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Ha froncie Gnlki z bezrobociem Kom 
W dniu 5 bieżącego lipca odbyło się 

w umzędzie wojewódzkim, pod przewod- 

mictwem p, wojewody 2. Beczkówicza, 
plenarne zebranie Wojewódzkiego Ko- 

mitetu do spraw bezrobocia w: Wilnie, 
poświęcone sprawozdaniu z działalności 
tegoż Komitetu za czas od 16 lipca 1931 

r. do 31 maja 1932 m. 
Zanim przejdziemy do streszczenia 

akcji podjętej celem walki ze skutkami 
bezrobocia na terenie naszego wojewó- 
dztwa, omówimy w kilku słowach ogól- 
ne wymiki wysiłków rządu. w kierunku 
zwalczania bezrobocia i łagodzenia je- 
go skutków. 

Powołany uchwałą Rady Ministrów 
Naczelny Komitet do spraw bezrobocia 
miał dwa trudne i poważne zadania: 
zwiększenie stanu zatrudnienia i zor- 

ganizowanie w możliwie jaknajszerszych 
rozmiarach pomocy żywnościowej dla 
bezrobotnych i członków ich rodzin, 

Środkami do wykonania pierwszego 
zadania miały służyć: 1) zamiana pra- 
cowników: młodocianych pracą żywieieli 
rodzin! w tych wypadkach, gdy praca nie 
stanowi jedynego źródła utrzymania 
młodocianego, 2) zamiana pracy osób, 
będących członkami modzin, w: których 
kilka osób pracuje, pracą bezrobotnych 

<żywicieli rodzin, 8) zamiana pracy osób 
posiadających poza pracą majemną in- 
ne źródła utrzymania, pracą bezroboti- 
nych żywicieli rodzin, 4) wprowadzenie 
2 lub więcej zmian w. zakładach, gdzie 
to jest możliwem, 5) podział efektywnie 
istniejącej pracy między większą liczbą 
robotników: w drodze redukcji dni pna- 

cy w tygodniu. Środki te stosowanie « 

były w! ten: sposób, by koszty produkcji 
nie uległy: podrożeniu, a przemysł i rze- 

miosło mie były hamowane w swej dzia- 
łalności. Konieczność zadość czynienia 
tym warunkom siłą rzeczy poważnie о- 
graniczała. możliwości zwiększenia sta- 
nu zatrudnienia. Tem niemniej zdołano 
zatrudnić ogółem 42700 osób, zawdzię- 
czając głównie wprowadzeniu czwartej 
zmiany, względniie skróceniu czasu pra- 
cy (44 proc,) i redukcji dni pracy celem 

zwiększenia liczby zatrudnionych (26 
proc.). Akcja w kierunku zwiększenia 
stanu zatrudnienia: była prowadzona w 
zupełnem porozumieniu z zainteresowa- 

nemi przedsiębiorstwami. Jednocześnie z 
działalnością ma tym odcinku Naczelne- 
go Komitetu — mawiasem mówiąc in- 
stytucji o wybitnie społecznym charak- 
terze — rząd nie zaniedbywał starań 

celem stworzenia warunków sprzyjają- 
cych ożywieniuj produkcji, podniesie- 
miem konsumcji wyrobów przemysłowych 
wewnątrz kraju oraz rozszerzeniem ek- 

* sportu. 

Zorganizowanie pomocy żywnościo- 
wej mastręczało już mniej trudności, Na- 
<zelny Komitet trzymał się przytem słu- 
sznej zasady jaknajwiększej decentrali- 
zacji akcji 'w terenie. 

O rozmiarach akcji pomocy żywno- 
ściowej świadczą ilości! produktów oraz 

- sumy w gotówce przydzielone przez 'wła- 
, dze centralne N. K. poszczególnym -wo- 

jewództwiom. Przydział ten wyraził się 
w następujących cyfrach: 

kartofle 222960 centnarów 
węgiel 102641 tonn 
cukier 1021 tonn. 
mąką 10760 tonn 
inne produkty 768 от 

gotówka 10997550 zł, 
| W..przerachowaniu na pieniądze za- 

siłki N K. dla komitetów 'wojewódzikich 
wynosiły około 20 milj. zł. Uwzględnia- 
jąc inne formy pomocy, jak również te 
Środki, które zdobyły wiojewódzkie i 
powiatowie komitety we własnym zakire- 
sie na akcję świadczeniową, ogólna po- 
moc dla bezrobotnych przekracza 30 
milj, złotych. х 

A teraz, co do źródła i pochodzenia 
pomocy. 

Ziemniaki zaofiarowane zostały bez- 
płatnie przez Organizacje Ziemiańskie. 

, Więgiel częściowo zakupywany był 
na warunkach ulgowych przeszło 10 ty- 

sięcy tomm otrzymano w formie ofian 
dobrowolnych i kilka tysięcy tomm **. 
tytułem spłaty! zaległych podatków. 

Źródlem, z jakiego N. K. czerpał cu- 
Kier, była niemal wyłącznie ofiara pol- 
skiego przemysłu icukrowiniczego. 

Mąka przeważnie była nabywana 
kredytowo z rezerw Państwowych Zakła- 
dów Przemysłowo - Zbożowych. 

Ze sprawozdania Naczelnego Komi- 
tetu do sprawi bezrobocia wynika, że 
Przewidywane początkowo źródła docho- 
dowe poważnie zawiodły względnie oka- 
zały się niewystarczające. F'undusze pań 
Stwowe z powodu trudności budżeto- 
wych uległy ograniczeniu. Całkowicie 
ZaWiiodło najpoważniejsze ze źródeł prze 

iych w sierpniowej uchwale ra- dy amy: lerpinii J a 
inistrów, mianowicie środki w na- 

NUMERATA mięsięczna z ednjesjeniem do domu, lub z 

4 wrzegyłką pocztową 4 zi, zagranicę 7 zł, Konto czekowe P.K,O, 

i Me. 20259, W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

san 

turze, dostarczane za zaległe podatki, 

Naczelny Komitet w: tych warunkach nie 
byłby w stamie wywiązać się z poruczo- 
nych mu zadań, gdyby nie były jedno- 
cześnie wprowadzone specjalne opłaty 
o charakterze przymusowym, jak dopła- 
ty do opłat kolejowych i pocztowych, 

iktóre dały prawie 14 milj. zł. (73 proc. 
idochodów N. K.) 

Bądź co bądź Naczelny Komitet: do 
spraw bezrobocia może poszczycić się 

bardzo poważnym efektem swojej dzia- 
łalności, która między iimnemi rzuca ja- 
skrawie światło na rolę czynnika społe- 
cznego i zmaczenia tego czymnika w 

współpracy, z czynnikami rządowemi, 
Zdobyto zostało ogromne doświadcze- 

mie, które wykorzystane zostanie przy 
dalszych zabiegach o poprawę sytuacji 

na rynku pracy. 

Wyjątkowe enengiczną i skuteczną 

działalność wykazał Wojewódzki Komi- 
tet do spraw bezrobocia w Wilnie pod 

przewodnictwem p. wojewody Z. Becz- 

ikowicza. Zgodnie z zasadniczym założe- 
niem, że Komitet winien nosić charak- 
ter społeczny i posiadać odpowiedni au- 
torytet moralny, aby za pomocą swych 
wipływów mógł skutecznie oddziaływać 
ma społeczeństwo, do Komitetu powoałni 
zostali _ przedstawiciele wszystkich 
warstw: i sfer społecznych. Komitet pier 
wiotnie powstał z inicjatywy p. Woje- 
wiody Wileńskiego, jako „Komitet Oby- 

watelski: zwalczania bezrobocia”, a do- 
piero później po ukonstytuowaniu się 
Naczelnego Komitetu do spraw bezro- 

bociaj na mocy sierpniowej uchwź ra- 
dy ministrów: przekształcony został w 
Wojewódzki Komitet do spraw bezrobo- 
cia, 

Zgodnie z sprawozdaniem odczyta- 
mem na ostatniem plenarnem zebraniu 
Komitetu, struktura jego byla następu- 

jąca:. 
Sekcja pomocy. Mająca ma wzglę- 

dzie, że (Komitet powstał dla celów, zwal- 
czamia skutków bezrobocia. Sekcja po- 
mocy okazywała pomoc najbardziej po- 
tnzebującym z pośród bezrobotnych, po- 
zostawiając kiwestję pomocy ubogim i 
niezdolnym do pracy właściwym imsty- 
tucjom działającym ma terenie w-wa. Żą- 
dania swe Sekcja wykonywała za po- 
średnictwem sześciu komisyj: wywia- 
dowczej, żywinościowej, opłatowej, о- 
dzieżowej, kwalifikacyjnej i bankowej. 

Sekcja pracy miała za zadanie bada- 
mie i usuwanie przyczyn wzrostu bez- 

robocia dnogą wyszukiwania warszta- 
tów, pracy oraz zapobiegania likwidacji 
już istniejących jak również drogą za- 
Itrudniamia bezrobotnych. Stąd wynikła 
ścisła współpraca sekcji z Państwowym 
Urzędem Pośrednictwa Pracy, z instytu- 
cjami zatrudniającemi wiiększe ilości 
pracowników oraz z miejscowemi sfe- 
rami przemysłowemi, rzemieślniczemi i 
robotniiczemi. Odpowiednio do tych ce- 
lówi powołane zostały cztery podsekcje: 
zatrudniająca, przemysłowa, rzemieślni- 
cza i nobofnicza. 

Sekcja finansowa, na której barki 
spadł obowiązek zapewnienia źródeł do- 
chodu dla należytego przeprowadzenia 
akcji zwalczania bezroboci a ijego skut- 
ków, posiadała trzy ireferaty: dochodów 
madzwyczajnych, budżetowy i kontroli 

Sekcja propagandowa powstała naj- 
później, mianowicie w grudniu ubiegłe- 
go roku, Jej zadaniem było wykorzysta- 
mie dla celów akcji radja, kin, (teatrów, 
prasy i. p. 

Prace przygotowawcze i organizacyj- 
ne oraz realizacja uchwał powziętych 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nje zwraca, Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Ksjęgamia T-wa „Lot”, 
BIENIAKONIE — Bufet Koiejowy, 
BARANOWICZE — ul, 

DUKSZTY — Buiet Kołejowy. 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzydski, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, 
KLECK — Sklep „Jedność" 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 

Szeptyckiego — A. Laszuk, 
DĄBROWICA (Połesie) — Księgarnia K, Maljsowekiego, USZMIANA — 

ZPB. ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa — Księgarnia laźwińsioezu, | 
NOWOGRÓDEK — Kłosek Si, Michalskiego, 
N..ŚWIĘCIANY -- Ksjęgamia T-wa „Ruch*, 

Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkołnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 14, 

— M, Lewin — Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja Ę 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, Juczewsta. 

Tow, Księgarnj Kol, „Rach”, 
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CENY OGLOSZEN: wiersz milinetrowy jednoszpaitowy na stronje 2-ej i 3-eį gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milįmetr 60 gr, W mumerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia i tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co cyfrowe 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnje, Za dostarczenie numeru dowodowega 26 gr. 

  

Niemcy zapłacą trzy miljardy mk. — Konferencja w Lozannie 
zakończy się w sobotę, 

NOCNE NARADY 

LOZANNA. PAT. — Narady dele- 

gatów niemieckich z delegatami angiel 
skimi trwały do godz. 1 m. 15 w nocy. 
Opuszczając hotei, w którym mieszka 
delegacja angielska, von Papen oświad 
czył, że rokowania posuwają się na- 
przód. O godzinie 1 m. 30 w nocy de- 
legaci angielscy przybyli do hotelu Pa- 
lace w celu porozumienia się z dele- 
gacją francuską. Delegatów angielskich 
przyjął Herriot. 

Nieco później obudzony został mi- 
nister finansów, który wziął także 4- 
dział w rozmowie. Rozmowa ta trwała 

prawie do 3-ej godziny w nocy. Przed- 
miotem tych narad nocnych był tekst 
deklaracji politycznej, która będzie sta 
nowiła wstęp do traktatu lozańskiego. 

Delegacja niemiecka, która zrezy- 
gnowała już właściwie ze swych żą- 
dań politycznych, niemniej stara się 
wprowadzić do tekstu tej deklaracji, 
uzgodnionego między delegacją francu 
ską i angielską, pewne zmiany, jakie 
skłoniłyby rezygnację Niemiec z wa- 
runków politycznych. Wysiłek w tym 
kierunku, dokonany przez delegatów 
niemieckich w czasie ich rozmowy z 
delegatami angielskimi, pozostał jed- 
nak bezskuteczny. 

Herriot o rezultatach konferencji 
LOZANNA. PAT. — O godzinie 8 

wieczorem premjer Herriot przyjął pra 
sę międzynarodową, której raz jeszcze 
podziękował za pomoc, udzieloną pra- 
com konierencji reparacyjnej, oświad- 
czając, iż jest z jej rezultatów bardzo 
zadowolony. Prace te nie miały na celu 
odniesienia zwycięstwa przez jedną 
stronę nad drug tą, lecz ożywione były 
duchem lojalności i przyjaźni, jakkol- 
wiek często konferencja przechodziła 
przez chwile bardzo ciężkie. 

Francja — mówił premjer Herriot 
— szła w swych ustępstwach bardzo 
daleko, ponieważ z 37 przysługujących 
jej rat reparacyjnych zrezygnowała z 
36, suma bowiem, którą zapłacą Niem- 
cy, starczy zaledwie na ostatnią ratę, 
odroczoną przez moratorjum Hoovera, 
oraz na jedną ratę z planu Younga. 

Do sumy 3 miljardów — mówił 
Heriot — doszliśmy na wniosek Mac 
Donalda, który, mając do wyboru sumę 

2 miljardów, podaną przez Niemcy i 
sumę 4 miljardów, wysuwaną przez 
Francję, zaproponował sumę 3 miljar- 
dy jako kompromisową. Wiem — mó 
wił dalej Herriot, — że we Francji za- 
rzucać mi będą niektórzy, że nie uzy- 
skałem wzmocnienia bezpieczeństwa, 
ale mogę przypuszczać, że kanclerzo- 
wi von Papenowi stawiane będą rów- 
nież w Niemczech zarzuty, że nie uzy- 
skał korzyści politycznych. Jestem je- 
dnak zdania, że w Lozannie należy 
przedewszystkiem załatwić sprawy re- 
paracyjne, a inne kwestje odłożyć na 
później. 

Na zakończenie premjer Herriot 0- 

wszystkie siły, jakie do niedawna po- 
święcone były Śmierci, zostały obecnie 
poświęcone życiu, co było w mocy. 
Dalsze konsekwencje obecnego porozu 
mienia należą do narodów. 

  

Doniosłe uchwały Rady Ministrów 
PROJEKTY DEKRETÓW W SPRAWIE FINANSOWANIA POMOCY DLA 
BEZROBOTNYCH. — ZMIANY W TARYFIE CELNEJ.—NOWELIZACJA 

PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA KARNEGO 

WARSZAWA. 8.7 (tel własny). — 
Dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów 
trwało od godziny 6-ej popołudniu do 
godziny 11 m. 30 wieczorem. Rada Mi- 
nistrów uchwaliła szereg projektów 
nowych dekretów Prezydenta Rzecz- 
pospolitej pierwszorzędnej wagi. 

Przedewszystkiem przyjęła Rada 
Ministrów projekt dekretu Pana Prezy- 
denta Rzeczpospolitej o finansowaniu 
pomocy dla bezrobotnych. W ciągu 0- 
kresu zimowego i jesiennego Rząd bę- 
dzie musiał wydatkować około 60 mi- 
ljonów zł. na pomoc dla bezrobotnych, 
a te fundusze przynieść ma szereg spe- 

cjalnych opłat, jak dopłaty do biletów 
kolejowych, do abonamentów telefoni- 
cznych, do przesyłek pocztowych oraz 
specjałne opłaty od biletów wstępu na 
widowiska, od gry w totalizatora na 
wyścigach, od wygranych na 1 loterji 
państwowej i t. d. 

Pozatem Rada Ministrów uchwali- 
ła projekt dekretu Prezydenta Rze:zpo- 
spolitej wprowadzający duże zmiany 
w taryfie celnej, dalej projekt dekre- 
tu nowelizującego ustawę o rejestr »- 
wym zastawie rolniczym, oraz projekt 
dekretu o nowelizacji przepisów poste- 
powania karnego. 

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI W GRODNIE. 
We czwartek, o godzinie 2.30, po- 

ciągiem warszawskim przybył do Gro- 
dna Pan Marszałek Piłsudski w towa- 
rzystwie p. wojewody białostockiego 
Kościałkowskiego. ` 

Na dworcu powitali Pana Marszał- 

ka: d-ra OK III p. generał Litwino- 
wicz, p. starosta Robakiewicz i prezy- 
dent miasta O'Brie de Lase. 

Pan Marszałek przybył do Grodna 
na grę wojenną, która potrwa parę 
dni. 

przez Wydział Wykonawczy spoczywały r i] 

w: ręku Biura Komitetu. 

Wszyscy przyjmujący udział w pra- 
each Komitetu pelnili swe czynności be- 

zimteresownie. Jeżeli zachodziła potrze- 
*ba zainudnienia za wynagrodzeniem — 
byli to bezrobotni, bądź umysłowi, bądź 
fizyezni. 

W wyniku działalności Wojewódzkie- 

go Komitetu okazano pomoc w naturze 
11818 osobom — bezrobotnym na sumę 

około 349 tysięcy zł., dostarczono pracy 
5483 bezrobotnym mia łączną sumę prze- 
szło 183 tysięcy eł. Z wymienionej sumy 
wyrozchodowanej na zatrudnienie bez- 
robotnych około 149 (tysięcy zł, przy- 
pada na miasto Wilno — reszta na po- 
wiaty. Z sumy: 349 tys, zł. pomocy żyw- 
nościowej nia m. Wilno przypada 325 ty- 
siecy zł. wi tem wydano obiadów na 
sumę 41,8 tys., zł., cukru — 23,5 tys. zł, 

kartofli 46,9 tys. zł., odzieży 37,8 tys. zł. 
obuwia 14,0 t. zł, opału — 50,2 (tys. zł. 
i różnych artykułów spożywczych na su- 

mę 110,9 tys. zł. Przy ogólnej sumie 
wydatków śwadczeniowych około 600 
tysłęcy zł., koszty administracyjne (per- 

sonalne, koszty podróży, materjały kan- 
celaryjne, telefon, rozmowy międzymia- 

stowe i opał) wynosiły, ticząc również sumy komitetu powodziowego 

wydatki komitetów powiatowych, zaled- 
wie 16,6 tys. zł. czyli niespełna 3 proc., 
«o jest wymownem świadectwem tak pra 
cy bezinteresownej jak racjonalnej or- 
ganizacji. 

Przejdźmy teraz do źródeł dochodo- 
wych Komitetu, Były one mastępujące 
(w tysiącach złotych) : 

dotacje samorządów 
dotacje KKO 
świadczenia przemysłu 

6,4 
18 

hamdlu i rzemiosł 16,7 
świadczenia nobotnikówi 3,9 
świadczenia urzędników i pra- 

cowniikówi "116,9 
świadczenia wolnych zawodów 4,0 
świadczenia rolników 0,7 
świadczenia właścicieli 

nieruchomości „59 
dodatek do biletów. na imprezy 6,4 
dopłaty do taks uboju bydła | 18,2 
dopłaty do cen elektiryczności 2,0 
sprzedaż nialepek, znaczków: 

1 bonów 35,0 
pomoc iinstytucyj wojskowych 8,9 

świadczenia w naturze 
(za podatki) 10,9 

ofiary w: naturze 49,6 
54,3 

produkcja warsztaitów 
własnych 

zasiłek Naczelnego Komitetu 
różme 

27,3 
224,6 

5,0 

Ogółem dochody 

wynosiły przeszło 633 tysięcy. 
Zwrócić tu musi uwagę pewna nie- 

równiomierność w odniesieniu do wyso- 

kości sum płynących z różnych źródeł. 

Najbardzej ofiarną warstwą społeczeń- 
stwa byli urzędnicy i pracownicy, któ- 

rzy udział swój w akcji! zwalczania bez- 

robocia zamanifestowali poważną i naj- 

większą porównawczo sumą około 117 

tysięcy zł., co stanowiło prawie 20 proc. 

ogólnych dochodów Wojewódzkiiego Ko- 

mitetu. i 

Działalność Wojew. K-tu do spraw 

bezrobocia również jak w. przykładzie 
Naczelnego Komitetu była wymownym 
świadectwem _ doniosłego znaczenia 
współpracy czymnika społecznego z rzą- 
dem. Pozatem zdobyte zostało duże do- 
świadczenie, które dalszym zabiegom o 
złagodzenie skutków: kryzysu i zwalcza- 
nie bezrobocila: zapewnić powinno jeszcze 

większy efekt. L. 

Tekst, co do którego Francja i An- 
glja ponownie się porozumiały w cza- 
sie nocnej rozmowy, utrzymany jest w 
tonie ogólnikowym i nie zawiera tych 
formuł, jakich domagały się Niemcy, a 
które delegacja francuska kategorycz- 
nie odrzuciła. Rozmowy wznowione 
będą o godzinie 9 min. 30 rano. 

POROZUMIENIE OSIĄGNIĘTO 
LOZANNA. PAT. — Premjet Her- 

riot, wracając o godzinie 14-ej do swe 
go hotelu, oświadczył, że porozumienie 
jest osiągnięte. Premjer irancuski do- 
dał, że wszyscy są zadowoleni. Poro- 
zumienie osiągnięte zostało w rozmo- 
wach, które wypełniły dzisiejsze przed 
południe. 

Kolejno odbyły się narady angiel- 
sko - niemieckie, a później narady fran 
cusko - angielsko - niemieckie. 

O godzinie 11-ej delegacja niemie- 
cka opuściła hotel Beau Rivage, aby 
porozumieć się ze swego hotelu z Ber- 
linem, poczem powróciła do siedziby 
delegacji angielskiej dla kontynuowa- 
nia narady we troje. Ta rozmowa do- 
prowadziła wreszcie do porozumienia. 
Suma definitywna wynosi, zgodnie z 
przewidywaniami, 3 miljardy mk. Kon- 
ferencja lozańska zakończy się w 30- 
botę. 

UROCZYSTE POSIEDZENIE 
W SOBOTĘ 

LOZANNA. PAT. — O godzinie 4 
po południu szefowie delegacyj 6 mo- 
carstw zapraszających zebrali się na 
krótkie posiedzenie celem załatwienia 

śświadczył, że nadeszła chwila, aby paru drobnych szczegółów  końcowe- 
go układu. O godzinie 6-ej po połu- 
dniu szefowie wszystkich delegacyj ze 
brali się u Mac Donalda. Na godzinę 
9-tą wieczorem zwołane zostało plenar 
ne publiczne posiedzenie  konieren- 
cji. Uroczyste końcowe posiedzenie 
konierencji lozańskiej odbędzie się w 
sobotę rano. 

JAK BĘDĄ PŁACIŁY NIEMCY? 
LOZANNA. PAT. — Struktura fi- 

nansowa systemu definitywnie przyję- 
tego dla zapłacenia przez Niemcy su- 
my globalnej przedstawia się następu- 
jąco: 

Niemcy składają bonów na 3 miljar 
dy mk. Bony te będą miały kurs emi- 
syjny 90 proc. Oprocentowanie wyno- 
si 5 proc. amortyzacja 1 proc. rocz- 
nie. Bony, które nie będą uplasowane 
w ciągu 15 lat, przepadają. Bony będą 
mogły być wykupione najwcześniej po 
upływie 3 lat od daty ratyfikowania u- 
kiadu lozańskiego. Amortyzacja ich 
nastąpi po 37 latach. 

TRAKTAT LOZAŃSKI 
LOZANNA. PAT. — Traktat lozań 

ski, który podpisany zostanie w sobo- 
tę, składa się z następujących części: 
z aktu końcowego oraz aneksów: 1) 
układu z Niemcami, 2) przepisów przej 
ściowych, dotyczących Niemiec, 3) re- 
zolucji w sprawie odszkodowań  nie- 
niemieckich (t. zw. odszkodowań 
wschodnich), 4) rezolucji, dotyczącej 
przyszłej światowej konferencji g0spo- 

darczej. 
ODGŁOSY W NIEMCZECH Е 

BERLIN. PAT. — Wszystkie dzienniki po- 
dają pierwsze doniesienia z Lozanny 0 osią- 

gnięciu porozumienia. _ Większość pism 

wstrzymuje się narazie od komentarzy, Ocze- 

kując ogłoszeń tekstu porozumienia, wzglę- 
dnie zapowiedzianej mowy kanclerza Pape- 
na, którą transmitować będą dzisiaj o godzi 
nie 7 wieczorem wszystkie radjostacje niemie 
ckie z Lozanny. ; 

Jak donosi biuro Conti, w niemieckich ko- 
łach politycznych panuje przekonanie, że mi- 
nęła już bezpowrotnie epoRw haraczu i od- 
szkodowań. Niemcy w ramach osiągniętego 

porozumienia wykonają jedynie te swoje zo- 
na które istniały jeszcze w dniu 1 

jpca. 
Natomiast o jakichkolwiek sumach giobal- 

nych i ryczałtowych, których domagała się 
do ostatniej chwili Francja, nie może być 
mowy. Co się tyczy żądań politycznych, 
stwierdzić należy, że z wyjątkiem Francji 
konierencja nabrała coraz większego zrozu- 
mienia — dla postulatów niemieckiech rów- 
nouprawnienia i usunięcia dyskryminacyj, 

jak również przeświadczenia, że te żądania 

są uprawnione. Nawet gdyby obecnie nie da 

ło się osiągnąć zadawalniającego rozwiąza- 
nia zagadnień politycznych, oczywistem jest, 

iż osiągnięty tu został sukces moralny. 
Usunięcie rozdziału VIII traktatu wersal- 

skiego wraz z par. 231 co do ponoszenia wi- 
ny za wybuch wojny będzie tego logicznem 
następstwem, gdy plan Younga zastąpi no- 
wa umowa. Mimo że Francja odmawia for- 
malnego anulowania wspomnianego artyku- 
łu traktatu, zawarty w nim zarzut przestał 
istnieć. Opinja reszty świata zarzut ten skre- 
śliła, uznając równocześnie prawo Niemiec 
do równości zbrojeń. 

  

  

TELEGRAMY 
LIKWIDACJA MINISTERSTWA 

ROBÓT PUBLICZNYCH 
WARSZAWA. Likwidacja minister- 

stwa robót publicznych weszła w. ostat- 
nie stadjum. 

Minister komunikacji polecił utwo- 
rzyć jedenaście komisy zdawczo - 
biorczych, które przystąpiły już do pra- 
(cy. Komisje te zajmą się oddaniem i prze 
jeciem akt, inwentarza i pomieszczeń, 
sposobem rozmieszczenia. personelu w 
zwiiązku ze zmianą pomieszczeń, oraz 
przygotują sprawozdanie z bieżących 
prac, wyszczególniając jednocześnie plan 
jaki wykonywany jest w danym dziale 
służby. 

„Prace komisyj ukończone zostaną 
dnia 31 lipca br. Nadzór nad pracą spra- 
wuje dr. Adam Gałecki z ramienia mi- 
nisterstwa komunikacji, dyrektor depar- 
tamentu ogólnego tegoż ministerstwa, 

Ponieważ rozporządzenie Prezydenta 
Rzplitej, likwidujące ministerstwo robót 
publicznych weszło w życie z dniem 1-m 
lipea br., przeto już przed tym termi- 
nem przeprowadzone zostały wszystkie 
niezbędne czynności i zmiany, które za- 
pewnią sprawne funkcjonowanie mini- 
s ya: komunikacji w zmienionym za- 
"kresie jego działania. ISKRA, 

W DRODZE NA OLIMPJADĘ 
WARSZAWIA. PAT. — W. piątek 

przybyła do Warszawy pociągiem z Pra- 
gi fińska olimpijska drużyna: gimnasty- 
czma, która zamieszkała w Domu Aka- 
demickim. Drużyna ta w sobotę zwie- 
dzač będzie Centralny Instytut W. F. na 
Bielanach, stadjon Legji, Ośrodek W,F., 
a następnie podejmowana będzie w po- 
selstwie fińskiem. į ; 

Pokaz drużyny fińskiej odbędzie się 
w parku Pad, iego. żyna zade- 
monstruje fińską gimnastykę marodową 
w niedzielę o godz. 14 na stadjonie AZS. 
oraz ćwiczenia na laich. 

Całkowity dochód z pokazu tego prze- 
zmaczyli goście na kolonje letnie dla 
dzieci beznobotnych. 

DYMISJA RZĄDU W TURYNGII 
BERLIN. PAT. — Rząd Turyngji 

zgłosił dziś na ręce przewodniczącego 
Sejmu krajowego swą dymisję. Decyzja 
ta umotywowana: jest niemożnością wy- 
konania przeprowadzonych w sejmie 
przez stronnictwa lewicowe zmian w pre 
liminarzu budżetowym, 

ZNOWU BójKI W BERLINIE 
BERLIN. PA'T. — Wczoraj wieczo- 

rem w różnych dzielnicach Berlina do- 
szło do zaburzeń. Członkowie organiza- 
cji młodzieży komunistycznej urządzili 
szereg pochodów demonstracyjnych, któ- 
re z powodu nieuzyskania na nie zezwo- 
lenia, policja rozproszyła, używając bro 
mi palnej. Z tłumu rzucano kamienie w 
stronę policjantów. Kilkanaście osób od- 
niosło rany. Około 50 osób aresztowano. 
PóŁ MILJONA BEZROBOTNYCH 

W BUDAPESZCIE 
BUDAPESZT. PAT. — Według da- 

mych statystycznych, ogłoszonych ostat- 
mio przez magistrat miasta Budapesztu, 
ilość bezrobotnych w: tem mieście wy- 
nosi około 500 tysięcy osób. 2 

Burmistrz miasta zaproponował mi- 
nistrowi skarbu zorganizowanie bezro- 
botnych w armję pracy i zatrudnienie 
ich ma mobotach publicznych. 
HITLER PRZYJEŻDŻA DO PRUS 
KRÓLEWIEC. PAT. — W czasie od' 

15 do 17 lipca Hitler przybędzie do Prus 
Wschodnich, celem wygłoszenia przemó- 
wień przedwyborczych. Prasa: hitlerow- 
ska wzywa członków i sympatyków 
stronnictwa marodowo - socjalistyczne- 
go do entuzjastycznego przyjęcia Hitle- 
ra. Pisma zalecają hitlerowicom porzuce- 
nie pracy na czas pobytu Hitlera w da- 
mem mieście oraz zamknięcia sklepów. 
STRAJK GENERALNY W BORINAGE 

BRUKSELA, PAT. — W zagłębiu 
Borinage wybuchł strajk generalny. Ro- 
botnicy nie zgodzili się na dalszą obniż- 
kę pensyj. Najtrudniej przedstawia się 
tu sytuacja robotników polskich, którzy 
są pozbawieni zasiłków z kas zapomóg 
robotmiczych. ` 

BRUKSELA. PAT. — Strajk w za- 
głębiu Borinage przybiera coraz większe 
rozmiary. W La Louviere strajkującym 
udało się spowodować zamknięcie wiel- 
kich zakładów przemysłowych. W oko- 
licy Charleroi wszystkie kopalnie i wszy 
stkie Ki ej ena: az 
do strajku. Strajk ogarną: 
ticelles i Marchienne, gdzie zaprzestano 
wszelkiej pracy, 
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SILVA RERUM 
II. Kurjer Codz. (180), wskazując 

na konieczność wprowadzenia do pro- 
gramów szkół średnich obowiązkowej 
nauki dwóch języków obcych i zasta- 
nawiając się nad metodami nuaczania, 
podkreśla wartośćmetody lingwafonicz 
nej. 

Posługiwanie się płytą gramofonową w 
oddziaływaniu na tak ważny i czuły organ 
przyswajania sobie mowy, jak ucho, jest w 
zupełności uzasadnione. Nowoczesna płyta 
odtwarza bowiem dźwięki całkiem wiernie 
i nawet najdelikatniejsze szmery głosowe 
wychodzą zrozumiale dla ucha. Co więcej, 
płyta może zastąpić najbardziej uzdolnione- 
go i wyszkolonego obcokrajowca, gdyż po- 
wtarza, ile razy chce, te same dźwięki w 
tym samym rytmie i w tej samej szybkości. 
Wiadomo zaś, jakie posiada znaczenie dia 
uchwycenia właściwej intonacji, czy melodji 
zdania, taka równomierność powtarzań. tru- 
dna do urzeczywistnienia w żywem . słowie; 
a melodja zdania, to jedna z największych 
zdobyczy przy nauce obcego języka. 

Niezależnie od poprawnej intonacji, jest 
wymowa dobrej płyty nieraz lepsza od na- 
szej własnej, gdyż do nagrywania płyt ję- 
zykowych dobiera się najwybitniejszych fo- 
netyków zagranicznych i posiadających peł- 
ną dźwięczność wymowy. 

Dalszą korzyścią z zastosowania płyty, 
poza nienaganną wymową, jest szybkie i do- 
kładne przyswojenie sobie przez słiichaczy 
takiego zapasu zwrotów językowych, do- 
brze opanowanych, który wystarcza do po- 
rozumiewania się z obcokrajowcami w za- 
kresie codziennych pojęć, a to dzięki temu, 
że wyrażenia związane w wygłoszeniu z wła 

m obcemu językowi rytmem i intona- 
cją, utrwalają się w pamięci uczniów łatwiej, 
niż bez tego połączenia. 

Zastosowanie metody lingwafonicz- 
nej już dało wspaniałe rezultaty w 
szkołach, które ją wprowadziły; więc 
życzyć należy, aby ta metoda została 
poważnie wzięta pod uwagę przy opra 
cowywaniu nowych programów szkui - 
nych. 

Uczmy się języków obcych! 
nie zapominajmy i własnego! 

To drugie pobożne życzenie moż- 
naby było skierować pod adresem wie- 
lu naszych urzędników, posługujących 
się dość fantastyczną polszczyzną. 

Kilka dzienników przytacza takie 
piękne zdanie w języku urzędowym: 

„Czy zaś uiszczenia wymienionej opłaty 
(dokonai on gotówką odrazu w całości, czy 
też na jego prośbę przez potrącenie z upo- 
sażenia służbowego ratami, a w takim ra- 
zie, w jakiej ilości rat i wysokości, jest w 
istocie swej wobec powyższego bez znacze- 
nia i można pozóstawić tu w zupełności swo 
bodnemu  zadeklarowaniu  interesowanego 
nauczyciela według jego uznania". 

Zastanawianie się nad sensem tego 
zdania, szczególnie podczas upałów, 
nie jest wskazane. 

A propos upałów: 16 lipca wyrusza 
na wyspę Niedźwiedzią polska ekspedy 
cja polarna. Co za szczęśliwcy: nie 
będą omdlewać z racji obecnych upa- 
łów, mo i przysporzą sławy nauce pol- 
skiej. 

Kurjer Poranny (187) podaje wy- 
wiad z kierownikiem wyprawy, inż. dr. 
J. Lugeonem, który m. in. powiedział: 

Polska po raz pierwszy bierze udział w 
ekspedycji polarnej, jeśli nie liczyć chlubne- 
go udziału prof. Dobrowolskiego w belgij- 
skiej ekspedycji dt. Gerlache'a. 

Przyznano nam wyspę Niedźwiedzią, po- 
łożoną na 74.3 stopniu północnej wysokości 
pomiędzy Norwegją i Szpitzbergiem. Jest to 
jeden z najbardziej na pólnoc wysuniętych 
punktów, w których tym razem prowadzone 
będą badania. т 

Ekspedycja nasza zajmie się magnety: z- 
miem i* zjawiskami meteorologicznemi. 

* * * 

Ale 

Ekspedycja nasza jest dziš przygotowaua 
juž niemal kompletnie. Wyruszamy 16 lipca- 
„Polonją“ do Narvik w Norwegji, skąd już 
norweskim statkiem do  Tromsee, a dalej 
jakimś małym stateczkiem specjalnie wyna- 
iętym na wyspę Niedźwiedzią. 

Leży ona poza szlakami stałej komunika- 
cji i odwiedzana jest jedynie przez rybaków. . 
Jedynemi mieszkańcami są dwaj radjotele- 
grafiści, obsługujący radjowa stację meteo- 
rologiczną. 

Poza zainstalowaniem naszej stacji ba- 
dawczej powrócę do Polski, reszta zaś ekspe 
dycji — inż. Cz. Centkiewicz, p. Wł. Łysa- 
kowski i p. Siedlecki, pozostanie na miejscu 
do listopada 1933 r. Lector. 

A A 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
AA rp c AOKI 

STĄD I 

  

    

  

PARYŻ. PAT. — Podczas katastrofy, ja- 
ka nastąpiła w dniu wczorajszym w pobliżu 
przylądka Levi, dwóch oficerów i 5 maryna- 
rzy, znajdujących się na pomoście w chwili 
katastrofy, zrzuconych zostało do morza, 
dzięki czemu zdołali się uratować. 

Łódź podwodna „Promethee* o pojermno- 
ści 1550 tonn, spuszczona na wodę 23 paź- 
dziernika 1930 r., wyruszyła na morze wczo- 
raj o godzinie 8-ej, ażeby dokonać szeregu 
próbnych manewrów. 

Na pokładzie poza komendantem znajdo- 
wało się 10 oficerów, 36 marynarzy 1 20 о- 
sób cywilnych. 

Przed godziną 13-tą nastąpiła katastroia 
i „Promethee* pogrążył się nagle w falach. 
Niezwiocznie zawiadomiono preiekturę mor- 
ską. Wysłane natychmiast samoloty zdołały 
ustalić dokładnie miejsce na głębokości prze 
szło 50 metrów. W ciągu następnych godzin 
prowadzona była akcja ratownicza i prace, 
zmierzające do wydostania na powierzchnię. 
Gwałtowność prądu, panująca stale w pobli- 
żu przylądka, utrudniała w znacznym stop- 
niu zadanie. 

W ministerstwie marynarki nie tracą na- 
dziei, że załodze udało się na czas zamknąć 
drzwi i zapobiec w ten sposób zalaniu wo- 
dą. Jeżeli kadłub nie został uszkodzony i nie 
przepuszcza wody załodze nie zagraża nara 
zie bezpośrednie niebezpieczeństwo, aczkol- 
wiek akcja ratownicza połączona jest z trud- 
nościami, zarówno ze względu na siłę prądu, 
jak i głębokość morza w tem miejscu. 

75 MTR. POD POWIERZCHNIĄ 
CHEF'BOURG. PAT. Udało się ustalić 

miejsce, w którem znajduje się zatopiona 
łódź poówodna „PPromethee*. Znajduje się 
ona w 'iiewielkiej odległości od przylądka 
Levi, w kierunku północnym. Morze ma w 
tem miejscu 75 metrów głębokości. Z zato- 
pionej łodzi wydobywa się powietrze. 

BEZ APARATÓW RATOWNICZYCH 
PARYŻ. PAT. — Dotychczas nie udało 

się jeszcze stwierdzić przyczyny, które wy- 

  

„SŁO©WO* 

KATASTROFA ŁODZI PODWODNEJ „PRONETHEE” 
66 OSÓB W STALOWEJ TRUMNIE —AKCJA RATOWNICZA 

BEZOWOCNE PRÓBY POROZUMIENIA SIĘ. 
wolaiy katastroję „Prometeusza“. 

Według przypuszczeń, spowodowana ona 
została jakimś tałszywym manewrem, 'ub też 
jakimś defektem aparatu służącego do za- 
nurzania się statku pod powierzchnię wody. 
W cnwili zanurzenia się, część luk oraz drzwi 
do kabiny były otwarte. O ile więc załoga nie 
zdołała ich zamknąć, woda z niesłychaną si- 
ią wtargnęła do wnętrza, a znajdujący się 
tam ludzie musieli zginąć. 

„Prometeusz* nie zabrai ze sobą apara- 
tów ratowniczych, przewidzianych regulami- 
nem pływania pod powierzennię, gdyż odby 
wał próbną podróż na powierzchni wody. Sta 
tek nie płynął jeszcze nigdy pod wodą. Pierw 
sza próba pogrążania się i pozostawania pod 
wodą miała być podjęta w poniedziałek. Za 
toniecie „Prometeusza“ jest dotkiiwą stratą 
dla marynarki irancuskiej, łódź ta była bo- 
wiem jedną z największych i najcięższych 
francuskich łodzi podwodnych. Dla okrętów 
tej pojemności nie zbudowano jeszcze ma- 
szyn, zdolnych do wydobywania ich na wy- 
padek katastrofy. 

KONTRTORPEDOWIEC „BURZY* 
ŚPPIESZY NA RATUNEK 

PARYŻ. PAT. — Polski kontrtorpe- 
dowiec „Burza“ wyruszył na peine mo- 
rze. celem wzięcia udziału w akcji rato- 
wmiczej łodzi podwodnej ,„Prometeusz'*. 
Ustalenie miejsca zatonięcia „Promete- 
usza“ ułatwił pływak telefoniczny, po- 
rzucony przez zalogę łodzi w. chwili ka- 
tastrofy. Łódź leży na głębokości 75 m. 
Plywak ten, przytwierdzony przy pomo- 
cy kabla długości 160 m., oderwał się od 
łodzi natychmiast po zanurzeniu się. 

Według oświadczenia komendanta ło- 
dzi, „Prometeusz* płynął po powierzchni 
wiody, a zanurzenie się jego mie było prze 
widziane, Komendant znaidował się we 
'wnętrzu, Luki były otwarte. Nagle ko- 
mendant usłyszai krzyki ma pomoście, 
wydawane przez zaniepokojonych mary- 
narzy. Statek zaczął się zanurzać. Ko- 
mendant sądził, że ktoś z załogi wpadł 

do morza i co tchu pobiegł mapomost. 
Ledwo się tam znalazł, gdy gwałtowna 
fala, biegnąca z jednego końca pokładu 
na drugi, zmiotła go z ustępującego mu 
z pod nóg pomostu, rzucając go w morze. 
Jeden z uratowanych marynarzy opo- 
wiada, że zmajdujący się ma pomoście 
marynarze usłyszeli nagle podejrzany 
świst. Następnie w: przeciągu około 30 
sekund, łódź pogrążyła się w wodzie. Uj- 
rzęli kpt. Dumesnil, który, przybiegłszy 
na pomost, krzyknął: „Schodzić na dół 
i zamkmąć luki'', Rozkaz ten został tyl- 
ko w części wykonany. 4 luki zostały 
zamknięte, jeden — z kabimy oficerskiej 
— pozostał jednak otwarty i tędy mo- 
gła się dostać do wnętrza woda.Statek 
rzuciła fala t zezwiększoną szybkością 
zanurzyła pod wodą. 4 marynarze zostali 
zrzuceni przez falę do morza. Udało się 
im dopłynąć do ratowniczego pływaka, 
nie mieli jednak dość sił, by na nimsię 
utrzymać i fala zmiotła ich w morze, 
'w oczach reszty towarzyszy trzymają- 
cych się kurczowo pływaka. Po godzinie 
i 5 minutach, gdy siły ich były na wy- 
czerpaniu. zjawiił się statek rybacki, za- 
bieraijac marynarzy na pokład. W por- 
cie Cberboung orez w prefekturze mor- 

   

skiej gromadzą się rodzinv i przyjaciele ' 
ofiar, oczekując z najwyższym niepoko- 
żem wiadomości. O 

- HEPBOURG. ...1. — Robiono w pią- 
tek bezowocne próby celem nawiazania po- 
rozumienia zapomoca dzwonów z łodzią pod 
wodna „Prometeusz“. Specjalne aparatv słu- 
chowe nie dały również żadnych rezultatów. 
Łódź leży na dnie morza. Widoczne są pla- 
miy oliwy i wydobywające się z łodzi kulki 
powietrza. 

WYBUCH GAZU W KOPALNI 

RZYM. PAT. — W jednej z kopaiń 
w pobliżu Ankony nastąpił wybuch ga- 
zu. Dwóch górników: zmarło, dwóch zmaj 
duje się w szpitalu w stanie bardzo 
ciężkim. 

  

Warszawski Al Capone przed Sątem 
WIELKI PROCES BANDY TERRORYSTÓW RYNKOWYCH. — OSTATNI 

DZIEŃ BADAŃ >WIADKOW 
Proces Tasiemki i jego 14-tu towarzyszy 

zbliża się ku końcowi. 
Zostali już zbadani wszyscy świadkowie. 

Obrońcy szeregu oskarżonych zrzekli się 
wielu świadków, wobec czego liczba ich zo- 
stała zredukowana do kilkunastu. 

Świadek Zandel mówi, iż zna Szmigiela 
i Perelmana, jako porządnych kupców. 
Nie słyszał, żeby się z kimkolwiek kłócili. 
O dintojrze, na którą zaciągnięto Dromiewi- 
cza, powiada, że to Dromlewicz sam „zawo- 
lai pana Tasiemkę“, żeby go pogodzić z 
Dusznickin:. 

Zkolei zeznaje młody Dusznicki, bratanek 
oskarżonego, który twierdzi, że stary Alter- 
man, wezwany na dintojrę, sam prosił Du- 
sznickiego, żeby „z nim poszedł i bronił go... 

Fiedelman, który zkolei staje przed try- 
bunalem, zeznaje: 
— Znam Dusznickiego, bo handlowałem 

na placu. Co się u niego działo w budce, nie 
wiem. Ja pilnuję moich interesów. 

— Czy słyszał pan, żeby wymuszali na 
placu pieniądze? 

— Odemnie nie, ja jestem biedny. 
Następny świadek, Kształt, opowiada 0 

kłótni Deka i Jakóbczyka. Widziai, że pobi- 
li się o klijenta. O bandzie na placu nic nie 
słyszał... 

Po krótkiej przerwie zeznaje świadek Ro- 
senberg. 

Na pytania adw. Gelerntera i apl. adw. 
Zysmana opowiada o sprawie należności za 
weksle, które Lipszyc jakoby wymusi! od 
kuśnierza Amsela. 

Świadek twierdzi, że Lipszyc to przyzwoi 
ty człowiek, prosił go, by mu towarzyszył do 
Amsela, ale świadek odmówił. Zreszta nic 
nie wie, gdyż na Kercelaku bywał tylko w 
przejściu, handlował bielizną gdzieindziej. 

Zkolei zeznaje ekspedjentka w budce Lip 
szyca, Drozdówna. Wyraża się ona jaknajle- 
piej o swojem „państwu*, mówi, że to przy- 
zwoici ludzie, że Amsel byl winien dużą su- 
mę na weksel, i zapłacił Lipszycowi tylko 35 
proc. po długich rokowaniach. 

Ona sama chodziła ze swoim panem do 
Amsela po pieniądze, ale czekała na scho- 
dach. Lipszyc pieniądze przyniósł. 

Następny świadek, żona oskarżonego Lip 
szycowa, potwierdziła zeznania ekspedjent- 
ki. Historja weksla Amsla jest treścią zeznań 
świadków Gelibta, Sztejnfelda. Nie dorzuca- 

Największy hydroplan 

Armja angielska posiada największy 
ma Świecie hydroplan, (Hydroplan ten 
zbudowany został iw! Rochester. Rozpię- 

ZOWĄD 
WŁOCH O MALARZACH POLSKICH W WENECJI. — KRYZYS 
W PARYŻU I KRYZYS W BE RLINIE.. — NOWY CZŁOWIEK 

SOWIECKI. 
Na tegorocznej światowej wysta- 

wie sztuki „Biennale* w Wenecji, Pol- 

ska wystąpiła po raz pierwszy we wła 
snym pawilonie. Wystawy „Biennale * 
są reprezentacyjne i posiadanie wła- 
snego pawilonu ma pod tym względem 
doniosłe znaczenie. Zrozumieliśmy to 
wkońcu — i oto odrazu efekt: recen- 
zja ze sztuki polskiej, umieszczona w 
„Corriera della Sera* przez wybitne- 
go historyka sztuki i członka Akade- 
mji Włoskiej — Hugo Ojetti. 

Scharakteryzowawszy pawilony po- 
szczególnych państw i podnosząc prze 
dewszystkiem twórczość piętnastu arty 
stów francuskich, Ojetti w ten sposób 
odzywa się o Polsce: 

— Polska posiada nareszcie wła- 
sny pawilon w Wenecji. Dobry to 
znak, jeśli się pomyśli, ilu to malarzy 
włoskich aż po koniec wieku XVIII-go, 
aż po Lampi'ego, Grassi'ego i Baccia- 
relli'ego pracowało w Polsce, a ilu ar- 

tystów polskich od Szymona Czecho- 
wicza pracowało w Rzymie! 

— Po raz pierwszy dano nam nie- 
jako przegląd współczesnej sztuki pol- 
skiej, od najstarszych, jak osiemdzie- 
sięcioletni Wyczółkowski; jak Jarocki 

i Sichulski, pełni dobrego smaku i so- 
czystości twórcy pejzażu i obrazów 
rodzajowych; jak Śleńdziński, tward- 
szy i bardziej stylizowany, osiągają- 
cy silnemi, jaskrawemi barwami efekży 
malarskie na płaskorzeźbie w drzewie; 
zaciekawiają mięsiste,  zaróżowione 
akty kobiece Weissa, lub uproszczone, 
pełne blasku krajobrazy Rafała Mal- 
czewskiego, wkońcu sceny ludowe 
Stryjeńskiej o barwach żywych i wy- 
raźnych. Umiłowanie grafiki * ludowej, 
legendarnej i poetyckiej, przejawia się 
u licznych nowatorów. Wśród rzež- 
biarzy, dwóch należy wymienić: Kunę, 

"gdy nie archaizuje i Marylę Lednicką, 
której „Młodzieniec* posiada rytm, pe- 

wojskowy na świecie 

  

tość jego skrzydeł wynosi 125 stóp, mo- 
tory podadk siłę łączną 5580 KM. Hy- 
droplan ten służyć ma do rzucania bomb. 

na z gwiazd Montparnassu, jakkolwiek 
od dwudziestu lat żyje w Paryżu i wy 
stawia obecnie w sali pałacu centrał- 
nego, zalicza się do Polaków. Bardzo 
to utalentowany i wrażliwy artysta, 
subtelny w rysunku, ścisły i możnaby 
powiedzieć — archaizujący, ciepły i 
prawdziwy w kolorze. 

Tak powiada o sztuce polskiej Ojet- 
ti. Ocena jego jest pobieżna, to praw- 
da. Ale nie powinniśmy mieć o to do 
niego pretensji. Ważniejsze jest, że o 
naszej wystawie*wyraża się dodatnio, 
że zwraca uwagę na pewne odrębno- 
ści naszego malarstwa i grafiki, że 
podkreśla doniosłość własnego pawi- 
lonu. Dla nas zaś — Wilnian — cieka- 
we jest to, że wśród dziesięciu na- 
zwisk, wymienionych przez Ojetti'ego, 
wyróżniona została indywidualność 
Śleńdzińskiego. 

* * * 

Wciąż jeszcze 0 kryzysie. U nas 
już się do niego przyzwyczajono, zży- 
to się z nim, dopasowano: nie dziwi 
już nikogo jakaś nowa dziesięciopro- 
centowa zniżka poborów i odpowied- 
ni do niej spadek cen. Ale nie przyszło 
nam to z łatwością. Musieliśmy się do- 

ja oni nic nowego do sprawy. 
zał się świadek Szmul Parkiet. 

Namiętnym obrońcą osk. Perelmana oka 
Widział on sprzeczki Perelmana z Szyigo! 

dem i na pytania obrońców adw. Wielikow- 
skiego apl. adw. Nowogródskiego czy Perel- 
man groził rewolwerem, wręcz oświadcza: 

— Un jest taki człowiek, co nie widział 
rewolwer, póki żyje. 

Świadek twierdzi nadto, że już po aresz- 
towaniu Perelmana Szyigold zwracał się do 
Perelmanowej, by dała mu 1,000 złotych to 
nie będzie gadał. 

W tej samej chwili z ławy oskarżonych 
rozlega się krzyk — to oskarżony Perelman 
znowu, zachorował. Wynoszą go z sali. 

Świadek Parker zeznaje dalej. Powiada 
on, że jak 2-ch kupców na placu kłóciło, to 
natychmiast przycnodziła bojówka. 

— Czy ich kto wołał? 
— Nie, wyrastali z pod ziemi. 
Do Parkera przychodzono po 

Przychodzili Leon, Sztejnworf i inni. 
Następnie św. Baran, sąsiad Perelmana z 

budki na Kercelaku zeznaje, że oskarżony 
Perelman.to solidny kupiec i że Szylgold 
pierwszy szukał z nim zaczepki. 

Adw. Wielikowski: Czy Perelman kiedy- 
kołwiek groził rewolwerem? 

Świadek śmieje się. 
— On jest niezdolny do rewolweru, on 

nie wie co to jest rewolwer. 
® 

O Kantorze jako o „porządnym cziowie- 
ku“ także zeznaje kilku świadków indagowa- 
nych przez jego obrońcę apl. adw. Cukier- 
mana. 

Wreszcie zjawia się świadek odwodowy 
Tasiemki. 

Jest to Romanowski, który z wyroków są 
dów rosyjskich spędził 12 lat na katordze ja- 
ko więzień polityczny. ć = 

Na pytanie adw. Gutmana opowiada, iż 
poznał Tasiemkę w r. 1903, jako niepodle- 
głościowca. 

Od roku 1906 do 1918 świadek był na 
katordze, a gdy wrócił zastał Tasiemkę nic 
nic zmienionego. 

Był tak samo ofiarny, bezinteresowny, 
jak dawniej (w tem miejscu Tasiemka wyj- 
muje chustkę i wyciera Oczy). 

Adw. Littauer, rzecznik powództwa: Czy 
pan wie, że Tasiemkę w r. 1917 wykluczono 
z PPS za nadużycie? 

Św.: Nie wiem. 

składki. 

Na tem badanie świadków zakończono. 
Dziś nastąpią przemówienia stron. : 
Wyrok zapadnie w sobotę lub w ponie- 

działek. 

zanim zdołaliśmy uchwycić równowa- 
ę. 

' Dużo łatwiej i prędzej poszło to Fran 
cuzom, jako że naród ten jest wogóle 
oszczędny i przezorny. Najmniejsze 
zawahanie się na rynku pieniężnym 
powoduje tam natychmiastowe środki 
zapobiegawcze. Francuzka redukuje 
bez bólu swoje wydatki na stroje, Fran 
cuz wyrzeka się chętnie lepszego ga- 
tunku cygar. A obydwoje pospołu re- 
dukują wydatki na przyjemności i przy 
jęcia towarzyskie. Samych przyjęć nie 
wyrzekną się nigdy: byłby to cios, za- 
dany odwiecznemu obyczajowi. Zmie- 
nią tylko charakter tych przyjęć i 
sposób podejmowania gości. 

W związku z kryzysem obserwuje 
się właśnie ciekawe zmiany w życiu 
towarzyskiem Paryża, zmiany, które 
nastąpiły drogą naturalnego  przysto- 
sowania się do nowych warunków ży- 
cia. 

Jeszcze nie tak dawno najbardziej 
popularną formą przyjęcia towarzy- 
skiego była tak zwana „coctail-party“ 
o 5 godzinie po południu na sposób a- 
merykański. Ale okazało się, że to zbyt 
droga przyjemność. Więc zastąpiono 

Co mówi 
(Do artykułu pt. „Szkoły średnie m. 

Wilna w świetle cyfr* — „Slowo“ 160). 
Wymowa cyfr jest wyraźna, lecz dość 

ograniczona: cyfry wskazują na fakty, 
mie tłumacząc przyczyn tych faktów. 

Stąd każda statystyka wymaga ko- 
mentarzy. 

We wczorajszym artykule o wileń- 
skich szkołach średnich cyfry ponad 
wszelką wątpliwość twierdzą, iż w Wil- 
mie jest stanowczo za dużo szkół śred- 
mich ogólnokształcących i že najslabsze 
i najgorsze szkoły znajdują się w gru- 
pie szkół koedukacyjnych, których ma- 
my aż 21. 

‚ Czy jednak można z tego wyciągnąć 
wniosek, jak, podobno, robią niektóre o- 
soby, iż wszystkie szkoły koedukacyjne 
są do niczego i że system koedukacji о- 
statmio zbankrutował ?.., 

Naturalnie, nie! System koedukacyj- 
ny wymaga od wychowawców dwa razy 
"większego wysiłku, ale kto wie, czy nie 
daje dwukrotnie lepszych wyników: wy- 
chowiawczych, — rzecz jasna: pod wa- 
runkiem doskonalego kierownictwa. 

Przy kierownictwie złem, wymiki bę- 
dą. jak najfatalmiejsze. 

(EEST R PTI 

wesoła zabawa     
„Sport żeglurski przestał już oadawna 

być wyłączną domeną mężczyzn. Dzisiaj 
coraz: więcej kobiet hołduje temu nie- 
zwykle pociągającemu sportowi, współ- 
zawiodnicząc z wielkiem powodzeniem z 
mężczyznami, 

Na zdjęciu naszem widzimy załog 
kobieca małego szkunera przy podnosze- 
niu żagli, 

ą cyfry? 
Zagadnienia koedukacji mie da się 

rozwiązać zapomocą cyfr. Cyfry mogą 
mówić o wynikach pracy, lecz w. żaden 
sposób nie o metodach wychowawczych. 

bie 0 szkół K 
są szczególnie smutne. wszystkiech 
szkół? Jeszcze raz: nie! O jedynem pol- 
skiem gimnazjum koedukacyjnem im. 
Czackiego przecież nikt nie złego powie- 
dzieć nie potrafi, Gimnazjum to ma w 
Społeczeństwie ustaloną reputację i re- 
klamy mie potrzebuje. 

Czy można: jednak, odsuwając na bok 
tę szkołę, powiedzieć, że całe Średnie 
szkolmietwo, t. zw. „mniejszościowe* 
jest złe? Też nie, gdyż np. gimn. Ep- 
sztejna i inne są szkołami całkiem po- 
ważnemi. 

Ale właśnie w grupie 21 szkół koe- 
dukacyjnych, znajdują się nędzne efeme- 
rydy, które zasługują ma określenie, u- 
żyte przez prof. Łempickiego, czyli mo- 
gą być nazwane „sklepami, sprzedające- 
mi matury ma raty''... 

Są szkoły średnie, gdzie nauczyciele 
pobierają po 75 gr. za godzinę lekcji, -ą 
szkioły wcale nie opłacające nauczycieli 
i odwołujące się do ich uczuć obywatel- 
skich, jest szkoła „która, broniąc się 
przed komornikami, potrafiła oddać w 
zastaw, cały inwentarz szkolny itp. itp. 

Można sobie wyobrazić, jak wygląda 
mauka w tych „pedagogicznych* przed- 
siębiorstwach!... 

Stan wielu szkół prywatnych (koedu- 
kacyjnych nie ze względu ma myśl wv- 
chowawczą, lecz z u lepszych moż- 
liwości finamsowych), jest niżej wszel- 
kiej krytyki. ‚ 

Konsekwemina jednak polityka ku- 
ratorjum, dążącego do całkowitej likwi- 
dacji szkół - sklepów, pozwala mieć na- 
dzieję, iż za kilka lal wymowa cyfr bę- 
dzie inna, 

"Tego muszą pragnąć wszystkie szko- 
ły, którym dzieje się krzywda wskutek 
miestosownego sąsiedztwa chociażby tyl- 
ko w rubrykach statystycznych, no i— 
‘са?е społeczeństwo. W. Ch. 

  

  

ECHA MARSZU DO WASZYNGTONU 
WASZYNGTON. PAT. Senat i I- 

zba Reprezenta w uehwaliła przyzna- 
nie kredytu w wysokości 100 tysięcy do- 
larów, celem odstawienia do domów by- 
łych żołnierzy, przybyłych do Waszyng- 
tomu. celem domagania się wypłat za u- 
dział w wojnie. Armia ta, obozująca w 
stolicy budzi niepok 

POLSKO - AUSTRJACKA UMOWA 
KONTYNGENTOWA 

WIEDEŃ „PAT. — Wczoraj została 
podpisana umowa w sprawie polskiego 
komtyngentu nierogacizny i mięsa. 

PROCES DORAŹNY KUJAWSKIEGO 
WARSZAWA. PAT. — Dziś rozpo- 

czyna się w Walnszawie w trybie doraż- 
nym proces Kujawskiego. zabójcy Hen- 
ryka Dembińskiego, 

  

    

  

  

Park Avenue — ringiem 4000 milicnerów 
Kto tylko ze „starej” Europy  przypie!- 

grzymuje do Nowego Yorku, tego kroki skie 
rowują się najsamprzód ku słownej, głośnej 
znanej Park-Avenue. Jest ona korytem, do 
którego spłynęło i spływa złoto całego świa- 
ta, jest dzielnicą Saint Germain amerykań- 
skiego Paryża, jest centralą, ringiem ' 4000 
miljonerów. 

Dwa kolosy znamionują potęgę Park-A- 
venue: Grand Central Building o 37 piętrach 
i hatel miljonerów wspaniały Ritz-Hotel. Uli- 
ca jest monotonna bez balkonów, bez żad- 
nych upiększeń: miljony Ameryki drzemią w 
kasach, nie skarbcach. Są dyskretne. 

Pięćdziesiąt, czterdzieści lat temu, były to 
Aleje Ujazdowskie Nowego Yorku. Willa są- 
siadowała z willą w zieleni ogrodów, prze- 
błyskiwały jasne tafle sadzawek i białe słu- 
py niejednej „pergoli*. Dziś niema z tego śla 
du. Kamienica przy kamienicy parku. Bo- 
wiem wartość ziemi, wartość tych gruntów 
wzrosła tysiąc i wiele razy po tysiąckrotnie.. 
jeden metr kwadratowy kosztuje tu dosłow- 
nie tyle, ile cały majątek ziemski o kilka- 
dziesiąt kilometrów — za miastem. 

MAŁY TRIATON. 
Diaczego tu właśnie emigrowali miljo- 

nerzy, ze swej zajmowanej dwadzieścia lat 
temu, 5-ej Avenue? 

Odpowiedź jest zabawna: wygnali się 
sami. Piąta Avenue stała się bowiem Wer- 
salem potentantów dolara. Powyrastały, ki- 
na, teatry, kabarety, lokale nocne, dancingi. 
By miljonerów rozerwać, otoczyć ich rodza- 
jem, „dworu*. Ów ,dwór* był bardzo šwiet- 
ny, bardzo wspaniały, ale okazał się za głoś- 
ny. Miljonerzy protestowali, podawali nawet 
do sądu, aż wreszcie przenieśli cichem doia- 
ry do sielskiej Park-Avenue — i nie wpušci- 
li tu już nikogo więcej. Ich snu nie budziły 
odtąd co nocy nieustanne wrzaski klakso- 
nów. 

..Tak samo, właśnie tak samo, tylko 
zgórą sto lat wcześniej następcy Ludwika 
14-go uciekli: z wielkiego Wersalu do Pała- 
cyków, jak „mały Trianon". 

Jest tu wszystko. 90 proc. 
Nowego Yorku! Ludzie, 

miljonerów 
którzy dzień i ra- 

kieliszek wina, 
którego ma Francja wbród i biszkop- 
ty wystarczą. Do tego bridź i rozino- 
wa towarzyska. Zastaw się, a postaw 
się — tej maksymy nie znał Francuz 
rawet w najlepszych czasach. 

Tradycyjny obiad francuski, spoży- 
wany wieczorem, uległ również reduk- 
cji. Częściej jada się teraz zimne mię- 
so, sałatę, makaron i owoce, niż, jak 
to bywało przed paru laty, kiedy sze- 
reg gorących potraw zakrapiano kilku 
gatunkami wyborowych win. 

Redukcje żołądkowe — oto na co 
zdobył się Francuz, nie mówiąc już o 
zmniejszeniu, raczej o skasowaniu cał- 
kowitem, wydatków na przedmioty 
zbytku. Wielkie luksusowe hotele sto- 
ją pustkami, ruch w olbrzymich maga- 
zynach zamiera, a salony strojów i 
piękności podlegają jeden za drugim 
likwidacji. 

Z Babilonu współczesnego, w któ- 
rym szaleli Amerykanie i szeleściły 
dolary, Paryż przeistacza się w stolicę 
oszczędnego państwa rentierów, którzy 
wprawdzie lubią jak zawsze rozrywkę, 
ale tanią i umiarkowaną. 

* * * 

W Berlinie natomiast kryzys wyra- 

nek spędzają na Broadway'u, na Wall-Street, 
tu, właśnie, spędzają chwile wieczornego 
odpoczynku. jest to jakby jedno wielkie sa- 
natorjum wytchnienia po całodziennej pracy 
nerwów i zwojów mózgowych. Leczy je spo 
kój. Ani jednego kina, teatrzyku, kabaretu. 
Cisza, spokój. 

Park-Avenue jest miastem w mieście. Po- 
Siada nprz. dwa osobne, własne dzienniki. 
Każdy ma śmiesznie mały (jak na Amery- 
kę!) nakład, Jakieś dwa, trzy tysiące prenu- 
meratorów, ale budżet i byt zagwarantowa- 
ny. Magnaci dolara chcą mieć swoje pisma. 
l mają je. Jest i tygodnik. „Park-Avenue So- 
cial Review“. Coš, jakby organ „dworu* 
Zaręczyny, śluby, wiadomości towarzyskie. 
Obserwatorjum miljonerów. 

Jest i instytut heraldyczny. Miljonerzy 
nie zabiegają bowiem w Europie o tytuły, 
które byłyby niemniej świeże, jak ich wia- 
sne miljony, ale patrzą miłem okiem na wspa 
niałe parantele, - poparte najautentyczniejsze- 
mi dokumentami drzewa genealogicznego. 
Tak oto Astor dowiaduje się, że pochodzi 
„w prostej linji" od Jerzego 4-go angielskie- 
go, a prez. Coolidge — od Karola Wielkie- 
go. Błogo zadziwił się Rockfeller, gdy usłuż- 
ny historyk wywiódł go od króla Franciszka 
l-go, którego nieznany dotąd syn miał wy- 
wędrować do Ameryki. Coprawda dziwił się 
niedługo, gdy się okazało, że ten sam uczo- 
ny dowiódł w grubej rozprawie, że ród Van- 
derbildtów pochodzi od rzymskich cezarów. 

SKROMNE CZYNSZE 

Ciekawem jest, że mieszkańcy  Park- 
Avenue rzadko tylko są właścicielami swych 
mieszkań. Zwykle najmują je tylko. Oczywi- 
ście czynsze, jakie płacą są najwyższe na 
świecie. Taki bankier B. Fisher za aparta- 
ment dość skromny, bo dwunastu pokoi zło 
żony płaci drobnostkę 70.000 dolarów. Poza- 
tem posiada w Nowym Yorku 12-piętrowy 
gmach, wynajmuje w drapaczu chmur całe 
piętro na biura, ma willę w Hollywood i dru 
gą willę w Miami, na Florydzie. W swem 
mieszkaniu na Park-Avenue spędza najwy- 
żej parę miesięcy w roku. I czyż nie jest 
ideałem lokatora?... 

ORZESZE WED OAI ST S A ARTS ASN O ITT ASS ITIL GALI STS TATTO WOOOROEOYDALEREE NWGR ECZOEOZONOWENNĘ 

łen prostoty i pewności. Kisling, jed- brze nakiwać w tę i w tamtą stronę, ją natychmiast inną: ża się inaczej. Wzrost bandytyzmu 
coraz głębszy upadek obyczajów 
oto skutki kryzysu ekonomicznego. Cie 
kawe zestawienie: lekki i niemoralny 
Francuz (takiego zwykłe jesteśmy o 
nim mniemania) przestaje pijać coctai- 
le, — obywatel państwa bojaźni bożej 
— solidny gospodarny Niemiec — 
deprawuje się coraz bardziej. Podzie- 
mny świat Berlina nie ustępuje już chi 
cagowskiemu. Związki i organizacje 
bandyckie rozwijają się tam z przera- 
żającą szybkością. Nie zadawalniają 
się już one ciemnemi przedmieściami 
i dzielnicą robotniczą: wychodzą na 
Unter den Linden, na Leipzigerstrasse 
i na Friedrichstrasse. Tajemnicze ban- 
dy grasują w najwspanialszych 

dzielnicach stolicy, teroryzują właści- 
cieli nocnych lokali, więlkich magazy- 
nów i sklepów — dokonywują na pier 
wszorzędnych ulicach wyczynów w 
stylu naszych Tasiemek z Kercelaka, 
tylko na wielką skalę — a policja.. Po- 
licja uznaje, że jest bezsilna, że -— 
zwalczyć bandytyzm berliński, to zna- 
czy przeobrazić psychikę zdemoralizo- 
wanego tłumu i zmienić od gruntu wa- 
runki życia. 

— Paryż — coraz bardziej oszczę- 
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jazd Iniarski © Oilnie 
W dniu wczorajszym w lokalu oddzia 

łu wileńskiego Państwowego Banku Rol- 
mego odbył się doroczny zjazd Wileńskie 
go Towarzystwa Rolniczego, obejmują- 
cego swą działalnością cztery по- 

 wschodnie województwa. Zjazd był li- 
cznie obesłany przez poszczególne orga- 
mizącje i' placówki, jak również zgroma- 
dził dużo! gości. Przewodniczył prof. W. 
Stamiewicz, 

Na wstępie odczytane zostały depe- 
sze, między innemi od p. ministra rol- 
nietwa i reform rolnych S. Ludkiewicza, 
który życzył Zjazdowi owocnych wyni- 
ków pracy, wyrażając jednocześnie żal 
z powodu miemożności osobistego przy- 
jęcia udziału w Zjeździe. | 

Sprawozdanie zd ziałalności Towarzy - 
stwa Lniarskiego wygłosił prezes T-wa 
p. dymektor L. | ewicz, podkreślając 
fakt, że większość postulatów, wysunię- 
tych przez T-wo znalazła posłuch wśród 
sfer miamodajnych i została już zreali- 
zowama po myśli zainteresowanych pro- 
ducentów. Sprawa innych postulatów 
jest przeważnie na dobrej drodze. Na- 
stępnie sprawozdawca omówił pokrótce 
trudności, które T-wo napotyka w swej 
działalności, tak ze strony zorganizowa- 
nego przemysłu, opartego na. egzotycz- 
nych surowcach włoknistych, jak ze stro 
ny teoretyków - ekonomistów, holdnją- 

"UTOYSTATKRINA 

Z SĄDÓW 
z 

SĄD APELACYJNY ZMNIEJSZYŁ 
ROSZCZEWSKIEMU KARĘ 

O POŁOWĘ 

Jak już donosiliśmy obszernie we 
wczorajszym m-rze „73 _ wileński 
Sąd Apelacyjny rozpafirywał „głośną w 
swoim czasie sprawę mieszkańca Wilna 
Wł. Roszczewskiego o usiłowanie zabój- 
stwa swej narzeczonej i jej przyjaciela. 

W wyniku ponownego rozpatreznia 
calokształtu sprawy, Sąd Apelacyjny wy 
rok. pierwszej instancji w 

  

i wymia- 
ru kary uchylił i uznając przestępstwo 
za udowodnione, lecz popełnione 'w chwi 
li wielkiego podniecenia duchowego, 
zmniejszył Roszczewskiemu karę do 3 
lat więzienia, zamieniajacego dom po- 
prawy, 
TAJEMNICA KOMUNISTYCZNEJ 
WALIZKI I NIEPOROZUMIENIE 

NA TLE NOSÓW 
W tymże dniu na wokandzie Sądu O- 

kręgowego znalazła się nadzwyczaj skom 
plikowana sprawa innego mieszkańca 
Wilna, niejakiego Hirszy Szoaga. 

drugiej połowie lipca r. ub. Urząd 
Śledczy w Białymstoku otrzymał od po- 
licji wileńskiej telefonogram, że w związ 
ku ze świętem komunistycznem w dniu 
1-g0 sierpnia, ma być przewieziona z 
Wima do Białegostoku większa ilość bi- 
buły komunistycznej. 

W związku z tą wiadomością, przodo- 
wnik służby śledczej B. Stroka 
jąc w dniu 20 lipca tegoż roku pasaże- 
rów, przyje: 
ma i Grodna na przystanku aufłobuso- 
wym w R zauważył mieznane- 
go mężczyzmę, który po wyjściu z auto- 
busu, przybyłego z Grodna, zbliżył się z 
Jakąś oda ECA walizką do_ stojących 
w tem miejscu dorożek konniych. 
w Wializkę = sk: od: niego NE 

erpychowski Wobec tego jednak, że wa 
lizkę starali się wziąć do swych dorożek 
1 inni dorożkarze, dookoła tajemniczego 
pasażera powstało zamieszanie, z które- 
go nieznajomy skorzystał i zbiegł. 

Po otwarciu walizki skonstatowano, 
że zawiera, ona większą ilość komunisty- 
cznych ulotek antypaństwowych, tajem- 
niczego jednak jej właściciela pomimo 
energicznych poszukiwań wówczas nie 
odnaleziono, 

"Trzeba. trafu. że z wysłanej do Białe- 
gostoku fotografji ‚ przodownik 
Stroka rozpoznał w niej fizjognomię o- 
vi A + 2 

właśnie posłużyło za: przyczynę о- 
Skarženia Szoaga o działalność komunis- 
tyczną, w rezultacie czego znalazł się on 
w. dniu wczorajszym na ławie 
nych przed Sądem Okręgowym, 

Na rozprawę p: cały szereg 9 świadków. Między innymi zeznawał przy 
ły z Białegostoku dorożkarz Werpy- 

chowski, który jednak w oskarżonym 
nie pozna! niedoszłego swego pasażera. 

W. zezmaniach pozostałych świadków 
oskarżenia, a szczególnie w zeznaniu św. 
Stroki zaszła komiczna sprzeczność co do 
określenia nosa oskarżonego. Stroka bo- 
wiem w swem zeznaniu pisemnem, zło- 
żonem podczas śledztwa nadmienił, że 
tajemniczy pasażer posiada! nos o kształ 
tach wybitnie zaokrąglonych, tymcza- 
sem podczas przewodu sądowego nie da- 
lo się tego w żadnym wiypadku powie- 

ieć o nosie Szoaga. 
. Sprzeczności te wyzyskali w swych 

Przemówieniach obrońicy, oskarżonego, 
wobec czego, gdy zabrakło i innych do- 
wodów winy oskarżonego, Sąd po krót- 
kiei naradzie. Szoaga uniewinnił, 

Podczas „odczytywania wymoku. obec- 
na ną sal. żona uniewininionego dostała 
nagle pod wpt radości histerycz- 
nych spazmów ii z trudem tylko udało 
się ją uspokoić, D. 10. 

żdżających autobusem z Wil- $ 

cych zasadzie wolnego handlu. Zawdzię- 
czając przychylnemu stanowisku władz 
centralnych i lokalnych, sprawa Iniar- 
ska zyskuje z każdym dniem na znacze- 
niu, zajmując należne jej stanowisko w 
państwiowej polityce gospodarczej, W za 
kończeniu sprawozdania dyr. L. Macule- 
'wicz podniiósł wybitne zasługi, w dzie- 
dzinie poparcia sprawy Iniarskiej p. pre- 
mjerowej I. Prystorowej, generała L. 
Żeligowskiego i wojewody wiileńskiego 
Z. Beczkowicza. 

Na następne „punkty porządku dzien- 
mego złożyły się spr ia: prof, 
Jagmina — z dzialalności Iniarskiej Cen. 
tralnej Stacji Doświadczalnej za rok 
1931-32, dyr, K. Wiicza — spra- 
wozdanie rachunkowo - kasowe i naczel- 
nika E .Bokuna — sprawozdanie komi- 
sji rewizyjnej. Sprawozdania te zostały 
przyjęte do wiadomości bez dyskusji, 
przyczem na wniosek komisji rewizyjnej 
wyrażono Zarządowi T-wa _ absolutor- 
jum a jednocześnie podziękowanie za 
dotychczasową owocną działalność, 

Plan pracy na rok przyszły, zrefero- 
wany został przez p. prof. Jagmina, któ- 
ry poruszył szereg aktualnych zagad- 
nień i zadań, wyrastających przed Towa 
rzystwem zarówno w związku z konty- 
nuowaniem poprzednio rozpoczętych 
prac, jak z potrzebą rozszerzenia fromtu 
Iniarskiego. Na tle referatu dotyczące- 
go planu pracy wywiązała się dyskusja 
rzeczowa, w której głos zabierali między 
innymi prezes L. Chomiński, jako przed- 
stawiciel Izby Przemysłowo - Handlowej 
inż. Dembicki, prezes Karczewski, naczel 
nik_Hajdukiewicz i inni, 

Bez dyskusji przyjęto wniosek, zgło- 
szony przez p. dyr. A. Kokocińskiego co 
do zmiany statutu T-wa w kierunku roz- 
szerzenia działalności T-waL niarskiego 
w Wilnie na obszar całej Polski i obie- 
cia opiekii nad innemi krajowemi rošli- 
nami wloknistemi. 

Z wniosków ponadto przyjętych wy- 
mienić należy wniosek, by organizacje 
rolniczo - handlowe przyjmowały z fa- 
briyk nawozy sztuczne tylko w workach 
Imianyich, 

W: końcu obrad jednogłośnie uchwa 
lono wysłać depesze zawierajace vy 
zy wdzięczności do p. premierowej I 
Prystonowej. generała L. Żelicowskiego. 
ministra S. Ludkiewicza i wojewody wi- 
leńskiego Ż. Beczkowicza. 
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Wileński „Tasiemka” w spódnicy 
BANDA TERRORYSTÓW Z ULICY SUBOCZ W WIĘZIENIU 

WILNO. — Przed paru tygodniami 

pisaliśmy, że policja tut. zlikwidowa- 
ła zuchwałą bandę łobuzów, która gra- 
sując na peryferjach miasta, szczegól- 
nie na ul. Subocz i sąsiednich, terro- 
ryzowała właścicieli sklepów i różnych 

przedsiębiorstw, wymuszając okupy i 
różne datki w naturze. 

Banda, wzorując się na swych „ko- 
legach'* warszawskich, wszelki avór 7e 
strony obdzieranych handlarzy likwido 
wała prędko i sprawnie, posługując 

  

(tony pożar W 
BRZEŚĆ. PAT. — 5 b. m. Brzeska Za- 

wodowa Straż Pożarna została zawezwana 
przez burmistrza Białej Podl. do groźnego 
pożaru, jaki wybuchi w Białej. + 

Niezwłocznie wyjechało pogotowie Zawo- 
dowej Straży, składające się z 2 samocho- 
dów, motopompy, oraz 12 ludzi. Również 
Brzeska Ochotnicza Straż Pożarna wydele- 
gowała 1 samochód z pogotowia. 

Na miejsce pożaru straże przybyły ok. 
23,40. Komendę nad całą akcją objął komen 
dant straży zawodowej imroth. - 

Okazało się, iż pożar powstał w dużym 
składzie mebli, przy zbiegu ulic Piłsudskiego 
i Zakościelnej, obok gmachu magistrackiego. 
Pożar objął sąsiednie budynki i zagrażał ca- 
łem miastu. 

Białej Podlagkiej 
Po energicznej akcji ratunkowej, która się 

odbywała w nader ciężkich warunkach, po- 
żar został zlokalizowany o godzinie 2 w no- 
cy. Pastwą pożaru padły dwa dorny, wspom- 
niany skład mebli oraz dach i ściany 3 do- 
miów. Podczas akcji ratunkowej zawalił się 
sufit w jednym z palących się domów, za- 
grzebując trzech strażaków z brzeskiej za- 
wodowej straży, którzy odnieśli poparze- 
nia i potłuczenia. jednego z nich pozosta- 
wione w szpitalu w Biaiej, pozostałych 
dwóch po udzieleniu pierwszej pomocy od- 
stawiono do Brześcia. Straty wynoszą około 
260 tysięcy zł. 

Zaznaczyć należy, że skład mebli, w któ- 
rym wybuchł pożar, dwa dni temu ogłosił u- 
padłość. + 

KATASTROFALNE USUNIĘCIE SIĘ ZIEMI 
WILNO. — Podczas prac przy rozkopy- 

waniu góry, niedaleko wsi Wróblewicze gni. 
ostrowskiej zdarzy: się tragiczny wypadek, 
wskutek  podkopania runęło wzniesienie 
część wzgórza i pod zwaałmi ziemi znależłi 
się robotnicy: Ignacy Liwicki, Paweł Rorko, 
Michał Kłoniewicz. Mimo natychmiastowej 

pomocy dwóch z nich nie zdołano przywró- 
cic do życia. Od uduszenia ponieśli Śmierć 
Liwicki i Rońko, któremu zwały zmiażdżyły 
głowę. Uratowano tylko Kłoniewicza. QOd- 
niósł on bowiem nieznaczne pokaleczenia rąk 
i twarzy. Na miejsce wypadku przybyły wła 
dze śledcze. 

Napad cyganów na wieś 
PO UTARCZCE BANDĘ ROZPROSZONO 

WILNO. — We wsi Słomiańce, 
gm. kozłowskiej, o godz. 9 rane, dn. 
7 b. m., gdy przeważna część chłopów 
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Wscnód słońca g. 3.48 

Zachód słońca g. 20.22 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego w Wilnie. 
Z dnia 7 lipca 1932 roku. 
Z dnia 8 lipca 1932 roku 

Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura ' średnia: --26. 

Temperatura najwyższa: +29. 

Tempeartura najniższa: --15. 

Opad: — 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: stan stały. 

Uwagi: pogodnie. 

URZĘDOWA 
— Wojewoda Beczkowicz wyjechał na ur- 

lop. — Jak się dowiadujemy, państwo woje- 
wodostwo Beczkowiczowie zamierzają Spę- 
dzić czas urlopu p. wojewody w Druskieni- 
kach. 

MIEJSKA 

POŻYCZKA „ARBONU“ DLA 
MIASTA, Pr ja „Airbonu“ wyje- 
dnania połyjoski iw dock 0) na budo- 
wę gładkich jezdni w mieście, będzie roz- 
patrywana przez miejską komisję tech- 
miczną w dniu 11 bm. 

— ZWIĘKSZENIE STAWEK NA 
BUDOWNICTWO DREWNIANE, Popyt 
na pożyczki państwowe, przewidziane na 
budownictwo drewniane, jeśli chodzi © 
Wilno, przeszedł oczekiwania. Kontyn- 
gent kredytów został całkowicie wyczer- 
pany i komitet rozbudowy czyni stara- 
nia o dalszą transzę pożyczki. 

Nowe pożyczki będą udzielane na jesz 
cze bardziej dogodnych warunkach. Mia 
nowicie wysokość pożyczek będzie pod- 
wyższona do 50 proc. kosztów budowy 
(dotychczas 30 proc.) i spłaty będą u- 
skuteczniane nie w 3, lecz w 5 lat. 

— TUMANY KURZU NA ULI- 
CACH. Dozorcy domowi mie bardzo jak 
widać przestrzegają zarządzenie policji 
zwilżania jezdni co kilka godzin, o czem 
świadczą tumany kurzu, unoszące się na 
ulicach (oprócz ul. Mickiewicza), 

Np. ul. Kalwaryjska, tak ruchliwa w 
dzień ( iniestety w nocy), szczególnie 
na odcinku! od mostu do krzyża, staje się 
naprawdę „drogą krzyżową” dla przecho 
dniów, narażonych na wchłanianie ku- 
rzu, unoszącego się więcej niż w tuma- 
nach z mowozabrukowanej jezdni. Na 
moście stoi policjant, sam cały szary od 
kurzu, lecz żeby zareagował i nakazał 
stróżom, wylegującym się stale na tra- 
wie koło domu Zingiera, sumienniejsze 
zwilžanie tego odcinka, jakoś mie widać. 

— ZWYŻKA QOEN. Ostatnio na tar- 
gowiskach miejskich daje się zauważyć 

zmaczna zwyżka cen na nabiał i ar- 
tykuły przywozowe. Rozpoczęcie robót 
polnych i zmniejszona wydajność krów, 
są tego przyczyną. 
„— LICZNE WYJAZDY NA LETNI- 

SKA. Biura meldunkowe są wprost za- 
rzucane kartami wyjazdowemi na letn- 
ska, co tłómaczyć mależy stosowaną о- 
becnie metodą zwijania mieszkań na о- 
kres letni, wobec niemożności opłacania, 
dwu lokali naraz. Jak wiadomo, wyjazd 
czasowy na wieś, bez likwidacji miesz- 
kamia, nie pociągał za sobą obowiązku 
wymeldowania się z ksiąg domowych, 

— LICZBA TAKSÓWEK MALEJE. 
Przeprowadzona ostatnio rejestracja 
taksówek, stwierdziła znaczne zmniejsze 
nie się dorożek samochodowych w mie- 
ście. W porównaniu z rokiem ubiegłym, 
liczba taksówek spadła omal że nie o 50 
procent, bowiem obecnie stanęło do re- 
iestracji zaledwie 63 wozy. 

AKADEMICKA 

— INFORMACJE DLA NOWOWSTĘ 
PUJĄCYCH STUDENTÓW, Koło Che- 
mików, słuchaczy USB. (Wilno Nowo- 
gródzka 22, Instytut Jędrzeja. Śniadec- 
kiego), udziela wszelkich imformacyj 
nowowstępującym, pragnącym poświę- 
cić się studjom chemicznym. W lipcu i 
sierpniu Kolo jest czynme w poniedziałki 
'w godz. 15,30—16. Godziny urzędowania 
we wrześniu będą podane później. Koło 
udziela również informacyj listownie za 
nadesłaniem znaczka pocztowego na od- 
powiedź, 

PRZEMYSŁOWA 
— Z Izby Przemysłowo-Handłowej w 

Wilnie. Scalenie podatku przemysłowego od 
obrotu artykułami objętemi Monopolem Ty- 
toniowym, wyrobami Państwowego Mono- 
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dny i uciekający od rozrywek, i Ber- 
lin — z coraz bardziej panoszącym się 
bandytyzmem — to zestawienie pou- 
czające. 

* * * 

W sprzedaży ukazała się w prze- 
kładzie z niemieckiego książka Artura 
Rundta p.t. „Sowiety tworzą nowego 

człowieka”. Tytuł wskazuje dosyć wy- 
ražnie na intencje autora Nowego czło- 
wieka — czyli innego, odmiennego cał 
kowicie od człowieka Europy Zachod- 
niej. Czy ten nowy człowiek jest le- 
Pszy od zachodniego? —— Artur Rundt 
Stara się w charakterystyce žycia $с- ` wieckiego zachować obiektywizm, czy 
telnik wszakże czuje, że Sympatje au- 
tora są po stronie Sowietów. 

W pracy nad tworzenieni nowego 
Człowieka najwięcej uwagi poświęca 
SIĘ — rzecz naturalna — młodemu po- 
oleniu. Dlatego też Rundt poświęca 

Fl Sprawie cały rozdział i jaknajdokła 
roc] omawia wychowanie dziecka w 
stroju komunistycznym. 

Co jest najbardziej ! / 4 jbardziej uderzające w 
czych metodach _ wychowaw- 
x e — Tępienie wszelkich ambicyj 
sobistych i wpajanie na ich miejsce 

\ 

ambicyj zbiorowych, kultu kolektywi- 
zmu. 

To pierwsze. Po drugie: 
pianie nienawiści do starego Świata 
chrześcijańskiego i burżuazyjnego, ©- 
raz budzenie w dziecku wiary, że ży- 
je ono w wielkim momencie dziejowym 
kształtowania się _ najdoskonalszych 
torm życia, które niesie komunizm. 

A wreszcie: system wychowawczy 
čąžy do zabicia w dziecku pierwiast- 
ków uczuciowych. Kult absolutnej trze 
źwości i realizmu — to trzeba wypie- 
lęgnować w najmłodszych obywate- 
lach Z.S.S.R. 

— W Rosji — powiada Rundt —- 
oddawna zaginął uśmiech, i nie szukać 
tam ludzi o pogodnem obliczu: jest na- 
tomiast świat zacietrzewionych  fana- 
tyków, teror przełamywania starych 
form bytu i piatiletka. 

* * * 

WSZCze- 

Uzupełnieniem tych metod wycho- 
wawczych, opisywanych przez Rundta, 
może być to, co w ostatnich numerach 
„Wiadomości Literackich” pisze o Ro- 
sji Antoni Słonimski. 

I on zwiedzał wspaniały „Dworiec 
Truda* w Moskwie, gdzie mieści się 
wzorowy zakład opieki nad dzieckiem. 

  

I on widział wszystkie kolektywne wy 
niki wychowania. I nie ukrywa tego, 
jak pięknie „Dworiec Truda* jest urzą 
dzony. 

Ale potem tak pisze: 
— W zakładzie jest około dwustu 

miejsc. Dostaje się tu nikły niezmiernie 
procent dzieci rodzących się w trzy- 
miljonowej Moskwie. Olbrzymia więk- 
szość dzieci wałęsa się po podwórzach, 
pije wodę z kałuż ulicznych, dzień ca- 
ły spędza na brudnej ulicy.. Widziałem 
zupełnie małe dzieci na ulicy bardzo 
pzźnym wieczorem. Kontrast między 
wychowaniem ulicznem a „Dworcem 
Truda* jest większy, niż między daw- 
ną szkołą paziów a żydowskim chede- 
rem“. 

Więc ostatecznie prawdziwe obii- 
cze „nowego człowieka” jest bieguno- 
wo dwoiste: z jednej strony ci, których 
wychowa „wzorowo' Dworiec Truda 
— nieliczni uprzywilejowani, z drugiej 
zaś — wielkie tłumy tych, których wy- 
chowa ohydna ulica. 

Która z tych dwóch nierównych 
warstw zwycięży ' w przyszłości, i ja- 
kie będą następstwa, gdy właśnie zwy 
cięży ta druga: tłumy brudnych dzieci 

ulicy? dox. 

była zatrudniona przy sianokosach, do 
wsi wtargnęła banda cyganów, doko- 
nując manóstwo kradzieży i porywając 
z pobliskiego pastwiska 6 koni oraz 6* 
letniego Stanisława Górkę, który bawił 
się na łące. 

Na wieść o najeździe cyganów w 
pogoń wyruszyło kilkunastu poszkodo- 
wanych, uzbrojonych -w cepy, kose i 
drągi. Obóz cyganów dognali włościa- 
nie niedaleko wsi Mućki, w lesie, gdzie 
cyganie odpoczywali. Między cygana- 
mi a ścigającymi wywiązała się formal 
na bitwa, w czasie której padł ugodzo 
ny śmiertelnie kosą Mikiroi Nyrkin, cy 
gan. Kilku włościan i cyganów odnio- 
sło ciężkie pokaleczenia. 

Mieszkańcy wsi Słomiańce odebral: 
wszystkie skradzione rzeczy, konie o- 
raz 6-letniego chłopca. Na miejsce wy- 
padku przybyła policja, która prowa- 
dzi dochodzenie. 
i i as Aa RYJ 

polu Spirytusowego, solą, losami Loterji Pań 
stwowej oraz cementem. — lzba P. - H. w 
Wilnie podaje do wiadomości, że rozporzą- 
dzenie Ministra Skarbu ogłoszone w Dz. 
Ustaw Nr. 54 z dn. 30 czerwca r. b. (poz. 
529 i 531) wprowadza od dnia 1 lipca pobór 
scalonego podatku przemysłowego od obro- 
tu artykułami objętemi Monopolem Tytunio- 
wym, wyrobami Państwowego  Monopoiu 
Spirytusowego, solą kuchenną (jadalną), by 
dlęcą i przemysłową, losami łoterji Państwo 
wej oraz od obrotu cementem. Do opłaca- 
nia podatku obowiązane. są: Dyrekcja Pol- 
skiego Monopolu Tytuniowego, Dyrekcja 
Państwowego Monopolu Spirytusowego, Biu. 
ro Sprzedaży Soli, Generalna Dyrekcja Lote- 
rji Państwowej i cementownie. 

Scalony podatek przemysłowy wynosi: 
a) 4 proc. od całkowitej sumy prowizji (ra- 
batu, różnicy ceny towaru i t. p.), udziela- 
nej przy sprzedaży artykułów, objętych Mo- 
nopolem Tytuniowym, wyrobów Państwowe 
go Monopolu Spirytusowego, soli kuchen- 
nej (jadalnej), bydlęcej i przemysłowej: b) 
3 proc. od całkowitej sumy prowizji, udzie- 
lanej przy sprzedaży losów loterji Państwo- 
wej i c) 2,6 proc. od całkowitego przycho- 
du brutto za cement, osiągniętego przez ce- 
mentownie. 

Do tak obliczonego scalonego podatku 
przemysłowego dolicza się 10 proc. nadzwy- 
czajny dodatek oraz dodatek na rzecz związ 
ków komunalnychw wysokości jednej czwar 
tej części scałonego podatku. 

Scaolny podatek przemysłowy obejmuje 
wszystkie fazy obrotu w handlu wymienio- 
nemi wyżej artykułami monopolowemi w sta- 
rie nieprzerobionym, zaś scalony podatek od 
cementu obejmuje wszystkie fazy obrotu ce- 
mentem w stanie nieprzerobionym od cemen 
towni do konsumenta, przyczem za konsu- 
nienta uważa się nabywcę, który nabyty ce- 
ment przerabia lub zużywa. P 

Przedsiębiorstwa handlowe  sprzedające 
artykuły objęte scalonym podatkiem, wolne 
będą od podatku przemysłowego od obrotu, 
przypadającego od tranzakcyj dokonanych 
temi artykułami. Przedsiębiorstwa te jednak 
będą obowiązane do uiszczenia podatku prze 
mysłowego na zasadach ogólnych zarówno 
od obrotów osiągniętych przed wejściem w 
życie niniejszego rozporządzenia (1.VII 32 r.) 
jak też od obrotów osiągniętych ze sprzeda- 
ży towarów posiadanych w dniu 1 lipca r. Э. 
na składzie. 

RÓŻNE 
— WYSTAWA PAMIĄTEK KRó- 

LEWSKICH Z BAZYLIKI. W ubiegły 
czwartek w lokalu oddziału sztuk: przy 
Urzędzie Wojewódzkim odbvło się pod 
przewodnictwem prof. Ruszczyca: posie- 
dzenie sekcji historyczno - artystycznej 
Komitetu Ratowania Bazyliki, Omawia- 

się kijem i nożem, a nierzadko też i bro 
nią palną. 

Szajka działała bezkarnie przez 
czas dłuższy, strachem trzymając swe 
ofiary w szachu i tylko dzięki zbytniej 
zachłanności swych członków znalazła 
się w styczności z policją. 

Zadenuncjował terrorystów pewny 
właścicel piwiarni, któremu  zdemolo- 
wano lokal, gdy odmówił płacenia ha- 
raczu. 

Wówczas to, jak wiadomo, areszto- 
wano przywódczynię bandy Julję Ko- 
stecką i jej trzech spólników. Obecnie 
zaś doaresztowano jeszcze męża Koste 
ckiej i dwóch ukrywających się dotych 
czas członków bandy. 
KT IAEZZECZT YO PFR TECYCZZCTZYONE: RAT 

WYJĄTKOWY UPAŁ 
Anna Paszulejcowa (Niemiecka 22), 

poznała się wczoraj — wyjątkowo upal- 
my dzień — poznała się na ulicy, nie py- 

któe; pomdeiawii s йе ТОЛ Miko óry iwił się poi policji o 
Józef Iwaszkiewicz (Piłsudskiego 5). 

Poszli na Trzy! L — wy- 
jątkowio upalny dzień — musieli się roz- 
marzyć, w kawalerze wezbrały upały — 
ale niewiasta narobiła gwałtu. Kawaler 
— mimo wyjątkowy upał — rzucił się 
błyskawicznie do ucieczki. Wpadł na. po- 
licjanta, został ujęty. Pójdzie do więzie- 
nia za występek przeciw moralności. 

PŁACĄ — NIE PŁACĄ 
Gospodarz domu przy ul. Jeziornej 3 

twierdził, że Anna Gadzisiewiczowa z 
dwoma córkami nie płacą mu komorne- 
go, Gadzisiewiczowa z dwoma córkami 
twierdziła, że płacą, nawet zgóry, 

Spór rozstrzygnięto wczoraj na po- 
dwórzu domu, zapomocą rękoczynów.— 
Mimo nierówne siły — jeden na trzy— 
gospodarz odniósł zwycięstwo: Gadzi- 
iewiczową musiano przenieść z placu 

boju do łóżka. 
RUB ERZEDTRSTRETROCKK ROTY 

no tok prac w Katedrze i w kaplicy św. 
Kuzimierza. 

Ponadto poruszono sprawę urządze- 
nia wystawy paiuiątek, znałezionych w 
grobach królewskich. Wystawa ma być 
urządzona w jesieni r. bież. Po posiedze- 
niu komisja obejrzała na miejscu prace, 
prowadzone w Bazylice. 

ZARZĄD ZW. STRZELECKIEGO, 
W dniu 7-go lipca br. w lokalu Komen- 
dy Podokręgu Ź. S. odbyło się orgamiza- 
cyjne zebranie mowiowybranego Zarządu 
Podokręgu Związku Strzeleckiego, na 
którem Zarząd Podokręgu ukonstytuo- 
wał się następująco: 

Ob, Dr. Dobaczewski Eugenjusz — 
prezes, ob. Biernacki Marjan — wicepre- 
zes i skarbnik, ob. Trzaska - Pokrzewiń 
ski — sekretarz, ob. prof. Staniewicz Wi 
told — przewodniczący sekcji! P. R., ob. 
prof. Hiller Stanisław — iczą- 
cy sekcji W, O., ob. Pełczyńska Wanda 
—- przewodn. sekcji propagandy i prasy, 
ob. inż. Peczke Edward“ — przewodni 
czący sekcji pomocy, ob. ks. Nowak Ed- 
mund — członek Zarządu, ob. Matuszkie 
wiez Mieczysław: — członek Zarządu, ob. 
Stubiedo Ėdward — członek Zarządu, 
ob. Bajer Stefan — członek Zarządu, ob, 
Rytel Wacław — zastępca skarbnika, ob. 
Bieliński Kazimierz — zast. przew. sek- 
prop. i prasy, ob. Wendorff Antoni — 
zast. sekretarza. 

— Wycieczka Zw. Strzeleckiego do Trok. 
Wyjazd dziś o godz. 20 min. 45. Koszta po- 
dróży 1,50 zł. Nocleg na miejscu bezpłatny. 
Powrót w niedzielę o godz. 20 min. 40. Na 
miejscu wiele niespodzianek 2 okazji zakoń- 
czenia świetlicy. 

Udział w wycieczce biorą: Akademicki 
Oddz. Z. S. z Komendantem Ob. kompanij- 
nym Wł. Surożen, członkonie 1 i2-go oddz. 
żeńskiego, członkowie trzech oddz. męskich 
oraz zawsze mile widziani goście. Zbiórka 
uczestników dziś na dworcu o godz. 19. min. 
30. Kierwonikiem wycieczki jest ob. St. Wa- 
wrzyńczyk. 

— Do Komisarzy spisowych w Wilnie. 
Zawiadamiam, że odznaki za udział w Il Po- 
wszechnym Spisie Ludności R. P. (9 grud- 
nia 1931 r.), będą wydawane w Centrainem 
Biurze Statystycznem przy ul. Domin'kat:- 
skiej 2, w dniach: 9 i 11 lipca r.b. w g0- 
dzinach urzędowych. 

m ski . Nagur: 
Naczelny Komisarz Spisowy m. Wilna. 

— Wystawa Moniuszkowska w ogro- 
dzie Bernardyńskim, zakańcza swą misję 
kulturalną. — Nieodwolalne zamknięcie wy 
stawy nastąpi dnia 10-lipca o godz. 8 wie- 
czór. Od godz. llej zrana można już oglą- 
dać zgromadzone mnóstwo wzruszających 
pamiątek, związanych z życiem i twórczo- 
Ścią naszego wielkiego pieśniarza Stanisława 
Moniuszki. 

— NIEDBALSTWO. Przy zbiegu u- 
lic Dyneburskiej i Ponarskiej, wobec ist 
niejącego tu głębokiego rynsztoka, urzą- 
dzony jest pomost drewniany dla ruchu 
kołowego. RZ 
ž W OŚ tym przed kilku dniami 
została. wyłamana jedna ma calej 
jego szerokości. Mimo że uszkodzenie to 
istnieje od trzech czy czterech dni, o na- 

  

   

  

— Kąpiel w miejscach niebezpie- 
cznych. — Mimo ustalenia punktów 
dla kąpieli na Wilji (od więzienia woj 
skowego do Tuskulan) ostatnio daje 
się zaobserwować  nieprzestrzeganie 
tych miejsc, bowiem całe tłumy kąpią- 
cych się niemal pod okiem policji u- 
żywa kąpieli na rzece w miejscach nic- 
bezpiecznych. Nie można się tedy dzi- 
wić, że w ostatnich dniach zanotowa- 
no szereg utonięć. Szczególnie uwidacz 
nia się to koło mostu Zielonego, gdzie 
urządzane są poprostu konkursy р!у- 
wackie. Policjant na moście reaguje je 
dynie w stosunku do przechodniów, 
którzy zatrzymują się przy barjerach, 
aby lepiej widzieć pływających mk - 
dzieńców. 

  

TEATR I MUZYKA 
— „Od kanapy... do fotela" w Lutni, Dziś 

9 lipca o godz. 8.15 wesoła, pełna 
pogody i słońca komiedja Coolus'a i Rivoi- 
re'a „Od kanapy... do fotela". Iście gallijski 
humor tej komedji pozwała widzowi spędzić 

  

wesoło wieczór w Lutni. Przez cały czas 
widownia rozbrzmiewa śmiechem a liczne 
brawa świadczą, iż zabawa trwa w całej 

pełni. - 
— Ostatnie dni „Chaty za wsią“ 

dzie po-Bernardyńskim. Dziś, w sobotę, 3 
lipca o godz. 8.15 przedostatni raz wielki 
dramat życiowy według powieści Kraszew- 
skiego p.t. „Chata za wsią”. Poza 
nie frapującą treścią „Chata za wsią* 
maicona jest oryginalnemi tańcami spiewa- 
mi, co czyni ją widowiskiem barwnem i me- 
lodyjnem, a udział licznych chórów, staty- 
stów i baletu wprowadza do sztuk dużo ru- 
chu i werwy. 

POPOŁUDNIÓWKA NIEDZIELNA: 
— „Awantura w raju* w Ogrodzie po- 

Bernardyńskim. — W niedzielę 10 lipca, o 
godz. 4-ej pp. po raz ostatni ukaże się jako 
popołudniówka arcywesoła farsa Arnolda i 
Bacha „Awantura w raju". Ceny miejsc zni- 
żone. Gz wyśmienita. 

— Zapowiedź premjery w Ogrodzie pe- 
Bernardyńskim. — Najbliższą premjerą ds 
jednej z głównych ról ukaże się po raz pierw 
= w Wilnie urocza artystka M. Grelichow- 
ska. 

w ogro- 

   

— „Chata za wsią* w Parku Želigow- 
skiego. W niedzielę 10 lipca o godz. 8.30 po 
raz ostatni ukaże się „Chata za wsią” na 
wolnem powietrzu w Parku Żeligowskiego. 
Dyrekcja Teatrów, aby udostępnić „Chatę 
za wsią" jaknajszerszym rzeszom widzów — 
zniżyła ceny, a więc miejsce przed estradą 
1.20 zł. bilet wejściowy 40 gr. ulgowy 30 gr. 
W dniu tym „Chata za wsią* idzie po raz 
ostatni w sezonie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Spóźniony romans. 
CASYNO — Zabójstwo w hotelu. 
PAN — Wyrok morza. 
HOLLYWOOD — „Całuję twoją dłoń 
STYLOWY — „Serce na ulicy”. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Ko- 

ziełło Karolina, lat 27, mężatka (Płocka 8) 
w celu pozbawienia się życia wypiła esencji 
octowej. Desperatkę odwieziono do szpitała 
Sawicz w stanie niezagrażającym życiu. 
— OKRADZIONY SKLEP. — W dniu 7 

b. m. Bezdel Alfons (Kalwaryjska 105) za- 
meldował o kradzieży z niezamkniętego skie 
pu różnych artykułów spożywczych, oraz 
mydła łącznej wartości 200 zi. 

— Zginął rower. — Z klatki schodowej do 
mu nr 12 przy ul. Biskupiej na szkodę Pup- 
ko Lejby (Wiłkomierska 81), został skradzio 
ny rower wartości 100 zł. Ustalono, iż kra- 
dzieży tej dokonał Borysewicz Stanisław 
(Połocka 4), którego zatrzymano. 

— Złodziej samochodowy. — Z taksówki 
na ul. jagiellońskiej. na szkodę Moszczyn- 
skiego Mikołaja (Węglowa 19) zostało skra 
dzione koło wartości 100 zł. Ustalono iż kra- 
dzieży tej dokonał Polaczek -Jochel (Sofja- 
niki 15), którego ze skradzionem kołem za- 
trzymano. $ 

— ARESZTOWANIE FAŁSZERZA. 
Przez tut. Wydział śledczy został zairzy- 
many  Orbach  Józef-Lejba, poszukiwany 
przez prokuratora Sądu Okręgowego w Bia- 
łymstoku za fałszerstwo weksli. Wymienione 
go przesłano do władzy poszukującej. 

— ZWŁOKI TOPIELCA. — W dniu 7 
b.m. zostały wydobyte z rzeki Wilji około 
mostu Zwierzynieckiego zwłoki topielca Ty- 
tusa-Kazimierza, który, jak notowaliśmy, u- 
tonął onegdaj podczas kąpieli. 

BUDSŁAW 
— BÓJKA. — W jednej z restaura- 

cyj w Budsławiu między handlarzami wy- 
nikła bójka w czasie której otrzymał kilka- 
naście ciętych ran w piersi i głowę Kazimierz 
Krassowski z N.-Trok. Krassowskiego w sta 
nie ciężkim odwieziono do szpitala. Spraw - 
ców pobicia gokalisa Antoniego i innycn are- 
sztowano. 

Z POGRANICZĄ 
— RYBACY POD OBSTRZAŁEM. 

Przedwczoraj wieczorem rybacy łowiący ry- 
bę w rzece Niemnie w rejonie Druskienik za 
stali ostrzelani ogniem karabinowym przez 
strażników litewskich. Jedna łódź wyszła ca 
ło z obstrzału i szczęśliwie przybiła do brze- 

polskiego, natomiast łódź rybaka Andrze 
ja Barańskiego dostała się w ręce strażników 
litewskich. 
W dniu wczorajszym na skutek interwen- 

cji Litwini zwrócili Barańskiego z łodzią. 
  

Wycieczkowicze spadli 
z urwistego brzegu 

prawie jego nikt dotychczas nie pomy © WILNO. — Przedwczoraj w dzień w Ka- 
ślał! — Wczoraj w: południe miał już gojince usunął się niespodziewanie pas ziemi 
miejsce pi nieszczęśliwy wypar 
dek: koń > platformą ciežarową wpadl 
przednią nogą w dziurę i runął na jezd- 
nie, tlukąc się boleśnie! Tylko jakimś 
trafem nie złamał nogi; ledwie go ludzie 
podnieśli. Tuż za mostkiem znajduje się 
postój platform ciężarowych, wobec cze- 
go wypadek podobny może się powtórzyć 
Slusznie więc woźnice pomstują na: nie- 
dbalstwo naszych władz miejskich. 

Głowa Hermesa 
Badania nad zabytkami, odsłonię- 

temi w czasie remontu ściany zewnętrz 
nej (od strony Bazyljańskiej) Ostrej 
Bramy, są w toku i nie będą zakończa 
ne wcześniej, niż w przyszłym tygod- 
niu. 

W danej chwili możemy zakomuni- 
kować, pewien interesujący i nieocze- 
kiwany szczegół, który ujawnił się po 
odczyszczeniu t. zw. Głowy Zygmunta. 

Niewyraźny przed odczyszczeniem 
zarys jej nakrycia głowy, przypomina- 
jący czapkę wielkoksiążęcą, nasuwał 

na Ostrej Bramie 
początkowo najrozmaitsze przypuszcze 
nia. Obecnie, po całkowitem odczy- 
szczeniu, zdaje się nie ulegać wątpli- 
wości, że jest to głowa Hermesa; a to 
ze względu na widoczny kształt antycz 
niej czapki uskrzydlonej. 

Czy jest to istotnie głowa bożka 
greckiego, a jeśli tak — to w jakim ce 
lu umieszczono ją ongi na Ostrej Bra- 
mie —wykażą badania fachowców, 
przeprowadzane właśnie z całą skru- 
pulatnoscią. 

nadbrzeżnej. й 
W'tym czasie nad brzegiem siedziało to- 

warzystwo wycieczkowiczów z Wilna, które 
nim się zorjentowało, już dwóch z pośród 
nich znalazło się w bezpośredniem niebezpie- 
czeństwie i po chwiii wraz z esypującą się 
ziemią potoczyło się w dół do Wilji. 

Na szczęście stroma w tem miejscu góra 
zwaną „Łysą* uniemożliwiła zatrzymanie 
się na swych stokach, tak że spadający (pan 
JKP>zZ narzeczoną) wpadli do wody. 

Umieli oboje pływać, więc wyszli ż opre- 
sji względnie cało, jeśli nie liczyć zadraśnieć 

FABRYKA 
i SKŁAD M EBLI| 

A. WILENCIN I i 
Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1848. 
Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

i t.p.Ceny znacznie zniżone, 
  

 



Pamiątki polskie w Szwecji 

  

Nad jeziorem Maelar pod Sztokhol- 
mem. istnieje do dziś dnia zamek Grips- 
holm, pochodzący z 16-g0 wieku. W zam 
ku tym urodził się Zygmunt Waza, póź- 
miejszy król szwedzki i polski. W ha- 
lach zamkowych znajduje się mnóstwo 
portretów historycznych osobistości z 
ówczesnych czasów, jak np. króla Stani- 
sława Leszczyńskiego. i jego małżonki 
Katarzyny Opalińskiej (malowane przez 
J. Starbusa), Jana Kazimierza (malował 

Daniel Shultz), Augusta II i jego mał- 
żonki, Augusta II i jego małżonki. — 
'Twórcą tych czterech ostatnich portre- 
tów: był słynny w ówych czasach malarz 
de Silvestre. Dalej znajdujemy tam por- 
tret króla Stanisława (Augusta Poniatiow 
skiego, malowany przez jego nadworne- 
go malarza Pacciarelliego. 

Na zdjęciu naszem widzimy pokój, w 
którym urodził się Zygmunt LII Waza i 
w kitórym więzieni byli jego rodzice, 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
Casino: „O krok ed hańby" 

Streszczenie: Jam (Wemter Fuette- 
rer), mieprawy sym jakiegoś bogacza i 
prostej kobiety (S. Svobodova), kocha 
młodziutką Betty, która, pragnąc dostat- 
ków i użycia, chętnie zostaje przyja- 
ciółką bogatego starca. Okazuje się, że 
jest tt oojciec Jana. 

W poszukiwaniu pracy Jam przyjmu- 
je posadę kelnera: w nocnej restauracji, 
i tu mastąpi przypadkowe spotkanie z 
Betty, op.ywającą już w: zbytki i rozko- 
sze. Za malmową przewrotnej kochanki, 
Jam zaczyna prowiadzić dom gry, za co 
dostiaje sie do więzienia. 

Ale tam — na świecie — jest inna 
dziewczyna, która skrycie kocha Jana, 
'To jego (towarzyszka z lat dziecięcych— 
Luiza (Zdenka Listova). Znalaziszy się 
w pewnym momencie (po śmierci babki ! 
bez środków do życia, Luiza ulega pod- 
szeptom Betty i wpad aw ręce handlarza 
żywym towarem. Owego dnia, gdy Jan 
opuszcza więzienie, Luiza ma wyjechać 
za Swym patronem do Bukaresztu. W v- 
stallniej chwóli Jan ratuje Luizę, której 
miłość ocenił dopiero w więzieniu — i 
są, szczęśliwi. 

Ocena: Starszawy to niemy film <ze- 
ski, do którego z trudem dorabia się pły 
tową i plytką ilustrację muzyczną. Na- 
łeży do okresu ząbkowania czeskiej ki- 
nematografji — i dlatego możemy mu 
wiele wybaczyć. 

Wybaczyć mianowicie dłużyzny w ak 

cji: możnaby z niego ze trzy dobre fil- 
my wykrajać, Dalej — naiwności psy- 
chologiczne: słabo uzasadniony upadek 
Betty;  niewyzyskane psychologicznie 
spotikanie ojca z synem w: obecności dzie 
wiczyny, która była jego kochamką; łat 
włość, z jaką Luiza ulega namowom han- 
dlarza żywym towarem; ślamazarność w 
wielu wypadkach Jana, który fizycznie 
ma być właśnie situprocentowcem itp. 

Dalej — wybaczyć należy filmowi nie 
prawdopodobieństwa zakończenia, robio- 
ne par force, aby tylko doprowadzić do 
happy eridfu: wyjście Jana z więzienia 
i akurat — w tej samej chwili — błys- 
kawiczne uratowanie Luizy jest mocno 
naciągnięte, 

Nakoniec — wybaczyć należy nadu- 
żywianie przez reżyserję środowiska i 
nadmiaw typów, jak również sentymen- 
talnio - ekliwy wstęp i epilog. 

Film czeski odznacza się wogóle 
szczęśliwym doborem typów ludzkich, re 
prezntujących różne środowiska, W fil- 
mie omawianym jest ich zadużo: reali- 
zator tego filmu, widać, przekonany, 
że tworzy „awcydzieło”, zatracił miarę. 
1 ten brak miary i równowagi artystycz- 
nej cechuje wogóle „Krok od hańby*. I- 
stotnie, jeszcze jeden krok, a film mógł- 
by stać się hańbą. Jeśli nią nie jest, to 
tylko dlaliego, że urodził się w: okresie 
„niemowięctwa'* kinematografji czeskiej 
i dlatego tylko możemy mu wiele wyba- 
czyć. W. 

   

  

Trochę o jutrzejszym meczu 
POLSKĄ — SZWECJA 

Już jutro, na świetnym stadjonie warszaw 
„skiej Ligji odbędzie się od dawna oczekiwa- 
ne z niecierpliwością przez polski świat spor 
towy, spotkanie piłkarskie pomiędzy najlep- 
= jedenastką Szwecji a reprezentacją Pol- 

W związku z tem nie od rzeczy będzie 
przypomnieć, że ze Szwecja walczyliśmy już 
niejednokrotnie. Wynik tych walk był roz- 
maity. 

Pierwsze zwycięstwo odniešlišmy nad nią 
w roku 1922, a więc równo przed 10 laty 
w Sztokholmie. Było to wogóle pierwsze zwy 
cięstwo reprezentacji Polskiej w spotkaniaci 
międzynarodowych. 

* Odtąd rozwój piłki nożnej postępował w 
Polsce stosunkowo szybkiemi krokami i gdy 
przed dwoma laty drużyna nasza zawitała 
do stolicy północnych piłkarzy, wyjechała 
stamtąd ponownie w charakterze zwycięz- 
ców, okłaskiwanych przez trzydziestotysięcz 
ny m przyglądającej się ich grze publicz- 
no: 
я Jaki będzie wynik meczu niedzielnego — 
trudno narazie przewidzieć, 

Kapitan związkowy PZPN p. Kałuża wy 
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stawił najlepsza jedenastkę, jaką tylko obec- 
nie mógł .rozporządzać. 

W skłąd jej wchodzą: Albański (Pogoń), 
Bułanow (Połonja), Martyna (Legja); Ko- 
tlarczyk Józef (Wisła), Kotlarczyk Jan (Wi- 
sła), Mysiak (Cracovia); Szczepaniak (Po- 
ionia), Matias (Pogoń), Nawrot (Legja), 
Pazurek (Garbarnia) oraz Bator  (Garbar- 
nia). 

Jak widać z powyższego, najsilniejszą czę 
ścią naszej reprezentacji będzie napad. Gra- 
cze z tej piątki wykazali ostatnio poważne 
zaawansowanie techniczne i dlatego przypu- 
szczać należy, że bramka gości dość czę- 
sto będzie miał trudności z wyłapywaniem 
ich piłek. 

Mniej natomiast dodatnio przedstawia się 
trójka pomocy, w której szczególnie poważ- 
ny spadek formy przejawił w ostatnich me- 
czach środkowy pomocnik. 

Pomimo to całość reprezentacji polskiej 
została dobrana dość szczęśliwie, wobec cze 
go nie będzie wielką zarozumiałością o ile 
powiemy, że i z niedzielnego spotkania mu- 
simy wyjść zwycięsko. Zaś. 
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STATKI NA RZECE WILJI Ё 
14, 15. 16, 17, 18, 19.30 i 20. 

Z Warek 7, 8, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14 30, 15.30, 16.30, 17.30, 1830, 20. 
W soboty, niedziele i dnia świąterzne statki kursują co pół. godziny. 
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Tajemnica Kelthpoci- Square 
- ROZDZIAŁ XVIII 

SENSACJA „ROBOTNICZEJ 
PSZCZOŁY* 

Dwa dni później, t.j. 9-go marca, 
po-wyjściu porannych gazet, cały Lon 
dyn zakłopotał się i zadygotał od no- 
wej sensacji: „„Morderstwo w domu 

przy Keithpool-są.“ 
Gazetę „Robotniczą Pszczołę* roz- 

chwytano. jeden z piszących w niej 
dziennikarzy okrył ją sławą, wykazu- 
jąc wielką przedsiębiorczość i odwa- 
gę i wyprzedzając wszystkich innych 
reporterów. 

Policja zachowywała się dziwnie 
biernie, jakieś cienie, tajemnicze wie- 
Ści rozpełzły się po mieście. Prasa po- 
stanowiła więc wdać się w tę sprawę i 
w rezultacie rozpoczętych poszukiwań, 
wykryta została straszna zbrodnia. 

Oto co się stało: 

jego chłebodawcy, narażając się na 
posądzenie o kradzież, lub rabunek! 
Nie będziemy tutaj zdradzać jego taje- 
mnicy i opisywać, jaką drogą dostał 
się do wnętrza zamkniętego domu. -- 
Dosyś, że przeniknął za jego mury 
przekonał się, że ktoś już był tam 
przed nim. Drzwi od ogrodu były zam- 
knięte, ale okienko nad niemi rozbite i 
jasnem było, że ktoś właził przez nie 
do. domu. Nieznajomy ten skorzystał z 
nadłamanej drabinki, by dostać się na 
mur, łamiąc ją doszczętnie. Nasz kore- 
spondent dał sobie rady 'w podobny 
sposób. Ostrożnie posuwał się poomac 
ku w nieznanym i pustym domu. Wre- 
szcie znałazł się w gabiniecie Samuela 
Boyde'a. 

„Zdawało się, że nic nie naruszyło 
normalnego stanu tego pokoju: kasa 5- 
gniotrwała była zamknięta, szuflady 

„W celu wyjaśnienia, czy rewizja nietknięte, papiery leżały porządnie na 
w domu Samuela Boyde'a nie rzuci ja- 

kiegoś nowego światła na sprawę za- rzem. Współpracownik nasz zaczynał Sa 
ginięcia Abla Death, współpracownik już żałować lekkomyślnego kroku, gdy nia 
naszego pisma przekradł się do domujego wątpliwości zostały nagle rozwia-jedn 

OK OO I AO O KENA Z NSZZ ROG RZADSZE TERE ETA sai eg 

Wydawca: Stanistaw Mackiewicz. 

biurku, a rzeczy były obrośnięte ku- 

  

  

  
młodzieży — „Czuj duch* czasopismo 

— Nr. 6 — 7. Już dawno odczuwało się na 
terenie Wielkopolski i Pomorza brak czaso- 
pisma harcerskiego o urozmaiconej treści i 
z dziedziny technicznej i beletrystycznej. Do 
brze się stało, że Akad. Koło Harcerskie im. 
Heljodora Święckiego w Poznaniu wzno- 
wiło z bieżącym roku wydawanie „Czuj 
Ducha". Jak z pierwszych sześciu nume- 
rów, które się już ukazały, można wniosko- 
wać, „Czuj Duch'*, dobrze spełni swoje za- 
danie. | treścią i szatą zewnętrzną zupełnie 
cdopowiada zadaniom czasopisma młodzieży 
harcerskiej. Łamy jego zasilają wybitne 
pedagogiczne. Na specjalne wyróżnienie z. 
sługuje numer jubileuszowy, wydany w ina- 
ju, z okazji 20-lecia Harcerstwa Wielkopol- 
skiego. 

— „Droga“. — Nr. 7—8. Treść: Staniey 
Philipson: Zagadka Kryzysów  Gospodar- 
czych. — Kazimierz Zakrzewski: Horyzonzy 
-— juljusz Kleiner: Poeta bezkresności 1 u- 
miaru. — N. Kleinowa: Goethe i Napoleon. 
— Stefan Flukowski: Wieczorny sen.— Jerzy 
Mieczysław Rytard: Dalekie spojrzenie (It). 
— Roman Kołoniecki: Wiersze nieprzyjazne. 
— Franciszek Lansdorf: Zagadnienie prawi- 
cy w Polsce (Il). — Bolesław Kielski. No- 
wa organizacja nauczania i wychowania w 

Polsce. — Sprawy polskie. — Z życia za- 
granicy. — Plastyka. — Książki. 

Cena numeru 3 zł. 
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Radio wileńskie 

SOBOTA, DNIA 9 LIPCA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dzien 

ny. 15.15: Rimskij-Korsakow „Szeherezada“ 
(płyty) 15.25: Komunikat meteorologiczny. 
15.30: Wiawomości wojskowe. 15.40: Audy- 

cja dla dzieci. 16.05: Koncert dla dzieci. 

16.40: Przegląd wydawnictw perjodycznyci. 

17.00: Muzyka. 18.00: „Nowe państwo Man- 

džurskie“. odczyt. 18.20: Koncert życzeń 

(płyty). 19.15: Tygodnik litewski. 19.30: Pro 
gram na niedzielę. 19.35: Prasowy dziennik 

radjowy. 19.45: „Rewja wiošlarzy“  feljeton 
20.00: Muzyka lekka. 20.45: „Na widnokrę- 
gu'. 21.00: Muzyka lekka. 21.55: Komunika- 

ty. 22.0: Koncert chopinowski. 0: Wia- 

domości sportowe. 22.50 Muzyka taneczna. 

23.00: „Słuchowisko „Laska pana Hipolita” 

według powieści Tadeusza Rittnera „Duchy 

w mieście”. 23.30: Muzyka taneczna (płyty) 

  

Giełda warszawska 
Z dnia 8 lipca 1932 roku. 

WALUTY I DEWIZY: 

Belgja 124,10—124,41—123,79. 
Holandja 360,25—361,15—359,35. 

Londyn 31,90—31,87—32,03—31,73. | 
Nowy York kabel 3,924—8,044— 3,904. 
Paryż 35,05—35,14-—34,96. 
Praga 26,38—26,44—-26,32. 

Szwajcarja 174,15—174,58- 173,12 
Berlin w obrotach prywatnych 

Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. pożyczka budowlana — 36,50-- 
36,70. Inwestycyjna 91,25, 5 proc. konwer- 

syjna 35,75, 5 proc. kolejowa 29,50. 4 proc. 

dolarowa 47,50. 7 proc. stabilizacyjna 47,50 
-—48. Setki — 56..8 proc. L. Z. BGK i BR, 
oli. BGK 94, te same 7 proc. 83 
obl. bud. BGK 93.4 i pół proc. L. 
skie 35. 8 proc. warszawskie 36- 
56,38. 8 proc. Piotrkowa 50. 10 proc. Sied'ec 
51550. Tendencja mocniejsza. 

AKCJE: 

Bank Polski 70. Cukier 18,25—18. Haber 
busch 46. Lilpop 11,50—12. Tendencja prze 
ważnie mocniejsza. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU: 

Dolarowa 50. Dilionowska 50,75. Stabitizacyj 
na 46. Warszawska 35. Śląska 35,50. 

  
  

  

  

21,80. 

  

   
   

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 1-go, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Zakretowej Nr. 2, na zasadzie art. 1030 U. 
P. C., ogłasza, że w dniu 14 lipca 1932 r., od 
godziny 10 rano, w Wilnie, przy ul. Wiwul- 
skiego Nr. 2, odbędzie się sprzedaż z prze- 
targu publicznego ruchomości, należących 
do Chonona Rothauza, składających się z 
ruebli, samowaru i maszyny do szycia „%in- 
ger“, oszacowanych . na sumę zł. 1045—. 
Lecz jako na licytacji powtórnej, sprzedaż 
rozpocznie się od połowy oszacowania. 

Komornik Wł. Matuchniak, 

HL DD PDA 

  

ne. Nadeszła chwila strasznego odkry- 
cia 

„ „Wgabinecie było troje drzwi: je- 
dne prowadziły na korytarz, drugie do 
sypialni, a trzecie, niewiadomo dokąd. 
Nasz kolega pchnął drzwi na lewo i 
wszedł do sypialni. Widok ciała ludz- 
kiego, leżącego na łóżku speszył go i 
powstrzymał na progu. Zawołał go- 
spodarzą domu i coraz głośniej wyma 
wiał jego nazwisko, ale bezskutecznie. 
Milczenie... Zdobyłsię więc na odwa- 
gę.. podszedł do łóżka, trącił śpiące- 
;go. Ale ten się nie poruszył i teraz! 
Gdy gość podniósł kołdrę, znalazł pod 
nią trupa! 

„Poprzedniego już dnia, współpra- 
cownik nasz, licząc się ze swym za- 
miarem przeniknięcia do domu Boyde'a 
zaciągnął od rejonowego policjanta in- 
formacyj, dotyczących wyglądu Sa- 
muela Boyde'a. Nie ulegało wątpliwo- 
ści, że trup znaleziony na łóżku, był 
trupem .Boyde'a.Ciemne plamy ua 
szyi, świadczyły, że został on zaduszo- 
mya, 

„Teraz zrozumiałem jest, dlaczego 
muel Boyde milczał w ciągu tygod- 
inie dawał znaku życia! Pozostało 
ak do wyjaśnienia, co się stało z 

Drukarnia „Słowa* 

    

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
turniczym arcywesolym 
przeboju śpiewno - 

Cany zniżłone ed 30 gr. Dziś długooczekiwana premiera! 
Bożyszzze kobiet ulubieniec człego Świata 

dźwiękowym Bp 
ćźwiękowy oraz 3 akt, arcywesoła komedja dźwiękowa p. t. „Harotdek wśród piratek'' z dawno niewidzianym 

65 kocha, tańcz 1C0 proc 
Napięci:! Se DJABE 

la Rocque jako „złoty młodzie: 
niec* w wielkim awan- 

y, uwodzi i czaruje. Kabarety! Dancing.! 
nsacja! Nad pregram: Najnowszy tygodnix 

ulubieńcem Harold Lloyd oraz Bebe Danieis. Początek o godz. 4-ej, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz, 2, 

  

Dzwiękowy 
Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

dzieło! w/g powie 
Dziś! Najpiękniejszy Dźwiękowiec. Polskie Arcy- 

ści St. Kiedrzyńskiego p. t. $ERCE NA ULICY 
Sensacyjny dramat w 12 akt. ilustrujący szpiegóowstwo bolszewików w Poisce. 

W rol. gł. Nora Ney, Zbyszko Sawzn, K. Junosza-Stępowski. 

Nsd program: Najnowsza dźwiękowa komedja Fiejszera. 
  

    

  

  

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ: 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 

suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 

twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona* według 

prof. Špuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—5S. 

W. Z. 

  

P. 

  

" A 

Przetar 
Komitet Przebudowy Państwowej Szko- 

ły Rzemiosł Budowlanych w Wilnie, ogłasza 

piśmienny przetarg ofertowy na przebudowę 

trzeciego skrzydła gmachu przy ulicy Kopa- 

nica Nr. 5 w Wilnie. 
Przetarg odbędzie się w dniu 22-go lip- 

ca 1932 roku o godzinie 12-ej w gmachu 

przy ulicy Kopanica Nr. 5 — Kancelarji Ko- 

mitetu Budowy., 
Piśmienne oferty winne być złożone w 

tymże dniu do godziny 10-ej w | Kancelarji 

Komitetu łącznie z pokwitowaniem Kasy 
Komunalnej miasta Wilna na wpłacone wa- 

djum przetargowe w wysokości 3 proc. za- 

oferowanej sumy na konto Komitetu Budo- 

wy- Nr. 516. 
Ślepy kosztorys i ogólne warunki otrzy- 

mać można w Kancelarji Budowy przy ulicy 

Kopanica Nr. 5 w Wilnie, za zwrotem ko- 

sztów wykonania. 
Tam również można codziennie od go- 

dziny 12-ej do 13 przejrzeć ogólne i techni- 

czne warunki wykonania robót przez przed- 

ębiorców, projekt umowy, oraz ogólne prze 

pisy Min. Rob. Publ. o przetargach, które 
dla oferenta są obowiązujące. 3 

Komitet Przebudowy zastrzega sobie pra- 

wo wyboru oferenta uzależniając to od ia-, 

chowych i finansowycch zdolności przedsię- 

biorstwa, oraz prawo zredukowania ilośći ro- 

Lót, lub nawet zupełnego ich zaniechania. 

Komitet Przebudowy Państwowej 
Szkoły Rzemiosł Budowlanych 

ABAAAŁAAAAAAAÓDAAAAAADAAKAAAAAAKAAAADAŁAKAA 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 
WYTYVYTYTYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYTYYYYVYYYYY 

  

  

     

      

    

a forowskiego” pokój, Dą 

MAAAAADARARSNAWO Młoda nauczy- 

т cielka 
Lekarze wyjedzie na lato za b. 

UUKZEKEGEEEKEWK 5 (Omnemi wynagrodze- 
niem do cziecka cd 

d ‚ 7—10 lat. Swiadectwo 
BłumoWwiczZ». dobre, wielka 27—3, 

choroby weneryczne, 9d 11—1 godz. 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 921, 6 

  

grodnik kwelitika- 
wany, z prsktyką 

  

RAA Legionowa 43. Chle- 
W.Z.P. 23. bowski Antoni, 

»: iużąca spokojne, — 
— 5 lubiąca dzieci po- 

szukuje pracy, Może 
Lokale wyjechać па wieś, — 

ves Awsiukiewicz  Emilja 
„Do wynajęcia Zanłek Betlejemski 8. 

$ 2 

  

Poszukuję 
Sana ks o PATA z do- 

rem gotowaniem mam 
POKÓJ dobre świadectwa. Mi- 

umeblowany ckiewicza 29—9. 
do wynajęcia. Na gię: . 
trze, Osobne wejście, 
Artyleryjska 1 m. 3. 

browskiego 12 m. 3. 

  

  

zawc dobry roboi- 
nik, bardzo potrze- 

bujący pracy, 'zgadze* 
jący się na każde wa- 

POZ OPOCZNIE runki wynsgrodzenia- 
Zguby poszukuje zajęcia, Cze- 

botarnnas Wiktor Wo- 
REWREOOWEK RARSISZE dociąowa 14. 
YYY: AOR AC 

gubirną ksiąteczkę mzejągnik szewcki 
z wkładową wydzną Cc dobry Rokówicć 
przez Ludowy GMINNY zę skromneini wyma: 
Spółdzielczy Bank Zpzęjzmi sznka zajęcia 
nie ograniczoną OÓDO- gg zoraz, solidny, nie 
wiedzialnością w Ma: jie, Żórawia 6 m 3— 
łych Solecznikach Ni€8 Aleksandrowicz Kazi 
na imię Józefa ZniSZ- miąrz, 
czyńskiego — unieważ: „,. 

wal znający swój nia się. Ko 

AAALAGAAAAAAAALAGASA tach — poszukuje 
pracy najchętniej do 

PoSZUKUJĄ majątku, spokojny, prs- 
PRACY cowity, Nowogródzka 

anaakkaannKą, 10: Marciniak Konstan= 
ty. 

auczycielka gimnaz: | —— + 
jum języków nie- g*2awW€ poszukuje pra 

mieckiego i francuskie- cy przy warsztacie 
go przyjmie lekcje wczy też samodzielnie, 
szkoie Średniej pry Może wyjechać па 
watnej, Wiadomości prowincję, Sokola 16, 
Dąbrowskiego 12 m. 3, klurczyn Stanisław, 
ой 17 @о 20-tej, — о- 

ma m ukiernik. Znający 
Karte, uczciwa % dobrze swój łach- 

pracowita przyjmie przcowity. Przyjmie 
posadę, — wymagania posadę — za skromne 
skromne, Pietkiewicz wynagrodzenie. Tum- 
Michalina, Sofjaniki 7 mel Ernest. Pańska 7. 

   

    

  

    

  

Podaje się do wiadomości, 

sprzed 

działki le 

publiczności 

WILNO, MIC   

  

plażą z piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 

że w majątku Landwarowie 

ają się 

tniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

dogodnym dla kąpieli 

KIEWICZA 4.   
  

Ablem Deathem? — Powstrzymujemy 

się narazie od wypowiadania hipotez. 

Od dzisiejszego dnia, sprawa ta prze- 

chodzi w ręce policji i należy przypa- 

szczać, że $cotland Yard zrobi wszyst- 
ko, co będzie w jego mocy, aby wyja- 
śnić zagadkę i znaleźć winowajcę. 

„Ważnem jest zwrócić uwagę na 
następującą okoliczność: Przed opu- 
szczeniem ponurego domu, uwagę na- 
szego współpracownika zwróciły du- 
że plamy na podłodze w gabinecie. W 
niektórych miejscach plamy te przybie- 
rały kształty odbicia stopy ludzkiej. 
Okazało się, że ślądy te prowadzą do 
niezamieszkałego pokoju na dole, do 
którego prowadziło rozbite okienko. 
Dziwnem jest, że nigdzie. więcej nie by 
ło śladów krwi. Kolega nasz zeskrobał 
scyzorykiem trochę tego ciemnego pro 
szku i oddał do laboratorjum do ana- 
lizy, aby przekonać się, czy jest to rze- 
czywiście krew ludzka. 

„Niełatwo jest odpowiedzieć na 
najważniejsze pytanie: kiedy morder- 
stwo zostało popełnione? Zdaniem 

naszego sprawozdawcy, zamordowa- 
ny leży już od kilku dni. Według na- 
szych informacyj: nikt nie widział Sa- 
muela Boyde'a od piątku wieczór. Pa- 

T L iai i RCW PARZE 

Zamkowa 2. 
Aika у 

ni Death twierdzi, że jej mąż zniknął 
również w piątek wieczór. Nasuwa się 
mimowoli myśl, że morderstwa doko- 
nano w ten właśnie fatalny dzień. Du- 
żo bardzo zależy od tego, czy uda się 
odnaleźć Abla Deatha i uzyskać od 
niego niezbędne dane. jedynym spad- 
kobiercą zamordowanego jest jego syn 
znajdujący się obecnie w Londynie". 

ROZDZIAŁ XIX 

NA MIEJSCU ZBRODNI. 

Reporter, który przyszedł do komi- 
sarjatu, zawiadomić policję o dokona- 

nem odkryciu, nie zastał inspektora 

Robsona. Oboje państwo Robsonowie 

byli zajęci od rana sprawami natury 

rodzinnej. Od soboty chory Reginald 

mieszkał w domu rodziców Betty. 

Po południu zjawił się Dick a roz- 
promieniona szczęściem ciocia Rob 

objęła go czule. 
— Dicku, Reginald i Betty miesz- 

kają teraz u nas, ale twój pokój za- 
wsze czeka na ciebie! Nie, nie chcę słu 
chać wymówek! Przenoś się zaraz do 
nas! 

— Muszę trochę zaczekać  ciociu. 

nie można przecie tak opuścić Pon- 

de'ów, po kilku dniach. Narazie będę 

rawcowa, szyje do- 
bize 1 niedrogo.— 

Wykonanie staranne, 
Zawadzka Brygida. — 
Majowa 15. 

Służąca 
z dobremi šwiade- 

ctwami poszukuje po- 
sady do wszystkiego, 
Umie gotować  Por- 
tows 6—6. 

  

usarz prosi o u. 
dzialenie jekiejkol, 

wiek pracy. . Stanisław 
Andrzejewski. Pokój 6. 

  

sezonie remon- 
tów domowych 

i odšwiežania miesz- 
kai tanio wszelką pra- 
E z ISU Emlasos wy: Siostra pielęgniarka 

ona malarz pokojowy poszukuje posad z 
Borejko Jan, Trakt Ba- hoy k żę ak 
torego 4 й jazd posiada dobre re- 

jcarz prosi O ue 
ы terencje. Zgłoszenia do 

B dzielenie jakiejkol- 
Administracji pod W.H. 

wiek pracy, najchętniej —>——— уча - 
we własnym fachu, — 
Pieślak Jan, Malinowa 7 Zredukowany 

„„ woźmy Zz instytnėji 
ubezpieczeniowej, — z 
dobr emi świedectwami 
młody, żonaty poszu- 
kuje pracy Adrejmias 
Ignacy Koszykowa 38 
m. 3. 

  

    

zewę pozostający 
bez pracy trosi o 

udzielenie  jakiejkol- 
wiek posady. Kozyrski 
Leon. Trakt Batoregó, 
28 

  

szełkie  roboty Polecam 
druciarskie wyko: dziewczynę 

nuje tanio i s_lidnie o dobrem usposobieniu 
Wyganowski Michał gą SAEóTówA lub do 
Bukowa 12. dziecka, Dowiedzieć się 

w redakcji 

  

ieśla prosi o udzie- 
lenie jakiejkolwiek 

pracy. Zarakowski Sta- 
nisław Trakt Batore- 
go 2. 

ga: dobry fscho ską Emilja. Chocimska 
wiec, solidny, Ze 75, 

csgieini pod Wil- 

świadectwami, poszu- 

w nem inb na Wi- 

kuje pracy w zakresie 
swej specjalności. Sla 

leńszczyźnie przyjmie 
pracę na sezon Kalwa- 

ALL 
Sza do wszyst 

kiego, pracowita — 
uczciwa — poszukuje 
pracy. Może wyjechać 
na prowincję Stryczyń* 

  

  

skowicz 'Antoni Wię 
zienna 2 m 

e - 
pozostsjący bez pra” A 

cy przyjmie poszdę n ы 
skromnych warunkach + podejmujący 
— Pracowity, sol dny, się każdej roboty 

uczciwy. Dobry robot- — znający gruntownie 
mik. Tokarska 6 m. 6, Swój fach, trzeźwy, — 
Zaulewicz Władysław. iczciwy, prosi o jakie- 

kolwiek zajęcie, Lwow - 

tołarz meblowy Ska 30 m. 3. Zarakow- 
znający dobrze swój ski Rajmand. 

fach prosi o udzielenie Roty stolarskie i 
mu pracy. Przyjmie meblarskie wyko* 
cównież zamówienia, nuje solidnie, tamio i 
Wykonsnie solidue. — szybko Piotrowski St: - 
Babkin Antoni, Smo. nisław Chełmska 47, 
leūska, 13. m. 2. 

zofar z  dobremi [ąlsktromonter zna- 
świadectwami, trze- Św jący dobrze swój 

źwy, uczciwy, poszu-łach, poszukuje pracy 
kuje pracy. Wymaga- Zygmnntowicz Stetan, 
mia skromne, Wasilew- Mostowa 3, 
ski Antoni — Ostro- 
bramska 25. 

  

   

    

  

  

ukiernik specjalista 
od ciastek. Zdolny 

konom, zdolny, — pracowity. Z powodu 
pracowity poleca kryzysu chwilowo bez 

się. Bakszta 14. Jann- Zajęcia. Śniegowy f4, 
szkiewicz Witold Kisilewski Stanisław. 

——— Siešio, wykwaliliko- 
M3; inteligentny %w wany, z polecenia- 

człowiek,  poszu- mi podejmie się prscy 
kuje posady rolnej w w swojej specjalności, 
maj. pisarza, pro- tanio. Robotę wykona 
wiantowago lub prak solidnie. Tartaki 27 — 
tykanta roinego,rów- Rajchinbach Józet. 
mież może prowadzić 
książki, posiada Świa przyimie pracę na 
dectwa ze szkół i prak najskromniejszych 
tyk odbytych, Ul, Nie- warunkach w zakładzie 
Świeska 22-16 m, 7.  piekarskim wykwaliti- 

— kowany tachowiec-pie- 
Si Politechniki karz. Lipowa 26 — 

Warszawskiej Przy Liksza Jan. 
gotowuje na wydz. 
mecbaniczny i elektry- 
czny (prawa, Nowo- 
świecki 1—6). 

Studentka 
romanistyki 

posiadająca dobrze 
Irancuski — poszukuje 
kondycji na lato. Wy- 
magania skromne, Zgło* 
szenia do adm. „Sło- 
wa*. 

s: poszuku'e 
bezpłatuej prakty- fdeperuje zamki 

ki fsrmacentycznej, dorsbia klucze, ta- 
albo kondycji do dzie-nio, sclid ie szybko 
ci za utrzymanie, Zgło- wykwalifikowany ślu - 
szenia ul, Zamkowa sarz Bruzga Stanisław 
24—3. Saraceńska 14 m. 12. 

  

  

  

(a prosi o udzie= 
lenie jakiejkolwiek 

pracy, Może wyjechać 
na prowincję. Kijow 
ska 4. Kowalewski Ja- 

  

  

iekarz  chwilow 
bez pracy, przyj- 

imie posadę. Wymagz- 
nia skromue. Szeptyc- 
kiego 10. Szyszkiewicz 
Michał, 

  

"o 

    

    

      

tylko czasami przychodził do was na 
noc, a potem przeniosę się ostatecz- 
nie. 

—-Co to jest? 
Przebiegający koło domu gazeciarz 

wykrzykiwał zachrypniętym głosem no 
winy. 

— Morderstwo? Czy słyszysz?! -— 
jęknęła ciotka. — Mój Boże!.. Na 
Keithpool-sq., to tam, gdzie mieszka 
ojciec Reginalda! 7 

Wuj Rob i Dick wybiegli natych-- 
miast na ulicę po gazetę. ; 

— „Śmierć Samuela Boyde'a“ 
przeczytał wuj Rob. : 

Pobladły ze wzruszenia, patrzył py. 
tająco na siostrzeńca. 

— To trzeba ukryć przed nimi. 
Dicku! Zaduszony! znaleziony martwy 
w łóżku! 

— Nie, to się nie ukryje wuj! 1 

Znów biegnie chłopak i drze się na Ž 

całą ulicę... Chodźmy do domu. 

W drodze przeczytali obaj artykuł. s) 

2 — Co się stało? Kogo zamordo- 

wali? — niepokoiła się ciocia Rob, wy- 
biegając na ganek. 

(D C. N.) 

o I 
Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. | 
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