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Arystokratyzm i demokratyzm w szkole. 
_ W/ poprzednim moim artykule 

(Światła i cienie reformy szkolnej 

„Kurj, WiL* Nr. 162) zaakcentowa 

łem, jako główny plus i jako najważ- 

niejszy powód konieczności reformy 

Szkolnej, potrzebę demokratyzacji 

Szkolnictwa. Potrzeba ta wyniką nie 
tylko z teoretycznych założeń, lecz i 

Z poważnych komplikacyj społecz 

nych, wynikających z wadliwej orga- 

nizącji dotychczasowego szkolnictwa. 

Jakgdyby krzywem zwierciadłem ta- 

kiego postawienia sprawy był artykuł 

P. W. Charkiewicza („Slowo“ Nr. 179) 
P. tt Arystokratyzacja szkolnictwa. 
Zdaniem autora tego artykułu, wbrew 

teoretycznym _ założeniom reformy 
Szkolnej, prowadzi ona do „arystokra- 

tyzacji szkolnictwa” przez przeniesie 

AR ciężaru pracy na prywatne szkol- 

Nictwo powszechne. Niepodobna temu 

zaprzeczyć, że na miejsce prywatnych    

Simnązjów teraz z konieczności będą 

Musiąły powstawać prywatne szkoły 

Powszechne i że tam będzie się gar- 

nap przedewszystkiem dziatwa zamo- 

źniejszych rodziców. Ale to co innego, 

IIŻ dotychczasowa bezmyślna kasto- 

WOšė szkolnictwa, o której już dość 

obszernie pisałem. 

P. Charkiewicz reprezentuje kon- 

seTwątywną ostrożność. Mam wraże 

Ale, že į mnie ona nie jest obca, tu 

Jednak nie obawiam się spaczenia 

idei. wy sprawach wychowania i nau- 

ki karkołomne przeskoki nie powinny 

być Stosowane, ale też i niema o nich 

mowy, Wprowadzenia reformy jest 
obliczone na długi szereg lat, a jej 

Zasady nie są eksperymentowaniem 

naoślep, lecz mają za sobą i teoretycz- 

I Że 

NIE We wszystkiem idą za głosem do- 

ne uząsadnienia i doświadczenia. 

>Wiadezonej zagranicy, lecz usiłują i 

własny dorobek wnieść do wszech- 

ludzkiego skarbca kultury, to należy 

Poczytywać za ich stronę dodatnią. 

Może niejedno okaże się nieodpo- 

wiedniem i godnem poniechania, ale 
Przesądna ostrożność wiodłaby nieza- 
wodnie do marazmu i pasożytowania 
na cudzem doświadczeniu. 

To też wzrost prywatnego szkolnie 

aa powszechnego, który niewątpli- 

wie się wyłoni i odeiąży nieco prze- 
Eełnione szkoły państwowe, może i 

tu okąząć wielkie usługi. Szkolnictwo 

Państwowe tylko w nielicznych wy- 

Padkach może pozwolić sobie na eks- 
Perymentowanie.  Przeszkodą * jest 
Przedewszystkiem prawna niemożli- 

WOŚĆ dokompletowania odpowiednie- 
80 personelu, którego stosunki służ- 

bowe regulowane są bynajmniej nie 

ZE Względu na umożliwienie ekspery- 
mentów i inowacyj, Takie już zresz- 

ta jest prawo życia społecznego, że 
Postęp w nauce najczęściej odbywa 
DE W prywatnych pracowniach poza 

oficjalnemi uniwersytetami, a zdobv- 
cze metodyczne i dydaktyczne wy- 

chodzą przeważnie ze szkół prywat- 

nych. Inaczej zresztą być nie może. 
Talenty ; genjusze, za nielicznemi tyl- 
ko wyjątkami, nie potrafią pracować 

zdobywczo i odkrywczo, jeżeli się ich 
pozbawi zupełnej samodzielności, gdy 
tymczasem aarat państwowego szkol- 

nictwa z natury swej musi dążyć do 
mechanizacji j ujarzmienia indywidu- 

alnych od niej odchyleń. Bez tego 

wszelka kontrola byłaby uniemożli- 
wiona i na rachunek nielicznych ta- 
lentów liczne pretensjonalne prze- 

ciętności wprowadzałyby niedorzecz- 

ne a czasem szkodliwe inowacje. 
To też państwo tylko w wyjątkowych 
wypadkach może sobie pozwolić na 

immunitety w stosunku do niektórych 

szkół, otaczając je specjalną opieką 
wybitnych pedagogów. Jest to rzecz 
za kosztowna na czasy, gdy szkolnic- 

WO wymaga pilniejszych wkładów. 
Otóż ten obowiązek musiałby spocząć 

= na Szkolnictwie prywainem, przynaj- 
mniej narazie, Jednak tego niesposób 

nazwać arystokratyzmem, chyba że 

słowu temu przypiszemy specjalne 

znaczenie i arystokracją będziemy na- 

zywać elitę umysłową. Taki typ szkol- 

nictwa prywatnego bodajże będzie 

istniał zawsze. Obok niego oczywiście 

powstanie inny typ, typ przejściowy, 

czynnik pomocniczy w pierwszych la- 

tach reformy szkolnej. 

"Wobec przepełnienia państwowych 

szkół powszechnych i związanych z 

tem warunków higjenicznych, niewy- 

starczającego dozoru pedagogicznego 

i obniżonego poziomu nauczania (a 

inaczej być nie może skoro już w u- 

biegłym roku były klasy liczące pe 

60 i 70 dzieci), niewątpliwie znajdzie 

się wielu takich, którzy będą woleli 

zapłacić jakieś kilkanaście złotych 

miesięcznie, byle tylko ich dziecko 

uczyło się w nieprzepełnionei klasie, 

mającej dostateczny dostęp powietrza 

i miało należytą opiekę u nieprzecią- 

żonych nauczycieli. Takie szkoły nie- 

wątpliwie zaistnieją, lecz i to nie jest 

arystokratyzacja. Przedewszystkiem 

szkoły takie to będzie czynnik przej- 

Ściowy, ratujący sytuację tylko na 

razie. Niewątpliwie państwo będzie 

dążyć do tego, aby dostarczyć należy- 

tą ilość lokali szkolnych i takąż ilość 

sił nauczycielskich. Kto śledził roz- 

wój szkolnietwa w ciągu kilkunastu 

lat od powstania państwa polskiego 

nie mozę wątpić, że za lat kilka po- 

trzeba szkół prywatnych zejdzie do 

minimum, a za lat kilkanaście zupeł- 

nie się uniepotrzebni, jeżeli nawct po- 

stęp w rozwoju szkolnictwa w przy- 

szłości będzie szedł naprzód nieco 

wolniej niż dotychczas. Bo doprawdy 

to, co piętrzy się dziś przed nami, jako 

trudność, jest znikomo małe wobec 

tego, co zostało już wykonane. Tak 

tedy los przyszłych prywatnych szkół 

powszechnych będzie taki, jak los 

obecnie istniejących na terenie Wilna 

państwowych gimnazjów, które prze- 

cie niemal wszystkie powstały z daw- 

nych prywatnych gimnazjów. Społe- 

czeństwo własnemi siłami w warun- 

kach o wiełe gorszych, niż dzisiaj, 

utorowało drogę szkolnictwu państ: 

Do tegoż powinno dążyć 

należycie po obywatelsku pojęte pry- 

watne szkolnictwo powszechne naj- 

bliższej przyszłości. 

Ostatecznie upaństwowienie to nie 

jedyne, jak już rzekłem, wyjście dla 

szkoły prywatnej z końcem jej służby 

obywatelskiej. Drugiem wyjściem jest 

przejście w typ szkoły eksperymental 

nej o specjalnem indywidualnem, pro 

gramowo obmyślanem, zabarwieniu. 

Trzeba się spodziewać, że arysto- 

kratyzm, jako wstecznictwo, jako wy- 

raz egoizmu klasowego, stającego 

wpoprzek intencjom reformy szkol- 

nej, jako dążność do ekskluzywizmu 

na terenie oświaty objawi się u 

warstw, które zawsze zdradzały takie 

tendencje. Jest to małum necesarjum, 

które nic wspólnego 2  Ininusa- 
mi reformy szkolnej nie ma, 

które było przed nią i po niej długo 

jeszcze tu i tam będzie występować. 

Ale to już sprawa pozostająca do 

zwalczenia zarówno przez szkołę, jak 

wowemu. 

"i przez ambonę i przez sztukę, jako 
sprzeciwiająca się zasadniczo dorob- 

kowi dziewiętnastu z hakiem wieków 

kultury chrześcijańskiej. 

„Szlachectwo jest to równość — 

bo jeżeli 

szlachetnych i więcej 

szlachetnych 

I niezupełnie - szlachetnych  po- 
dzieli, 

+ To wszyscy podli... synowie bez- 
dzietnych! 

Bo bez szlachectwa równość nie 
nie istnieje, 

bez równości 

niema '... 

(Nrwid. W albumie hr. ***! 

Otóż o taki demokratyzm chodzi. 

Się na 

Ani szlachectwa 

  

Nie o to, żeby koniecznie na jednej 

ławce posadzić hrabiątko i syna do- 

zorcy i bezdomnego ulicznika, ażeby 

wszyscy nauczyli się ucierać nos pal- 

cami, kląć i pluć na odległość trzech 

metrów, bo taki demokratyzm to już 

znany jest w dziejach jako ideologja 

moskiewska, jako obmužicziwanje, 

zastosowane najdoskonalej przez bol- 

szewików. Nam zaś chodzi o co inne- 

go, o równość, która jest jednocześnie 

szlachectwem, jest podnoszeniem naj- 

niższych do poziomu najwyższych, a 

nie spychaniem najwyższych na dół, 

aby ich tam koniecznie z najniższymi 

przemieszać i koniecznie otrzymać 

typ pośredni. 

Dlatego nic nam nie szkodzi, że 

dzieci będą siedziały w różnych szko- 

łach, jeżeli cele wychowawcze tych 

szkół będą zmierzały w jednym kie- 

runku. A napewno cele wychowawcze 

prywatnej i państwowej szkoły po- 

wszechnej będą sobie bliższe, niż do- 

tychczasowe cele gimnazjum niższego 

i szkoły powszechnej, chociaż oby- 

dwie te instytucje były państwowe. 

W. ten sposób rozumiany postęp mo- 

ralny społeczeństwa w kierunku rów- 

ności chrześcijańskiej nie obawia się 

manowców fałszywego i niemoralnego 

arystokratyzmu. 

Władysław Arcimowiez. 

   
    

KRÓLEWIEC, 1. VIXL (Pat). W. Prusach 
WWkchodnich 1 b. m. w godzinach przędpo- 
łudniowych hitlerowey dokonali zgóry upla- 
nowanych napadów. Między innemi bojówka 
hitlerowska rzuciła 7 bomb egniowych dv 
pisma socjalistycznego „Koenigsherger Volk- 
sztg“, oraz trzy bomby do pisma demokra- 
tycznego  „Koenigsbeiyger  Hartungscheztg* 
Do 'mieszkania redaktora  „Koenigsberger 
Volksztg* Wyrgatscha wpadło kilku uzbro- 
jemych hitleroweów, raniąc Wywrgatscha i ie- 
go żonę. W tym samym czasie dokonano na 
padu na hyłego prezydenta regencji królewie 
ckiej Bahrfelda który odniósł ciężkie rany, 
Graz na radnego miejskiego komunistę Sa- 
ułfa. Na jednem z przedmieść Królewca za- 
mordowano 2 komunistów i jednego oficera 
polieji. Na jednej z ulic komunista zasztyle- 
tował hitlerowea. Wreszcie w domu towaro- 
wym Epa wybito okna wysławowe. 

Akcja terorystyczna 
byla przygotowana. 

KOLEWIEC, 1. VIII. (Pat). W związku 
z szeregiem zamachów, dokonanych w dniu 
1 b. m. w Królewcu, pojawiły się pogłoski o 
mającym nastąpić stanie oblężenia Ze strony 

    

WARSZAWA, 1. 8. (Pat). Docho- 
izenia przeprowadzone w związku + 
niedzielnym incydentem, spowodowa- 
nym przez radcę poselstwa niemiec- 
kiego p. von Rintelena, wykazały, iż 
p. von Rintelen własnoręcznie zdjął 
polską flagę narodową ze sztachet oka 
lających ogródek, należący do miesz- 
kania, odnajętego na jego użytek od 
właścicieła domu-przy alei Róż Nr. 1 
pana  Radeckiego-Mikulicza.  Poste- 
runkowy P. P. ujrzawszy osobę, usu- 
wającą flagę, zapytał o powód takie 
go postępowania oraz poprosił o wy” 
legitymowanie się, co na wyraźne ży- 
czenie p. von Rintelena nastąpiło w 
ogrodzenie domu. Flaga o barwach na 

Szczegóły prowokacyjnego wystąpienia. 

Wyniki wyborów w Niemczech. 
Hitler zdobył 13.722.413 głosów — 230 mandatów 
Reichstag nie będzie posiadał stałej większości. 

Skład nowego Reichstagu. 
BERLIN. 1.ViIi. (Pat). Ustalono definitywnie następujący skład 

nowego Reichstagu: 
Narodowi socjaliści 

Socjal-demokraci 
Komunišci 

Centrum 

Niemiecko-narodowi 

Bawarska partja ludowa 

Niemiecka partja ludowa 
Partja państwowa 

Chrześcijańsko-socjalni 
Niemiecka partja chłopska 

Partja gospodarcza 
Landvolk 

230 miejsc 

133 я 
89  , 
285 > 
37 = 

22 s 

7 ” 

4 » 
4 se 

2 э 

1 ” 
1 ” 

  

Razem 607 mandatów 

Dwie odezwy Hitlera. 
BERLIN, 1. 8. (Pat). Hitler ogłosił 

dziś dwie odezwy: jedną do swych 
zwełenników, drugą do oddziałów 
szłurmowych. W  odezwach tych 
stwierdza Hitłer, że ruch jego odniósł 
wieikie zwycięstwo, gdyż partja na- 
rodowo-socjalistyczna stała się obec- 
nie najsilniejszą partją w Reichstagu. 
Pozatem Hitler nawołuje do dalszej 
walki. Jak donosi biuro kierownict- 
wa partji narodowo-socjalistycznej, 
wśród narodowych socjalistów panu- 

miarodajnej zaprzeczają jednak tego rodzaju 
zamierzeniem. 

Na płanową przygotewaną akcję tero 

styczną wskazuje, zdaniem prasy, poza rów- 

noczesnością napadów również fakt, iż j 
dnocześnie fałszywie zaałarmowano straże 
cgnicwe w 33 wypadkach. Przywódca komu 

ezny Sauff zmarł w kliniee chirurgicz- 
skutkiem odniesionych ran postrzało- 

wych. Polieja dokonała w dniu 1 b. m. rano 
rewizji w drukarni komunistycznego „Echo 
des Ostens* konfiskująć ulotki, wydane z 
powodu porannych zamachów. Wkrótce po- 
tem przed gmachem drukarni wywiązała się 
bójka pomiędzy komanistami i kiłku hitle- 
rowcami, ktėržy zjawili się z bronią w ręku. 
Interwenjowała powtórnie polieja, która w 
godzinach południowych ohsadziła gmach 
drukarni w związku z wydaniem drugiej u- 
Istki zpowodu dokonanych zamachów. 

Jak stwierdza jedna z ulotek, przywódey 
komunistyczni Schutz, Hermann i Sauff znaj 
dować się mieli na czarnej liście narodowych 
sacjalistów. W' imieniu organizacji Żelazne- 
go Frontu dziś w południe poseł socjal-de- 
mokratyczny Larsen wystosował telegram do 

rządu Rzeszy, domagający się z powodu wy- 
padków wydania jak najostrz. zarządzeń. 
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rodowych wywieszona została, jak 

zwykle w podobnych okolicznościach 

z okazji święta morza polskiego z po 

lecenia właściciela domu, który po u 

sunięciu jej przez p. von Rintelena, 
polecił ponowne jej zawieszenie. 

W związku z incydentem, wywo” 

łanym przez p. von Rintelena, rząd 
polski połecił posłowi Rzeczypospu” 
litej w Berlinie złożenie u rządu nie- 
mieckiego stanowczego protestu i o- 
czekiwać będzie z jego strony zadość- 

uczynienia, Ministerstwo spraw zagra 
nicznych poinformowało o przebiegu 

omawianego zajścia dziekana korpu- 

su dyplomatycznego. 

NA DALEKIM WSCHODZIE. 

Gen Maa zabity. 
PARYŻ, 1. 8. (Pat). Agencja Hava 

sa donosi: Władze japońskie komuni 
kują, iż gen. Maa, przywódca ruchu 
antyjapońskiego w północnej Mand 
żurji, został w ubiegły piątek zabity 
podczas potyczki w Ankuczen, koło 

Hailun. W rzeczach generała znalezio 
no 20 sztab złota oraz dwie skrzynie 
banknotów japońskich. Oddziały ja 
pońskie, które brały udział w tej bit 
wie, opuściły Ankuczen w kierunku 
Hailun, zabierając ciało gen. Maa. 

Członek Japońskiej Izby Panów 
o Lidze Narodów. 

PARYŻ, 1. 8. (Pat). Dr. Inazo Itobe, 
członek Izby Panów, oświądczył na 
zgromadzeniu publicznem, iż Japonja 
zdecydowana jest prowadzić politykę 
współpracy, o ile jednak zmuszona bę 
dzie wystąpić z Ligi Narodów, to nie 
będzie więcej izolowana od innych 

państw, n..p. Stanów Zjednoczonych, 
które powstrzymują się od wstąpienia 
do Ligi Narodów. Dr. Inaze Itobe są 
dzi, że bez przystąpienia Rosji i Sta 
nów Zjednoczonych, Liga Narodów 
posiada dla Japonji wartość względ 
ną, 

Wielkie upały w Japonii. 
PARYŻ, 1. VIII. (Pat). Donoszą z Tokjo, 

42 stopni. 

iż panują tam wielkie upały, dochodzące do 

je wielkie zadowolenie z wyniku wczo 
rajszych wyborów. Wobec osiągnię- 
cia wielkiej przewagi liczebnej naro- 
dowych socjalistów nad pozostałemi 
stronnictwami Reichstagu, partja na- 
rodowo-socjalistyczna stwierdza, że 

prawa do kierownictwa sprawami pań 
stwowemi w Rzeszy nikt nie może jej 
zaprzeczyć. Partja narodowo-socjali- 
styczńa jest tem bardziej zdecydowa 
na wykorzystać swe prawa — stwier- 

cu. 
„Po raz ostatni..." 

BERLIN, 1. VIII. (Pat). Komisarz rządowy 
w Prusach Bracht wydał w dniu 1 b m. ode- 
zwę, wzyw: cą do zaprzestania krwawych 
walk, ostrzegając „po raz, estatni* przed pró 
bami dalszego stosowania aktów gwałtu i 
tercru. Komisarz zapowiada dałej, że rząd 
nie eofnie się przed drakcńskiemi zarządze- 
miami dła zapewnieuia spokoju. Pozatem о- 
dezwa zwraca się do ludności i prasy, prze- 
setrzegając przed wszelkiem podžeganiem do 
walk i przed rozbudzaniem namiętności po- 
litycznych, grożąc w przeciwnym razie ogra- 
niezeniem swekód obywatelskich 

  

     

    

Wielkie wzburzenie 
w. Królewcu. 

BERLIN, 1. VIII. (Pat). Według donie- 
sień prasy, wśród mieszkańców Królewca pa 
nuje wiełkie wzburzenie z powodu poran- 
nych zamachów i trwających nadal aktów 
tereru. Pelieja aresztowała 20 osób, podej. 
rzanych © udział w napadach. Minister spr. 
wewnętrznych Rzeszy Gayl oddał prezyden- 
towi policji w Królewcu do dyspozycji wszy 
stkie wcłne siły policyjne w prowineji wscho 
dnio-pruskiej na wypadek, gdyby miejscowe 
siły nie wystarczyły. Na polecenie pruskiego 
komisarycznego ministra spraw wewnętrz- 
nych Brachta. Nadprezydent ściągnął do Kró 
lewea eałą szkołę policyjną z Sensburga. Za 
ujawnienie sprawców zamachów wyznaczone 
zestały wysokie nagrody pieniężne. 

Wiedług ogłoszonego przez prasę komuni- 
katu policji królewieckiej, w poszczególnych 
wypadkach miano stwierdzić z zupełną pew 
nością, że zamachu dokonali narodowi so- 

cjaliści Polieja znajduje się w pogotowiu 
alarmowem. Po ulicach krążą samochody 
pancerne. zaopatrzone w karabiny maszyno 
we. Pomimo tych zarządzeń wybito znowu w 
wielu sklepach szyby w oknach wystawowych 
Wielu kupców żydowskich miało otrzymać 
listy z pegróżkami, zapowadające napady na 
ich sklepy w ciągu najbliższej nocy 
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Krwawe walki uliczne 
w całych Niemczech. 

BERLIN, 1. VIII. (Pat). Oprócz wiadomo- 
Ści © zamachach, jakie dokonane w ponie- 

działek rano w różnych miejscowościach 

Niemiec, napływają doniesienia o krwawych 

walkach ulicznych, jakie wydarzyły się w cią 

gu ubiegłej nocy. Wi Lipsku wywiązała się 

astra strzelanina między hitlerowcami i ko- 

munistami, w wyniku której jeden komuni- 

sta został zabity, a kilku narodowych socja- 
listów zostało ciężko poranionych. Wczesnym 
rankiem w Hamburgu wywiązała się strze- 
lanina, w czasie której dwóch połiejantów zo 

stało zranionych. W, miejscu zajścia znale- 

ziono zabitego człowieka. W! Kolonji w utar- 

czce z hitlerowcami jeden komunista został 

śmiertelnie ranny. Do podobnych zajść do- 

szło w wielu dzielnicach miasta. Policja a- 

resztowała kilkadziesiąt osób. 

Powrót pana premjera. 

WARSZAWA, 1. 8. (Pat). Pan pre- 
zes Rady Ministrów Aleksander Pry- 
stor powrócił w dniu dzisiejszym z 
Gdyni, z uroczystości święta morza i 
objął urzędowanie. 

ostatnie jałowe rozwiązania z zakre- 
su polityki wewnętrznej i zagranicz- 
nej ujawniły, zwłaszcza w czasie wy 
borów. niebezpieczeństwo bolszewic- 
kie. Czyni to niezbędnem powstanie 
takiego rządu Rzeszy, któryby miał 
silne oparcie w społeczeństwie. 

+ ARA e ze ŻE TTE 

Ocena wyborów przez 
niemieckie koła rządowe. 
BERLIN, 1. 8. (Pat). Wynik wybo 

rów oceniają w kołach rządowych 

bardzo spokojnie. Można przyjąć, iż 

gabinet uważa, że wynik wyborów pó 

twierdził jego stanowisko, gdyż Reich 

stag nie wykazuje możliwości wyło- 

nienia zdolnej do pracy większości 

parlamentarnej i pozostawia rządowi 

iniejatywę do wciągnięcia poszczegól- 

nych grup parlametnarnych do Ści- 

ślejszej współpracy. Wyjaśnienia sy” 

tuacji oczekiwać należy dopiero po 

zakończeniu się rozejmu politycznego 

przyczem ośrodek rozważań stanowić 

będzie niezawodnie stanowisko cen- 

trum, w którego ręku leży klucz sy- 

tuacji i które mogłohy Reichstag uczy 

nić niezdolnym do pracy, 

Dr. 0. ZAŁKINDSON 
(chirurg) — powrócił 

Wilno, ulica Zawalna 24 

PATS PETS 

Zamierzala byč miesiąc 
w powietrzu, a byla... tylko 

50 minut. 
LONDYN, 1. VIII. (Pat. Angielska lotni- 

czka Bruce w towarzystwie swego męża oraz 
jednego pasażera wystartowała dziś o godz. 
14 z lotniska Cowes na olbrzymim hydropla- 
nie „City of Portsmouth* z zamiarem pobi- 
cia Światowego rekorlu czasu pozostawania 
w powietrzu. Lotniezka zamierza pozosta- 
wać w powietrzu w ciągu miesiąca, Dotych- 
ezasowy rekord uzyskany przez Amerykanów 
Preresa į Huentera, wynosił 23 dni. Wedłnś 
ostatnich wiadomości, hydropłan „City of 

  

Portsmouth“ zmuszony był planować wpe- 
biżu Pertsmouth po 50-minutowym locie, 

dopedobnie wskutek nadmiernego obcią 
żenia hydropianu. 

  

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Grube ryby piwowarskie twierdzą, że uf- 
worzenie kartelu piwnego jest już kwestją 
przesądzoną. Broni się jeszcze kilkadziesiąt 
mniejszych browarów, ale rodzina dużych 
browarów godziła się całkowicie. Wiszy- 
stko ułożyłoby się dobrze, gdyby nie resta- 
uratorzy którzy w swym memorjale do władz 
piszą: | 

„Nauczeni smutnem doświadczenie « w 
w zaprowadzeniu monopołów jesteśmy 
nie przeciwni zaprowadzeniu dalsz : 
kiegokolwiek etatyzmu, który z reguły zabija 
wolny handel i powoduje trustowe wyższe 
ceny, które silnie odbijają się ujemnie na 
życiu gospodarczem. Mamy na to niezbite 
dowody, że monopol zniszczył w zupełności 
inicjatywę prywatną niezależnego handlu, 
pozbawił tysiące rodzin zarobku”. 

* * # 

     
   

Klęska rdzy przenicznej w Polsce rozbiła 
dotychczasowe nadzieje dobrego urodzaju 
na pszenicę. Ofiarą złośliwego pasożyta pa- 
dła cała Małopolska Wischodnia a nawet nie 
które powiaty sandomierskie i lubelskie. W 
poszczególnych powiatach zarażonego obsza- 
ru liczy się na zmniejszenie plonów pszen:- 
cy o 40 lub 50 proc. Zaraza rdzy przeszła 
do nas z południowego wschodu Europy mia 
nowicie z państw bałkańskich. 

Na Węgrzech zbiór pszenicy w tym roku 
wynieść ma tylko 17 miljonów quintali, gdy 
tymczasem w r. ub wyniósł 22,9 milj. q. i 
nadwyżka eksportowa w tym roku będzie 
bardzo nieznaczna to też rząd węgierski wy- 
dał już zarządzenia, aby wywóz pszenicy «d 
bywał się tylko za specjałlnemi pozwoleniami 
W! Rumunji zbiory pszenicy dzięki rdzy ma- 
ją w r b. wynieść 20 milj q. czyli o 40 proc. 
mniej w porównaniu z r ub. Rumuńscy roł 
nicy walcząc z rdzą, podpalają stojące na 
pniu zboża, aby w ten sposób powstrzymać 
pochód zarazy. W! Jugosławji zbór pszen'cy 
w tym roku oceniają na 15 milj. q. wobec 
28 miljonów q. w roku ub., przyczem rdza 
zniszczyła najlepsze gatunki tak, iż Jugosła 
wła nie będzie mogła w tym roku eksporto- 
wać pszenicy 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WIARSZAWIA, 1. VIII. (Pat). Nowy York 

8,923 — 8,943 — 8,903; Paryż 34,92 — 35,06 
— 34,88; Szwajcarja 173,85 — 174,28 — 

173,42; Berlin 212,00. Tendencja niejednolita. 
PAPIERY PROCENTOWE: 4 proc. 96,60; 

5 proc. konwere. 36; 4 proc. dolar. 48 i pół 
— 48,75 — 48,70; 7 proc. stab. 48 i pół — 
49 i pół — 49; 10 proc. kkl. 101; 8 proc. L Z 
Ziem. 46 i pół; 4 i pół proc. L Z Ziem. 
37,75 Tendencja dla pożyczek niejednolita, 
dla listów mocniejsza. 

AKCJE: Bank Polski 
trzymana. 

70. Tendencja u-



„Święte Morza Polskiego" w Wilnie, 
Uroczysta akademia. 

Przy udziale zgórą tysiąca zebra- 
nych w sali miejskiej otworzył aka- 
dem ję poseł dr. Stefan Brokowski, któ 
ry powitał przedstawicieli władz i 
przedstawiwszy pokrótce cel akade- 
mji, zaproponował na przedwoniczą- 
cego p. Edwarda Kopcia członka za- 
rządu Ligi Marskiej i Kolonjalnej. Po 
wołany przez aklamację przewodniczą 

cy zaprosił na sekretarza dr, Adolfa 
Hirschberga, na asesora H. Antoniego 
Zacharę, Karola Trentowskiego, Feli- 
cjana Rzeczyckiego, Wilhelma  Po- 
pławskiego, Karola Przegalińskiego i 
Kazimierza Antoniewicza. 

Na estradzie ustawiły się poczty 
sztandarowe. Odczyt na temat ,Poł- 
ska a Pomorze wygłosił poseł Stefan 
Brokowski, który przedstawił dzieje 
stosunku Pomorza do Polski, scharak 

teryzował odwiecznie polski charak- 
ter tej dzielnicy, której nie zdołała 
zdławić niemczyzna, na koniec zaś 
oświetlił znaczenie wybrzeża morskie 
go dla odrodzonego państwa polskie- 
go. Poszczególne maomenty przemó- 
wienia posła Brokowskiego, w  któ- 
rych deklarował uczucia obywateli 
polskich dla Pomorza i gotowość za: 
słonięcia go piersiami przed zakusami 
nieprzyjaciela były entuzjastycznie 
oklaskiwane. „Skupienie w pracy* za 
kończył pos. Brokowski „rozumiejąc 
że w niej leży źródło potęgi państwo- 
wej i mocy imperjalistom niemieckiia 
chyhającym na nasze ziemie, krótkie, 
lecz kategoryczne precz*. Imieniem 
Związku Rezerwistów i b. Wojsk. 
przemawiał p. Wilhelm Poplawsk 
poczem dr, Hirschberg odczytał rezo- 
lucję i depesze, przyjęte burzliwemi 
oklaskami przez zgromadzonych. 

W końcu przewodniczący p. Kopeć 
wzniósł okrzyk na cześć Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej i Marszałk 
Józefa Piłsudskiego, podjęty owacyj- 
nie przez obecnych, poczem zamknął 
zgromadzenie. Akademja zakończyła 
się samorzutną owację na cześć Mar 

szałka Piłsudskiego. 

    

REZOLUCJE: 

Uchwalono na Akademji zorgani- 
zowanej przez komitet obchodu Świę 
ta Morza Polskiego w Wilnie w dniu 
31 lipea 1932 roku. 

1) Zebrani protestują najostrzej 
przeciw ujawnionym przez nieprzy- 
jaciół Polski i pokoju próbom naru- 
szenia polskiego Bałtyku, granie Po' 
marza, Poznańskiego i Sląska. 

2) Zakusy te są zamachem na ta- 
łość Rzeczypospolitej i na pokój Eu- 
ropy, któremu zagraża niezwalczony 
imperjalizm i zachłanna zaborczość 
naszego zachodniego sąsiada. 

3) Społeczeństwo Ziem północno” 
wschodnich których Wilno jest ogni- 
skiem i stolicą widzi w bezpieczeń: 
stwie i rozwoju zachodnich ziem Rze- 
czypospolitej najniezhedniejszy waru- 
nek państwowego bytu, którego oby- 
watele wszystkiech narodowości bronić 
są gotowi, nie szczędząc najwyższej 
ofiary krwi. 

4) Gdyni, która jest źrenicą i du- 
szą całej Polski, przesyłają zebrani ży 
czenia dobrego rozrostu, który jest 
przedmiotem stałej uwagi i troski każ 
dego obywateła polskiego, 

5) Zebrani łączą się z świętujące” 
mi w Gdyni Święto Morza Polskiego 
w uczuciu solidarności i przesyłają 
im serdeczne, bratnie pozdrowienie. 

DEPESZA DO PANA PREZYDENTA 
RZECZVPOSPOLITEJ IGNACEGO 

MOŚCICKIEGO. 

Zebrani na Akademji w Wilnie prze 
syłają Ci Panie Prezydencie wyrazy 
hołdu i oświadczają, że w bezpieczeń- 
stwie zachodnich ziem Rzeczypospo- 
litej widzą niezbędny warunek pań- 
stwowego bytu, którego obywatele 
Ziem Północno-Wschodnich bronić są 
gotowi nie szezędząc najwyższych 
ofiar. 

DEPESZA DO PANA WOJEWODY 
POMORSKIEGO STEFANA 

KIRTIKLISA. 

Zebrani z okazji Święta Morza Pul 
skiego na akademji w sali miejskiej 

w Wilnie zasyłają na ręce Pana Wo- 
jewody dla całej ludności Pomorza 
i braci kaszubów pozdrowienia i wy- 
razy uznania za nieugiętą postawę wo 
bec bezczelnych roszczeń niemieckich 
Jedną odpowiedź mamy dła Niem- 
ców: „od polskich wybrzeży i granie 
precz”. 
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Pan Prezydent Rzplitej 

zwiedził urzączenia 
marynarki wojennej w Gdyni. 

GDYNIA, 1. 8. (Pat). Pan prezydent 
Rzeczypospolitej, wraz z .całem oto- 
czeniem, marszałkami Sejmu i Senatu 
i przedstawicielami władz państwo- 
wych wyruszył w poniedziałek rano 
na zwiedzanie urządzeń marynarki 
wojennej. Na pokładzie łodzi podwod- 
nej „Wilk* spotkali Pana Prezyden- 
ta dowódca dywizjonu łodzi podwod- 
nych komandor-ppor. Pławski oraz 
dowódca „Wilka* kpt. marynarki Mo 
huczy. Wspaniała: postawa załogi, 
świetne wyekwipowanie łodzi w naj- 
nowsze zdobycze techniczne, niezwy- 
kła czystość i porządek wewnątrz ło- 
dzi wzbudziły podziw i zachwyt zwie 
dzających. Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej żywo interesował się szczegó- 
łami technicznemi. Następnie zwie” 
dzano arsenał, poczem Pan Prezydent 
i jego otoczenie wyruszyli motorówką 
na okręt R. P. „Wicher*, stojący na 
redzie. „Wicher* z p. Prezydentem i 
otoczeniem na pokładzie wyruszył 
przy pięknej pogodzie w stronę Helu. 
gdzie łódź podwodna .„„Ryś* wykona- 
ła szereg manewrów, kilkakroinie za- 
nurzając się i wykonując inne ćwicze 
nia. Nad „„Wichrem* unosił się wad: 
nopłatowiec. Z napotykanych po dro 
dze okrętów i statków rybackich poz- 
drawiano Pana Prezydenta entuzja- 
stycznemi okrzykami. Następnie „Wi 
cher-' powrócił do portu wojskowego. 
Gdy Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
opuszczał pokład, Dano 21 strzałów 
armatnich. 

    

Nk I r NATO AAA POKOI: 

  

  

Z okazji 10-lecia istnienia „Słowa* nowa 

poreja cuchnących bluznęła ze 

szpalt tego organu pod adresem naszego pi- 

sma i jego redaktora naczelnego. Badając 

własne sumienie czem tam znowu zdołaliś 

my poruszyć złoża żółci p. Cata — docho- 

dzimy do wniosku ,że było to nie co innego, 

jak zniżenie ceny naszego pisma. Konkurent 

się wścieka. 

inwektyw 

Rycerskie pióro ze „Slowa“ tem odważ- 

niej sobie wierzgnęło, że p. Okulicz przeciw 

ko któremu głównie jest skierowane od prze 

Szło tygodnia bawi w Litwie. 

Pilnym czytelnikom „Kurjera* jest to 

niewątpliwie wiadome. 

Ha, trudno!... Różni — różnie święcą 

swoje jubiłeusze. „Słowo* ujęło to po swo- 

jemu... 

  

Uroczystość promocji 
361 podporuczników 

w Ostrowi Mazowieckiej. 
Dnia 7 sierpnia 1932 roku odbędzie 

się w szkole podchorążych piechoty 
w Ostrowi Mazowieckiej promocja 
podchorążych na podporuczników, na 
którą to uroczysotść Szkoła zaprasza 
rodziny podchorążych i przyjaciół 
szkoły. Uroczystość rozpocznie się o 
godz. 9,30 mszą polową. 

Poborowi i gruźlica 
Władze administracyjne wydały 

zarządzenie, by lekarze powiatowi re 
jestrowali wszystkie wypadki stwier 
dzenia gruźlicy u poborowych. Pobo- 
rowi u których stwierdzono na Komi- 
sji gruźlicę, powinni być natychmiast 
kierowani do najbilższej przychodni 
przeciwgruźliczej. Jednocześnie leka 
rze powiatowi obowiązani są sporzą 
dzać stałe wykazy poborowych, cho 
rych na gruźlicę. : 

  

Popierajeie Przemyst Krajowy 

К МОВ Е Ww I Lauk КО 

Wiwat morze! 

  

  

Na naszej fotografji widzimy kadetów angielskiej szkoły morskiej na 
rejach wielkiego żaglowca. By zostać wilkiem morskim, nie można 

cierpieć na zawroty głowy. 

  

SPORT. 
Sztandar Polski na maszcie 

olimpijskim. 
Kusociński mistrzem oiimpijskim. 

Pierwszy dzień X-ej olimpjady za- 
kończył się świetnym sukcesem Poł- 
ski, przedstawiciel której, Janusz Ku- 
sociński, odniósł świetne zwycięstwo 
w biegu na 10 kilometrów, ustanawia 
jąc jednocześnie nowy rekord olimpij 
ski w ezasie 30.12,5. 

Zwycięstwo Polaka jest tem cen- 
niejsze, iż uzyskał on je w walce z eli 
tą światową długodystansowców. Iso- 
hello, Wirttanen i Morales musieli 
ugiąć czoła przed talentem polskiego 
biegacza, Zwycięstwo było odniesione 
po zaciętej walce, ponieważ dwaj fin 
nowie tworzyli koalicję, zmieniając 
prowadzenie i niespodziewanemi zry- 
wami wyczerpując Kusocińskiego. A 
jednak błyskawiczne tempo Polaka 
załamało synów półnccy i dwa osłat- 
nie okrążenia nasz „Kusy prowadził. 
Właściwej walki na finiszu nie było, 
gdyż pozostali biegacze przed taśmą 
zdołali jedynie zbliżyć się do Kusociń 
skiego. 

Nasi pozostali reprezentanci nie 
osiągnęli niestety poziomiu, swego zna 
komitego kołegi, Heljasz nie trafił do 
finału, ponieważ rzucił jedynie kuls 

Z Lidy. 
Zawody piłkarskie PKS--WKS 

garnizonu Lida 4:4 (04). 

    

  

Onegdaj odbyły się zawody piłkarskie po- 
między P. K. S-em Lida a WKS-em Garhizon 
Lida (77 p. p. i 5 p. Lotniczy), na boisku 
sportowym, zakończone wynikiem 4:4. 

oczęła się z miejsca wyraźną przewagą 
-u, czego nikiem był już w 5 minu- 

cie gol strzelony przez Balcska do bramk 
PKS. Przez dalszych dziesięć minut gra brz 
wyraźnej przewagi tak z jednej jak i z dru- 
giej strony, jednak w pewnej chwili Balosek 
„przerwał się* i piłka znalazła się w bramce 
P. K. S-u. Następuje zdenerwowanie w poli- 
cyjnej drużynie i gra zaczyna być trochę 
niesympatyczną. 

Dzięki nieudolnemu bramkarzowi Koleś 
nikowi z PKS-u ilość bramek powiększyła 
się jeszcze o dwie tak że wynik do przerwe 
przedstawiał się 4:0 na korzyść W*KS. 

Z mocną wątpliwością w zdobycie choćby 
jednej bramki przez PKS. rozpoczęła się gra 
po przerwie. Wi bramce P.K.S. następuje 
zmiana i na miejsce Koleśnika przyszedł Sz© 
cik. Z miejsca sytuacja przeniosła się pod 
bramkę PKS. a następnie całkiem niespo 

dziewanie przerzuciła się pod bramkę WKS. 
tak że w pierwszej minucie Panuk z poda- 
nia Sokołowicza zdobył 2 gole dla barw P. 
K. S. Teraz wojskowi przechodzą do zaciek 
łego ataku, łecz bez rezultatu. Z kolei nastę- 
pują jeszcze dwie bramki na niekorzyść woj 
skowych, strzelone przez Sokołowicza i Pa- 
nuka z podania kom. Kobelskiego. Gra stała 
się pod koniec chałaśliwa i brutalna, гехи! 
tatem czego było usunięcie z boiska gracza 
WKS. Pałula. Sędziował słabo Korwin — Ki. 

©. Zawdzięczając nieudolności bramkarza 

ka wynik do przerwy był dla P K. S 
y 

Sensacyjna porażka P. K. 5. w drugim 
dniu zawodów. 

O ile w pierwszym dniu zawodów piłkar- 
skich z W. K. S. Reprezentacją Garnizonu 
Lida, P. K. S$. wyszedł jako tako, to w dru- 
gim doznał sensacyjnej porażki, bowiem nie- 
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Dr. Witold Sławiński. 

Zielone Jeziora pod Wilnem. 
Na północno—zachód od Wilna w 

odległości 12 km. leżą malowniczo po 
łożone t. zw. Zielone Jeziora stanowią 
ce wraz z sadzawką w  Gulbinach 
Wielkich kompleks 11 zbiorników wo- 
dnych o ogólnej powierzchni 96,85 ha. 
Wody z jezior powyższych odpływają 
w kierunku południowo—wschodnim 
wąską doliną rzeki Rzeszy, otoczoną 
pasmem wyniosłości piaszczystych po 
rośniętych lasem. Najwyższe miejsce 
155 m.). Z pośród wspomnianych 11 
jezior dwa są największe i najpiękniej 
sze, mianowicie Jezioro Gulbińske vel 
Rzeszańskie wraz z Zielonem i Krzy- 
żackie vel Werkowskie vel Zielone vel 
Baltas. Ogólna powierzchnia wód tych 
jezior wynosi 94,02 ha. Jeziora powyż 
sze należą do typu jezior rynnowych 
utworzonych przez lodowcowe strumie 
nie. Pomiary głębokości jeziora Krzy | 
żackiego przeprowadzone przez D-ra 

  

Witolda Sławińskiego wykazały naj- 
większą jego głębokość 40 m. Jezioro 
Krzyżackie zewsząd otoczone jest wy 
niosłościami o dużej pochyłości, na 
których widoczne są ślady dwóch te- 
ras świadczących o dawnym wody sta 
nie. Z czasów wyższego poziomu wód 
datują się wysoko położone pokłady 
torfów i złoża słodkowodnych wapieni 
występujące w pobliżu jeziora. 

Flora i fauna jezior i okolic została 
zbadaną przez Dr. W. Sławińskiego 
(flora) i Dr. J. Bowkiewicza (fauna), 
przyczem na przestrzeni 680 ha. ota 
czającej jeziora znaleziono 738 gatun- 
ków naczyniowych roślin dziko rosną 
cych występujących w różnorodnych 
zespołach. Jezioro Krzyżackie ze wzglę 
du na liczne występowanie Dinobryon 
sp. zaliczyć można do typu jezior Di- 
nobryonowych (Dinobryonseen we- 
dług podziału Apsteina). Gharaktery- 

styczną cechą jezior tego typu jest 
znaczna głębokość, mała ilość sinic a 
także ryb. 

Woda jeziora Krzyżackiego posia- 
da piękną zieloną wpadającą w seledy 
nową barwę dzęki której nazwę Zielo 
ne otrzymało. Przyczyny tego zabar 
wienia są zjawiska fizyczne i biologicz 
ne. Dno jeziora. w najgłębszych miej- 
scach pokryte jest czarnym mułem ty 
pu gittja i nie posiada roślinności wyż 
szej, w miejscach płytszych porasta 
obficie Stratiotes aloides, Elodea cana- 

densis, Hippuris vulgaris, a przedew- 
szystkiem Characeae. Bliżej brzegu za 
rysowują się wyraźnie pasy (zony) roś 
linności w zależności od głębokości 
tworzące przybrzeżne agregacje. A 
więc mamy, poczynając od brzegów, 
zonę Phragmiteto—Scirpetum, dalej 
Nvmphaeeto—Nupharetum, Potamoge- 
tonetum, Characeetum i Elodeaetum. 
Characeae tworzące piękne podwodne 
łąki które występują na różnych głę- 
bokościach od 0,10—12 m. 

Do najciekawszych wodnych roślin 
jeziora Krzyżackiego należy Najas ma- 

FPALCIE TYLKO DES 

na odległość 14.70 metr. Katastrofal- 
ny spadek miotacza polskiego należy 
przypisać wyczerpaniu po przejściach 
podróży morskiej. 

Drugi nasz reprezentant, startują- 
cy w tym dniu Pławczyk przekroczył 
pierwszą wysokość i drugą 187, lecz 
przy trzeciej kolejce odpadł. 

° Nałeży zaznaczyć, iż powyższe wy 
niki nie są same przez się złe, lecz nie 
dorównują kłasie olimpijskiej, 

Kończące to krótkie sprawozdanie 
z udziału naszych zawodników w pier 
wszym dniu igrzysk należy podkreślić 
raz jeszcze, żć wyczyn Kusocińskiego 
postawił Polskę w rzędzie najwięk- 
szych poięg sportowych i gdyby na- 
wet reprezentanci nasi nie osiągnęli 
dalszych zwycięstw to olbrzymie wra” 
żenie, jakie wywarł rekord „Kusego* 
pozostawi trwały ślad w historji spor 
tu i wpisze złotemi zgłoskami imię 
Polski na karię dziejów olimpijskich. 

Otrzymanie wiadomości o zwycię- 
stwie Kusocińskiego wywołało olbrzy 
mie wrażenie w całym kraju, a prze- 
dewszystkiem w Warszawie. 

spodziewanie pokonany został w stosunku 
3:1. Porażkę tę można po części usprawiedli 
wić osłabieniem drużyny P. K. S_z powodu 
niebrania udziału w rozgrywce dwóch 
najłepszych graczy Siemaka i  Milera, 
oraz wzmocnieniem drużyny W. K. S. gra- 
czami z 19.p. a. p. Naogół PKS. grał nieżle 
i spokojnie, gdy tymczasem WKS. popisywał 

ię dość często wybrykami w postaci wska- 
graczom PKS. na plecy, przytrzymy 

waniem rękami i t. p. 

Z Wilna. 
1 P. P. LEG. — 6 P P LEG 2:2 (1:2) 

    

       

Mecz między mistrzem okręgu i benjamin 
kiem A klasy wileńskiej zakończył się niespo 
dziewanym wynikiem remisowym. Spotkanie 
to zwłaszcza w drugiej połowie było jednem 
nieprzerwanem pasmem awantur i bijatyk. 
Na boisku niepodzielnie panowała siła fizy 

  

czna, „trup padał gęsto raz po raz kogoś 

znoszono. W warunkach tych o jakimś po- 
ziomie technicznym nie mogło być nawet i 
mowy. To też mecz nie zasługiwałby na 

gdyby nie odsłonił on przerażającego 
formy u graczy 1 p. p. Leg. Chcemy 
że jest to tylko krótkotrwały moment 

owy i już w najbilższą niedzielę mi- 
strzowska drużyna Wilna w decydującym 
spotkaniu z Makabi odzyska swą dawną kla- 

sę. W przeciwnym razie mistrzostwo jest dla 
Makabi przesądzonym. 

Sędziował p. Kac, któremu widocznie bar 
dzo się śpieszyło, skoro odgwizdał zawody 
o kiłka minut za wcześnie. Być może było to 
nie bez przyczyny... 

    

  

WOJTKIĘWICZ USTANAWIA NOWY RE- 

KORD WILNA Wi! PIĘCIOBOJU. 

Rezegarny ubiegiej niedzieli pięciobój о 
mistrzostwo Wilna przyniósł nowy rekord 
Wilna i niespodziewane zwycięstwo Wojtkie- 
wiczowi przed faworytem Wieczorkiem. Wai- 
ka między dwoma rywalami była bardzo za- 
cięta, a zwycięstwo stale wachało się, przechy 
lając się to na jedną to na drugą stronę. 

W ostatecznym bilansie Wojtkiewicz (So- 
kół) osiągnął bardzo ładny wynik, zbierając 

jor s. s. intermedia Wolfg. 
Tereny między jeziorami i zbocza 

brzegów obficie porośnięte są lasami, 
krzewami i roślinnością zielną o kształ 
tach bujnych i natężeniu barw . 

Do ciekawszych gatunków należą: 
Anemone silvestris, Silene chlorantha, 
Vicia pisiformis, Isopyrum thalictroi- 
des, Oxytropis pilosa, Brunella gran- 
diflora, Eguisetum hiemale, Potamo- 
geton praelongus, Poa bulbosa var. vį- 
vipara, Viola collina, Dracocephalum 
Ryuschiana, Ajuga pyramidalis, Coe- 
loglossum viride; Cypripedium calce- 
ołus, Empetrum nigrum, Lycopodium 
4 gatunki, Botrychium 2 gatunki, Lin- 
naea borealis, Herochloe australis. 

Naogół powiedzieć można, że roś- 
linność okolic Wilna nie zawiera w so 
bie osobliwości i nie jest specjalnie cie 
kawą, raczej cechuje ją pewna mono- 
tonja, składa się bowiem w większości 
z typów borowych lub łąkowo-błot* 
nych, jak zresztą i roślinność szero- 
kiego pasa ciągnącego się od północy 
na południe t. j. od powiatu dziśnień- 
skiego (którego roślinność stanowi pe 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Nowe opłaty uniwersyteckie. 
Pisma już ogłosiły szczegóły no- 

wych przepisów w sprawie opłat w 
szkołach akademickich: 

Opłaty te mają być zryczałtowane i unie- 
zależnione od wydziału. Nie będą pobierane 
dotychczasowe opłaty specjalnie za pracow- 
nie, seminarja i bibljoteczne, oraz na pomoc 
dla studentów, natomiasi wszyscy studenci 
mają płacić ryczałtowo, w zależności od typu 
uczelni i od roku studjów. 

Nowe opłaty, poza wpisowem, mającem 
wynosić, jak dotychczas 30 zł, wynosić bę- 
dą rocznie na uniwersytetach: Na I-ym roku 
studjów 270 zł, na Il-gim roku 250 zł, na 
Iil-im roku 220 zł. zł. i na IV-ym roku 200 zł. 

Na politechnikach, w Szkole Głównej Go 
spodarstwa Wiejskiego, Akademji Górniczej 
w Krakowie i Akademji Medycyny  Wetery- 
naryjnej we Lwowie, odpowiednio: 320 zł., 
809 zł., 280 zł, 260 zł. 

Kwoty, płynące z powyższych opłat, mają 
być przeznaczone na potrzeby zakładów uni- 
wersyteckich, na wydatki egzaminacyjne, na 
domy profesorskie i studenckie, oraz na po- 
moc młodzieży. 

Tej podwyżce opłai towarzyszyć będzie 
zniesienie opłat za egzaminy z wyjątkiem 
opłat przy egzaminach wstępnych (po 10 zł. 
od przedmiotu), oraz za egzaminy ,„popraw- 
cze* ( w tejże wysokości). 

Pozatem musi uiścić wstępujący opłatę 
manipulacyjną w kwocie 10 zł. oraz tytułem 
opłaty za badanie lekarskie 4 zł. , 

Nowe rozporządzenie wprowadzone będzie 
w życie stopniowo. Powyższe opłaty pobiera 
ne będą w r. akademickim 1932-33 od stu- 
dentów pierwszego roku. 

      

  

  

  

Stalin. 

„Czas'* zamieszcza charakterysty- 
kę czołowego męża Sowietów na pod- 
stawie wydanej w Paryżu pod pseu- 
donimem ,„Aleksandrow-* broszury p. 
t. „Czy Stalin jest dyktatorem?" 
Zdaniem autora dyktatorem go naz- 
wać nie można: 

„On nie pochwycił w swoje ręce władzy, 

lecz „koronę-liderstwo* ofiarował mu żelazny 
stworzony przez niego samego i oddany mu 
„aparat* w osobie grupy wybitnych nowych 
wodzów partji, we wszystkiem ze Stalinem 
zgodnych”. 

„Siły wojskowej Stalin nie potrzebował; 
aby utrzymywać całą partje w swym ręku, 

operuje on wyłącznie swoim aparatem. „„Jego 
rola w życiu partji — twierdzi autor — jest 
o wiele poważniejsza, aniżeli o tem się ZWY- 

kle sądzi. Stalin stworzył nową wiarę „stali- 
nizm* — teorję możebności budowania so. 
cjalizmu w jednym kraju* W najkrytycz- 

niejszej dla partji chwili, kiedy Trocki ciąg- 
nąi ją do wojennej awantury, proponując 
odejść w razie niepowodzenia do podziemi 
konspiracji rewolucyjnej, a Zinowjew i Ka- 

mieniew doradzali podzielić władzę z socja- 
listami — Stalin zażądał od partji, aby nie 
upadała na duchu, trzymała się mocno wła- 
dzy i budowała socjalizm „w jednym kraju". 

iężył Trockiego, Zinowjewa 
va oraz „prawicową opozycję”, a 

  

       

zniszczywszy, włościan, rozpoczął swoje „bu- 
downiciwo“, opierając się na pieniądzach i 
technicznej pomocy, otrzymywanych ..od „ka 
pitalistycznej buržuazji“ światowej 

„Rossija i Slawianstwo““ następu- 
jąco charakteryzuje Stalina: 

Stalin to nietylko manjak lecz przede- 
wszystkiem jest to—idea. Idea realizacji so- 
cjalizmu w jednym odosobnionym kraju. Sta- 
lin jest żywem uosobieniem tej idei w całem 
jej niszczycielstwie i bezmyślności. Z nią żyje 
i z nią pmrze, poza nią niema go. A jego 
siła na tem polega że nie jest on w stanie od 
niej odstąpić. Jego „uniwersalnym planem'* 
jest osiągnięcie za wszelką cenę socjalizacji 
Rosji, aby następnie przystąpić do urzeczy- 
wistnienia kardynalnego celu — rewolucji ko 
munistycznej na całym świecie”. 

  
   

  

  

Osiągnięcia prohibicji. 

Wyszła książka pióra sekretarza 
Al Capone P. Omma p. t. „Podziemna 
dyktatura. „Dzień Polski“ przytacza 
z niej następujące cyfry: 

, Ustawa prohibicyjna obowiązuje w St. 
Zjedn. od 10 lat. Oto jej owoce: 

4.000 zabitych. 
51.000 rannych. 
220.000 ludzi żyjących z „businessu alko- 

holowego*. 
170.000 spraw o wykroczenia przeciw u- 

stawie prohibicyjnej. 
600 _miljonów dolarów rocznego obrotu. 
105 miljonów dolarów URZĘDOWO usta- 

lony roczny dochód Al Capone'a w roku „kon- 
junktury* 1927. 

Bez komentarzy, 

ORAS DAIKTAI E BORA, 

Szermierka na oceanie. 
a. 

    

   

       

Ilustracja nasza przedstawia członka polskie 
drużyny szermierczej, kpt. Dobrowolskiego 
(w białym stroju) ćwiczącego się z trenerem 
Schombateliym na rufie „Pułaskiego” w 

drodze na Olimpiadę. 

  

: Mąż — potwór 
usiłował utopić żone w studni. 
Sąd ukarał zbrodniarza długoietniem więzieniem. 

Od dłuższego czasu mieszkańcy gm. 
lecznickiej omawiali z oburzeniem poż 
1załżonków Słav kich ze wsi Pucialo 
zna. 

Wiadomem wszystkim było, iż Aleksander 
Sławiński mimo to i żposiadał dobrą i uległą 
żonę oraz dwoje dzieci nawiązał intymne 
słosunki z niejaką Marją Bortkiewiczówną. 
co wpłynęło na rozluźnienie węzłów rodzin- 
nych. 

WI domu powstawały między małżonkami 
ciągłe scysje, w czasie których Aleksander 
katował swą żonę — Józefę. 

Stosunki takie trwały, aż do 25 lutego rb. 
kiedy to rozegrał się dramat, o którym do- 
tąd ludność okoliczna żywo rozprawia. 

Dnia tego Aleksander Sławiński zapowie- 
dział, iż nazajutrz wyjeżdża na rynek do 
Wilna. 

W związku z tem w nocy. kiedy wszyscy 
domownicy pogrążeni byli w głębokim śnie 

ki rozbudził żonę i polecił przyszy- 
kować jedzenie oraz naczerpać wody ze stu- 
dni celem napojenia konia. 

Urywki tej rozmowy słyszał przebudzony 
ruchem śpiący w tejże izbie ojciec Sławiń- 
skiej — Feliks Bohdziewicz 

Słyszał, na dziedziniec wyszedł Sławiń 
ski a nieco później za nim wyszła z domu 
jego żona celem wykonania poleceń męża. 

Z tą chwilą nastąpiła cisza śród której 
stary Bohdziewicz ponownie usnął. 

Nad ranem w wiosce powstał alarm. 
To najbliższa sąsiadka przybiegła strwo- 

żona, iż rozlegjiją się nawoływania o pomoce 
Józefy Sławińskiej, lecz ona nie może się 
zorjentować skąd wezwania te pochodzą. 

38.502.910 punktów. Wynik ten jest gorszym 
od rekordu Polski zaledwie o 100 punktów. 
Wieczorek został zdystansowany osiągając 
3.472.115 punktów. 

W poszczególnych konkurencjach na uwa 
gę zasługują: skok wdal Wieczorek 6.55 przed 
Wojtkiewiczem 6.28 i rzut oszczepem, gdzie 
Wojtkiewicz osiąga doskonały wynik 54.48. 

So- 
ie 
у 

       
  

    

  

      

    

    

   

  

  

  

wną całość z roślinnością Kurłandji 
i iWtebszczyzny), aż do południowej 
części powiatu lidzkiego mającego flo 
rę nowogródzkiej i grodzieńskiej po- 
krewną. Od wschodu zaś do tego te- 
renu należą pow. miński, borysowski, 
ihumieński, wchodzące obecnie w 

skład SSSR, znaczna część wojewódz: 
twa wileńskiego, jak i b. powiat wił- 
komirski, kowieński, poniewieski i 
część trockiego za wyjątkiem okolic 

nadniemeńskich (ostatnie cztery po- 
wiaty wchodzą obecnie w skład re- 
publiki litewskiej). Wyjątek pod tym 
względem stanowią wytworne pod 
względem krajobrazu okolice Jezior 
Zielonych, gdzie na niedużej przest- 
rzeni mamy szereg różnorodnych ze- 
społów leśnych (lasy liściaste, iglaste, 
mięszane; gaje i zarośla krzewów), łą 
kowych (łąki zalewne, suche, wilgot- 
ne, błota), pustyniowych (miejsca pia 

szczyste) i wodnych. 
W głównej swej masie roślinność 

składa się z elementów  šrodkowo- 
europejskich i północnych, bardziej 
południowe występują tylko w miej- 

Udano się na poszukiwania i wreszcie 
ustalono, iż głos wydobywa się z wewnątrz - 
studni, znajdującej się na terenie sąsiedni=- 
go podwórza. 

Po usilnych zabiegach ze studni wydoby- 
to już doszczętnie wyczerpaną i niemal za. 
marzniętą Sławińską z licznemi zadrapania. 
mi na ciele   

do przytomności Sławińska 
iż w chwili, gdy nachyliła się 

óraw z wiadrem do studni, naq- 
# — Aleksander i jedną ręką począł 

jej głowę do wnętrza studni,drugą ząś 
uniósł nogi i wrzucił do otworu. 

Nim zdążyła krzyknąć, znalazła się W lo. 
dowaiej wodzie. 

Zanurzyła się raz i drugi wre 
łała uchwycić się żórawia i w takiej pozycji 
poczęła wzywać o pomoc. Nawoływanią 
przez dłuższy czas nie odnosiły skutku, gdyż 
wszyscy spali. Dopiero po 5 godzinach zo- 
stała uratowana. 

WI związku z tym zaaresztowany został 
Aleksander Sławiński pod zarzutem usiłowa 
nia ohydnego żonobójstwa. 

Nie przyznał się on do winy i stwarzał 
hypotezę, że to Sławińska poślizgnęła się i 
sama wpadła do studni, a winę zrzuca na 
niego przez zemstę. 

Niedoszłego zabójcę żony postawiono w 
stan oskarżenia z art. 49 i 455 k. k, a wobec 
tego sprawa ta rozpoznawana była wczoraj 
przez IU wydział karny sądu okręgowego w 
składzie pp. sędziów: Bobrowskiego, SZpa- 
kowskiego i Dąbrowskiego. 

Oskarżenie wnosił podprokurator P Ja. 
strzębski. 

W! obronie wystąpił apl. adw. Orensztajn, 
Oskarżony i tym razem nie przyznał się 

do winy, jednakże przeprowadzony przewód 
sądowy, w czasie którego zbadana zostałą j 
poszkodowy na Sławińska ustalił w zupelnos. 
ci zbrodnię dokonaną z premedytacją | 

Po naradzie sąd ogłosił wyrok, „którego 
mocą skazał osk. Aleksandra Sławińskiego 
na osadzenie w ciężkiem wigzieniu przez ląę 

dziesięć. Kacęy, 

    

    

  

    
      

  

scach wyjątkowych, na suchych zbo- 
czach piaszczystych lub wapiennych, 

na brzegach lasów j zarośli, co może- 
my obserwować szczególnie na zbs- 
czu Św, Krzyżackiego jeziora. 

Do roślin obcych, które zaaklima- 
tyzowały się i szeroko rozpowszech- 
niły, należą: Acorus calamus, Elodca 
canadensis, Erigeron canadensis, Ga- 
linsoga parviflora i G. hispida (od 5 
lat), Matricaria discoidea, Oenothera 
biennis i wiele innych zawleczonych 
lub zdziczałych występujących raczej 
lokalnie. 

Podług danych udzielonych przez 
p. Insp. Konstantego Proszyńskiego. 
wybitnego badacza i znawcę grzybów. 
okolice Zielonych Jezior obfitują w 
nadzwyczajne bogactwo gatunków 
grzybów pomiędzy któremi są gatunki 
rzadkie i zupełnie nowe dla mycolo- 
gicznej flory. 
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W obawie przed odpowiedzialnością sądcwą 
rzuciła sie z mostu do Wiiji. 

Bronisława Uszybie, lat 19 ze wsi Pere- 
wozy, gm. smorgońskiej w obawie przed wy- 
toczeniem jej sprawy, za spędzenie płodu 

rzuciła się z mostu do Wftlji. Wypadek ten 
miał miejsce wpobliżu wsi Perewozy. e! 

Krwawą rozprawa podczas zabawy weselnej. 
W gm. mickuūskiej 

we wsi Wierzby " domu Wiince1- 
tego Budkiewi zabawy powstała 
bójka w czasie której Michał Dunowski zo. 

pow. wil.-trockiego 

    

  

  

Nieszczęśliwy wypadek czy zabójstwo. 

  

W lesie państwowym w odległości 4 
lometrów od wsi Lejpuny, gm. olkieni 
znaleziono zwłoki Ja Auktolisa lat 30. 

В Pierwsze dochodzenie policyjne stwierd 
ło że wspomniany gospodarz pojechał de 

    
   

  

stał ugodzony nożem w okolicę serca. 
Jeden z osobników przyjmujących udział 

w bójce, Czesław Świrko zo. zatrzymany, 
drugi, Bolesław Bąk — zbiegł. 

      

  

(e) 

   
lasu po mech, wóz przewrócił się i przy 
Auktolisa, i w ten sposób poniósł on šmi 
od uduszenia. Jednakże dalsze dochodzenie 
naprowadziło na ślady, które pozwal. przy 
puszczać możliwość morderstwa. 

  

Pożoga zniszczyła 8 gospodarstw 
we wsi Zurychy. 

Wczoraj w nocy wybuchł nagle z przy- 
<zyn narazie nieustalonych duży pożar we 
wsi Zurychy, gm. kurzenieckiej, pow i 
łejskiego, który strawił 8 gospodarstw wraz 

        

ym i martwym inwentarzem. Straty 
duże, lecz narąż.e wysokość ich nie zost: 
określona. tc) 
    

Dałsze ofiary piorunów. 
Burze które w dalszym ciągu nawiedz: 

wiłeńszczyznę wciąż powodują nieszczęś 
wypadki ofiary w łudziach. W pow. 
mołodeczańskim od uderzenia pioruna za 
bity został mieszkaniec zaścianka Lantosy 
Józef Lantos. Wi czasie uderzenia pioruna 
obok Lantosa jdował się jego sąsiad Win 
<enty Pawłowski. który doznał lekkiego po 
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parzenia nóg. 'W; powiecie dziśnieńskim w2 
wsi Rondary w czasie przenoszenia snop. 
żyta zabita została piornem Nadzieja Kobur 
to, lat 18, Trzeci śmiertelny wypadek wyda- 
rzył się w miasteczku Nowy-Pohost pow. bra 
sławskiego gdzie została rażona piorunem, 
ponosząc śmierć na miejscu 26 letnia Jad- 
wiga Morawska. (e! 
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Worniany. 
Piękna inicjatywa. 

„Naskulek starań Komitetu Opieki nad 
Wsią Wileńska .,Ognisko Kolejowe* wy yła 
śwój zespół teatralny do szeregu miejscowo 
ści Włjleńszczyzny z przedstawieniami popu 
larnemi na które się ą dwie sztuki a mia 

      

    

  

      nowi „Obrona C ochowy* i „Azja Tu 
hajbejowicz* 2 

Pierwsze = przedstawienie odbędz:e     
Się w najbliższą niedzielę dnia 7 sierpnia we 
Wsi Worniany. * odegr. zostanie sztuka 
„Azją Tuh z udziałem znanego 
PEM teatrów wileńskich p. Leona Wfołłej 

i. 

    

Przedstawienie to będzie udostępnione ni; 

Szenszym warstwom przez wyznaczenie naj- 
Niższych cen wstępu na widowisko, któr: 
Wynoszą od 50 gr. do 2 zł. 

    

sali koo-    
Posiedzenie Rady Miejskiej. 

„ WI dniu 2 
nie Rady M 
następuj cy 

ie się posiedze 
ek dzienny jest 

    ierpnia odbęd: 

    

  

informacyjne. 
2) Rozp: enie decyzji Wtydziału Powia 

łowego w sprawie budżetu na rok 1932—33. 
3) Zatwierdzenie sprawoz: budżetowe 

80 za rok 1930—31. 
4) Przyjęcie do wiadomości uchwał Magi 

Stratų. A 
‚ 9) Sprawy rzeźni miejskiej: a) zatwierdze 

nie umowy dzierżawnej. b) zatwierdzenie re- 
sulamini. 

6) Wolne wnioski. 

   

      

  

    

Ni s s * * 
Uroczysta manifestacja antyniemiecka 

w Nowogródku. 
W 

skieg, 
       

  

niedzielę, w dniu Święta Morza Pol- 
Ry © o godz. 1 p się na Wielkim: 
Ytkų, przy udziale licznie zebranych obywa 

teli Miasta i przyjezdnych, uroczysta manife 
stacją antyniemiecka 
= obec kilku ęcznej rze obyawtel 
J8łoszone zostały okolicznościowe przemó 

Wienią w języku polskim, białoruskim i ży 
dowskim, podchwytywane: głośnemi okrzyka 
e Manifestantow. Poczem ochot. straż po- 

ŻaThą odegrała kilka utworów. 

    

    

        

      

   

Rdza zbożowa w nowogródzkim 

powiecie. 

Przed tygodniem podałem wzmiankę o 
„ao Pojamienių się rdzy zbožowej w gminie cy- 

  
ko rzecy į 

ryńskiej. 
Jak w 

delegowanej w celu zbada 
zboża ozime zostały w tej gn z 
W 70 proc. W! innych gminach, gdzie rdza 

  

ika z obliczeń specjałnej komisji, 
tej klęski       
   

  

     

  

   

* ożową również wy „ j. n. w gminach 
cza ękieb horode 
30 gminy łubczańsk 
50 do 50 proc. 

dzą zbożowa pojawiła się także i w in- 

nych sąsiadnich powiatach. 
A pow. nowogród: występuje ona 

rok Pocznie jednak nic tak zatrważąjąco jak 
to mą miejsce w roku bieżącym. 

“ny zboża narazie nie uległy zmianie. 
Tw. 

Pożar we wsi Wesołowo. 
а № посу х 28 па 29 b. m. od uderzenia 

PIoruną we wsi Wesolowo gm. niehniewic- 
kiej wybuch pożar. Spaliły się dwie zagrody. 

  

Koło rezerwistów w Cyryniu. 

„ WI Cyryniu powstało Koło ezerwistów 

Kieruje niem kap. rezerwy Iwańczyk, znany 
ze Swej ruchliwości i energji dizałacz spo- 
łeczny, ° 

Migawki nowogródzkie. 
a Jakkolwiek Nowogródek jest miastem naj 
„Czyściej utrzymanem w naszem województ- 
wie, to jednak przyjezdni prędko dostrzega 
ją liczne wady tak pod względem higjenicz 
nym jak i porządku publicznego. 

Weźmy naprzykład publiczne ustępy, któ 
- re Magistrat wybudował obok budynku szko 

Powsz. i państw. gimnazjum. Są one tak 
zaniedbane, że zanieczyszczają powietrze nie 
tylko nąd podwórkiem i budynkiem tych 
uczelni, lecz i leżącemi obok ulicami. 

lbo to „Źródło wody* wytryskającej po 
środku ulicy Kolejowej, niedaleko domu Ber 
kowskiego, o którem krąży w mieście tyle 
dowcipów, bardizej smutnych niż wesołych. 
Należałoby już raz nareszcie zbadać ij usunąć 

wady tej „misternej* kanalizacji kolonj: 
urzędniczej, Przemawiają za tem i względy 
ezpieczeństwa. 
„Ale skoro napomknąłem o bezpieczeńst- 

Wie publicznem, to muszę tu wskazać praw- 
dziwe niebeagieczeństwo grożące przechod- 
niom na drewnianym chodniku, położonym 
zamiast mostu 'nad głębokim kanałem na 
Wlicy Słonimskiej, vis a vis łaźni, obok par 
Anu posesji Nr 20 Jest to obecnie ulica niby 
E neypalna, bo mieszczą się przy niej naj- 
Tymegjsze urzędy, i tędy się chodzi na kolej 
dużych 122 spróchniałe, nadgniłe deski, a 
wzbudzą 2 aTach, nad tym kanałem, zawsze 

' 1_(‚›Шіа"-_‘д lęk: a nuż się załamią. My, nowo 
rg 16, przyzwyczailiśmy się do tego sta 

dopiero po jakimś wypadku (jak 

  

      

  

to miało miejsce onegdaj, kiedy przyjezdna 

    

    

   

    

ie w porządku. 
о ządku, to też mówić 

wiele. Chociażby to ustawianie fur 
manek w dnie targowe na rynku — tuż przy 
chodn' skutek czego, gospodarz, który 
chce wy ać z miasta wcześniej, przejeżdża 
po chodniku, zapędzając przechodniów do 
I 1 i sklepów, łamiąc przytem ciężkiemi 

mi betonowe chodniki. Ba, nawet grube 
żelazne pręty, ogradzające kiosk Michalskie 
go — ozdobę miasta.| są w ten sposób poła 

powykrvcane, a rosnące tam kwiaty 
zezone. 

tko io są rzeczy, które niestety wy 

mag: interwencji publicznej, gdyż odnośne 
czynniki zdają się nie dostrzegać tego. 

  

  

   

       
   

  

   

Rozmówki na temat poprawek 
w budżecie miejski. 

Wydział Powiatowy, kierując się względa- 
mi oszczędnościowemi i katastrofalną wprost 
sytuacją miasta, skreślił w miejskim budżecie 
cały szereg pozycyj, zalecając jednocześnie 
spłacenie chocia: jednej setnej części długu 
ciążącego na miejskich inwestycjach. 

Uchwała ta wywołała w mieście liczne ap 
robaty i komentarze. 

W pewnym sklepie spotkało się (jak zwy- 
kle „przypadkowo*) towarzystwo znajomych 
i tak medytuje nad tą kwestją: 

— I cóż teraz Magistrat będzie robił? 
— Nic, — jak i dotychczas... 
— No, chociażby i chciał, to nic nie może 

zrobić. Pieniędzy na reprezentację niema, wy- 
jazdy są ograniczone, dorożkami też nie mo- 
żna rozjeżdżać i nawet na herbatkę kredytu 
niema... 
„— Biedny Magistrat. 
— No, także i Rada pozbędziesię kłopo- 

tu dzielenia subwencyj Jest już ona teraz nie- 
potrzebna, bo nic nowego z siebie nie da. 

Jedno tylko wydaje się niesprawiedliwem, 
to ograniczenie sumy na dodaikowe zatrud- 
nienie sił kancelaryjnych . 

— Tak, roboty tam, zwłaszcza w tym za- 

gubionym dziale meldunkowym — jest co 
niemiara. 

— Może ławnicy wezmą się nareszcie do 
pracy. Przecież nie starczy tam papierków 
dla podpisywania aż dla czterech... 

— Niestety, ławnicy mówia, że nie sa 
do tego stworzeni. Wolą kontrolować tego, 
który nie nie robi, albo tego, który robi za 
wszystkich... 

— I to jest robota. Ale wracając do budże- 
tu, podobno wybiera się delegacja ze skar 
że się ogranicza kompetencje Rady? 

— Nic ztego. Większość radnych apro 
buje poprawki Wydziału. Dzisiaj, kiedy nie- 
jeden obywatel odbiera dziecku kęs od ust, 
aby zapłacić podatek, nie wolno trwonić pic 
niędzy w ten sposób jak ło miało miejsce 
dotychczas. 

— A co będzie z subwencją dla instytucji, 

którą zarząd magistratu tak popierał? 
— Jest jście. 
— Jakie??? 
— Niech Zarząd ustąpi, a 

wszystkich... 

Z pogranicza. 
Przechwycenie przemytu na pograni 

czu litewskiem. 
Wi rejonie odcinka granicznego Filipów 

przechwycony został nocy wczorajszej więk- 
szy przemyt w postaci tytoniu i sacharyny. 
Kontrabanda ta skierawana została z Litwy 
do Polski i była eskortowana, aż przez 5 

przemytników uzbrojonych w rewolwery. 
Natknąwszy się jednak na zaczajoną zasadz 

kę K. O. P-u przemytnicy nie zdążyli zrobić 
użytku z posiadanej broni, gdyż momentaln'e 
zostali rozbrojeni. 

       

  

      

   

   

  

starczy dla 

     

Jakie podatki są płatne 
w sierpniu. 

W! sierpniu przypada termin płatności na- 

„stępujących podatków: 

Do dnia 15 sierpnia r. b. państwowy po- 
datek przemysłowy od obrotu osiągniętego w 

lipcu r. b. przez przedsiębiorstwa handlowe 

1i2 kategorji oraz przemysłowe od 1 do 5 

kategorji prowadzące prawidłowe księgi han 

dlowe oraz przez przedsiębiorstwa sprawoz- 

dawcze. 

Do dnia 7 sierpnia r. b. płatny jest pań- 

stwowy podatek dochodowy potrącony w cią 

gu lipca r. b. od uposażeń służbowych eme- 

rytur, wynagrodzeń za najemną pracę i t. d. 

Do dnia 15 sierpnia r. b. płatna jest za- 

liczka nadzwyczajnego państwowego podat- 

ku od niektórych zajęć zawodowych. 

W ciągu sierpnia r. b. płatna jest trzecia 

kwartalna rata państwowego podatku od lo 

kali oraz od placów niezabudowanych. 

W; ciągu sierpnia r. b. płatna jest również 

druga rata kwartalna państwowego podatku 

od nieruchomości. 

Ponadto płatne są zaległości podatkowe 

rozłożone na raty i odroczone, których ter- 

min płatności przypada na sierpnień r. b. 

oraz podatki, na które płatnicy otrzymali na 

kazy z terminem płatności w miesiącu sier- 

pniu r. b. 

  

KU BJ E R WALL BAN SS KI 

Przestępczość na wsi. 
Na marginesie potwornego morderstwa w Ogrodnikach gminy lidzkiej. 

Ostatniemi czasy niemai codziennie ukazu 

ja się na szpaltach gazet sążniste artykuły 

o ohydnych zbrodniach na wsi. Oto syn za- 

bija ojca, ojciec syna, brat brata. Tu zabój 

stwa dokonano siekierą, tam kosą lub nożem 

kuchennym, gdzieindziej kłonicą lub zastrze 

lono go jak psa z broni palnej. Słowem na 

wsi zaczynają się dziać zastraszające rzeczy. 

Nierzadko ofiarami padają kobiety, mat- 

ki, żony, córki i dzieci. Mordów tych nie 

dokonują bandyci ale dzieje to się w rodzi 

nach. 

I jakież podłoże jest tych morderstw? — 

Różne. Jednak na wsi dominują morderstwa 

na tle majątkowem, jak w mieście morder- 

na tle porachunków osobistych, zaz- 

drości, ostatnio stały bardzo 

popularne. Gdy człowiek zazdrosny w chwili 

przystępu szału popełnia mord odruchowo, 

mordy na tle majątkowem dokonyawne są z 

całkowitą premedytacją. Odgrywa tu rolę 

rozum i zazdrość. W! obu jednak wypadkach 

podłożem psychologicznem jest 

„Ja nie mam, więc i ty nie 

miej”, albo „ty masz, ale nie chcesz dać — 

więc giń*. Psychika dziecka, które nie .chce 

oddać zabawki w ręce innego. Opanowuje je 

wówczas pasja podczas której rzuca się na 

swego rywala i bije go. Przeważnie mord 

jest planowany, rzadko odruchowy, gdy cho 

| 

  

stwa 

które się 

przeraża ją- 

ca zaciętość. 

    

   

  

Zamordowany Adam Jak 

dzi o usunięcie przeszkody jaka stanęła na 

drodze do posiadania. 

Mówiąc o zabójstwach na tie majątko- 

wem, musimy się zastanowić, czem jest dla 

rolnika ziemia i jak on ją kocha. Przypo- 

mina się tu słynny wóz Drzymały i w 

z wiersza „Nie sprzedam ci ziemi, weź 

y, kto ziemię sprzedaje nie polskiej 

. Oto rolnik, kochający ziemię nie 

  

   
cze talai 

  

   ten wia 

zawaha się przed niczem. Nie zawaha się 

walczyć z bratem, synem a nawet ojcem. 

całą jaskrawością instynkt 

posiadania. Nie obchodzi go pokrewieństwo, 

Występuje tu z 

powinowactwo. Działa z premedytacją — 

chce żyć, chce posiadać osobistą własność. 

A zobaczmy teraz jak wieś wygląda. — 

Przeciętny rolnik posiada 3 ha ziemi. Czy to 

mu wystarcza o ile posiada rodzinę? Nie. I 

cóż się dzieje? Oto ojciec nie dopuszczę do 

rozczłonkowania tego kawałka ziemi. Na- 

stępują tarcia, nieporozumienia, kłótnie. Dob 

rze jeszcze-jest o ile ten kawałek ziemi wy 

nosi 10 lub 15 hektarów. Następuje podział, 

w przeciwnym wypadku następuje krwawe 

starcie.I tu rozpoczyna się tragedja tak życio 

wa osobista jak i rodzinna. I właśnie taki 

wypadek miał miejsce w Ogrodnikach gminy 

lidzkiej który poniżej podajemy. Wystąpił 

tu jednak z niebywałą wyrazistością sadyzm. 

Oto epilog zbrodni na tle majątkowem: 

     

      

Teatr Lutnia. 
„Azef* Sztuka A. Tołstoja i P. Szczegolewa. Gościnne występy p. p. J. Wi 

nawera i J. Boneckiego. 

Azef** Tołstoja i Szczegolewa, jest 
tak jak „Ludzie z hotelu", „Mam lat 

26%, „Lenin* i wiele innych sztuką 
reporiažową, który to rodzaj sztuk 
cieszy się obecnie największem powo- 
dzeniem wśród publiczności teatral- 
nej. 

„Azef* daje reportaż historyczny 
dziejów rewolucji rosyjskiej, roli jaką 
odegrał w niej prowokator Azef i me 
tod cesarskiej „Ochrany*, metod, któ. 
re mówiąc nawiasem obecny sowiecki 
rógime grubo prześcignął. Wielka 
wojna wraz ze wszystkimi wypadka: 
mi ostatnich dziesiątków lat, zatarły 
w nas wspomnienia z czasów rewolu- 
cji, tak że dzisiaj wielu z nas nie zdaje 
sobie sprawy, czy wszystkie szczegóły 
podane w sztuce przez Tołstoja i Szcze 
golewa są ściśle historyczne, a cieka- 
wem byłoby stwierdzić nie jedno, na 
przykład czy rozmowa pomiędzy Bur- 
cewem a prokuratorem Łopuchinem 
rzeczywiście miała miejsce, gdyż pod 
względeni psychołogicznym, jest to 
jeden z najciekawszych obrazów w 
sztuce. 

Postać Azefa, przynajmniej w uję: 
ciu pana Winawera, jest najplugaw- 
szym gadem. jest uosobieniem podło- 
ści i nikczemności, niema w nim ma: 
jestatu demona zła, upajającego się 
niszczeniem wszystkiego i wszystkich 
dookoła, nie ponosi go w.niebezpiecz- 
nej grze zapał sportowca, nie pcha go 
do nikczemnych czynów żądza wła- 
dzy. jedynie najprymitywniejszy in- 
stynkt użycia i chęć zdobycia pienię: 
dzy chociażby drogą największego 
bezgranicznego upodlenia. 

Azef pana Winawera jest wyzuty 
ze wszystkich uczuć ludzkich, jest mo 
ralnie i fizycznie odrażający, obcy mu 
jest wszelki sentyment, zarówno jak 
i poczucie godności człowieka, bo jak- 
że on reaguje na najwyższą zniewagę, 
plunięcia w twarz. Azef ze swojemi 
nerwowemi tickami jest tak potwor- 
nie zwyrodniały i zwierzęcy, że trud- 
no się pogodzić z faktem, że tego typu 
człowiek mógł tak dzlece zdobyć za- 
ufanie fanatycznych lecz czystych ide- 
owców, że mu oni oddali bezgranicz- 
ną władzę i bezwolni jak kukły, dali 
sobą pósuwać jak pionkami na sza- 
chownicy. Nikt go o zdradę nie podej- 
rzewa, pomimo anonimu podającego 
dokładny jego rysopis, a bezczelne 
przyznanie się Azefa, że on jest właś- 
nie prowokatorem Raskinem, wywo- 
łuje tylko homeryczny wybuch śmie- 
chu towarzyszy Sawinkowa i Czerno- 
wa, jakby na potwierdzenie tego. że 
w. krytycznym momencie, umiejętnie 
wypowiedziana prawda, jest najlep- 
szą gwarancją, że nikt w nią nie uwie- 
rzy, tak samo w grze miłosnej jak i 
politycznej. : 

Wiara w genjusz i nieskazitelność 
Azefa, wrosła w dusze Sawinkowa, 
Czernowa i innych towarzyszy tak 
silnie, że nie mają odwagi go zastrze- 
lić i pozwalają mu ujść bezkarnie, 

  
   

  

nawet po zdemaskowaniu go przez 
Burcewa i Diewiatkina. Znamy gatu- 
nek węży hypnotyzujących wzrokiem 
ptaki i zwierzęta które pomimo leku 
podchodzą i same wpadają w paszczę, 
ale w szt. Tołstoja i Szczegolewa, nie 
wyczuwa się wśród rewolucjonistów 
tego podświadomego lęku przed Aze- 
fem. Ta zaślepiona bezgraniczna wia- 

`° га w czystość i ideowość nikczemnego 
człowieka, wygląda raczej na jakąś 
masową psychozę. która «coprawda 
nie jest nieprawdopodobna w Rosji, 
kraju wszelkich możliwości. Dlacze- 
góżby Azef nie mógł mieć swoich fa- 
natyków, w kraju,, w którym w kilka- 
naście lat później Rasputin miał całe 
rzesze wyznawców, nietylko w ciem- 
nym tłumie, ale na tronie i wśród naj- 
wyższych dostojników państwa. 

Jeśli więc panu Winawerowi cho: 
dziło o wydobycie całego ogromu nik- 
czemności z postaci Azefa, to po mi- 
strzowsku dopiął swojego celu. Świet- 
ną jest potworna maska ludzkiej be- 
stji targana nerowymi tikami, przy 
równoczesnem opanowaniu głosu, co 
daje miarę nieugiętej woli i żelaz- 
nego charakteru prowokatora. Kon- 
sekwentne odruchy strachu. osacza- 
nego coraz cieśniej zwierzęcia, które 
tylko dzięki rozumowi, czelności i 
brawurze, umie się zawsze wywikłać 
z matni i zdobyć pożądany łup. Gra 
pana Winawera jest doskonała w swej 
jednolitej zwartej planowości, sku- 
piającej od początku do końca akcji 
wtstręt i odrazę widza na postaci Aze- 
fa, który w interpretacji utalentowane 
go art. wyrasta na jakiś symbol upo- 
dlenia i nikczemności. Nietylko jako 
aktor lecz i jako reżyser wykazał pan 
Winawer swój niepośledni talent 
przez świetne zmontowanie ciekawej 
lecz reżysersko tak trudnej sztuki jak 
ЗАВОр 

Inteligentnie, ze spokojem i szla- 
chetnym umiarem, zagrał pan Bonec- 
ki Burcewa, jedyną postać w sztuce 
wśród rewolucjonistów, mającą wy* 
raźńe zdecydowane oblicze, gdyż resz 
ta, to zasugerowane bezkrwiste mane- 
kiny dające się bezwolnie poruszać 
Azefowa. Z prawdziwą przyjemnością 
podkreślić należy, że pan Loedl, był 
doskonałym w roli Plewego. Reszta 
wykonawców grała bardzo dobrze i 
robiła co mogła aby ożywić bezdusz- 
ne papierowe postacie. Całość szła bez 

zarzutu, a zmiana dekoracyj tak spra- 
wnie, że sztuka w dziesięciu obrazach 
skończyła się przed wpół do dwuna- 
stą. 

Sztuki rosyjskie, cieszą się wśród 
Żydów wileńskich, dużem powodze- 
niem, nic więc dziwnego. że wśród 
publiczności na widowni przeważali 
Żydzi, a fakt, że z premjery „Azefa* 
wynieśli oni dodatnie wrażenie, każe 
przypuszczać, że zrobią sztuce wśród 
swych rodaków dobrą reklamę. 

Zastępca. 

* * * 

Adam Jakuć lat 52 gospodarz w Ogrodni 
kach na 10 morgowem gospodarstwie, po- 
siadał 3 synów z których jeden służy obeenie 
w wojsku. Wj domu zaś był starszy Miczat 
lat 29, żonaty i młodszy Stanisław. Otóż ed 
dłuższego czasu pomiędzy ojcem i synami 
Słanisławem i Michałem toczył się zacięty 
spór o podział ziemi. Walka jednak ogra 
niezała się tylko do kłótni. 

W. dniu f1 ub. m, o godz. 10 r. syn Sta 
nisław powróciwszy z poła, rozpoczął z oj- 
eem kłótnię, domagając się kategorycznie po 
działu ziemi a szezególnie oddania stodoiy 
którą z bratem Michałem chciał przenieść 
na kolonje. (Wieś skomasowana). Doprowa- 
dzony do. ostateczności ojciec, uderzył kłó- 
cącego się syna Stanisława i powiedział „idź 
sobie gdzie chcesz, a ja nie nie dam, — mo- 
Żesz nawet umrzeć z głodu*, W tym momen 
cie nadszedł Michał. Kiełkująca w nim od- 
dawna nienawiść do ojca rozgorzała. Pod- 
skoczył do ojca i chwycił go za gardło, na- 
stępnie podwał ze stołu nóż kuchenny i wre- 
czając go o©jeu krzyknął „broń się*, sam zaś 
w ręku miał nóż kieszonkowy. Zawrzał 
śmiertelny pojedynek między ojcem i sy 
nem na noże. Po pewnym czasie zmasakro 
wany 18 ciosami noża padł zbroczony krwią 
Adam Jakuć na łóżko. Rozwścieklony syn 
słysząc za oknami j drzwiami wołania o po 
moe i błagalne prośby żony „nie zabijaj 
ojea* zabarykadował drzwi następnie złapał 
za stojącą w kącie siekierę, podskoczył do 
ciężko rannego ojca i z całej siły rąbnął go 
w głowę, a chcąc następnie wyrwać ją ściąg 
nął ojca z łóżka na ziemię i tak zostawił. 
Nastąpiła refleksja, — ochłonął i widzące ojca 
w agonji zdał sobie sprawę z ohydnego czy- 
nu. Wybiegł więc z mieszkania i pobiegł do 
stodoły. Po chwili doleciał stamtąd odgłos 
strzału. Nadbiegli sąsiedzi zastali go leżące 
go na ziemi z przestrzelonym brzuchem a 
obok leżał obcięty karabin. 

Zjawiła się zawezwana z Komendy Powia- 
towej policja w osobach st. post. sł. śledczej 
Kubisa, st .poster. Olesia i Kom. Kobelskie- 
go. Ciężko rannego Michała Jakucia odwie 
zicno do szpitala powiatowego w Lidzie 
gdzie przy łożu postawiono wartę policyjną. 
Na Adamie Jzfuciu dokonano sekcji zwłok 
która wykazała ogólnie 23 rany. 

Obecnie Michał Jakuć po częściowem wyż 
drowieniu przewieziony został do więzienia 
lidzkiego, gdzie oczekuje surowego wyroku 
za swój straszliwy mord, Jak się dowiadu 
jemy sprawa toczy się w trybie zwykłym. 

Przed uruchomieniem linji 
lotniczej Warszawa — Talin. 

Na nowym szlaku komunkacji lot 
niczej Warszawa—Wilno—Ryga—Tal 
lin samoloty odlatywać będą z War 
szawy w poniedziałki, środy i piątki, 
o godz. 7,20. Przylot do Wilna o godz. 
9,55, odlot o godz. 10,25, przylot do 
Rygi o godz. 13, odlot 13,30, przylot 
do Tallina o godz. 15,20. W Tallinie 
samoloty. przybywające z Warszawy, 
będą miały bezpośrednie połączenie z 
Helsinkami 

Z Tallina samoloty odlatywać będą 
we wtorki, czwartki i soboty o godz. 
10.10. Przylot do Rygi o godz 12, od 
lot o godz. 12,30, przylot do Wilna o 
godz. 15,05, odlot 15,35, przylot do 
Warszawy o godz. 18,10 

Bilet samolotowy z Warszawy do 
Wilna kosztować będzie zł. 56, do Ry 
gi 95, do Tallina zł. 137. 

RW 

utonięcia podczas 
kąpieli. 

Utonęli w czasie kąpieli: Marja Sudnik, 
lat 10, wychowanka sierocińca w Rakow'e 
w rzece Swislocz, Anna Pietrusiewiczównau, 
lat 4, w jeziorze Maruga w pow. brasław- 
skim, B. Koden, mieszkaniec Wilna w rzece 
w Rudziszkach, oraz Paweł Millo, pastuch, 
lat 17 we wsi Rusiny, gm. hruzdowskiej po. 
wiatu postawskiego. te) 

4 wypadki 
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Oświadczenie dr. E. Boyć. 
Dowiedziawszy się ze znacznem spóźnie- 

niem, że część prasy wileńskiej wzięła dosło- 

wnie, jako fakt rzeczywisty ostatni ustęp 

mego feljetonu p. t. „Miłe sercu nam mia- 

sto Wilno*, zamieszezonego w „Expressie Wi 

leńskim* z dnia 15. VII. 1932 r., gdzie opo- 

wiedziałem 0 rzekomem podarowaniu mi 

przez p. prof. Kłosa „małego strzępu złoto- 

głowia z trumny Barbary Radziwiłłówny* — 

oświadczam niniejszem pod uroczystem sło- 

wem honoru, iż treść wspomnianego ustępu 

jest li tylko wytworem mej wyobraźni, skom 

ponowanym dla efektownego zakończenia fel 

jetonu, utrzymanego zresztą od początku do 

końca w tonie żartobliwym, i nie odpowiada 

bynajmniej rzeczywistości. Stwierdzam, iż p. 

prof. Kłos'nie tylko nie darował, ale nawet 

nie pokazywał mi rzeczonego złotogłowia ani 

jego strzępka, lecz jedynie opowiadał mi o 

szczegółach odkrycia krypty królewskiej i 

słowa swe ilustrował fotografjami. Ubole- 

wam niezmiernie, iż mój, bez cienia złej wo- 

li poczęty, żart wywołał tak poważne zanie- 

pokojenie opinji publicznej Wilna i nara- 

ził p. prof. Kłosa na dotkliwe przykrości, za 

które go niniejszem najmocniej przepraszam. 

Warszawa, dn. 25 lipea 1932 r. 

(7) Dr. EDWARD BOYE. 

WYPĄDKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

WIELKA AWANTURA PRZY ULICY 

SAWICZ. 

Wi dniu wczorajszym na ulicy Sawicz 
grupa „rozbawionych* osobników zaczęła 
napastować przechodniów. O awanturze po- 
wiadomiono przechodzącego ulicą poliejan- 
ta Kozakiewicza, który niezwłocznie inter- 
wenjował, zatrzymując czterech osobników 
w tem jedną kobietę. Podeząs interwencji 
awanturniecy napadli policjanta i zaczęli 
szarpać za bagnet, usiłując go wyrwać. 

Awanturników obezwładniono dopiero po 
nadejściu pomocy poczem zakuto w kajdan- 
ki i przewieziono do aresztu centralnego. 
Okazali się niemi: Jan Saniuk (Belwederska 
24), Józef Boroszko (Chocimską 29), Bazyli 
Kur (Miłosierna 6), Wierszyło (Piwna 6) e 
raz Stanisława Dziękiewiczówna bez stałego 
miejsca zamieszkania. (e) 

SKUTKI POZOSTAWIANIA DZIECI 

BEZ OPIEKI. 

W dniu wczorajszym pogotowie ratun- 
kowe zawezwano na zaułek Prywatny Nr. 4, 
gdzie uległy zatruciu się szaiejem pozosta- 
wione bez opieki 7 letni Hirsz Nires i jego 
4 letnia siostra, 

Zatrute dzieci uległy atakowi szału. Po- 
gotowie ratunkowe przewiozło je do szpi- 
tala dziecinnego na Antokolu w stanie gro- 
źnym. (e) 

NAPAD NA NIEWIDOMEGO. 

Do Iil-go komisarjatu policji wpłynęła 
skarga niewidomego Mikołaja Grygorjewa, 
zamieszkałego przy ulicy Antokolskiej Nr. 18 
o dokonanym na niego napadzie i dotkli- 
wem pobiciu . 

Sprawcami pobicia niewidomego okazal: 
się Maciej Juralewicz (Portowa Nr. 2) oraz 
Maciej Fryderyk zam. przy ul. 3 Maja. Prze- 
ciwko napastnikom wytoczono sfrawę Są- 
dową fe! 

STRZEŻCIE SIĘ ZŁODZIEL 

WI dniu wczorajszym do III-go komisar- 
jatu policji zgłosił się niejaki Konstanty 
Czapski z chutoru Cieszuba, gm. mickuń- 
skiej i zameldował iż wychodząc z cyrku 20 
stał okradziony. Łupem złodziei stał się port 
fel, zawierający dokumenty osobiste i 15 zł. 

(e) 

ZNALEZIENIE PODRZUTKA. 

Wi dniu 30 ub. m. na podwórzu Nr. 88 
przy ul. Moniuszki zottał znaleziony pod- 
rzutek płci męskiej w wieku około 7 mies'ę- 
cy przy którym była kartka z napisem „na 
imię Ryszard*. -Podrzutka umieszczono w 

Źłobku im. Marji. Ustalono, iż matką dziec- 
ka jest Tomkiewiczowa Stefanja (Starogro- 
dzieńska 13). 

Zagadkowa historja z broszką 
brylantową. 

Przed kilku dniami do sklepu jubilera 
Isersa mieszczącego się przy ulicy Wielkiej 
w Wiilnie wstąpił jakiś nieznany Isersowi ©- 
sobnik, który zaproponował mu nabycie cen 
nej broszy wysadzanej brylantami, zastawio- 
nej w lombardzie miejskim za cenę 250 zł. 
i oszacowanej przez taksatora lombardu na 
500 zł. Sądząc ze słów sprzedającego rzeczy- 
wista wartość zastawionego przedmiotu jest 
o wiele wyższa od ceny taksatora lombardu 
miejskiego. 

Jubiler zgodził się na nabycie pod tym 
jednak warunkiem, że cenę określi po dokła- 
dnem obejrzeniu proponowanego mu przed- 
miotu. Sprzedający chętnie zgodził się na 
propozycję Isersa i wkrótce Isers w towa- 
rzystwie jeszcze jednego jubilera i właści- 
ciela broszy udali się do lombarlu miejskie- 
go, gdzie po okazaniu kwitu wystawionego 
na nazwisko Kazimierza Zemajtisa zamiesz 
kałego w Wilnie przy ul. Sołtańskiej 18 i 
wpłacenia do kasy lombardu półtora zł. za 
prawo obejrzenia zastawionego przedmiotu 
zastawiona broszka została im pokazana. 
Po obejrzeniu jej obaj jubilerzy zgodnie 
stwierdzili, iż zamiast brylanłów broszka wy 
sadzana jest zwykłemi dobrej roboty, lecz 

bezwartościowemi szkiełkami. Oświadczegie 
jubilerów wywołało wśród dyrekcji lomibar- 
du zrozumiałą konsternację. Powiadomiono 
wydział śledczy. Sprzedający broszkę został 
zatrzymany. Okaało się, że jest to niejaki 
Aleksander Kędziorek, zamieszkały przy ul. 
Sierakowskiego Nr. 20. Podczas badania ze 
znał on, że broszka należy do jego znajome- 
go Zemajtisa, który prosił go o sprzedanie 
jej co też uczynił w dobrej wierze. 

Zbadany w tej sprawie Zemajtis stwier- 
dził kategorycznie, że zastawiona przez nie- 
go broszka, którą posiada od dłuższego cza- 
su była rzeczywiście wysadzana brylantami, 
co zresztą skonstatował taksator lombardu. 

Właściciel broszy p. emajtis przypu- 
Szeza, że drogocenne kamienie zostały pod- 
stępnie zamienione na bezwartościowe szkieł 
ka. Zachodzą więc cztery przypuszczenia: że 
Zemajtis wiedział o tem że kamienie są fał- 
szywe, że taksator się omylił uznając je za 
za prawdziwe, że mylą się jubilerzy, albo że 
drogocenne kamienie zostały wykradzione i 
zamienione na szkiełka. Dalsze dochodzenie 
prowadzone przez wydział śledczy niewątpli- 
wie wyjaśni, Htóre z tych przypuszczeń jest 
prawdziwe. (e) 

Dzień antywojenny minął w Wilnie spokojnie. 
Miniony dzień pierwszego sierpnia pro- 

klamowany został przez trzecią międzynaro- 
dówkę jako „dzień antywojenny*. Specjalne 
instrukcje kominternu zalecały urządzen:e 
masowych wystąpień ulicznych i demonstra 
cyj. Również i kompartja wileńska rozwinęła 
w związku z tyfm dniem intensywną agitację 

Mimo to dzień 1 sierpnia w Wilnie mi- 
nął zupełnie spokojnie. W; nocy z 31 na 1 
sierpnia zanotowano w mieście kilka wy- 
padków rozrzucania nieznacznej ilości pro- 
klamacyj komunistycznych oraz trzy wy- 

JAKÓB 
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WINER i $-ka 
zostala po požarze w Lidzie przeniesiona na Ul. Suwalską 55. 

Korzystajcie z okazji nabycia po bardzo tanich cenach towarów 
uszkodzonych nieznacznie przez pożar jak również nieuszkodzon. 

—) Najmodniejsze kolory i desenie. 

Biuro Prėšb 

padki wywieszenia czerwonych sztandarów 
© napisach komunistycznych. 

nocy z 80 na 31 lipca i z 31 lipca na 
1 sierpnia dokonała policja śledcza szeregu 
rewizyj i aresztowań wśród elementów wy- 
wrotowych. Wszystkich aresztowanych оза- 
dzono narazie w areszcie centralnym do dy- 
spozycji władz sądowo-śledczych . 

Prowadzona usilnie przez czynniki komu 
nistyczne agitacja za urządzeniem wystąpień 
ulicznych tym razem nie powiodła się po- 
nosząc kompletne fiasko. (e) 
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Podań 

   

  

Leona Sartoriege 
po pożarze przeniesione zostało do następnego domu — 

Suwalska 62. Lida. 
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TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— „Pod zarządem przymusowym* w Te- 

Nr. 174 (2416) 

CENY od 40 gr. Najbardziej atrakc. program! . 
1) Po raz pierwszy rosyjski film artystyczny w TAJ D z E SY B I R U (Kajdany) 

Wzruszająca opowieść miłosna w wykonaniu najwybitniejszych srtystystów. 
2) Wznowienie wielkiego przeboju polskiego w-g genjalnego dzieła St. Żeromskiego — WIATR OD MORZA 
W rolach głównych: Mąarja Malicka, Adam Brodzisz, Eugenjusz Bodo, Kazimierz Junosza-Stępowski. 

©Qtwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26    RONIK 
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atrze Letnim. Dziś we wtorek 2 sierpnia o 
godz. 8 min. 15 arcywesoła farsa Arnolda 

Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6. 8 i 10'20. w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 
  

en Dziś: Stefana. — 1897 wypadków kolizji z przepisami į Bacha „Pod zarządem przymusowym”. -— Bźwiękowe Kino Dziś! Dowcip! Humorl a W zoli tytuł. nowa gwiazda piewszej wielk. <zarow, | Wtorek AEUSCPA administracyjnemi. W ciągu ubiegłego mie- Autorzy wzięli sobie za temat przygody pew Ę A s IN 0 Błyskawiczne tempo arjera 0 y będzie niewesłow, urokiem dziewczęcą świeżością o Е siąca poszczególne komisarjaty P. P. spo- nego buchaltera „Haselhuna*, który po przy w filmie p. t. 1 porywającym temperamentem DOLLY HAAS, 
  

Wschód słońca — g. 3 m.31 

Zachód „ —=g. 7m.18 EE 
Spestzzoż: nia Zakłada Motoorsiegii L. 4. В. 

w Wilnie z dnia I/VIII — 1982 reka, 

Cilaienia średnia w milimewach: 763 

rządziły ogółem 1897 protokółów karnych za 
rozmaitego rodzaju wykroczenia natury. ad- 
ministracyjnej. Najwięcej w kolizję z przepi 
sami administracyjnemi wchodzili pijacy, 
którzy po upiciu się dopuszczali się zazwy- 
czaj zakłóceń porządku publicznego. Pokaź- 
ne rubryki stanowią również nieoświetlan'e 
klatek schodowych, wykroczenia przeciwko 
przepisom o ruchu kołowym i t. p. Pozatem 

  

byciu z głębokiej prowincji do Wiednia obej 
muje nadzór nad bankrutującą firmą Šchil- 
ling. „Haselhun* do:fywszy się do wielkiego 
wiru stolicy, wpada odrazu w sidła aktorki 
kabaretowej, która dobrodusznego mola kan 
celaryjnego wyprowadza z dotychczasowej 
niezamąconej równowagi. Na tem tle rozgry 
wa się szereg przezabawnych qui pro quo, 
które zmuszają widza do bezustannego śm    

  

   

*lelka 47, tel. 15-41. 

Dfwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

wersja dźwiękowa! 

kiej kurtyzany. 

Rziś ostatni dzień!   
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Olśniewająca wystawal 

Ceny od 25 gr. 

CENY na wszystkie seanse: Balkon 30 gr., Parter 60 gr. Najnowsza 
Wszechświatowej sławy arcydzieło A. Dumasa 

W rolach głównych: słynna gwiazda ekranu Norma Talmadge i Gilbert Rolznd. 
Nad program: Dodztki dźwiękowe. 

FOSTRACH GÓR 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 

KAMELJOWA DAMA 
Potężny film z życia wiel- 

Początek o godz. 4, 6, 8 1 10 15 

z chlubą filmów sensacyjnych, mistrzem я S > " За К 1 ietny dźwiękowiec s jn kwilibrystyki, król boyė a kandus 624 ©. zanotowano kilka wypadków nierządu. chu i wesołości. Prawdziwe triumfy w tej “5 A No 3 MAYNARD w roli tytałowć i Nisos kis emocjonujące momenty. Niewidziaka aKoskku. apo kach 
" 2 : farsie świści hawińcy na zościinych wyste- 5 . . 4 k й + DW Ч 
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WIRGIL MARKHAM. 
  

W) ubiegłą niedzielę w godzinach popoludnio 
wych w lokalu przy ul. Wielkiej 34 odbył» 

    
  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Na schodach zatętniły ciężkie kro 
ki. Drzwi otworzyły się bez pukania 

i do sali wszedł chudy osobnik w czar 
nem, luźno wiszącem ubraniu. Gdy 
zamykał drzwi mignęło mi na scho- 
dach kilka niewyraźnych postaci. 

— Dobry wieczór — rzekł gość.— 
Trzebaby tu wywietrzyć, Raffy. 

—Co tam znowu, Garson? — za- 
pytał gniewnie Sabati. 

— Szukam Laxnera — odparł ci- 
cho tamten. — Pańskiego przyjaciela 
Hyżego Laxnera. — Twarz miał groź 
ną, zaciętą, ale głos łagodny. 

Znalem Jacka Garsona, byłego 
przestępcę, który nawróciwszy się 
oddał całą swoją fachową wiedzę na 
usługi policji i prześladował dawnych 
kamratów z nieugiętą zawziętością. 
Główna Komenda powierzała mu za- 
wsze najtrudniejsze zadania. 

— Laxnera! — wykrzyknął z nie- 
dowierzaniem Sabati. 

Detektyw skinął ponuro głową, 
tak jakby sam uznawał, że wieści 
smutną nowinę. 

— Ląxnera, biednego Hyżego 
Laxnera — powtórzył, wodząc ocza- 
mi po tłumie. Przepraszam, że 
przerwałem państwu zabawę. 

— Właśnie mieliśmy się rozejść -— 
rzekł jasnowłosy przywódca. 

— To dobrze. Zwierzyna zamknę- 
ła się na dole. 

— Co za zwierzyna? 
— To pan nie wie, że tu na dole 

grywają w ruletę? 

— (o mnie to odchodzi? Ja wynaj 
muję ten tylko lokal. 

— Mądry z pana chłop, Raffy -— 
rzekł żałośliwie Garson. — Wiem, że 
wynajmujesz pan ten tylko lokal i że 
nigdy nie schodzisz do swoich gości 
na dole... 

— To nie moi goście — przerwał 
ostro młodzieniec. 

— W każdym razie ciągnie pan z 
nich niezłe dochody. 

— Dosyć! — krzyknął Raffy, ma- 
chając ręką. — Niema tu Laxnera, co? 
No, to do widzenia! 

— Nie jestem pod pańskiemi roz- 
kazami — odciął się Garson. 

— Proszę czuć się jak u siebie w 
domu — sarknął Sabati, zwężające 
oczy w dwie szparki. 

Detektyw rozejrzał się po kom- 
panji, mruczał pod nosem: 

— Peru — Brophy — Phil — o! 
Phil Herrler, to ty, bracie? Jak się to 
skromnie ukrył za innymi. 

Mężczyzna, siedzący przy fortepia 
nie, skrzywił się z niezadowoleniem, 
widocznie nierad, że go poznano, Był 
to głośny Heffler, autor piosenek wo- 
dewilowych, do których dobierał me- 
lodje jednym palcem. 

« _ — Niedobry lokal dla młodych lu 
dzi — rzekł minorowo Garson. — Ty 
i Wally Stemholzer nie powinniście 
zadawać się z tą gromadą, bo jeszcze 
kiedy bekniecie. 

Stemholser, chudy, jasnowłosy mło 
dzieniec, ubarny tak samo wytwornie 

    

zbierając huragany oklasków. Świet gra 
aktorów, piękna, zupełnie nowa oprawa sce 

  

  

      

     

  

        

jak Raffy nie odpowiedział. Twarz je 
go ńosiła stały wyraz obojętnej pogar 
dy. 

— Tak, mój chłopcze, bekniecie — 
powtórzył Garson. * 

Popatrzył na mnie badawczo i za- 
pytał: 

— My się nie znamy? 
— Chyba nie — odparłem. 
— Kto pan jesteś? Nowa siła? Tu- 

taj? 
— Jak pan uważa. 
— Uprzejmie, człowieku. Kto pan 

jesteś? 
Milczałem. Wiedziałem, że nic nie 

mógł mi zrobić. Jeżeli miał rozkaz, to 
tylko przeprowadzenia rewizji w lo- 
kalu. 

Odwrócił się z irytacją. Jednocześ 
nie przez dwoje drzwi w głębi sali we 

szło paru agentów cywilnych. 

— Niema go — rzekł jeden z nich. 
Garson skinął melancholijnie gło- 

wą. Już mnie to zaczynało denerwo- 
wać, Pozostali, którzy widzieli tu nie- 
jedną rewizję, musieli być wściekli. 

— Naturalnie, chłopcy. Gdzieżby 
go ukryli? 

Wykręcił się na pięcie i wyszedł, 
a za nim jego podkomendni i po chwi 
li usyszeliśmy tupot nóg na schodach. 

Nastąpiło długie milczenie, poczem 
ktoś rzekł podnieconym głosem: 

— Na Boga, jak on się dowiedział... 
jak on się dowiedział, że Hyży Laner... 

— (Cicho, idjoto! — syknął Raffy, 
zamykając mu brutalnie ręką usta. 
— Może jeszcze słuchają pod drzwia- 
mi. Peru! 

Wskazał głową drzwi. 

Mały, chudy drapichrust z twarzą 
łasicy otworzył drzwj i wyjrzał na 
schody. 

— Niema nikogo — zameldował. 
— Może niżej? 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

„PANNA WDÓWKA" Rozkoszna operetka śpiewżo-taneczna 
  

   
    
   

    

   
     

  

  

  

  

  

  

  

     

      

  

  

       

        

Sp. Akc. „„Wiktorja““. 
    

  

Peru zbiegł po kilku stopniach. 
— Nikogo. 

Całe towarzystwo odetchnęło z wi 
doczną ulgą. Znów dał się słyszeć 
dzwonek sygnałowy — teraz siedem 
razy. 

— Cala armja — rzekł czyjś głos. 

— Wynieśli się — potwierdził Pe- 
ru, wracając. 

Raffy sięgnął po swojemu do pod- 
bródka. Głos jego drżał nienawiścią. 

— Ja się z nim kiedy rozprawię 
raz na zawsze. 

— Tak, tak — wtrącił szyderczo 
Stemholzer. — Żeby miał materjał do 
pamiętników, jak pójdzie na emery- 
turę. I 

Rozešmiano się z przymusem- Jack 
Garson rzucił w duszę obecnych po 
siew trwożnych wątpliwości. 

— Nie daruję — zarzeka się Raffy. 
Ktoś wyjrzał przez okno na ulicę 

i zaraportował „że policja odeszła. Go 
ście sypnęli się ku schodom, a ja z 
nimi. Przed wejściem czekało kilka 
samochodów i ogromny, żółty autobus. 
Blada, czarnowłosa dziewczyna — jak 
usłyszałem, imieniem Józefina — wsia 
dła do niego sama. 

Uszedłszy kawał pieszo, żeby się 
przekonać, czy nie jestem śledzony, 
wziąłem taksówkę i wróciłem do sie- 
bie, ogromnie zadowolony z udanej 
sztuczki. Kraciasty elegant wskazał mi 
drogę do jedynego może człowieka, 
który mógł mi pomóc skutecznie w po 
szukiwaniach. 

Raffy Guk! Nienagannie elegancki 
strój, szare oczy i róża w butonierce 
pozwoliły mi go poznać na pierwszy 
rzut oka. Miałem o nim informacje z 
biura licencyjnego, gdzie dowiadywa 
łem się o żółty autobus. Była to w 
swoim rodzaju gruba ryba: właściciel 
gośnej szulerni, który nigdy nie scho 

Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul Ś-to Jańska 1. tel. 3-40. 

  

  
  

    

  

dził między grających i bootlegeer, któ 
ry szwarcował tylko najrzadsze i naj 
droższe trunki. 

Z urodzenia nazywał się Rafaelo 
Sabati j jeszcze przed paru laty poma 
gał tylko bratu, specjaliście w tych sa 
mych branżach, przyczem uchodził 

„ za pasożyta i niedołęgę, Teraz był jed 
ną z potęg świata zbrodni. Nastąpił z 
miejsca po bracie, który zginął od 
kuli. 

Ponieważ nie mógł działać pod pra 
wdziwem nazwiskiem, przybrał pseu- 
donim Guk. Krążyła anegdotka, że lu- 
bił w dzieciństwie na cichej farmie sta 
rego Sabati'ego naśladować gęsi: „„Guk 
guk!“ į że brat nigdy go inaczej nie 
nazywał. 

Wchodząc do swej kamienicy, pod 
niosłem kołnierz płaszcza ze względu 
na piżamę. Było pięć po drugiej, a 
więc cała wyprawa trwała zaledwie 
godzinę. 

Nie położyłem się odrazu, Wpierw 
wyjąłem z walizki odbitki listów Pat 
i zagłębiłem się może po raz setny 
w jeden z nich, z grupy tych wcześ- 
niejszych, z ustępem  zakreślonym 
przez Holborna. 

„Jeszcze jest jeden powód, że 
nie będę mogła dziś z tobą się 
zobaczyć, Będzie u nas na obie- 
dzie pan Sand mądry pan Sand. 
Naprawdę bardzo mądry. Ojciec 
ma do niego feblika, ale mama 
oburza się, że taki człowiek ma 
zasiąść z nami do stołu. Powie- 
działa, że chyba pochowa srebra. 
Ojciec roześmiał się na to i od- 
powiedział, że dla pana Juljana 
Sanda nie może być chyba zbyt 
wspaniałej zastawy. Mama roz- 
gniewała się i krzyknęła, że oj- 
ciec chyba drwi z niej. Powiedzia 
ła, że pan Sand był gościem w 

  

  

  

  

  

    
   
trzech domach w sąsiedztwie, 
które obrabowano tej wiosny. 
Ale, Dubrosky kochany — Ona 

boi się o coś więcej, niż o srebro, 
Jestem tego pewna i tylko zasta 
nawiam się, o co jej chodzi. Ma 
ma nie chce się zgodzić żebym j 
ja siedziała przy stole. Wobec te 
go obejdę się bez jej pozwolenią, 
Ojciec zrobił ze mną spisek j zgo 
dził się, żebym się ukryła pod sto 
łem razem z Ferrence'm. Podzje 
limy się ochłapami. W każdym 

razie zobaczę chociaż nogi mą- 
drego pana Sanda... 

O tym epizodzie nie było już wy 
dalszej korespondencji żadnej wzmiąn 
ki, więc albo Pat opowiedziała to Du- 
brosky'emu ustnie, albo list zaginął. 
Do powyższego listu była załączona 
kartka Holborna następującej treści: 

„Albo jestem głupi, albo tu 
chodzi o Mądrego Juljana, bardzo 
głośnego w swoim czasie złodzie 
ja. Może ojciec Pat wiedział o 
jego manji, jeszcze nim policja 
wpadła na trop, lecz się tem nie 
przejmował. Miał do niego „„fe- 
blika“. Ale Juljan uprawiał jesz 
cze inną specjalność, Znał mia- 
nowicie mnóstwo tajemnic, za 
których zachowanie kazał sobie 
drogo płacić. Mógł wiedzieć coś 
o matce Pat, Gdyby go można 
odszukać... Chociaż od wojny za 
ginął o nim wszelki słuch. Poli- 
cja mogłaby go odszukać, albo 
jaki potentat kryminalny z dużą 
armją pomocników — chyba, że 
już spoczywa pod ziemią'-. 

Spoczywa pod ziemią! Tego się 
bałem. 

(D. C. N.) 

- „ Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, 
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