; 4 proc, ser. 100 i pół; 6 proc. 
poż. dolar. 53,25; 4 proc. poż. dol. 47 i pół; 
7 proc. stabil. 48 — 47,75 — 47,88; 8 prac. 
L. Z. Ziem. 48,75 tendencja niejednolita. 

  

  

  

mają moe przekonywującą, sugesty- 
wną. W przypisach autor przytacza 
bogaty materjał cytatowy z dzieł, z 
których korzystał do swej pracy. Jest 
to szczególnie cenne w naszych wa- 
runkach, gdyż chodzi tu przeważnie o 
dzieła w językach niemieckim, fran- 
cuskim i innych, których niema w na- 
szych bibljotekach. 

Praca uczonego wileńskiego jest 
poważnym wkładem do nauki o roz- 
woju prawa kościelnego i rzymskie- 
go oraz pokrewnych dziedzin. Tak np. 
prof. H. F. Schmid z Grazu, jeden 
z najwybitniejszych znawców przed- 
miotu, omawiając obszernie w „Ze- 
itschrift der Savigny-Stiftung Раг 
Rechtsgeschichte* (T. 50) pracę prof. 
Wilanowskiego, podnosi m. in. jej 
znaczenie dla badania „Zakonu Sud- 
nyi Ijudem*, najstarszego pomnika 
prawa bułgarskiego z w. IX—X. Na- 
prawdę szkoda, że praca prof. Wila- 
nowskiego nie ukazała się dotąd rów 
nież w jednym z języków zachodnio- 
europejskich. 

zaje 

Przyp. Red. P. Pinchas Kon miał re- 
ferat połączony z dyskusją o pracy 
prof. Wilanowskiego w Żydowskim 
Instytucie Naukowym w Wilnie. Po- 
wyższy artykuł jest tego referatu 
streszczeniem.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Gwałtowna burza z piorunami nad powiatem 

baranowickim. 
BARANOWICZE, 21. 7. (Pat). W dniu 

Wėzorajszym nad powiatem baranowiekim 
Przeszła ułewna burza z piorunami, które 
Poczyniły dość znaczne szkody wzniecająe 
Pożary w kilkunastu gospodarstwach na ie- 
renie powiatów. We wsi Domasze gm. da- 

rewskiej, piorun uderzył w dom mieszkalny 
zabijając na miejscu właścicielkę domu Тео- 
dorę Szczerbową i wzniecająe pożar. Znaj- 
dujące się w mieszkaniu 5 dzieci Szezerbo- 
wej zdołało wybiee na dziedziniec i cudem 
ujść wypadku. 

Tajemnicze zaginięcie dolarówek. 
Uczciwość nie zawsze popłaca. 

Onegdaj wieczorem konduktor pociągu pod 
miejskiego Wilno—N. Wilejka, Feliks Sielec- 

W ky, Słowackiego 2, znałazł w jednym z prze- 

  

działów teczkę skórzaną, pozostawioną przez 

jednego z pasażerów. Przejrzawszy jej zawar- 
tość Sielecki zorjentował się. że teczka jest 
własnością Wilhelma Pileckiego, zam. w N. 
Wilejce przy ul. Połockiej 31, pośpieszył pod 
wskazany adres, by wręczyć zgubę Można so- 

  

bie wyobrazić zdumienie Sieleckiego, gdy mu 
oświadczono, że ze znalezionej przez niego te- 
czki zginęło 100 zł. i 5 dolarówe! 

Nadomiar złego Pilecki o zaginionych z 
teczki rzeczach złożył zameldowanie w poli- 
cji narażając tem samegi sziachetnego zna: 
lazcę zagubionej teczki na dochodzenie poli- 
cyjne. (e) 

  

Znowu ofiara piorunu. 
W czasie suszenia siana na łące przez Wło 

dzimierza Limanowskiego w towarzystwie 
braci i ojca, we wsi Popsuce, gm. mikołajew- 

skiej, powiatu dziśnieńskiege, piorun zabił 
Limanowskiego i ogłuszył pozostałych (e) 

mi TS 

Brastaw. 

Sport święci triumi. 

   W dniu 17 b. m. przed południem nastą- 

piło spotkanie dwóch reprezentacyjnych dr 

żyn Związku Strzeleckiego Krakowa i Bras- 

ławia, które śmiało stanęły przeciwko sobie, 

by rozegrać mecz siatkówki. Drużyna Z. S. 

Brasławia z uczuciem trwogi oczekiwała na 
walki, spodziewając się zupei- 

nej przegranej, gdyż została wezwana przez 

drużynę doskonale wyszkoloną i nic dziw- 

nego, bo członkowie jej będą wkrótce nau- 

Czycielami gimnastyki. W! tym momencie pa- 

da sygnał. Brasław rozpoczyna walkę. Teri 
po zapasów dość prędkie, ale w każdym ru 

chu widać opanowanie i zrównoważenie. Po 

upływie 25 min. pierwsza połowa skończona 

doskonałym wynikiem w stosunku 8:15 na 

korzyść Brasławia. 

  

  

     

W drugiej połowie szala zwycięstwa prze 

thyla się na przeciwników i gra zakończona 

jest ogólnym wynikiem 23:20 na korzyść — 

Krakowa. Wyniki gry same za siebie mó- 

wią, a mając na względzie to że z jednej 

Strony strzel o specjalnem przysposobieniu 

Sportowem, a z drugiej strzełcy — samoucy, 

to zwycięstwo jest po stronie strzelców Bras 

ławią. Uzyskane wyniki są dowodem, że 

$port na terenie powiatu brasławskiego roz 

Wiją się bardzo dobrze, a jest to wyłączna 

zasługą starosty p. Z. Janus; kiewicza i dziel 

nego kapitana p. Kasperskiego Józefa, ko-. 

Mmendanta powiatowego PW! i WF., który 

Pracę w tym kierunku rozpoczął od podstaw 

an Kasperski zrozumiał że sport nie może 

być w posiadaniu tyłko pewnej uprzywilejo 

Wanej części społeczeństwa ale stać się musi 

Powszechny, udostępniony dla  wszystkicl: 

Warstw ludności, by tem samem zrealizować 
wielki ideał wychowania zdrowego obywate 

— żołnierza. Praca nowatorska, jaką jest 

Sport, wymaga wiele poświęcenia i wiary w 

Zwycięstwo, a rozpoczęta konkretnymi wy- 

czynami jak budowanie boisk sportowych, 
ostarczanie sprzętu, jeszcze prędzej wyda 

Oczekiwane rezultaty. Zawdzięczając niez- 
mordowanej pracy p. kpt. Kasperskiego po- 
Siada już dziś Brasław dobrze wyposażone 

isko sportowe, które jest terenem ćwiczeń 
A członków Z. S. i innych organizacyj. 

5 Tegoż dnia po południu odbyły się mecz» 

Salk6wki i koszykówki o mistrzostwo uni- 

Wersyteckich obozów letnich, z następujące 
i wynikami: Warszawa — Krakow siai 
Owka 30:13 pkt. koszyków 1155 pkt. -— 
Arszawa — Poznań siatkówka 30:24 pkt, 

koszykówka :6 pkt. Bezwględne zwycięsi- 

© odnieśli studenci C. I. W. F. Warszawa 
"€dnąk sympatja publiczności była po stro- 

NIE studentów z Krakowa i Poznania, którzy 
waż gorszych wyników rozgrywkowych pro 

Zili walkę bardzo achetnie.  Liczn*» 

*STomadzoną publiczno ziło głośne zacho 

vAnie się pań z GIWF., u których przejaw'ai 
S w žym stopniu subjektywizm i prowin 

CiGhalizm. Osoby inteligentne nie powinny 

zapominać o tem, że i Brasław posiada lu- 

21 którzy badawczem okiem patrzą na mło 
Zież, która ma w przyszłości zająć się wy- 

chowaniem naszego miodszego pokolenia. — 
Stronniezošė jest charakteru, kió 
7Ej należy s j wyzbyć. 
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. Jakkol 
łem znaczeniu 

k go spertu wch 
dziecko spontanic 
Dotyczy to ni 

    

     

    

wi czynności. 
spo uje, bawiąc 
Portów, które powstały wprost z 
omnych. jak spor ! 

    
z e natur: 

niec być prze ałcone, rozwinię 

J0nę przez kulture i sport wiedz s 

  

  
    

  

  

ы 2 
\ЁЩЧПУ. ale między o uprawianiem 

! ЁаЁе vyrobionego sporto a samorzutaą 
Rwą dziecka jest znaczna odległość, któ- 

rą > > wa Osobnik przechodzi 
TAL ić, która | ai lecz n 

tylko dzięki wycho 
e wiąże, nigdy się 

| <alkowjeje nie zrywa. u indywidua! 
1 EM często zabawa staje się zaczątkiem spor 

| Każdy sportowiec w pewnej mierze jest 

  

    

  

| dzieckiem į tak jak w dziecku mamy oba 

  

  
wiązek pielęgnowania wszystkich jego władz 
Uszy, i ciała tak samo w sportowcu mamy 

| *0zwinąć ideał doskonałości sportowej i szla 
zbetne współzawodnictwo w dążeniu do tego 

"lu. Te dwa momenty wprowadzają do 
Sportu pierwiastek trwałego iłku i pracy 
Irzygotowawczej, która nazywa się wycho- 

, ,fliem sportowem. Przez wychowanie spor 
! й We mamy uzyskać wszechstronny rozwój fi 

adw. a przedewszystkiem mamy wykształ- 
© charakter wychowanka, który streszczać 

w. będzie w dzielności, karności, poczuciu 
(du, wytrwałości, zdolności szybkiego orjen 

towania się i bkiej decyzji towarzyskości 
* współdziałania. S—. 

| 

|| Nowogródek. 
Bałagan na... cmentarzu. 

  

    

pUBĆ braku parków i skwerów nowogródzk 
częstą NOŚĆ w. upalne letnie dni szuka d. 

| nie s p ia na cmentarzu. I nikomuby to 
Odwieg 710 gdyby zajęte sobą czułe parki, 
i zając przeznaczone zupełnie do czego 

stoj miejsca, zachowały się tam jak przy- 
Bomi dSerwujemy jednak zgoła co innega 
tym AC „oryginalne występy* o rozma.- 
Wszel arakterze, cmentarz jest zaśmiecany 
.słońcę (S80 rodzaju odpadkami. Teraz, jak 
zdecygo CRO doskwiera, czuć tam całkiem 

  

„peżkończyć ane zapachy. Czy nie wartałoby 
* zu? Już z tym bałaganem na cmenta- 

I 

      

     

   

  

O ks. Więckiewiezu i jego stosunku 
do parafjan słów parę. 

Coraz głośniej i nienawistniej podnoszą 
się głosy nowogródzkie parafjan prowokowa 
nych przez wyzysk, samowolę i nietakt d> 
zorcy cmentarza niejakiego p. Włęgorskiego 
i ks. proboszcza Więckiewicza. 

Przykro zaiste poruszać te sprawy pubii 
cznie, lecz skoro inne drogi zawiodły, czuję 
się w obowiązku uczynić zadość życzeniu 
większości tut. parafjan, ograniczając się 
przynajmniej do pobieżnego strzeszczenia po 
wodów tego niezadowolenia. 

Tkwi ono w aroganckiem, zgryźliwem | 
niechętnem obcowaniu proboszcza z parai- 
janami, zwłaszcza z tymi najbiedniejszyn:: 
prostaczkami. Miernikiem bowiem tego sto 
sunku jest stopień zamożności parafjan i 
przynależność partyjna. Ale ci maluczcy, i 
niezamożna inteligencja, na zjednaniu któ 
rych najwięcej powinno dzisiaj kościołowi 

zależeć — widzą w nim tylko „eksploatato 
ra żywych i umarłych”, jako to pisał o nim 

jeden z warszawskich tygodników. I to wła- 
Śnie zniechęciło wiełu (może dzięki agitac 
komunistycznej, mającej tu łatwe podłoże) 
nietylko do księdza Więkiewicza lecz nawet 

i do religji. 
Oaza tej niechęci parafjan, poza nietak- 

townem zachowywaniem się ks. W. jest wy- 
zysk cmentarza. 

Chcąc kogoś pochować trzeba płacić ba- 
jońskie sumy (od 50 do 500 zł. za miejsce), 
w przeciwnym bądź razie nieboszczyk poch» 
wany będzie gdzieś pod płotem. Poza tem 
grubo się opłacaip. Węgorskiemu dozorcy 
cmentarza, od którego zależy całość nagrob- 
ka, miejsca i spokój nieboszczyka. Biada 
więc temu kto obstaluje trumnę i pomnik 
nie u niego, lub sam doglądać będzie mogiły. 
Doszło do tego, że doprowadzeni w ten spo- 
sób do ostateczności poszkodowani, nie znaj 
dując sprawiedliwości u ks. Więckiewicza. 
szukać jej musieli na drodze sądowej. I tam 

się okazało jak dalece słuszne są ich zarzu- 
ty. 

Przed paru dniami znowu zaszedł na 
cmentarzu incydent. — W; chwili spliszcza- 
nia trūmny do grobu š. p. Tramsze, przv- 
szedł na cmentarz jego sąsiad p. Bieniarz i 
ku swemu przerażeniu spostrzegł że mogiła 
jego żony, którą tak gorliwie pielęgnował, 
zrównana jest z ziemią, a tuż obok wyko 
pany został nowy dół, że ać było 
trumnę jego żony. Dotknięty do żywego tą 
profanacją, wskazał na to proboszczowi, 
lecz mimo to trumnę spuszczono, a ksiądz 

czemprędzej opuścił cmentarz, Okazuje wię 
że Ś. p. Tramsze, jako biedny, miał być po- 
chowany „pod płotem”, co tak dalece zmari- 
wiło jego rodzinę, że za ostatnie ziote wypro 
siła u Więgorskiego inne miejsce, które jak 
się okazało było już zajęte, o czem Węgor- 
ski musiał wiedzieć. Wypadek ten wywołal 
ogromne rozgoryczenie, liczne komentarze 
i przekleństwa pod adresem winnych. 

W listopadzie ub. roku byłem również 
świadkiem pogrzebu staruszka który całe 
swe smutne życie spędził na ciężkiej mozo! 
nej pracy. Zmarł, nie pozostawiając żadnego 
majątku: Rodzina również była bez grosza. 
Usłużni sąsiedzi zaofiarowali swa pomoc w 
tej ostatniej. posłudze. Eksportowano niebo- 
szczyka do ementarnej kapliczky Nazajuliz 

  

  

        

  

    

      

      

o godzinie 9 rano miał przyjść ks, dziekan 
Wii hować go. kan inak dług. 

Zmarznięci do do szpiku k siedzi za- 

    

częłi uci jeden po drugim do domów. 
Dopiero po dwóch godzinach, naskutek po- 

у y, zjawił się ten kap 
vany. — Z miejsca począ! 
dowolenie prze 

twarzy. Odmawi, 

   

        

    

    

i 
modłitw! 
Zedo wę. 
      

  

   
   

   
iem obywatela 

   

  

wolnie zaofiarował się 

w €zas nie usunął się mu z dro: 
prędko odprowadził niebc 

miejsce wiecznego spoczynku , 
i tam garstka znajomych rodz 

grzebowtgo obrządku zainłonowawszy 
„Anioł Pański", bo ksiądz (jak zwykle) 7a- 
raz cmen opuścił. Trzeba było widzieć 
wówczas twarze tych parafjan. Nawet 
najbardziej praktykujący katolicy, nie mo; 

trzymać słów oburzenia. wspominając 
e fakty karygodnego postępowania tego 

księdza, — o których zainteresowane władze 
kościelne zapewne już wiedzą. 

Zaiste prowokowanie w ten sposób paraf 
jan nie przysporzy kościołowi wiernych. 

Podając powyższe gwoli bezstronności nad 
mienić muszę że w Nowogródku byli i 
księża którzy naprawdę cieszą się najwi 
szym szacunkiem i poważaniem ogółu i 
prawdziwymi apostołami religji. Lecz ci nie- 
stety nie mają należnych im względów u 
góry. 

Miejmy jednak nadzieję że, zwierzchme 
władze kościelne wejrzą nareszcie w te ano 
małja naszej parafji. 

Czas jest ku temu najwyższy! 

MIGAWKI NOWOGRÓDZKIE. 
Bardzo lubię chodzić po mieście. Nietylko 

dla sportu uprawiam chodzenie, ale by się 

cregoś dowiedzieć, z kimś pomówić, coś wre- 

szcie zobaczyć. Bo w Nowogródku można z0- 

baczyć wiele rzeczy naprawdę budujących, 

wiele rzeczy takich naszych, takich cieka- 

wych, że możemy się niebyle czem poszczy- 

cić wobec sąsiadów. 

Wychodzę wczoraj na codzienną  prze- 

chadzkę, którą mi zalecił doktór pod groźbą 

utraty praw w Kasie (;horych. Zaledwie wy- 

szedłem z domu i zrobiłem dwa kroki — le- 

żę. Zrobiłem koziołka. Zaledwie zdążyłem ze 

brać swe członki, znowu dyg w jedną stronę, 

galantuomny rewerans w drugą — i znów le- 

żę. Ta przyjemna gimnastyka trwała dość 

długo, gdyż chodniki były pokryte grubą 

warstwą pestek od wiśni, które jak wiadomo 

latem służą w Nowogródku do specjalnego 

uprzejemniania ludziom wygodnego życia. 

Wyszedłem za miasto. Radość szerokich 

      

  

    
    

        

   

    

  

  

   

K. I. 

pól, ogromna przestrzeń, zamknięta dokoła 

murem lasów i radość wolnej przestrzeni... 

Nagle zobaczyłem słup z tabliczką. Jestem 

z natury takim niepoprawnym człowiekiem, 

że lubię zawsze odczytywać napisy, szczegól- 

nie pisane t. zw. językiem urzędowym. To do- 

brze robi, bo człek się czegoś dowie, nauczy 

(zalecają przecież naukę języków obcych). 

Można się przytem ubawić i cały dom rozwc- 

selić z soczystości takich urzędowych obwie- 

szczeń, w których ortografja walczy z grama- 

tyką, a błąd błędem pogania. Jeśli się znaj- 

dzie bowiem zdanie, w którem nie byłoby we 

sołego lapsus calami, to konia z rzędem temu, 

kto taki rarytas odnajdzie. 

Na tej to tablicy wyczytałem takie oto 

zdanie, które ku zbudowaniu potomności 

przytaczam w dosłownem brzmieniu: 

„Uwaga! Za każdą furmankę wjeżdżającą 

do miasta pobiera się opłata 20 groszy!“. 

To ci dopiero kawał — myślę sobie. Ho, 

ho. Nowogródek musi być bogatem miastem. 

Obliczyłem na zasadzie rachunku prawdopo- 

dobieństwa ile to pieniędzy kapnie miastu w 

ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku i, złapa- 

łem się za głowę. Przecież za te pieniądze mo 

żna wybudować wspaniałe arterje komunika- 

cyjne, za te pieniądze można miasto skanali- 

zować, zelektryfikować, zgazować, rozbudo- 

wać, wyasfaltować, można budować drapacze 

chmur itd., bo ja wiem co można jeszcze zro- 

bić? 

Ale zobaczyłem zaraz, że nikt nie stosował 

się do tego przepisu. Furmanki wjeżdżały i 

wyjeżdżały z miasta, ale nikt nie płacił hara- 

czu owych dwudziestu groszy. 

Więc poco stoi tablica z tak budującym 

napisem?.. Rol. 

Baranowicze. 
Uroczystości inauguracyjne Legjonu 
Młodych Obwodu Baranowickiego. 

W, dniu 17 lipca zgodnie z zapowiedzia- 
nym programem odbyły się uroczystości ina- 
uguracyjne Legjonu Młodych Obwodu Bara- 
nowickiego. 

O godz. 10 rano w kościele garnizonowym 
odprawiona została msza święta w czasie 
której ks. kapelan Aleksandrowicz wygłocił 
płomienne kazanie, rzeczowo nawiązując 
uroczystość Legjonu Młodych do ewang 
świętej, przeznaczonej na tenże dzień. P. 
mszy świętej nowa w Baranowiczach orga- 
nizacja składająca się z 16 członków zgro- 
madziła się przy zbiegu ulic Mickiewicza i 
Szeptyckiego gdzie w obecności przedstaw*- 
cieli: Rządu w osobie. p. starosty Neugebau- 
era, wojska w osobie p. generała Grzmot-- 
Skotnickiego, oraz bratnich  organizacyj 
społecznych złożono wieniec na grobie „Nież 
nanego Żołnierza”. 

O godz. 16 w sali kino-teatru „Casino“ 
zebrała się publiczność w liczbie kilkuset 
osób, na czele z  przedstawicielami władz 
miejscowych, wojska, instytucyj i organiza 
cyj społecznych, by wziąć udział w uroczy- 
stej akademji, na której. program. złożyły 
się przemówienia p. Nazimowa przedstawi 
ciela Obwodu Baranowickiego Legjonu Mło 
dych, Głównego Komendanta Legjonu Mło- 
dych przybyłego specjalnie na tę uroczystość 
z Wilna. Mówcy w swoich przemówieniaci, 
streścili historję tej młodej organizacji, oraz 
zaznajomili zebranych z ideologją Legjonu. 
|  Zkolei wystąpili na czoło młodsi legjo- 
niści i po uprzedniem wezwaniu Komendan 
ta Głównego czy który nie ma zamiaru cof- 
nąć się jeszcze złożyli publicznie rotę przy- 
sięgi, której treść mieści w swbie piękuą 
ideę dla której od tej chwili Legjon Młodych 
pracować będzie. Następnie Główny Komen. 
dant mianował publicznie Komendantem Ob- 
wodu Baranowickiego p. Nazimowa witając 
serdecznie nowy zastęp młodych, którzy pod 
jęli się wielkiego zadania wstępując w sze- 
regi organizacji o wzniosłej idei. 

W drugiej części tej osobliwej akademji 
przemówił p. starosta Neugebauer, w pło- 
miennych słowach przypominając legjon's- 
tom o odpowiedzialnym obowiązku jaki dob 
rowolnie na seibie przyjęli. Zkolei przemówił 
p. generał Grzmot—Skotnicki oraz prezes Eo 
ła Seniorów p. Styliński, kończąc okrzykiera 
na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Jej 
Prezydenta i Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego. Orkiestra 78 p. p. odeg 
rała hymn narodowy na czem zakończona 
została część oficjalna akademji. Po krót- 
kiej przerwie nastąpiła część koncertowa 
w czasie której orkiestra wojskowa 78 p. p. 
odegrała kilka utworów koncertowych koń- 
cząc uroczystość ochoczym marszem. — Tak 
odbyła się uroczystość Legjonu Młodych Ob- 
wodu „Baranowickiego. A—wiez. 
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Wilno wycofuje swą nagrodę literacką 
Wobec katastrofalnie ciężkiej sytua- 
cji finansowej miasta, władze miej- 
skie po zorjentowaniu się w możli: 
wościach budżetowych postnowiły о- 
statecznie skreślić w roku bieżącym 
nagrodę literacką m. Wilna, której 
losy dotychczas znajdowały się w za- 

wieszeniu. 
Nagroda literacka m. Wilna wy- 

płacona była dotychczas tylko raz je- 
den. Laureatką jej została Kazimiera 
Iłakowiczówna. Nagroda wynosiła 
5000 złotych. 

  

Badania wydzielin autobusów 
i ich szkodliwości dla zdrowia. 

Jak już w swoim czasie donosiliśmy, 
władze miejskie w Wilnie postanowiły 
przeprowadzić badanie gazów  rop- 
nych wydzielanych przez autobusy 
Arbonu. W związku z tem specjalna 
Komisja sanitarna w dniu wczoraj- 
szym dokonała w kilku miejscach 

konserwacji wydzielin w specjalnych 
przyrządach. 

Analiza gazów ropnych pójdzie w 
kierunku ustalenia w jakim stopniu 
wydzieliny te szkodliwe są dla zdro- 
wia mieszkańców. Badania potrwają 
„czas dłuższy. 

  

Komunikat Zarządu Obwodowego 
Funduszu Bezrobocia. 

Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobocia 
w Wilnie podaje do wiadomości PP. Pra- 
codawców i robotników że z dniem 11 1:p- 
ca r. b. weszły w życie zmiany w Ustawie z 
dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na 
wypadek bezrobocia, spowodowane nowelą 
z dnia 17 marca 1982 r. 

Jednolity tekst znowelizowanej ustawy o 
zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia og!o 
Szony został w Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 

58 z dnia 11 lipca r. b. 
Wi tymże Dzienniku Ustaw R. P. ogłoszo- 

ne zostały również Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej: 

a) z dnia 2 lipca r. b. o postępowaniu 
przy przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków 
dla bezrobotnych; 

b) z dnia 2 lipca r. b. o sposobie ściąga- 
nia wkładek na rzecz Funduszu Bezrobocia: 

c) z dnia 6 lipca r. b. w sprawie zwoln e 
nia od obowiązku zabezpieczenia na wypa- 
dek bezrobocia niektórych kategoryj robot- 
ników; 

id) z dnia 6 lipca r. b. w sprawie robot- 
ników sezonowych podlegających obowiązku 
wi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia. 

Wi z ku z nowelizacją ustawy oraz 
wydanemi rozporządzeniami Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej Zarząd Obwodowy w 
nie celem zaznajomienia pracodawców i ro- 
botników. z niektóremi zmianami podaje 
ważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy. 
a mianowicie: 

Zakłady Pracy obowiązane do zabezp:e 
czania robotników w dniu 11 lipca r. k. 
winny w terminie dwutygodniowym nades- 
łać Zarządowi Obwodowemu F. B. w Wiln'e 
wykazy robotników, podlegających obowiąz- 
kowi zabezpieczenia w powyższym dniu. 

Następnie pracodawcy winni zgłaszać | 
miennie zabezpieczonych robotników w ter- 
minie dwutygodniowym od chwili powsta- 
nia obowiązku zabezpieczenia poszczególne- 
go robotnika, oraz zawiadomić o ustaniu 
obowiązku zabezpieczenia w terminie 7-mio 
dniowym, licząc od daty rozwiązania sto- 
sunku najmu pracy. 

Odbiór tych zawiadomień Zarząd Obwo- 
dowy będzie potwierdzał na żądanie zakła- 
du pracy po nadesłaniu znaczków poczto- 
wych — na wysyłkę pokwitowania. 

Ponadto pracodawcy obowiazgni są do 
10-g0 každego miesiąca nadsyłać pošwiad- 
czone przez nich wyciągi z ksiąg płacy za 
miesiąc ubiegły lub też odpisy imiennych 
wykazów wypłat, zawierające cyfrę kwoty 
zarobku, przypadającego robotnikowi do wy 
płaty za dany okres, liczbę dni, za które mu 
zarobek przypada, oraz kwotę potrąconej +0 
botnikowi wkładki. 

Zakłady Pracy, które w dniu 11 b. m. 
nie podlegały obowiązkowi zabezpieczen:a 
zatrudnionych robotników na wypadek bez- 
robocia, winny w chwili powstania tego о- 

bowiązku zarejestrować się w terminie dwu 
tygodniowym w Zarządzie Funduszu Bezro- 
bocia w Wiilnie, podając nazwę przedsię- 
biorstwa, jego adres, charakter, oraz ogółna 
ilość zatrudnionych pracowników. 

Wi razie ustania obowiązku zabezpiecze- 
nia wskutek unieruchomienia Zakładu Pracs. 
lub zmniejszenia liczby zatrudnionych do 
cyfry poniżej 5-ciu pracowników, pracodaw- 
ca winien w terminie dwutygodniowym za- 
wiadomić o tem Z. O. F. B. w Wiiłnię. 

Wikladki do Funduszu Bezrobocia wync- 
szą 2 proc. z sumy zarobku przypadającej 
do wypłaty, z czego pół proc. potrąca się 

   

    

      

robotnikowi. Wkładki za robotników sez0- 
nowych, mianowicie za zatrudnionych przy 
robotach budowlanych, ziemnych, brukar- 
skich, drogowych, kolejowych, wodnych (bu- 
dowlanych i regulacyjnych) meljoracyjnych. 
żegludze śródlądowej i przy spławie, oraz w 
cegielniach, wynoszą 4 proc., z czego 2 proc. 
potrąca się robotnikowi. Wkładki oblicza się 
od pełnego zarobku, przypadającego do wy- 
płaty robotnikowi bez żadnych potrąceń, 
przyczem sumę poniżej 50 gr. zaokrągla się 
do 50 gr. sumy zaś powyższe 50 gr. do 1 zł 

Wkładki winny być przekazywane naj- 
później do dnia 20-go każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni do PKO. na conto Źarzą 
du Głównego F. B. Nr. 9600. 

Pracodawcy obowiązani są na żądanie 

robotnika, który podlegał zabezpieczeniu w 
Funduszu Bezrobocia wydać mu w ciągu 
24 godzin od chwili rozwiązania stosunku 
najmu pracy, zaświadczenie z pracy, według 
wzoru ustalonego Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 
1932 r. 

Za nieprzestrzeganie przez pracodawców 
przepisów ustawy przewidziane są grzywny 
od 50 do 3000 zł. Na wypadek niemożności 
Ściągnięcia grzywna zamieniona będzie na 
karę pozbawienia wolności według uznania 
władzy orzekającej, — jednak nie ponad 
13 tygodni. 

Zmianą ważną dła robotników przy zgła- 
szaniu się o zasiłki stanowi nałożenie obo- 
wiązku wykazywania się 26 tygodniowym 
okresem zabezpieczenia na dowód czego bez- 
robotny winien przedkładać zaświadczenie z 
pracy według nowego wzoru, ustalonego roz 
porządzeniem Ministra Pracy i Opieki Spo- 

łecznej z dnia 6 lipca 1932 r. 

Zabezpieczeni, których głównem zródłem 
utrzymania nie jest praca najemna nie są up 
rawnieni do zasiłków, wobec czego bezroboit- 
ni zgłaszający prawa do zasiłku z Funduszu 
Bezrobocia winni złożyć deklarację podpisa- 

ną własnoręcznie, że poza zarobkiem pracy 

najemnej nie posiadają żadnych innych źró. 
deł utrzymania, względnie, że przeciętny 
tygodniowy dochód z tych innych źródeł w 
okresie ostatnich 13 tygodni nie przekraczał 
6 dniowego przeciętnego zarobku dziennego 
w tymże okresie, 

Podstawę wymiaru zasiłku dla uprawnio- 
nego do niego robotnika stanowi przeciętny 

dzienny zarobek w podlegających zaliczeniu 
do zabezpieczenia ostatnich 13 tygodniach, 
przepracowanych przed dniem zgłoszenia się 
o zasiłki. O ile przeciętny zarobek wynie- 
sie więcej niż 6 zł., zasiłek oblicza się ой 
6 zł. dziennie. 

Wtypłatę zasiłków dla bezrobotnych u- 
skutecznia się w ustalonych dniach za ub'eg- 
ły tydzień roboczy, przyczem tydzień roboczy 
nie obejmuje niedziel. 

Robotnicy, którzy dobrowolnie z przy 
czyn nieuzasadnionych rozwiązują stosunek 
najmu pracy, tracą prawo do pobierania 
zasiłku na wypadek bezrobocia. 

Jeżeli Zarząd Obwodowy stwierdził, że 

bezrobotny podał nieprawdziwe dane co do 
warunków uprawniających go do pobierania 
zasiłków, może pozbawić bezrobotnego pra- 
wa do zasiłku na okres do 4 tygodni. 

Winni rozmyślnego przedstawienia, względ 
nie potwierdzenia nieprawdziwych danych. 
ulegną karze aresztu do 1 miesiąca, lub 
grzywny od 30 do: 1000 zł., o ile dany czyn 
nie ulega karze surowszej. 
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NA WILEŃSKIM BRUKU 
  

"W przededniu rozwiązania losów 
ławnika Łokucjewskiego. 

Po odrzuceniu przez Sąd Apela- 
cyjny starań Magistratu o przyznanie 
niu prawa wystąpienia w charakterze 
oskarżyciela posiłkowego przeciwko 
ławnikowi Łokucjewskiemu, sprawa 
ta na terenie Magistratu zagmatwała 
się jeszcze bardziej. Dla jej wyjaśnie- 
nia, które definitywnie ma zapaść na 
najbliższem posiedzeniu Rady Miej 
skiej, prezydent dr. Maleszewski zwo- 
łał dwukrotnie posiedzenie Konwen- 
tu Senjorów. Żadne jednak z tych po” 
siedzeń do skutku nie doszło ze wzglę 
du na wakacyjny okres a co za tem 
idzie dwukrotnie brak quorum, 

Z prywatnych jednak rozmów, pro 
wadzonych w kołach radzieckich do- 
wiadujemy się, że ogólna opinja nie 
wyłączając podobno nawet macierzy- 
stego klubu p. Łokucjewskiego, a 
więc koła chrześcijańsko-narodowego, 
jest dla dalszego pozostawania ławni- 
ka Łokucjewskiego w Magistracie jed- 
nolita w sensie ujemnym. Wszystkie 
ugrupowania radzieckie, o ile można 
sądzić z rozmów nieoficjalnych, są 
zdania, że dalszy pobyt ławnika Ło- 
kucjewskiego w Magistracie po sta- 

wianych mu zarzutach nie powinien 
mieć miejsca. W tym sensie przygo” 
towywane są wnioski nagłe na plenar 
ne posiedzenie Rady Miejskiej w dniu 
27 b. m. 

Wypada jednak tu podkreślić, że 
nasza ustawa samorządowa po wyra- 
żeniu nawet votum nieufności nie o- 
bowiązuje do ustąpienia, rzeczą więc 
p. Łokucjewskiego będzie, jakie z tej 
lub innej uchwały zechce wyciągnąć 
konsekwencje. 

Najdalej idący wniosek zamierza 
podobno poza votum nieufności stwier 
dzić, że gospodarka ławnika Łokuc- 
jewskiego dla miasta okazała się szko 
dliwą. W ten sposób zredagowany 
wniosek miał już podobno miejsce w 
swoim czasie w Łodzi i zmusił wów* 
czas do ustąpienia jednego z tamtej- 
szych ławników. 

Nie przesądzając więc faktu, jakie 
będą uchwały i losy ławnika Łoku- 
cjewskiego trzeba stwierdzić, że po- 
siedzenie plenarne Rady Miejskiej 
nietylko w kołach samorządowych ale 
i przez szerszy ogół oczekiwane jest 
z dużem zainteresowaniem. 

Dziwne historie. 
Teror na ulicy Niemieckiej? 

Jak się dowiadujemy do policji wileńskiej 
wpłynąć miał cały szereg skarg od kupców, 
zamieszkałych przy ulicy Niemieckiej i Wiel 
kiej w których kupcy ci skarżą się iż jacyś 
z pod ciemnej gwiazdy osobnicy usiłują pod 
groźbą terroru wymusić od nich pieniądze. 

Między innemi wpłynęła również skarga 

od niejakiej p. Imbryk właścicielki sklepu 

gotowych ubrań przy ulicy Wiełkiej w której 
Imbrykowa skarży się iż jacyś znani jej z wi 
dzenia osobnicy pod groźbą terroru żądali 
od niej pieniędzy a gdy im odmówiła napadli 
ja i pobili laskami. 

Połieja wdrożyła dochodzenie cełem usta 
lenia czy skargi te odpowiadają prawdzie 

(e). 

Zagadkowe zatrucie kelnerki kawiarni 
„Lešniczowka““. 

Czyżby chęć pozbycia się niepożądanego świadka? „Chcieli 

mnie sprzątnąć z drogi" — oświadcza poszkodowana. Tru- 
cizna w cukierkach czekoladowych. 

W, dniu wezorajszym o godzinie wpół do 
dwunastej w mieszkaniu rodziny Retek przy 
ul. Dzielnej 48 w Wilnie miał miejsce nie- 
zwykle zagadkowy wypadek zatrucia które 
mu uległa córka p. p. Retek, Emma, kelnerka 
kawiarni „Leśniczówka*, 

Wiezoraj po powrocię od pracy Emma Re 
tek odwiedził jakiś młody pan który długo 
o czemś z nią rozmawiał W) dwie minuty po 
jego odejściu, jak opowiadają domownicy, 
posłyszeli oni nagle wpokoju Emmy jakieś 
szamotania się i jęki. Po wejściu do pokoju 
znaleźli Emmę wijącą się wboleściach na 
podłodze. Na zapytanie eo jej jest odpowie- 
działa ona słabym głosem iż odczuła nagle 
ckropne boleści. Zaniepokojona rodzina na- 
tychmiast zaalarmowała pogotowie ratunko 
we, lekarz którego orzekł, iż Emma Retek 
uległa poważnemu zatruciu się jakąś nieusta 
loną trucizną, wobec czego przewieziono ją 
w stanie poważnym do szpitala Sawicz. 

Według zeznań poszkodowanej okoliczno 
ści przy jakich nastąpiło jej zatrucie się 
nasuwają szereg podejrzeń, że Emma Retek 
padła ofiarą planowanego zamachu na jej 

życie. 

Zgodnie z jej zeznaniem fatalnego wieezo 
ra odwiedził ją pewien pan, który ma wkrót 
ce stanąć przed sądem w procesie w którym 
E. Retek ma wzstąpić w charakterze głów- 
nego świadka oskarżenia. Pan ten w rozmo 
wie dał jej do zrozumienia że byłoby dla nie 
go bardzo pożądanem gdyby zgodziła się ona 
nie wystąpić w charakterze świadka w jego 
prdtesie. Widząc jednak, że nie trafia do 
przekonania dziewczyny sprytnie zmienił te 
mat i nareszcie przed odejściem poczęstował 
ją cukierkiemi czekoładowemi, W dwie mi- 
nuty po jego odejściu Emma Retek poczuła 
nagle okropne boleści, zaś zawezwany lekarz 
pogotowia ratunkowego stwierdził, iż ulegla 
ona zatruciu, 

Emma Retek przypuszeza, iż osobnik ów 
poczęstował ją zatrutemi cukierkami ehcąe 
w ten sposób pozbyć się niepożądanego świa 
dka. 

O wypadku zagadkowego zatrucia które- 
mu uległa Emma Retek powiadomiono wła- 
dze połicyjne „które wszczęły w tej sprawie 
energiczne dochodzenie. (e). 

WSPOMNE 
Zz Wilna. 

RAID MOTOCYKLOWY WALNO—LIDA 
WILNO. 

Wi niedzielę Wileńskie Towarzystwo Cy- 
klistów i Motocyklistów organizuje raid n.o 
tocyklowy Wilno—Lida—Wilno. Do zawo- 
dów które zapowiadają się ze względu na 
silną konkurencję bardzo ciekawie zgłosiio 
udział kilkunastu zawodników. 

Start o godz 6-ej rano na W* Pohulance 

wpobliżu kaplicy św. Jacka. 

ŁÓDZKI WIDZEW. W, WILNIE. 

Wi sobotę i niedzielę dwa czołowe zespo- 
ły wileńskie rozegrają spotkanie towarzyskie 
z najsilniejszą drużyną robotniczą w Pelsce 
Widzewem, refaktującym do mistrzostwa A 
klasy okręgu łodzkiego. Chociaż w świecie 
piłkarskim drużyny A klasowe nie cieszą 
się zbyt wysoką marką, mecze wileńskie za- 
powiadają się bardzo ciekawie ze względu 
na porównanie poziomu wileńskiej A klasy 
z łódzką. 

Oba mecze odbędą się na boisku Makab.. 
Wi pierwszym dniu do walki staje Makabi, 
w niedzielę 1 p. p. Leg. 

Z Polski i ze świata. 
MI DOROCZNY WYŚCIG KOLARSKI 

DO MORZA POLSKIEGO. 

Włarszawski Okręgowy Związek Kolarsk: 
organizuje III doroczny wyścig kolarski do 
morza polskiego, na przestrzeni około 1057 
km. Trasa wyścigu została podzielona na 6 
etapów: Wharszawa— Włocławek, Włocławek 
—Grudziądz, Grudziądz—Gdynia, Gdynia — 
Starogard, Starogard—Mława, Mława—War- 
szawa. Bieg potrwa 6 dni — od 12 do 13 
sierpnia. Wyścig ten będzie miał w roku 
bieżącym specjalnie uroczysty charakter ze 
względu na Święto Morza i zjazd legjoa'- 
stów w dniu 15 sierpnia, w którym to dniu 
wyścig przybędzie do Gdyni. WOZK. dokla- 
da wszelkich starań, aby wyścig wypadł im- 
ponująco. Zgłoszenia zawodników przyjmu- 
je sekretarjat WOZK. do dnia 6 sierpnia. 

  

MECZ NIEMCY — AMERYKA 
O PUHAR DAVISA. 

Dziś to jest w piątek, rozpoczyna się w 
Paryżu mecz o puhar Davisa Niemcy — 
Ameryka. Wi barwach Niemiec wystąpią 
Prenn, von Cramm i Dessart. Amerykanie 
wystawią w single'ach Vineza i Shieldsa i 
w grze podwójnej Allisona i van Ryna. Je- 
dynym handicapem Niemców w tej walce 
są sympatje publiczności francuskiej, które 
będą całkowicie po ich stronie. Jest to zu- 
pełnie zrozumiałe, gdyż Francja woli mieć 
za przeciwnika w finale Niemców aniżeli tak 
silną drużynę jak amerykańska, Mimo to 
szanse drużyny niemieckiej są uważane za 
minimalne. 

KONKURSY W. LOTACH 
BEZSILNIKOWIYCH 

FRANKFURT nad Menem, 21. 7. (Pat). 
Konkursy w lotach bezsilnikowych na Róhn 
trwać będą od 18 do 31 lipca. Zgromadziły 
one na stracie 75 maszyn. Ze zgłoszeń zagra 
nicznych utrzymały się jedynie polskie. 
Wszystkie inne bądź odwołano bądź też od- 

rzucono, stosując ostre wymagania odnośnie 
do jakości. Polskę reprezentować będą dwie 
maszyny, zgłoszone przez Aeroklub War- 
szawski. Niepogoda uniemożliwia narazie roz 
poczęcie poważniejszych lotów. 

RADJO 
PIĄTEK dnia 22 lipca 1932 roku 

11.58: Sygnai czasu 15.10: Progr. dzien- 
ny. 15.15: Muzyka z płyt. 15.35: Kom. met. 
15.40: Muzy tan. (płyty). 16.30: Kom. Wiil. 
Tow. Org. i Kół Roln. 16.40: „Złotodajna 

gąsienica* odcz. 17.00: Koncert popularny. 
18.00: Krechowce* odcz. 18.204 Muzyka lek- 
ka. 19.15: Z prasy litewskiej. 19.30: Progr. 
na sobotę. (9.35: Prasowy dziennik radjowy. 
19.45: Przegląd prasy rolniczej krajowej i 
zagranicznej. 20.00: Koncert symf. 20.45: 
„Radjo a muzyka* felj. 21.00: D. C, Koa- 
certu symf. 21.50: Kom. 22.00: Muzyka tan. 
22.40: Wiad. sport. 22.50: „Białe fartuszki* 
zradj. kom. muz. 

SOBOTA, dnia 23 lipca 1932 r. 

11,58: Sygnał czasu, 15,10: Program dzien 
ny. 15. Muzyka z płyt. 15,25: Kom. met. 
15,20: Wiiadomości wojskowe. 15,40: Słucho 
wisko dla dzieci. 16,05: Tańce i piosenki poł 
skie (płyty). 17,00: Koncert. 18,00: „Orlątke 
w pamięci Wiarszawy* — odcz. 18,30: Mu- 
zyka tan. 19,15: Tygodnik literacki. 1 
Program na niedzielę. 19,35: Prasowy dzien 
nik radjowy. 19,45: „Fabryki baniek z myd 
ła” — felj. 20,00: Koncert. 21,00: Feljeton 
literacki. 21,15: D. C. Koncertu. 21,50: Kom. 

22,05: Koncert Chopinowski. 22,40: Wiadomo 
ści sportowe. 22,50: Muz. tan. 

NOWINKI RADJOWE. 

Wi! ROCZNICĘ KRECHOWIEC. 

Dzisiaj o godz. 18 w odczycie, transmi- 
towanym z Warszawy, ceniony poeta i lite- 
rat, mjr. Antoni Bogusławski przypomni ra- 
djosłuchaczom  pamiętną szarżę I pułku 
ułanów Krechowieckich w której brał udział, 

  

  

    

MUZYKA SYMFONICZNA. 

Piątkowy koncert symfoniczny (godz. 20) 
pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga wypełnią 
utwory następujące: Romana Statkowskiego 
uwertura do opery „Marja“ symfonja Es dur 
Mozarta, poemat symfoniczny Liszta „Maze- 
pa* i „Kaprys hiszpański* Rimskiego Kor- 
sakowa. Doskonała pianistka p. Marja Wił- 
komirska wykona z towarzyszeniem ork* 
stry fantazyjną ,„Burleskę* Ryszarda Strau- 
ssa. W! przerwie koncertu dr. A, Simonów- 
na wygłosi feljeton p. + Radjo a muzyka. 

  

   

BIAŁE FARTUSZKI. 

Na zakończenie programu piątkowego na 
dany zostanie z Warszawy wesoły wodewil 
K. Krumłowskiego „Białe fartuszki“ w wy- 

konaniu zespołu dramatycznego Ireny So! 
skiej (Teatr im. Żeromskiego) Tręnsmisja 
rozpocznie się o godz. 22.50. 

lle Chaplin zarabia recznie? 
Urząd podatkowy w Los Angelos obl - 

czył, iż dochód roczny Charlie Chaplina wy- 
nosi rocznie 8 miljonów dolarów. Chaplin 
ulokówał swój ogromny majątek wyłącznie 
w papierach procentowych. Natomiast Dou- 
glas Fairbanks równie bogaty jak Charpl'n, 
ulokował prawie cały swój majątek w g9- 
tówce.
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Konflikt między właścicielami domów i do- 
zorcami. Umowa zbiorowa dotychczas nie jest 

jeszcze podpisana. 
№ dniu wczorajszym w Insp. Pracy w Wil 

nie odbyła się konferencja przedstawicieli do 
zorców domowych i pracodawców. Przedmio 
tem narad była sprawa podpisania nowej u- 
mówy zbiorowej na rok 1932-33. Konferencja 
nie dała pozytywnego rezultatu ze wžględu na 
dużą rozbieżność. Jednocześnie właściciele do 

KRO 
Dziś: Marji Magdaleny. 

      
22 

L plec 

Jutro: Teofila. 

  

Wschód słońca 

__|| Zachód ; 

«3 m. 13 

—g. 7m.37 

Spostrzoższia Zakładu Rietoorsiagj: ©. & В. 

w Wiinie z dnia 21/VII — 1832 reku. 
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MIEJSKA. 

— Kontyngens budowlany już 
wyezerpany. Onegdaj w lokalu Magist 
ratu dbyło się posiedzenie Komitetu 
Rozbudowy, W wyniku narad Komi- 
tet przyznał 24000 złotych spółdzielni 
urzędników Wileńskiej Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów na budowę na 
Antokolu 6 domów mieszkalnych dla 
swych członków. Pozatem przyznano 
9500 zł. kilku osobom prywatnym na 
budowę domów drewnianych. 

Na tem wyczerpany został tego- 
roczny kontyngens budowlany, na uzy 
skanie nowego Magistrat stracił już 
nadzieję. 

— Brukarze interwenjują i żyją 
nadzieją. Przed kilku dniami u wice- 
prezydenta Czyża interwenjowała po 
raz trzeci delegacja bezrobotnych ro- 
botników  brukarskich. Delegacja 
wskazała na beznadziejnie ciężką sy- 
tuację materjalną brukarzy, którzy 
od dłuższego już czasu pozostają bez 
pracy i oddawna również pozbawieni 
są prawa korzystania z zasiłków. 
Delegacja prosiła o jak najszybsze 
uruchomienie robót, gdyż dalsze po- 
zostawanie bez pracy grozi im śmier- 
cią głodową. 

Wiceprezydent Czyż obiecał przyjść 
im z pomocą i zatrudnić większą par- 
tję bezrobotnych przy układaniu klin- 
kieru na ul. Zamkowej i robotach bru- 
karskich na peryferjach miasta, 

— Magistrat radzi nad pożyczką 
zagraniczną. Dowiadujemy się, że na 
dzień dzisiejszy Magistrat postanowił 
zwołać specjalną konferencję dla za- 
znajomenia się z warunkami propono- 
wanej przez Arbon pożyczki zagranicz 
nej, jaką zgodził się Wilnu udzielić 
jeden z banków szwajcarskich. W 
konferencji tej mają wziąć udział 
przedstawiciele Arbonu przybyli „spe- 
cjalnie z Warszawy. : 

— Chleb staniat. Starostwo Grodzkie pG- 
daje do wiadomości, że z dniem 22 b. m. ce- 
na chleba pytlowego została zniżona o 2 
grosze, a więc wynosić będzie 42 gr, za ki- 
logram, zaś cena chleba razowego zmniej- 
szona została o 1 grosz i wynosić będzie 32 
gr. za kilogram. 

Wiinni pobierania cen wyższych, aniżeli 
wyżej ustanowione będą karami. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Zarząd Okręgu Wileńskiego Związku 

Oficerów Rezerwy wzywa wszystkich bezro- 
botnych Kolegów oficerów „i podchorąžycn 
rezerwy, zrzeszonych w Z. O. R., o zgłasza- 
nie się osobiste lub pisemne najpóźniej do 
dnia 25 b. m., w Sekretarjacie Okręgu, ul. 
Wiileńska 33 w sprawie reflektowania na 

objęcie posad w Nowogródczyźnie. 
Informacje i warunki na miejscu. 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— „Florette et Patapon* w Ogrodzie ро- 
Bernardyńskim. Dziś w piątek 22 lipca o g. 
8 m. 15 w. po raz 4-ty areywesoła, szampań 
ska farsa „Florette et Patapon“. 

Jutro i codziennie „Florette et Patapon*. 
Popcłudniówka niedzielna w Ogrodzie po. 

Bernardyńskim. W! niedzielę 24 b. m. o g. 
4-ej pp. na ogólne życzenie publiczności - - 

„ERA 

WiRGIL MARKHAM. 

mów, jak się dowiadujemy, złożyli w Inspe- 
ktoracie Pracy memorjał z żądaniem zmniej- 
szenia dotychczasowych płac dozorcom. W 
odpowiedzi na to ci ostatni zapowiedzieli rów 
nież złożenie memorjału w najbliższych 
dniach. 

  

  

wesoły wodewil „Polacy w Ameryce*, 

Wi poniedziałek również po cenach zni- 
žonych „Policy w Ameryce“, 

— Bernard Shaw w Lutni. Dziś, w piątek 
22 b. m. o godz. 8 m, 15 premjera „Lichwy 
mieszkaniowej“ G, B. Shaw'a największego 
dramaturga współczesności. Wielki kpiarz, 
jest jednocześnie wielkim nauczycielem. 
Shaw nie operuje pustym frazesem. Jego 
sztuki nabrzmiałe są fłuidem wysokiej od- 
powiedzialności wobec zadań pisma. Zain- 
teresowanie bardzo duże. 

—Trzech wybitnych aktorów. W okre- 
sie urlopów Dyr. Teatrów zaprosiła na wy- 
stępy trzech wybitnych artystów. Ludwik 
Czarnowski, b. dyrektor Teatrów. Lwowskich 
wystąpi w Teatrze Letnim w lekkiej koimc- 
dji p. t. „Pod zarządzem przymusowym”. 

° Jan Bonecki reżyser i artysta Teatru Pol 
skiego w Włarszawie wystąpi w szeregu naj 
bliższych sztuk, 

Józet Winawer artysta Teatrów Łódzkich 
da się poznać Wilnu w kapitalnej swej roli 
Azefa którą grał w Łodzi kilkadziesiąt razy. 

— Park im. Żeligowskiego. Opera na 
wolnem powietrzu. Dziś po raz ostatni w 
niezmienionej obsadzie wystawiona będzie 
opera Rossiniego „Cyrulik Sewilski* po ce- 
nach dostępnych każdemu. Wejście tylko 40 
gr., ulg. 30 gr. miejsca siedzące przed estra- 
dą 60 gr. i krzesła 1 zł. 

Jutro koncert muzyki wschodniej pod 
dyr. prof. Whlerego Bierdiajewa. 

Początek o godz. 8.15 wiecz. 
— Cyrk Staniewskich. Dziś o godz. 8.30 

wieczorem wielki program atrakcyj. 

WYPADKI | KRADZIEŻE. 
ZATRUCI7E SIĘ NIEŚWIEŻĄ KIEŁBASĄ 

Wezoraj o godzinie 12 w dzień w bramie 
Nr. 32 przy ulicy Mickiewicza zauważono 
wijącą się w boleściach młodą dziewczynę 
w wieku około 16 lat, Zawezwane pogotowiz 
raturkowe przewiozło ją do szpitala Sawiez, 
gdzie ustałono, że uległa ona zatruciu nieś- 
wieżą kiełbasą. Nazwisko poszkodowanej He 
lena Czatyńska, zamieszkała przy ulicy Ponar 
skiej 72. Policja prowadzi dochodzenie ce 
lem ustalenia gdzie kupiona została zatruta 
kiełbasa. (e). 

OKADZENIE LETNISKA ADWOKATA 
SZYRWINDTA Wi POSPIESZCE. 

Ubieglego wieczora dokonana została na 
Pospieszce w letnisku adwokata Szyrwindta 
przy ulicy Topolowej zuchwala kradzież, 

Około godziny 9 wieczorem kiedy p. me- 
cenas Szyrwindt w towarzystwie gości zaję- 
ty był na werandzie grą w karty, nieujaw- 
nieni narazje złodzieje przedostali się do 
wnętrza letniska gdzie najspokojniej w świe 
cie zapakowali wszystką znalezioną tam gar 
derobe, jak podaje poszkodowany ogólnej 
wartości 600 zł., poczem zbiegli. 

©О kradzieży poszkodowany zameldował 
policji, która wszezęła dochedzenie. (e). 

WŚCIEKŁY PIES POKĄSAŁ HANDLARZA. 
\Мехога} z rana dostarczono do pogotowia 

ratunkowego handlarza rynkowego Tatar- 
skiego zamieszkałego przy zaułku Piekar- 
skim 4, którego pokąsał pies. Wiobec tego 
że zachodzi podejrzenie, iż pies był wście- 
kły Tatarskiego skierowano do Instytutu 
Pasteurowskiego celem dokonania szezepie- 
nia przeciw wściekliźnie, (e. 

KRADZIEŻ BIELIZNY. 

W dniu 20 b. m. nieznani sprawcy za pe 
mocą dobranego klucza dostali się na strych 
domu Szulca Błażeja (Jezuicka 8), skąd skra 
dli różną bieliznę wartości 550 zł. 

Ze Związku Strzeleckiego. 
Ze świetlicy strzeleckiej. 

Komenda Garnizonu Z. S. Wilna zawiada 
mia Obywatelki i Obywateli że świetlica Gar 
nizonowa czynna jest w okresie letnim we 
wtorki i piątki każdego tygodnia w godz. 
18—21. — WI sprawach organizacyjnych ° 
wycieczek zgłaszać się należy w tych dniach 
do kierownika świelicy. 

Włóczęga strzelecka, 
WI sobotę 24 lipca o godz. 4 Pp. p. wyrt'- 

szą strzelcy wileńscy na kilkudniową włó- 
częgę po dalszych okolicach Wilna. — Star- 
szym włóczęgą będzie Referent W. Ob. -— 
Udział biorą strzelczynie i strzelcy. Koszia 
minimalne. Zbiórka w piątek o godz. 20 w 
świetlicy garnizonowej (Dominikańska 13;. 
Goście z wytrwałością i z humorem strzelec 
kim do lat 20 — mile widziani. — Szczegóły 
zostaną omówione w piątek na zbiórce. 

Walne Zebranie Oddziału Z. S. Nr. 2. 
Dziś, t. j. w piątek 22 b. m. o godz. 18 

min. 30 w pierwszym terminie a o godz. !9 
w drugim, odbędzie się doroczne Walne Zeb 

  

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Sześć następnych listów zawierało 
opisy radosnych spotkań, czasami ko- 
ło domku lalek, który Pat określała 
stale jako „śliczny”, „cudny i „bo- 
ski“. 

Poczem następowal w zdarzeniach 
nowy zwrot: 

„Dubrosky, Dubrosky, co się te- 
raz ze mną stanie? Czy do końca ży- 
cia będę pokutowała o chlebie i wo- 
dzie? Tak mi się sprytnie udało do- 
stać bólu głowy u Chartersa i trzebaż 
było, żebyśmy się spotkali z mamu- 
sią, twarz w twarz, i to jak twarz w 
twarz! Brr! Jaka szkoda, że nie wró- 
ciłam prosto do domu! I takie to 
wszystko głupie i marne, co? Przecież 
widując się, nie robiliśmy nie złego. 
Lubimy się i to wszystko. Co za nie- 
dorzeczność nie pozwolić mi się z to- 

bą widywać, dlatego, że ty jesteś męż- 
czyzną i masz złą opinję, a jestem 
małą dziewczynką! O, tak, wiedzia- 
łam to o tobie oddawna, ale byłeś 
zawsze dla mnie taki strasznie kocha- 
ny. Co oni sobie, u Pana Boga, wy- 
obrażają? Co tybyś mógł ze mną zro- 
bić? Zamordować? Zjeść? Pobić? Na- 
turalnie mamusia myśli, że ponieważ 
jestem jeszcze taka młoda, to chcę ro- 
bić to, czego mi nie wolno, dlatego 
tylko, że nie wolno. Ot, jak głupie 
dziecko. W rzeczywistości jestem star 
sza pod pewnemi względami od niej 
—ty to wiesz — może i ona wie. 
I może dlatego tak się o mnie boi. 

Siedzę w zamknięciu już prawie 
„dwa dni i nie mam nie do roboty op- 
rócz czytania, a nic do czytania, op- 
rócz czasopism z zeszłego roku, w 

KU R J ER w 

ranie członków Oddziału N. 2 Z. S. przy Pań 
stwowej Fabryce Wyrobów Tytoniowych w 
Wilnie z porządkiem obrad: 

1) Zagajenie i wybór prezydjum. 
2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rew' 

zyjnej. 
3) Uzupełniające wybory do Zarządu Od- 

działu. 

4) Ustalenie wysokości składek członk w 
skich. 

5) Wolne wnioski. 
Prócz tego na zebraniu tem będą omó- 

wione sprawy związane z programem pracy 
na przyszły okres, po obecnej przerwie wa 
kacyjnej, — W; przyszłym okresie praca ta 
ma być prowadzona na szerszą skalę. 

Sprostowanie 
podawanych  mylnych wiadomości 
przez „Głos Wileński* o rzekomych 
nadużyciach w Wileńskiej Izbie Rze- 

mieślniczej. 
1) Nieprawdą jest, iż Prezydent Izby Rze- 

mieślniczej w Wiilnie oświadczył przed roz 
poczęciem postępowania wyborczego że 2у- 
czeniem Pana Wojewody jest, by p. Mły- 
narczyk został dyrektorem Izby. Natomiast 
prawdą jest, że Prezydent Izby ani przed wy 
borami Dyrektora Izby ani kiedykolwiek nie 
oświadczał, jakoby Pan Włojewoda bądź ja- 
kikolwiek przedstawicieł Władzy Admin;st- 
racyjnej wyraża życzenia w kwestji mające- 
go nastąpić wyboru Dyrektora Izby. Zarów- 
no formalnie w myśl $ 11 Statutu Izby -— 
jak faktycznie — wybór Dyrektora nale: 
wyłącznie do kompetencji Zebrania Izby 
odbywa się w sposób niezależny od wszel- 
kich czynników poza Zebraniem Izby. Nat»- 
miast Prezydent Izby oświadczył na przed- 
wyborczej konferencji Radnych Chrześcijan, 
że jego zdaniem najodpowiedniejszym kan- 
dydatem jest p. Kazimierz Młynarczyk. 

2) Nieprawdą jest, że przedstawicielom 
prasy odmówiono wstępu na Zebranie wy- 
borcze i że chodziło o osłonięcie tajemnicą 
tego, co ewent. mogła ujawnić dyskusja nad 
działalnością b. Dyrektora Jana Łazarew.- 
cza. Natomiast prawdą jest, że ani Prezy- 
dent, ani urzędujący Dyrektor, ani żaden 
z członków zarządu Izby nie odmówił wstę- 
pu na zebranie wyborcze przedstawicielom 
prasy którzy z takiem życzeniem do wymie- 
nionych organów Izby nie zgłosili się, cze 
go nie uczynił również Redaktor „Głosu 
Wileńskiego". 

3) Nieprawdą jest również, że Redakto- 
rowi „Głosu Wiilna* oświadczono urzędo- 
wo, że przedstwiciele prasy na zebranie do 
puszczeni nie będą gdyż posiedzenie jest 
tajne. Natomiast prawdą jest że ani ze- 

branie na którem miała być traktowana spra 
wa udzielenia absolutorjum ustępującemu 

Dyrektorowi p. Janowi Łazarewiczowi i do- 
konany wybór nowego Dyrektora, ani żad- 
ne z dotychczas odbytych Zebrań nie było 
tajne, gdyż Statut lzby nie przewiduje Ze- 
brań o takim charakterze. 

4) Nieprawdą jest, że stwierdzono jakie- 
kolwiek braki w Kasie Izby Rzemieślniczej 
w Wiilnie. Prawdą jest natomiast, że rewizja 
dokonana w dniach od 3 do 7 czerwca 1932 . 
przez specjalną Komisję Rewizyjną powo- 
łaną przez Prezydenta Izby naskutek krą- 
żących pogłosek, o rzekomych nadużyciach 
w Izbie, stwierdziła w Kasie nadwyżkę w 

wysokości zł. 97 gr. 30 pochodzącą z potrą- 
ceń dokonanych urzędnikom Izby i opłat 
za prywatne międzymiastowe rozmowy tele- 
foniczne która to nadwyżka słusznie w księ- 
gach nie figurowała gdyż takowa zaksięgo 
waniu nie podlega. Również powyższa Ko- 
misja Rewizyjna stwierdziła opieszałość w 
księgowaniu i przetrzymanie w Kasie Izby 
zł. 2.8380 gr. 70 — wówczas gdy zarządzenia 
Prezydenta Izby wymagały natychmiastowe- 
go przekazywania wszelkiej gotówki do Ban 
ku na rachunek Izby. W: związku z zanied- 
baniem które zresztą nie przyprawiło Izby o 
żadną szkodę materjalną — Prezydent Izby 
udzielił ostrej nagany urzędnikowi Izby, 
pełniącemu obowiązki kasjera, oraz polecił 
od niego przejąć kasę innemu urzędnikowi. 
Zaznacza się, że w skład Komisji Rewizyjnej 

wchodzili członkowie Zarządu Izby pp. Stan 
kiewicz Stanisław i Lichtmacher Szymel oraz 
p. Bohdziewicz Stanisław, jako  ekspert- 
buchalter, która przeprowadziła rewizję Ka. 
sy od początku istnienia Izby. 

Wbniki dokonanej rewizji zostały szcze- 
gółowo przedyskutowane na Plenarnem Ze- 
braniu Izby w dniu 28 czerwca 1932 roku 
i stanowisko oraz przedsięwzięte kroki i 
zarządzenia Zarządu Izby zostały przez ple- 
num Izby zaakceptowane jednogłośnie, a 
wyjaśnienia Dyrektora Łazarewicza przyjęto 
do wiadomości większością głosów oraz u- 
dzielono mu podziękowania. 

Wi ten sposób sprawa została całkowic e 
zakończoną, kładąc kres wszelkim insynu- 
acjom i pogłoskom rozpuszczanym celowe, 
przez czynniki nie posiadające poczucia od- 
powiedzialności i Świadomie działające na 
szkodę instytucji rzemieślniczej i rzemiosła 
województwa wileńskiego. 

Zarząd Izby Rzemieślniczej w Wilnie. 

Za zgodność: 

Kazimierz Młynarczyk 
Dyrektor Izby Rzem. w Wilnie. 

Władysław Szumański 
Prezydent Izby Rzem. w Wiilnie. 

аЛНОВа 

„Nasza Dola“ 
nowy zbiór poezyj 

WANDY DOBACZEWSKIEJ 

„Lux“ i jest do 

we wszystkich księgerniach. 

   

  

  

wyszedł! z drukarni 

nabycia 

Skład główny: księgarnia św. Wojciecha 
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których piszą tylko o Mukdenie i tej 
okropności, jaka się stała podczas bi- 
twy morskiej pod Odesą. W Harper 
jest pełno ilustracyj, przedstawiają 
cych ludi w katedrąch. Dubrosky, że- 
byś mi tak przysłał co do czytania, 
śliczny, długi list, albo wiersz, jeżeli 
ci to nie sprawi zbyt wielkiego kło- 

potu. 

O, Dubrosky, dlaczego nie mam się 
przyznać, że cię kocham? Mamusia 
była tu przed chwilą i powiedziała 
mi to w oczy. Miała dwa ataki furji. 
Zaczyna mnie to bawić. Gzy trzynaś- 
cie lat to jeszcze nie dosyć, żeby wie- 
dzieć, czego się chce? Profesor Gas- 
ling mówił, że Julja miała czternaście. 

Nie przejmuję się tem., że mamusia 
odkryła naszą tajemnicę. Wszystko 
mi jedno, co sobie myśli o tobie, ko- 
chany Dubrosky. Nie boję się jej pla- 
nów. Ty się jej nie boisz, prawda, Du 
brosky? Ja się nie boję i powiem jej 
to w oczy przy następnej awanturze. 
O, Boże, żebym tak miała parę lat 
więcej! 

Wyjdę ostrożnie oknem, żeby rzu- 

  

TL BE NOSKI 

Walka byków n a ulicach miasta. 

  

W czasie odbywających się w Pam 
byków, jeden z byków wyrwał się 

plonie w Hiszpanji dorocznych walk 

swoim dozorcom i rzucił się na pu- 
bliczność raniąc kilka osób. 

  

Komunikacja lotnicza 
Ryga — Tallin podjęta 

Warszawa — Wilno — 
zostanie nieodwołalnie 

z dniem 15 sierpnia. 
Lot z Warszawy do Wilna trwać będzie 2 g. 55 minut. 
Do Wilna nadeszła wiadomość, że 

pasażerska komunikacja lotnicza na 
szlaku - Warszawa—Wilno—Ryga— 
Tallin podjęta zostanie nieodwołalnie 
z dniem 15 sierpnia b. r. Pierwszy sa 
molot pasażerski zdążający do Talli- 
na wyląduje na lotnisku wileńskiem 
w Porubanku 15 sierpnia na kilka 
minut przed godz. 8-ą rano. Lot z War 
szawy do Wilna trwać będzie zaled- 
wie 2 g. i 55 min. 

W związku z tem na lotnisku w 
Porubanku, które zostało na skutek 
tego zwiększone o 16 ha wre gorącz- 
kowa praca nad niwelowaniem šwie- 
żo przyłączonego do lotniska terenu 
i uczynieniem go zdolnym dla po” 
trzeb komunikacji lotniczej. Kierow* 
nicy robót otrzymali polecenie zakon- 
czenia prac najpóźniej w dniu 12 
sierpnia. 

Byk w sklepie jubilera przy ulicy Wielkiej. 
Panika 

W) dniu wezorajszym w godzinach poran 
nych ulica Wielka stała się widownią i/eco- 
dziennego wypadku. 

Wispomnianą ulicą kroczył Izrael Stolpe, 
rzeźnik, trzymająe na sznurze dwa byki, któ 
re jak się te później wyjaśniło, prowadził da 
sklepu mięsnego Josela Szwarca przy uliey 
Zarzecznej. 

pewnej chwili oba byki przestraszyw- 
Szy się przejeżdżającego autobusu „Arbonu* 
zerwały sznur i wpadłszy na chodnik zaczę- 
ły biec chodnikiem wywołując wśród prze- 
ehodniów nieopisaną panikę. Na widok roz 
juszonych byków przechodnie zaczęli ucie- 
kać środkiem jezdni tak że wkrótce ruch na 
uliey Wiełkiej został wstrzymany. 

na ulicy. 
Tymczasem jeden ze spłoszonych byków 

wpadł przez otwarte drzwi do sklepu ju- 

bilerskiego Gandina przy ulicy Wielkiej, wy 
wołując wśród obecnych w sklepie zrozumia 
łą panikę. Właściciel sklepu,  służha 
oraz obecni, w tymu czasie klijenci zaczęli w 
popełochu chować się pod stolami. 

Tymezasem drugi byk pędził dalej zmu- 
szająe przechodniów do ucieczki. 

W! zorganizowanej natychmiast na „bizo- 
nów wielkomiejskich obławie, cprócz rzeź 
nika Stolpe i kilku obecnych podczas wypad 
ku śmiałków wzięło również udział dwóch 
policjantów. 

Po dłuższych wysiłkach udało się naresz 

Nr. 165 (2407) 

cie zapędzić oszalałe zwierzęta do jedenj 2 
bram pry ulicy Sawicz poczem bramę zam- 
knięto. 

Przeciwko rzeźnikowi Stolpe policja pa 
skończonych trudach niezwykłej w mieście 
cbławy spisała protokół. 10). 

Ostrzeżenie. 
Ogłaszane kilkakrotnie zarówno w prasie 

wileńskiej, jak i przez radjo komunikaty w 
sprawie nielegalnego przewozu i doręczan'a 
listów i gazet, przemycania korespondencji w 
drukach i gazetach pod opaskami druków, 
pod podszewką wewnątrz kopert, jak rów- 
nież opłacania przesyłek pocztowych znacz- 
kami już używanemi, sklejanemi z dwóch czę 
ści, zmywanemi i znaczkami, z których wywa 
biono farbę z pieczęci pocztowych, dotych- 
czas nie odniosły pożądanego skutku, bowiem 
wypadki tego rodzaju powtarzają się nadal. 

Ponieważ przytoczone wyżej wypadki są # 

nadużyciami na szkodę Skarbu Państwa, oraz 
naruszeniem obowiązującej ustawy o wyłącz- 
ności pocztowej, przeto jako przestępstwa są 
ścigane przez Sądy. 

Nadmienia się, że za powtórne używanie 
do opłacania korespondencji znaczków zmy- 
wanych, wywabianych, sklejanych itp. Sądy 
wydały dotychczas 102 wyroków, skazujących 
winnych na karę aresztu względnie więzienia 

od 7 dni do 2 miesięcy, a ponadto w Sądach 
znajduje się ponad 800 spraw jeszcze nieroz- 
poznanych. 

Natomiast za nielegalny przewóz i dorę- 

czanie listów i gazet, oraz przemycanie kores 
pondencji w sposób w; opisany w 6 wy- 
padkach zapadły 'wyroki skazujące winnych 
na karę grzywny od 10 do 50 zł., względnie 
aresztu od 2 dni do 2 tygodni, a ponadto w 
Sądach znajduje się ponad 25 spraw jeszcze 
nierozpoznanych. 

Dla uniknięcia więc przykrych konsekwen 
cyj., przestrzega się publiczność przed opisa- 
nemi wyżej nadużyciami, które nie ujdą u- 
wagi władz pocztowych ze względu na zao- 
strzoną kontrolę przesyłek pocztowych. 

Koń spadkobiercą. 
W; Riverdale nad Hudsonem (USA.) zmarła 

niedawno miljonerka mre. Setton, z pochc- 
dzenia Włoszka. Testament, który zostaw*ła 

śród opinji, a oburzen'e 
Giulia Morosini, jak 

miało nazwisko panieńskie p. Setton, z* 
pisała 1 miljon lirów Tow. Ochrony Zwierząt 

na cel utrzymania ulubionego jej wierzehow 
ca „Glorioso*, Majątek zmarłej obliczają na 
150-—200 miljnonów lirów jej krewni, zamie- 
szkali w Rzymie. Ponieważ zmarła miljoner 
ka poczyniła w testamencie wielkie zapisy 
na cele dobroczynne, nie spominając nie o 

rodznie, przeto jej najbliżsi krewni wystąpi- 
li do sądu o unieważnienie testamentu. 

Kumor. 
SKOMPLIKOWANA SPRAWA. 

W| więzieniu. — Dozorca wywołuje więź- 
nia na widzenie. 

— Teściowa przyszła do pana. 
— Która panie dozorco? 
— No, teściowa! 
— Tak, rozumiem, ale która, bo ja siedzę 

tutaj za bigamję. (Punch). 
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Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna poszukuje ORA 

tów na wydzierżawienie lokalu po ki- 
nematografie miejskim (t. zw. Sali Miejskiej) 
przy ul. Ostrobramskiej 5. 

Bliższe informacje o warunkach dzierża- 
wy otrzymać można w Kancelarji Głównej 
Magistratu (pokój 16) w godzinach urzędo- 
wych. Tamże składać oferty w zamknię- 
tych kopertach do dnia 1 sierpnia 1932 r. 
Jednocześnie z ofertą należy wpłacić ka- 
ucję w sumie 2000 zł. 

Akuszerka ŻNIWIARKI Uczeń 8 kl. gimn. 

  

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

zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 2, na za- 
ogłasza, że w dn. 26 lipca 

1932 r. od godz. I0-ej rano w Wilnie przy ul. Zawal- 
nej 28, m. 18, odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- 

należących do F-my „F. Mu- 
z materjałów pismiennych, 

oszacowanych na sumę 1820 zł. 40 gr., lecz jako na 
licytacji powtórnej sprzedaż rozpocznie się od polo- 

sadzie art. 1030 U. P. C. 

blicznego ruchomości, 
szko”, składających się 

wy oszacowania. 
563/V1 Komornik Wł. Matuchniak. 
  

Do wynajęcia lokal biurowy 
położony w 2-ch kondygnacjach powierzchni użyte- 
cznej c. a. 520 m. k. w nowobudującym się gmachu 

przy ul. Mickiewicza 32. 
Szczegóły na miejscu u kierownika budowy od i1-12 

  

  

  

cić ten list na naszą pocztę. Proszę, 
odpisz jak najprędzej. : 

Jedno czasopismo znęca się spec- 
jalnie nad Postumem, tak jakby spe- 
cyfiki nie były dla ludzi dobrodziej- 
stwem, Nie będę tego więcej czytać. 

Zdaje mi się, że zbliża się trzecia 
awantura — więc pa! Rzucę ten list, 

choćbym miała to przypłacić życiem. 

Uwieziona Pat“. 

„Następny list był również pisany 
Zz „wiezienia“, 

„Dubrosky, mama jest poprostu 
straszna. Chee we mnie wmówić, że 
ty wcale nie podróżowałeś po świe- 
cie, tak jak opowiadasz, lecz siedzia* 
łeś przez cały czas w więzieniu. Bie- 
dna mama! Wiem teraz, do jakich 
podstępów jest zdolna! 

A jednak, Dubrosky, ty naprawdę 
jesteś bardzo zły człowiek. Podług 
babci — a ona ma surowe zasady — 

jesteś okropnie zdeprawowany. Bab- 
cia wyznaje reilgjię — może nawet 
niejedną — i napewnoby cię nie znio- 
sła, Powied mi, co w tem jest, prze- 
cież wiem, że trudno o milszego czło- 

  

  
REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 

ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WILEŃSKIM 

  

Mija Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wieer 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowskę 

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

Akuszerka 

Śmiałowska 
PrzapEoWaZAE się 

na ul. Garbarską | m. IĆ 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro: 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

JADŁODAJNIA 
NADWIŚLAŃSKA 

wydaje obiady 
od 55 gr. na maśle. 

Ludwisarska 4 
(obok sali Krejngla) 

  

  

     
      

oryginalne 
MASSEY - HARRIS (ma- 
szyna na 20 lat pracy) 
oraz s/mu DEERINGA 

poleca ы 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna |1-a. 

Przy dostatecznych gwa- 
rancjach—kredyt. Płacą- 
cym gotówką — znaczne 

ustępstwo. 

Nieruchomość 
w śródmieściu od 2-ch ulic 

tuż przy Mickiewicza 

do sprzedania 
Reflektanci zechcą skła- 
dać oferty z adreszmi pod 

„Bez pošrednictwa“ 
w redakcji „Kurjera W.* 

(Jagielloń 3) 

Do wynajęcia 
mieszkania 3 i 4 pokoje 
z wygodami przy ul. Ja- 
kóba Jasińskiego Nr. 18. 
Dowiedzieć się na miejscu 
oraz ul. Trocka 4, m. |. 

Poszukuję pracy 
kenduktora autobusowe 
go, złożę kaucję. Oferty 
proszę składać w Adm. 

    

  

      

  

  

udziela korepetycyj w za- 
kresie 7-u klas gimnazjum 
z polskiego, matematyki, 

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

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

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

pod „Młoda panna” 

EZEREZENORENACG 

Okazyjnie 
do sprzedania nowoczesny 

samochód 
marki „Ford“ 1929 rokv 
w dobrym stanie. Wiado- 
mość: Lida, cukiernia Cu- 

kiernika, ul. Suwalska. 

WIELKI SKŁAD 

wyrobów kolonjal- 
nych i tytoniowych 

Ł. Cwajfussa 
Lida, Suwalska 8 

    

„Aurjera, Milešsk.“ sb. poleca Sz. Klijenteli «wa 
„Autobu Bi aki w doborze dosko- 

nałych wyrobów. Na skła” 
Poszukuję dzie najświeższe owócel 

jakiejkolwiek pracy biu- 

  

rowej, OM Oficer 
innej. eznany z księ- 
gowością. Złożę niewiei. | oszukuje pokoju 
ką kaucję. Łaskawe ofer- umeblowanego z osob 

ty do Administracji. nem wejściem przy so” 
lidnej rodzinie polskiej» 

  

Student chemji U.S.B. 
udziela lekcyj w zakresie 
starszych klas gimnazjaln. 
Topolowa 2 (róg Antok.)      

najchętniej w śródmieściu: 
Cena obojętna. Zgłosze” 
nia do Redakcji .Kurjers 

Lidzkiego“. 

#” 

  
wieka, niż ty? Mógłbyś napisać o tem 
wiersz, jeśli ci to nie sprawi zbyt wiel 

kiego kłopotu. 
Uwieziona Pat.“ 

Dubrosky przesłał wiersz i Pat po- 
dziękowała zań potokiem zachwytów. 

„O, Dubrosky, co za cudny, cud- 
ny, cudny wiersz! Chciałabym go no- 
sić na sercu, ale boję się ze względu 
na. mamę. Muszę go dobrze schować. 
Przepisałam go własnoręcznie i jeżeli 
mama znajdzie kopję, powiem odnie 
chcenia, że to mój utwór.Dlatego zwra 
cam ci oryginał. Nie zniszczyłabym 
go nigdy w świecie. Nie będziesz się 
gniewał, prawda, jeżeli w razie po- 
trzeby, poratuję się kłamliwem autor- 
stwem? Uwielbiam bluźnierczo ten 
wiersz, właszcza od ustępu: 

Legł w gruzy Betel 
Niegdyś królewski przybytek. 
Do: 
Zdrowy rozsądek kazał 
Przykazania zdepłać. 

W pewnym sensie jest to rzecz tak 
niewłaściwa, że mama bardziej się 
przerazi, że to ja napisałam, niż gdy- 

N. Szejndels 

bym otrzymała od ciebie. A gdyby 
Babcia to przeczytała! Dachby fru” 
nął pod chmury!* 

Ostatni list z serji rozbrzmiewa%” 
tragicznym kontrastem: 1 

„Dubrosky, ty zdrajco i tchórzu, 
ty! i taki podły! Taki podły, nędzny: 
niski! Och, odjeżdżasz za: godzinę i 
ja nie zdążę nawet napisać tego, co 
mi dyktuje gniew. Jak mogłeś...) 
Mama cię namówiła? Czy będziesz 
do mnie pisywał z podróży? I czy 
wogóle nie zapomnisz o mnie? Są 
dząc z tego, co usłyszałam przypad 
kiem z ust mamy (myślała, że nie 
słyszę) o twojem życiu — ZapomnisZ- 
Ale nie — nie — nie. Nie wierzę, że” 
byś mógł zapomnieć. Daj mi czasam 
znak życia, choćby w paru słowach: 
Nie zniosłabym tego, gdybyś do mnie 
nie napisał raz na... choćby nie wiema 
jak długo. 

Twoja opuszczona Pat.* 

(D. c. n.) 
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