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Oficerom į

nych w stan

sie d

Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę

pułk. STLWESTROWI - PRZENYSŁAWÓWI NAKOWIECKIENO
a przedewszystkiem Wielebnemu Księdzu Józefowi Wojczunasowi, P. P.

szeregowym 85 p. p., Stowarzyszeniu Oficerów przenieslo-
spoczynku, Komendzie Placu oraz Panu D-rowi Świdzie za

wyjątkowo troskliwą I serdeczną opiekę, którą otaczał Zmarłego w cza-
ługotrwałej choroby składa tą drogą gorące z głębi serca płynące

„Bóg zapłać"
ŻONA.

Protest rządu polskiego z powodu
zdjęcia flagi.

WARSZAWA (Pat). W. związ-
ku z incydentem, wywołanym
zdjęciem flagi o barwach narodo-
wych przez radcę poselstwa nie-
mieckiego w Warszawie von Rin-

telena, poseł polski w Berlinie
złożył dziś protest rządu polskie”
$o na ręce ministra spraw zagra-
nicznych Rzeszy von Neuratha,

Odpowiedź odmowna Niemiec.

BERLIN (Pat). Biuro Wolita o-
głosiło wieczorem następujący ko-
munikat: „Odparcie zażaleń posła
polskiego w Berlinie w sprawie
incydentu z flagą. — Poseł polski
odwiedził dziś po południu mini-
stra spraw zagranicznych Rze-
szy, aby, przy okazji wręczania
przedstawienia stanu rzeczy w
sprawie incydentu z flagą w dniu
21 lipca r. b., złożyć zastrzeżenia
z powodu zachowania się niemiec-

kiego chargć d'affaires w Warsza-
wie. Minister spraw zagranicz-
nych Rzeszy oświadczył posłowi,
że musi odrzucić zażalenie w spra-
wie zachowania się chargė d'aiia-
ires. Sprawa ta została już zbada-
na na podstawie doniesienia char-
gė d'aiiaires. Postępowanie char-
gė d'aiiaires było z punktu widze-
nia praktyki międzynarodowej zu-
pełnie uprawnione.

KONFERENCJA KOLEJOWA,
WARSZAWA, (Pat). Przed kil-

koma dniami zakończyła swe pra-
ce zwołana do Sztutgartu konfe-
rencja kolejowa, która omawiała
sprawy, związane z niemieeko-
polsko-sowiecką bezpośrednią ko-
munikacją. Poza sprawami, do-
tyczącemi wzajemnych stosunków
między kolejami, konferencja za-
jęła się uzgodnieniem szeregu
wniosków, zmierzających do u-

sprawnienia tej komunikacji oraz
do ożywienia przewozów, zarów-
no towarowych, jak i przesyłek
ekspresowych. Ożywienie to za:
rządy kolejowe osiągnąć pragną
przez zmianę szeregu przepisów
oraz przez udzielenie ulg w opła-
tach taryfowych. Ulchwały konfe-
rencji będą wprowadzonew życie
przez zarządy kolejowe odpowied-
nich państw.

 

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Nowe podatki.

„Polska Gospodarcza“ organ
ministerstwa przemysłu  zamie-
szcza szczegójowy wykaz różnego
rodzaju opłat, które mają być
wprowadzone dla dostarczenia
wpływów  funduszowi „pomocy
bezrobotnym”, Przewidziane tu
więc są opłaty następujące:

1) opłaty od kwitów komornia-
nych, które obciążałyby właścicie-
li nieruchomości, w wysokości od
25 groszy od 1 złotego, w zależno-
ści od kwoty komornego, Od
opłaty tej zwolnione być mają kwi
ty komorniane z mieszkań jedno
i dwupokojowych;

2) opłaty od biletów wstępu w
wysokości groszy 5, 10, 20, 30 i 50.
Za opłaty te odpowiadać będzie
przedsiębiorca. Od opłat tych bę-
dą zwolnione bilety wstępu na a-
matorskie zawody sportowe, oraz
na zabawy, rozrywki i widowiska
urządzane wyłącznie dla żołnierzy,
bądź też przez zakłady naukowe,
opiekuńcze i wychowawcze dla
młodzieży szkolnej;

3) opłaty od stawek w totali-
zatorze (wzajemnych zakładach)
urządzanych przez towarzystwa
wyścigów konnych. Opłaty te będą
pobierane w wysokościi 1 procent
od stawek;

4) opłaty od cukru wprowadzo-
nego na rynek wewnętrzny w wy-
sokości 50 groszy od 100 kg.;

5) opłaty od piwa w wysokości
25 gr. od 1 hektolitra; Е

6) opłaty od żarówek elektrycz

nych (z wyjątkiem żarówek rege-
nerowanych) wprowadzanych do
sprzedaży na rynek wewnętrzny
w wysokości 20 gr. od żarówki;

7) opłaty od schowków banko-
wych (safe) w wysokości 5 zł. mie-
sięcznie;

8) opłaty od spożycia gazu
świetlnego w lokalach nie posia-
dających charakteru przemysło-
wego w wysokości 5 procent na-
leżności wykazanej na rachunku,
bez opłat za zużycie gazomierzy i
innych dodatkowych naležytošci.

Ponadto zostaną utrzymane
wprowadzone uprzednio i pobiera-
ne dotychczas opłaty kolejowe, te-
lefoniczne i radjowe.

Odpowiednie przepisy normują
ce działalność funduszy i wysokość
opłat, ukażą się w ciągu miesiąca
sierpnia.

Opłaty te dałyby „Funduszowi
Pomocy Bezrobocia” około 20 miij.
zł., a więc trzecią część kwoty 60
miljonów zł., która to suma prze-
widziana jest na pomoc dla bezro-
botnych.

Stwierdzić jednak należy, że
obciążenia te, kryjące się pod
nazwą „opłat na fundusz” są ni-
czem innem jak zwykłemi podatka
mi wymagającemi też —jeśli idzie
o zgodne z prawem załatwienie
sprawy — uchwalenia odpowied-
nich ustaw przez sejm i senat.
Zgodnie z tem wpływy z tych da-
nin winny zasądniczo figurować w
budżecie.

 

Zgon ks. Seipla.
WIEDEŃ, (Pat). W poniedziałek rano zmarł ks. Seipel.

CHARBIN (Pat.) Po ogłosze-
niu wiadomości, jakoby gen. Maa
został zabity w ubiegłym tygo-
dniu w bitwie pod Hailun, Japoń-
czycy wykazują obecnie w tej
sprawie pewne niezdecydowanie.
Z drugiej strony wiadomości
nadchodzące z Nankinu, przypu-
szczalnie od gen. Maa, podają, iż
stoi on obecnie na czele akcji, skie-
rowanej przeciwko Japończykom.

redivivus.
PARYŻ (Pat.) Gen. Maa roze-

słał depeszę radjową, zaprzecza-

jącą pogłoskom pochodzącym ze

źródeł japońskich, które donosiły

o śmierci generała. Gen. Maa

obecnie kieruje operacjami woj-
skowemi chińskiemi przeciwko ja-

pońskim siłom zbrojnym w Man-

dżurji.

Epidemja cholery w Chinach.
MOSKWA (Pat). Donoszą z

Szanghaju, że w prowincji Szan-Si
zmarło na cholerę w ostatnich
miesiącach przeszło 10 tysięcy

 

osób. W/g chińskich oficjalnych
danych, wszystkie północne po-
wiaty tej prowincji są objęte epi-
demją. r
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Stanowisko rządu Papena.
BERLIN (Pat). Kanclerz Rze-

szy udzielił w dniu 2 b. m. przed-
stawicielowi „Associated Press“
wywiadu, w którym otwarcie
przyznał, że rząd nie zamierza
ubiegać się o większość koalicyj-
ną w Reichstagu. Kanclerz o-
świadczył: Jeżeli wybory miały
wogóle jakieś specjalne znaczenie,
to polega ono na zaaprobowaniu
przez naród niemiecki dążenia
rządu do uwolnienia kraju z pod
władzy partyjnej. Rząd postawi
stronnictwa koalicyjne wobec py-
tania, czy zechcą mu odmówić po-

parcia mimo konieczności współ-
pracy. Kanclerz Rzeszy wyraził
„nadzieję, że stronnictwa centrowe
nie zechcą się obciążać odpowie-
dzialnością za wywołanie nowego
kryzysu gabinetowego. Nadeszła
chwila — podkreślił kanclerz —
kiedy narodowi socjaliści będą
mogli czynnie współdziałać w
dziele odbudowy Niemiec. Od-
nośnie do zagadnień zewnętrzno-
'politycznych, kanclerz zaznaczył,
że rząd Rzeszy nie zamierza wy-
isuwač autarchji jako hasła pro-
'pagandowego swej polityki,

SYTUACJA W NIEMCZECH.
BERLIN, Pat.—W sytuacji we-

wnętrznej nie zaszły dotychczas
žadne zmiany. Kanclerz Papen
wyjechał dziś na urlop wypo-
czynkowy. Rozpoczynają również
urlopy inni ministrowie. Pomimo
że stronnictwa nie rozpoczęły do-

łychczas rokowań koalicyjnych
pewne dane wskazują, że możli-
wa jest zasadnicza rewizja do-
tychczasowego stanowiska cent-
rum. W łonie tej partji silny od-
łam opowiada się za koalicją z
narodowymi socjalistami.

Blok katolicki w Relchstagu.
Sojusz centrum z bawarską partją ludową.

BERLIN, (Pat). Przewodniczą-
cy bawarskiej раг! ludowej
Schaeffer ogłasza orędzie, w któ-
rem oświadcza, że w nowym
Reichstagu bawarska partja ludo-
wa w sojuszu z centrum stano-
wić będzie poważny blok chrze-
ścijańsko-konserwatywny, bez któ-
rego współpraca nad odrodzeniem
Rzeszy okaże się niemożliwa.

@
Dzień 31 lipca dowiódł, że Rze-
sza nie dojrzała do dyktatury.
Lud ujawnił swą wolę, która mu=
si być uszanowana. Lud громо-
łał Hitlera nie do dyktatury, lecz
do współodpowiedzialności i do
straży nad prawem i konstytucją.
Bawarska partja ludowa oczekuje,
że rząd zastosuje się do wyrażo-
nego przez lud pragnienia.

ROZRUCHY W NIEMCZECH NIE USTAJĄ.
BERLIN (Pat). Ze wszystkich

stron kraju donoszą o dalszych
aktach terorystycznych. W Mal-
borku grupa napastników dała
salwę do okien mieszkania in-
spektora policji Riedla, „poczem
rzucono do mieszkania butelkę z
kwasami i gazami cuchnącemi.
Podobnego zamachu dokonano na
mieszkanie architekta Mollenhau-
era, centrowca, gdzie wybito
wszystkie szyby i również wrzu-
cono do mieszkania flaszkę z kwa-
sami. Wreszcie urządzono napad
na mieszkanie przywódcy kartelu
związków zawodowych radnego
Rahna, którego usiłowano wywa-
bić na ulicę. Wobec środków
ostrożności, zarządzonych przez
Rahna, zamach się nie udał. Nie-
znani sprawcy przerwali dwie
linje telefoniczne, łączące centra-
lę poczty z posterunkiem Reichs-
wehry. Przed temi zamachami po-
gotowie policyjne zostało przez
nieznanych osobników odwołane
do jednej z okolicznych miejsco-
wości. W miejscowości Ortels-
bur$ wybito ubiegłej nocy szyby
w kilku sklepach, których właści-
cielami są żydzi. Oprócz tych za-
machów w Prusach Wschodnich,
dokonano wielu aktów terory-
stycznych na terenie Śląska. W
Lignicy na dom ludowy rzucono
granat ręczny, którego wybuch
zniszczył frontowe okna. Napast-

 

nicy zajechali motocyklami i za-
słonięci byli przez jadący przed
nimi samochód. miejscowości
Goldberg dano kilka strzałów do
mieszkania byłego landrata socjal-
dymekraty- Gauglitza, _Pozatem
pod osłoną nocy 5 osób zasypało
kulami gmach landratury.  Na-
pastników spłoszył strzałami noc-
ny dozorca. W Mannheim oddano
kilka strzałów do lokalu redakcji
dziennika komunistycznego „Ar-
beiter Ztg.' W! Memmingen (Ba-
warja) wywabiono z mieszkania
jednego z przywódców komuni-
stycznych i pobito go do utraty
przytomności. W następstwie te-
$o napadu doszło dziś przed gma-
chem urzędu pośrednictwa pracy
do ostrej bójki między hitlerow-
cami a komunistami,

BERLIN (Pat). W uzupełnieniu
wiadomości o bójkach i aktach te-
rorystycznych donoszą: W Norym-
berdze wywiązała się strzelanina
pomiędzy socjal-demokratami a
policją, w wyniku której kilka
osób odniosło rany. W, miejsco-
wości Sonneber$ w czasie utarczki

„na tle politycznem zaatakowano
policję. Z Altony donoszą o skon-
fiskowaniu przez policję w czasie
obławy znacznej ilości broni w lo-
kalach, odwiedzanych przez hutle-
rowców. — W Berlinie również
doszło do krwawych starć, połą-
czonych ze strzelaniną. Są ranni.

t

Francia powinna wykazać czujność,
PARYŻ. Pat.—Omawizjąc wy-

bory w Niemczech „Le Journal“
zaznacza, iz należy przedewszyst-
kiem zapamiętać odrzucenie przez
naród niemiecki ustroju republi-
kańskiego i parlamentarnego.
gdyż najbardziej pokonaną w nie-
dzielę okazała się jedyna partja

istotnie republikańska, mianowi-
cie partja socjal- demokratyczna.
Stało się to dlatego, że najbar-
dziej czynne żywioły socjalistycz-
ne przeszły do komunizmu.. Dla
Francji — kończy dziennik — na-
deszła chwila w ktorej należy
wykazać czujność.

Prasa angielska o wyborach do Reichstagu.
LONDYN. Pat. — Cała prasa

angielska omawia reziltaty wy-
borów w Niemczech stwierdzając
jednomyślnie, że wynik wyborów
daje obecnemu rządowi podsta-
wę do dalszej egzystencji, albo-
wiem ani prawica ani lewica nie
może tworzyć w parlamencie
trwałej większości. Wybory wy=
kazały impas w parlamentaryž-
mie niemieckim o ile chodzi o

rządzenie krajem na podstawie
większości.

Co do poszezególnych rezul-
tatów wyborów, prasa angielska
stwierdza, że H.tler osiągnął pyr-
rusowe zwycięstwo i że gwiazda
jego zaczyna blednąć. Natomiast
istotnymi zwycięzcami w wybo-
rach prasa nazywa Brueninga i
komunistów,4albowiem uniemożli-
wili oni większość hitlerowską.
 

WOJNA DOMOWA W POŁ. AMERYCE.
SAO PAOLO (Pat,) Konstytu-

cjonaliści stanu Sao Paolo rozpo-
częli wielką ofenzywę na Rio de
Janeiro, znajdujące się w rękach
federalistów. Powstańcy pragnęli

złożyć z urzędu prezydenta Var-
gasa, wprowadzić w życie kon-
stytucję i domagać się natych-
miastowych wyborów.

Klęska powodżi w Chinach.
MOSKWA (Pat). Donoszą z

Szanghaju: Wskutek ulewnych
deszczów Kanton stoi pod wodą.
600 domów wzniosły wezbrane
iale. 50 osób utonęło we wscho-

dniej części Szan-Si. Z powodu
wylewu rzeki Huan-Ho wiele wsi
zostało zalanych. 30 tysięcy wło-
ścian pozostaje bez dachu nad
głową.

druku moga
o

zagranicą 0 zł.

tekstem (10 łamewe) po 12 gr., nekrologi przed takstem
cyfrowe, skomplikowane | z zastrzeżeniem

być przez Fdminereją dowełnie zmieniane.
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Syndykat dyktatorów.
Nawet na lewicy francuskiej,

rozpalonej stale ku porozumieniu
z Niemcami, bieg wypadków w
państwie, rządzonem przez jen.
von Schleicher'a pod kancler-
stwem p. von Papen a, wprowadza
otrzeźwienie, jak świadczy w
piśmie „Rópublique* głos p. P.
Dominique, który, coprawda, stale
zachowuje wiele trzeźwości w oce-
nie polityki niemieckiej.

„Niema co chować głowy pod
skrzydło. Trzeba pogodzić się z
istnieniem tego, co się widzi w
Berlinie. Jest to pewnego rodzaju
syndykat dyktatorów, złożony:
1) z prezydenta Hindenburg'a,
2) z rządu von Papen'a, a przede-
wszystkiem jen. von Schleicher'a,
3) z Hitler'a i jego armii, tj 400
tys. do 500 tys. ludzi zaopatrzo-
nych i uzbrojonych, 4) z Hugen-
berg'a, jego banków i dzienników,
przemysłowców i finansistów
wszelkiej barwy, oraz 5) ze Stahl-
helm'u.

Syndykat ten rozpoczął swą
działalność od wystrychnięcia na
dudków lewicy i środka, zapew-
niając ponowny wybór Hinden-
burg'a. Gdy to uzyskano, obalono
rząd Bruening'a, której to operacji
podjął się sam Hindenburg, oraz
postawiono na nogi t. zw. rząd
baronów. Jako trzeci krok w po-
chodzie przewidziano rozwiązanie
Reichstag'u, aby mieć w' ręku,
jeśli już nie parlament hitlerowski,
to przynajmniej taki, w którym
hitlerowcy i niemiecko-narodowi
mieliby większość. Ale nie było
dostatecznej pewności wyniku wy-
borów. Wprawdzie osiągnięto
piękne powodzenie w wyborach
do Landtagu pruskiego, a jednak
hitlerowcy z nacjonalistami razem
nie tworzą tam dotychczas wię-
kszości, wskutek czego rząd
Braun—Severing, chociaż także
pozbawiony większości, trwał w
urzędowaniu. Obecnie uporano się
z nim.

Wiemy dzisiaj, jaki jest skład
sił prawicy:

1) Reichswehra, 100 tys. ludzi,
w ręku jen. von Schleicher'a;

2) Schutzpolizei, 150 tys. ludzi,
w ręku ministra spraw wewnętrz-
nych, dra Gayl'a, który jest nacjo-
nalistą;

3) Hitlerowcy, 440 tys. do 500
tys., oraz Stahlhelm, który przy-'
niósłby im spore uzupełnienie.

Razem 800 tys. do 900 tys. tę-
$ich chłopów, uzbrojonych od stóp
do głów.

A na lewicy:
1) Republikańskie i socjali-

styczne siły Reichsbanner i Że-
laznego Frontu, dobrzy ludzie,
zdolni do robienia manifestacji, do
tworzenia pochodów, do chodze-
nia na wiece, ale niezdolni do
walki w szyku kompanij, ba-
taljonów, pułków, z karabinami
maszynowemi, armatami i tanka-
mi, jak ich przeciwnicy.

2) Komuniści, którzy może bę*
dą się bili, ale poza niektóremi
bojówkami wyćwiczonęmi, stano-
wią tylko tłumy bezładne, które
w razie dojścia do ostateczności,
mogą tylko dać się zabijać, jak
w r. 1919 į 1920,“
W tym stanie rzeczy także

lewica francuska uważa panowa-
nie dyktatury w Niemczech za
zapewnione. Ale ustawicznie na
lewicy francuskiej mówi się o po-
lityce porozumienia z Niemcami.
Nikt nie twierdzi, że polityka po-
rozumienia z Niemcami byłaby zła.
Można jednak porozumiewać się
tylko z takiemi Niemcami, jakie
są, a są Niemcy dyktatury
wojskowej i odwetu hitlerowskie”
$o. Czy z niemi chce się porozu-
miewać lewica francuska? Trze-
Žwe giosy,,jak p. P. Dominigue'a,
świadczą, że ten stan rzeczy nie
uchodzi uwagi niekgórych kół le-
wicowych francuskich, którę rozu-
mieją, że trudno zamykać oczy i
chować głowy pod skrzydła.

ECHAPROCESU GÓRGUŁOWA.
Korespondent paryski ,„Kurjera

Poznańskiego * przesyła pismu swe
mu nader żywy opis procesu zabój-
cy prezydenta. Ze względu na
wielkie zainteresowanie tym pro-
cesem zamieszczamy poniżej kilka
urywków ze wspomnianej kores-
pondencji, p. J. Briares'a.

WI czasie procesu Gorgułowa
biuro prasowe w Pałacu Sprawie-
dliwości rozbrzmiewało wszystkie
mi językami. Przybyli bowiem na
ten proces dziennikarze różnych
narodowości. Wrażenia o nim po-
dawali do pism francuskich — o-
prócz oczywiście stałych sprawo”
zdawców — liczni pisarze, jak
Piotr Mac-Orlan, Jerzy Imann itd.
Jednym zaś ze świadków był, jak
wiadomo, Claude Farrere, nieopo-
dal którego można było widzieć
siedzącą czarną sylwetkę kobiecą.
Była nią ostatnia żona mordercy.

Kiedy tego wprowadzono na sa
lę, wzrok wszystkich obecnych
skierował się ku zabójcy. Jest on
wysokiego wzrostu, szerokie plecy
są nieco pochylone; włosy czarne,
kręcone. Paweł Gorgułow miał
granatowe ubranie, białą koszulę i
takiż kołnierz, który na ostatniem
posiedzeniu sądu zerwał ze szyi,
dusząc się w gwałtownym wybu-
chu gniewu. Wydaje się jednak, że

od maja nieco zeszczuplał; na twa-
rzy zaś nie widać już uderzeń, ja”
kiemi w przystępie pierwszego o-
burzenia został _ napiętnowany
przez tłum paryski. Jest zrazu pra
wie że spokojny. W miarę jednak
rozwoju rozprawy, zapala się.

Pierwszego dnia rzuca to śmie-
szne, a zarazem zrozumiałe wezwa
nie: „Francjo, posłuchaj mnie Fran
cjo!', Na drugi dzień staje się chwi
lami bardziej pokorny, a wówczas
używa tonu i słów proroka, lub о-
ofiary: „Dusza moja jest smutna
aż do śmierci”, „Zaprawdę powia-
dam wam, moja sprawal...* Wre-
szcie trzeciego dnia, kiedy czuje,
iż grozi mu rzeczywiście kara
śmierci, zaczyna bełkotać: „Niema
sprawiedliwości, niema sprawiedli
wości; teuz par le fusil, comme un
bon soldat russe, pas par guillotine
comme un bandit..." Wówczas zaś
akcent jego wybitnie rosyjski, na-
biera jeszcze bardziej obcego za-
barwienia, podobnie jak sam spo-
sób wymawiania różnych słów.

Do ostatniej jednak chwili za-
piera się, by był kiedykolwiek ko j 23

munistą. Kiedy jednak Gorgułow
jest szczery a kiedy udaje? Niewia
domo. Gdy zeznaje jego żona, wo-
ła: „Przebacz mi Anno!“ Ona po-
stępuje chwiejnym krokiem, i rzu-
ca w stronę męža slowa: „Pawle
jesteš warjatem!“

Ostatnia žona Gorgulowa jest
Szwajcarką. Mówi monotonnym
głosem, przerywanym łkaniem, iż
był dla niej dobry i nigdy nie przy-
puszczała, że dopuści się podobnej
zbrodni. Dorzuca jednak, iż zmie-
nił się ogromnie pod względem cha
rakteru w czasie ostatnich tygodni
przed opuszczeniem Monte Carlo i

udaniem się do Paryża. Dorzuć-
my wreszcie, iż Gorgułowowa 0-
czekuje potomstwa... i że w imię
niewinnego dziecka błaga o litość.
Adwokat mordercy, p. Gćraud pod
kreśla, iż dziecko to może przyjść
na świat w dniu, w. któ-
rym ojciec jego zginie na gilotynie.

Gorgułow zaczyna się w tej
chwili poruszać niespokojnie, do-
magając się, by mu jak najprędzej
ścięto głowę i powtarza: „Niema
sprawiedliwości... wszystko skoń-
czone...

O godz. 6,45 jury wychodzi ze
sali W 20 minut potem powraca
i szef jego wypowiada silnym gło-
sem fatalne dla Gorgułowa słowo
„oui'. Jest to wyrok afirmatywny
czyli skazujący go na śmierć. Gor-
gułow ma zresztą już w tym mo-
mencie wygląd skazańca: oczy błę
dne, szepcze wciąż słowa bez sen
su, z koszuli bez kołnierza wydosta
je potężny kark...

Na pięknym placu Dauphine, o-
taczającym Pałac Sprawiedliwości
do wieczora trwał duży ruch. Tłum
spodziawał się, iż może uda mu się
zobaczyć mordercę. Ten jednak
został wyprowadzony naturalnie
bocznemi drzwiami. Noc tę spę-
dził jeszcze w więzieniu de la Con-
ciergerie, ale wczesnym rankiem
przewieziono go do więzienia de
la Santė, znajdującego się przy
bulwarze Arago. Tam bowiem od-
bywają się egzekucje, dokonywane
przez kata Deiblera, który z daw-
nych czasów nazywany jest „Mon-
sieur de Paris“.
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_ niebacznie kiedyś

Кото į Aa to potrzebne”
Dziś, gdy skończyły się uroczy-

stości tak zw. „święta morza”, nie

od rzeczy będzie zapytać, oczy”

wiście bez żadnej ukrytej ten-

dencji, bez najmniejszej złośli-

wości: jaki był właściwie cel,

komu i na co potrzebne było owo

„święto'”, urządzone niemałym ko-

sztem, w czasach niesłychanie

ciężkich. ;
Nie przypuszczamy przez chwi-

lę, že byla to mimowolna chociaž,

czy podšwiadoma imitacja taktyki,

przyjętej u naszego sąsiada wscho-

dniego, gdzie, im cięższe są wa-

runki gospodarcze, im bardziej

głód zagraża, tem częstsze, tem

hałaśliwsze wyprawia się mani-

festacje i obchody. Nie wątpiliśmy

i nie wątpimy przez chwilę w naj-

lepsze chęci organizatorów, ob-

chodu. Skoro jednak były takie

chęci, musiał im przecie także

przyświecać jakiś cel realny.

Jeżeli chodziło o spopularyzo”

wanie w szerokich masach idei

naszego morza, to zdaje się uczy-

nił to znacznie wcześniej i bardziej

przekonywująco, niż wszystkie

wygłoszone w Gdyni z racji uro-

czystości mowy, niż wszystkie

wydane przez Ligę Morską ode-

zwy i ulotki, ś. p. Jan Ludwik

Popławski, pisząc wwarszawskim

„Glosie“ w roku 1887:
„Wolny dostęp do morza, posiadanie

całkowite głównej arterji wodnej kraju,

tj. Wisły, to warunki konieczne prawie

naszego istnienia. Całe to pobrzeże Bał-

tyku od Wisły aż do ujścia Niemna, tak

roztrwonione przez

państwo polskie, musi być odzyskane

przez narodowość polską. Wyrzeczenie

się tego dziedzictwa i nieszczęśliwe ma-

jaki o „podbojach na wschodzie” były

przyczyną naszego upadku politycznego i

dzisiaj w pracy odrodzenia te błędy

przygniatają nas swym ciężarem i wstrzy-

mują w pochodzie ku lepszej przyszłości.

Nasi politycy marzą jeszcze o Kijo-

wie, ale o Poznań mniej dbają, o Gdańsku

zapomnieli prawie zupełnie, a oKrólew-

cu i Opolu nie myślą zgoła. Czas już

zerwać z tą tradycją."

Szkoda, że tych słów, natchnio-
nych duchem proroczym, nie przy”

pomniano w Gdyni. Chyba że

wzmiankę o Kijowie uważano za...

niecenzuralną. Ależ to artykuł

,z przed pół wieku, więc żadnych

aktualnych aluzyj nie mógł za-

wierać. 24 A 3

Niewątpliwie bardzo szczęśli-

wym pomysłem było znaczne obni-

żenie taryfy kolejowej i należało-

by życzyć, aby obniżenie podobne

nie ograniczano jedynie do paru

dni „święta morskiego”, ale wzo-

rem wielu innych państw (Włochy,

Rumunja, Niemcy etc.) udzielano

wszystkim, pragnącym zwiedzić

bądź to nasze morze, bądź góry,

bądź uzdrowiska krajowe i miej-

scowości historyczne, zwłaszcza

w sezonie wakacyjnym.

Jeżeli jednak organizatorom

„święta” zdawało się, że urządza-

jąc obchód, potrafią pobudzić
ofiarność ogółu na rzecz Ligi Mor-

skiej, to chyba spotka ich przykry

zawód. _ Zrozumienie potrzeby
własnego portu, własnej floty wo”
jennej i handlowej, niewątpliwie

jest w narodzie, niestety jednak

w dobie, gdy mimo bardzo suro-

wych środków egzekucyjnych, do

skarbu napływa zaledwo połowa

przewidzianych podatków, gdy se-

kwestratorowie bezsilni są, nie

mając już czego sekwestrować —

liczyć na dobrowolną ofiarność,

byłoby złudzeniem.

Jeżeli chodziło o zamanifesto-

wanie wobec Niemców naszego
przywiązania do morza, naszej $0°

towości bronienia go do ostatniej

kropli krwi, to cała ta antrepryza

również była chybiona, nic bo-
wiem nie imponuje naszym sąsia-

dom zachodnim mniej, niż wszel-

kie szumne, teatralne manifesta-

cje. Wszak wiedzą doskonale,

z doświadczenia, że po takich de-

monstracjach, po uroczystem od-

śpiewaniu „nie damy ziemi”, wię-

kszość sejmowa BB zwykła u-

chwalać różne umowy likwidacyj-

ne, oddające setki tysięcy tej pol-

skiej ziemi w ręce niemieckich

kolonistów. Nie, podobnemi mani-

festacjami, jak „święto morza” sta-

nowczo nie zaimponujemy Niem-

com, ani praktycznym i na trzeźwo

obliczającym Anglikom, ani nawet

tak przyjaznym nam Francuzom,

którzy jednak czegoś bardziej re-

alnego po nas się spodziewali,

a zawiedzeni w swych nadziejach,

coraz bardziej się na nas boczą.

Przypadek chciał, że w chwili,

gdy najgłośniej rozbrzmiewały re-

klamowe puzony, zwołujące na

„święto morza”, ukazał się w „Ku-

rjerze Śląskim" artykuł, dowo-

dzący, że wieści o pożyczce kole-

DZIENNIK MILERSKI

Głosy prasy polskiej
o wyniku wyborów do Reichstagu.

„Gazeta Warszawska”: „Wy-
bory do Reichstagu, które odbyły
się w ubiegłą niedzielę, nie dały
zdecydowanego zwycięstwa żad-
nej z walczących grup.

Sytuacja w Niemczech nadal
przeto pozostaje niewyjasniona i
nierozstrzygnięta.

Czynnikiem decydującym przy
tym stanie rzeczy wciąż będzie
prezydent Hindenburg i te koła
wojenne, które skupiły się dokoła
jego osoby. Pozycja marszałka Hin
denburga staje się mocniejsza je-
szcze i dlatego, że obóz wejmarski,
mając do wyboru między hitlerow-
cami a grupą prezydenta, z ko-
nieczności będzie musiał przychy-
lić się na stronę tej ostatniej.

Zachodzi pytanie, co teraz u-
czyni Hitler? Czy pod naporem
swoich mas zechce wejść na drogę
jawnej rewolucji, czy też ograni-
czy się do walki parlamentarnej i
będzie usiłował wyciągnąć korzy-
ści z roli głównej podpory obecne-
go rządu w parlamencie?

Zarówno jedno jak i drugie po-
łączone jest z niebezpieczeństwem
poważnych wstrząsów w łonie par-
tji, której wewnętrzna konsolidacja
nie wydaje się całkowicie ukoń-
czona.

Z zapowiedzi i poczynań rzą-
du, w szczególności z ostatniej
enuncjacji gen. von Schleichera,
można wnosić, że czynniki skupio-
ne dokoła marszałka Hindenburga,
pomimo sympatji, jaką darzą Hitle
ra, nie zamierzają ustąpić mu wła-

Ostatnie wybory niemieckie w
zakresie polityki zagranicznej nie
zapowiadają poważnych zmian.
Będziemy mieli tylko do czynienia
z ożywieniem dążeń rewizjonistycz
nych i wzmožonem ich tempem“.

„Kurjer  Poznaūski“: Wynik
wczorajszych wyborów do Reich-
stagu nie przyniósł większych nie-
spodzianek, cyfry głosów i manda-
tów, uzyskanych przez poszcze”
gólne stronnictwa, odpowiadają na
ogół przewidywaniom, wypowia-
danym na łamach prasy europej-
skiej w ciągu ostatnich paru ty-
godni.

Hitler wprawdzie podwoił zgó-
rą swój stan posiadania w porów-
naniu do poprzedniego Reichsta-
gu, wybranego we wrześniu roku
1930 (wówczas zdobył 107 manda-
tów — obecnie 230), w porównaniu
jednak z niedawnemi wyborami
prezydenta Rzeszy zdołał nieznacz
nie tylko pomnożyć liczbę swych
głosów. i

Naogół można stwierdzić, że

wybory wypadły po linji życzeń
rządu Papena, to znaczy przynio-
sły duży wzrost sił skrajnej prawi-

cy, nie taki jednak, by Hitler mógł
ująć władzę wyłącznie w swe ręce.

Istnieją obecnie dwie możliwości.
Albo powstanie rząd, oparty na

większości centrowo-prawicowej,
w której skład weszliby hitlerow-
cy, niemiecko-narodowi i Centrum

—albo też, jeśli większość taka

nie będzie się mogła utworzyć, u-

trzyma się w dalszym ciągu prawi-
cowy rząd pozaparlamentarny, w
rodzaju obecnego gabinetu von Pa

pena. Ta druga alternatywa, wo”

bec wielkich przeciwieństw, dzie-
lących Centrum od obozu Hitlera i
Hugenberga, jest narazie prawdo-
podobniejsza.

Jest jeszcze trzecia możliwość:
że mianowicie Hitler, nie mogąc
dojść do władzy drogą legalną, zde
cyduje się na zamach stanu. Nara-
zie jednak, jak się zdaje, możli-
wość ta nie wchodzi poważnie w
grę, gdyż trudno przypuszczać, by
do planów takich zgłosił swój
akces członek rządu .von Papena
gen v. Schleicher, dzierżący mocno
w swych rękach Reichswehrę”.

„Kurjer Warszawski*: Przed-
wczesne rozwiązanie Reichstagu
przyniosło, jak okazały wczoraj-
sze wybory, jeden wynik niewątpli
wy: dotychczasowa większość,
oparta o centrum i socjaldemokra-
cję (wraz z innemi mniejszemi par-
tjami) została rozbita.

Istnieje tylko jedna możliwość

parlamentarnej większości, złożo-
na z narodowych socjalistów i cen-
trum. Obie te partje mają same 305
głosów, co daje bezwzględną wię-
kszość. Z punktu widzenia arytme
tyki nic nie stoi na przeszkodzie,
żeby obie te partje utworzyły rząd,

Nie ulega wątpliwości, że rząd
Schleichera i Papena pragnąłby
mieć pokrycie parlamentarne. Na
dłuższą metę rządzić tylko na pod-
stawie zaufania prezydenta Hin-
denburga i dyktatorskiego art. 48
jest nietylko niebezpieczne w kra-
ju, lecz i szkodliwe zagranicą.
Niemcy potrzebują kredytów za-
granicznych, Będą one znacznie
utrudnione, jeżeli nie uniemożli-
wione, jak długo rządy prezyden-
ckie nie znajdą podstawy parla-
mentarnej.

Są wprawdzie w Niemczech sil-
ne tendencje obalenia parlamenta-
ryzmu. Narodowi socjaliści i partja
Hugenberga używają odskoczni
parlamentarnej, żeby parlament
sam skomplikować i obezwładnić.
Rząd niemiecki woli jednak oprzeć
się o parlament. Zaznaczył to pa-
rokrotnie kanclerz von Papen i są
objawy, iż pragnąłby dojść z cen-
trum do porozumienia.

Formalnie istnieją wprawdzie
trzy możliwości przyszłego rządu
w Rzeszy: albo utrzymanie rządu
dotychczasowego (z pewnemi zmia
nami personalnemi) albo gabinet
mniejszościowy narodowych socja
listów, jako partji liczebnie naj-
większej, albo rząd centrum i na-
rodowych socjalistów. Ta ostatnia
kombinacja wydaje się jednak
najprawdopodobniejszą. Pytanie
jest tylko, jakie centrum postawi
warunki, żeby i na przyszłość nie
stracić wpływu, jako czynnik u-
miarkowania i rozsądku”.

„ABC*: „Kto zwyciężył we

wczorajszych wyborach w Reich-
stagu? :

Odpowiedž jest jasna: Nikt nie

zwyciężył, ale narazie zyskał naj-

bardziej v. Papen, szef obecnego
rządu. *

Żadne z walczących ugrupowań

nie będzie posiadało w nowym

Reichstagu zdecydowanej większo

ści. Hitler razem z Hugenbergiem

i niemiecką partją ludową, to za-

ledwie 45 procent mandatów. Z

drugiej strony obóz t. zw. republi-

kański nie osiągnął nawet 40 proc.

W tej sytuacji na placu pozo-

staje narazie kilku generałów i von

Papen jako „beatus, qui tenet `

Reichsta$ pozbawiony większości,

nie będzie odgrywał poważniejszej

roli. Obecni władcy Niemiec w dal

szym ciągu będą kokietowaćHit-

lera, jako piorunochron przed nie-

bezpieczeństwem komunistycznem
A obóz republikański? Obóz re-

publikański, woląc z dwojga złego

rządy generałów, niż realizację

„trzeciej rzeszy” prawdopodob-
nie będzie się starał nie prowoko-

wać poważniejszych komplikacyj,

któreby mogły doprowadzić do za-
machu stanu”.

„Robotnik“: „Zarowno wRze-

szy, jak w Prusach możliwy jest

obecnie jeden tylko rząd par-

lamentarny: prawicowo-cen-
trowy, od Hitlera do Briininga.
Mając do wyboru między rządami

prawicowemi lecz parlamentarne-
mi, a rządami nieparlamentarnemi,
centrum mogłoby się skłonić do

wyboru pierwszej z tych możli-

wości, coprawda kosztem swej je-

dności i swych wpływów na masy.
Mogłoby być inaczej, gdyby ko-
muniści otrzeźwieli i weszli do

bloku centro-lewego. Ale na to

niema co liczyć.
Rzecz znamienna: hitlerowcy i

komuniści mają w nowym parla-
mencie solidną większość. Kto
wie, czy większość ta — o ile par-
lament utrzyma się przy życiu —
nie da jeszcze o sobie znać.
Z punktu widzenia prawa, parla-
ment ten o większości, wrogo
usposobionej do konstytucji wej-
marskiej, jest swego rodzaju cu-
riosum — i albo on winien ustą-
pić, albo konstytucja.”

 

Eksplozja w Emmerich.
BERLIN. (Pat). W zakładach

Oxydo w Emmerich pod Duessel-

dorfem wydarzyła się we wtorek
przed południem wielka eksplo-
zja. Cały budynek został dosz-
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jowej, pojawiające się co pewien

czas, zawsze okazują się błę-

dnemi:
„A tymczasem pożyczki względnie

zaliczki, jak nie było, tak niema! Kończy

się lipiec, a prace przy budowie linji

kolejowej z Katowic do Gdyni w dalszym

ciągu leżą odłogiem. Coraz bardziej wy-

daje się prawdopodobnem, że ta zabawa

z wydostawaniem zaliczki potrwa jeszcze

parę tygodni; poczem zostanieurzędow-

nie stwierdzone, że sprawa w tym roku

jest już... nieaktualna wobec niedalekiej

zimy..."

Ba! Gdybyśmy zamiast urzą-

dzania hucznych „dożynek mor-

skich“ — jak podobało się pewne-

mu pismu sanacyjnemu nazwać

ostatnie uroczystości — posunęli

budowę kolei Śląsk—Gdynia bodaj

o jeden kilometr, przysłużylibyśmy

się sprawie morskiej lepiej, niżeli

aranżując barwne widowiska i

czętnie zrujnowany i części że-
lazne rozrzucone w promieniu
kilkuset metrów w okolicy.
Dwóch robotników, rozerwało na
części.

przeglądy naszej bardzo skromnej
flotylli. ‹

Ale byłoby to przecie zaprze-
czeniem słów wieszcza naszego:

„Papugą jesteś i pawiem naro-

dów”.
Jeszcze jeden nasuwa się po-

wód, dla którego urządzono uro-

czystości w Gdyni. Pisało o tem

w przeddzień uroczystości „Słowo
Pomorskie":

„Partyjni przywódcy B. B. ustawią

się w Gdyni za plecami Prezydenta

Rzeczypospolitej, ażeby razem z nim

odbierać defiladę, a potem roztrąbić po

całej kuli ziemskiej, że naród cały

skupił się w Gdyni pod sztandarem

„sanacyjnej ideologii”.

O ile sądzić można z przebiegu

uroczystości, przewidywania „Sło”

wa Pomorskiego” nie były bez-

podstawne. t
‘

Žydzi i Masonerja.
(Henryk Rolicki: Zmierzch Izraela, Warszawa 1932, str. 423, Sklad

Główn.: Adm. „Myśli Narodowej”, Warszawa, Al. Jerozolimskie 17).

W. początkach i w istocie ma-

sonerji tkwi żydowstwo (str. 197—
205):
— Wolnomularstwo drogą prze

budowy organizacyjnej wyłoniło
się wprost z tajnych związków wo-
jującej reformacji.

Z początkiem XVIII w. spoty-
kamy również związek Różokrzy-
żowców: Wedle wszelkiego praw-
dopodobieństwa jest to organiza-
cja nadrzędna nad akademjami,
tak, jak one znowu są wyższym
stopniem owych stowarzyszeń
(societates) i kolegjow. Godlem
różokrzyżowców jest ,crux in ro-
sa“, krzyż w róży; wiemy, że we-
dług Zoharu róża jest symbolem lu
du izraelskiego. Godło różokrzy-
żowców łączy więc symbol chrze-
ścijaństwa z symbolem żydowstwa
i demaskuje w ten sposób odrazu
dążenia tej organizacji: będzie to
więc judaizacja chrześcijaństwa, a
właściwie oddanie chrześcijaństwa
na pastwę kabały i idei mesjań-
skiej Izraela. Według Frisiusa, jak
pisze w swem dziele Summum
Bonum, „istnieje związek między
różą i krzyżem, a przenośnią Pieś-
ni nad Pieśniami: Jestem różą Sa-
ronu i lilją pól”. W działalności
różokrzyżowców łączą się trzy

pierwiastki: studja alchemiczne,
studja kabalistyczne i działalność
reformacyjna przeciw Rzymowi.

Różokrzyżowcy później we-
dług jednej wersji powołali do ży-
cia masonerję, według drugiej mieli
się w niej roztopić w XVIII w.,
czemu zawdzięczają swe powsta-
nie różokrzyżowcowe stopnie ma-
sonerji szkockiej,

Wolnomularstwo powstaje na-
samprzód w Anglji około r. 1630.
Jest ono przebudową i rozszerze-
niem dawniejszych tajnych związ-
ków reformacyjnych (akademij i
sociełates) i ma na celu niewątpli-
wie umocnienie ruchu filożydow-
skiego purytanów, a w konsekwen
cji doprowadzenie do rewolucji
Cromwell'owskiej. W tym celu zo-
stają wyzyskane, jako fundament
organizacyjny, korporacje „wol-
nych mularzy”, czyli, jakbyśmy to
dziś powiedzieli, związki zawodo-
we budowniczych, obejmujące
majstrów, czeladników i uczniów.
WI owym czasie, gdy z powodu za-
mieszek reformacyjnych wstrzy-
many został ruch budowlany w ca-
łej niemal Europie, związki te sta-

DEOTURIZEWZKADEAWWWOŚ

Jubileusz kapłański.
Dnia 4 sierpnia w kościele Św.

Ducha  (po-Dominikańskim) w
dzień Św. Dominika uroczystą se-
kundycję w pięćdziesiątą rocznicę
kapłaństwa, odprawi Jubilat
Ksiądz Dominik Jarosz.

Ks. Jubilat po odprawieniu
przed pięćdziesięciu laty primicji
w tymże kościele, otrzymał nomi-
nację na wikarego do par. Sucho-
wolskiej, gdzie na wstępie swej
pracy kapłańskiej za poświęcenie
krzyża w kościele, który to bez
wiedzy Księdza został następnie
przez właściciela ustawiony na
własnych jego gruntach, został
ukarany pieniężnie i przeniesiony
do Sokółki, na takież stanowisko,
śdzie wkrótce po śmierci miejsco-
wego proboszcza pełni obowiązki
administratora przez pięć lat.

Wreszcie władze świeckie dają
swoje zezwolenie na jego nomi-
nację na proboszcza do Mściborza.

znajduje kościół w ruinie, a
więc, gorliwością powodowany,
robi wszelkie starania o budowę
nowego kościoła. 1 ażeby przy-
spieszyć takowy, z porozumieniem
się z parafjanami, własnym ko-
sztem zakupuje cegłę, za co zo-
staje usunięty z parafji i osadzony
w klasztorze Grodzieńskim przez
rząd. Po odbyciu kary i po dłu-
gich pertraktacjach władzy du-
chownej z rządem, zostaje miano-
wany na stanowisko wikarego do
Jezior.

Oceniając cichą, a gorliwą
pracę Ks, Jarosza, jeden z magna-
tów polskich, mający wielkie sto-
sunki u dworu petersburskiego,
wyprasza go sobie na kapelana do
swej prywatnej kaplicy w Koszu-
bincach. Po roku 1905 wreszcie,
gdy więzy ciemięźców zaczęły sła-
bnąć, udaje się władzy duchownej
zamianować Ks. Dominika Jaro-
sza na stanowisko proboszcza do
Wielkich Ejsmontów; tu ma po-
dwójną pracę, bo z powodu braku
kapłanów zmuszony jest obsługi-
wać i sąsiednią parafję Wielką-
Brzostowicę.

Następnie zostaje przeniesiony
do Sarkowszczyzny, a potem do
nowoutworzonej parafji Dalekie i
wreszcie do Zamosza, gdzie rów-
nież zmuszony był dokończyć bu-
dowy Świątyń Pańskich.

Ta iście krzyżowa droga, którą
w cichości i bez rozgłosu przebył
Ks. Jubilat, robi swoje. Podupa-
dły na zdrowiu, zmuszony jest
prosić już obecnego naszego Arcy-
pasterza o zwolnienie go: usuwa
się w cień, przyjmuje z wdzięcz-
nością skromne stanowisko rezy-
denta w domu dla nieuleczalnych
chorych, aby ostatnie swoje lata
nieść pomoc duchowną dla naj-
pieszczęśliwszych.

Niech Ci, Szanowny Jubilacie,
Bóg zapłaci!

ły się dogodnym parawanem dla

sprzysiężonych, osłaniając ich dzia

łalność i umożliwiając im ukrycie

się przed okiem władz duchow-

nych i świeckich. Związki mularzy

chętnie dopuszczały do siebie za-

sobnych w fundusze protektorów i

ich zaułanych i stopniowo — im

bardziej marła ich działalność za-

wodowa — stawały się narzędziem

sprzysiężenia. Inaczej niepodobna
wyjaśnić tego faktu, że wielka
liczba szlachty i wysoko postawio-
nych osób zapisała się w charakte-
rze członków do lóż robotniczych
w poszczególnych krajach. (Fr.
Wittemans: Histoire des Rose-
Croix str. 75). W) ten sposób wy-
jaśnia się, skąd cały szereg symbo-
lów, czerpanych z zakresu budow-
nictwa (młot, kielnia i t. d.).

Słuszność ma żydowski pisarz,
gdy mówi: „Wolnomularstwo zo-
stało skomplikowane i wykrzywio-
ne w XVIII w. przez wszelkiego
rodzaju kuglarstwa i oszukaństwa”
(Salomon Reinach: Orpheus str.
436). Jednem z ulubionych oszustw

wolnomularstwa było twierdzenie,

rozpowszechnione w XVIII i XIX
w., a nawet dzisiaj jeszcze w Anglji
i Stanach Zjednoczonych, jakoby
masonerja była instytucją apoli-
tyczną 0 celach humanitarnych,

mająca na oku przedewszystkiem
dobroczynność. Znowu jeden z naj-
bardziej wtajemniczonych maso-
nów XVIII w. Willermoz, demasku
je to kłamstwo w liście do „brata”
ks. d'Havrć z dnia 31 grudnia 1785
r.: „Dobroczynność, jako cel, jak-
kolwiek bardzo godzien pochwały,
nie wymaga jednak, ani tajemnic,
ani mów i nic nie wyjaśnia, nie mo
że więc być prawdziwym celem
wtajemniczenia masońskiego' (cy-
tuje Gustave Bord: La Franc-Ma-
connerie str. 41).

Dla wychowania masońskiego
symbolika, rytuał i hierarchja waż-
niejsze są, niż ideologja, niż nauka
masońska. Co to jest hierarchja?
Niema ona nic wspólnego z hie-
rarchją wojskową, urzędniczą, czy
społeczną. Jest to wyłącznie hie-
rarchja wtajemniczeń.

„Ostatnim znakiem szczegól-
nym prawdziwego tajnego związku
równie istotnym dla niego, jak ry-
tuał i tajna nauka jest hierarchia.
Związek wymaga jej nietylko jako
drabiny stopni, po której każdy
członek wstępuje — w ten sposób
zaginąłby nimb otaczający „we-
wnętrzny pierścień* — ale wyma*
ga jej, jako zdecydowanego prze-
działu między przypuszczonymi
do związku, a wtajemniczonymi,

eksoterycznymi i ezoterycznymi
braćmi.. Przy takim przedziale
dowiaduje się wprawdzie świat ze-
wnętrzny rychlej o istnieniu związ-
ku, lecz w tem niema prawie nie-
bezpieczeństwa i być może, że
pragną tego sami przełożeni, o ile
tylko nie dążą do celów zakaza-
nych: tajemnica staje się jeszcze
większą, jeżeli inni wiedzą, że
istnieje, lecz nie wiedzą nic o jej
treści, zaś możliwość zdrady ostat-
nich rzeczy (tajemnic — przyp.
autora) przy takim przedziale wy-
łącza się w daleko wyższym
stopniu“ (Arnold Marx: Die Gold
und Rosenkreutzer str. 140),

A więc hierarchja ma za cel
kosztem łatwiejszego ujawnienia
samego istnienia związku zakryć
jego najgłębsze tajemnice, Symbo-
lika i rytuał zaś wychowują adep-
tów. Tak nam objaśnia mason
„wtajemniczony“ po „przypuszczo
nym' masonie Trentowskim.

Teraz podążymy jeszcze dalej
i zapytamy o zdanie leadera ruchu
socjalistycznego w Niemczech w
okresie wojny światowej, żydow-
skiego teoretyka, Karola Kautsky*
ego.

„Nie religijne myślenie, lecz
obrządek religijny pozostał stałym
i widocznym znakiem religijnej
wspólności: znakiem, który dla ży-
dów wszystkich obszarów ów-
czesnego handlu światowego wy-
tworzył wspólny, przez wszystkich
uznany i łatwo dający się poznać
węzeł i zabronił wstępu do nich
wszystkim niepowołanym... Ścisłe
przestrzeganie przepisów rytual-
nych stało się obecnie podwójnie
konieczne, Tak też i w wolnomular
stwie widzimy system skompliko*
wanych obrzędów, który często,
zwłaszcza na ludzi inteligentnych,
robi wrażenie wielkich głupstw, a
który  usprawiedliwienie swoje
znajduje w tem, że utrudnia dostęp
lekkomyślnym intruzom. Kto trwa
le poddał się wymaganiom rytuału
żydowskiego, na tego liczyć mogło
żydowstwo, jako na wiernego
członka” (Karol Kautsky: Rasa a
żydowstwo str. 60).

, Awięc rytuał żydowski, prze-
pisany przez Talmud i rytuał ma-
soński mają ten sam cel: ogrodze-
nie Zakonu.

Skrzyński pozostawił w spadku...
długi.

Spadkobierczyni po tragicznie
zmarłym ministrze spraw zagra-
nicznych Al Skrzyńskim, Marja
ze Skrzyńskich Sobańska, wniosła
do Sądu Okręgowego w Jaśle po”
danie o postępowanie ugodowe w
sprawie majątku zmarłego.

SZKICE | GBRAZKI.
O DJABLE, HISTORJA SMUTNA.

Djabeł pewien nagrzeszył srodze,

więc skazano go na banicję z piekła
i zasądzono na pobyt na ziemi.

Dawne to już bowiem czasy, gdy się
mówiło w skrytości ducha przyjacielowi:
„niech cię piekło pochłonie!* — Prze-

kleństwo to bowiem stało się z biegiem
czasu słodkiem błogosławieństwem.
W piekle może nie jest tak dobrze,

sle w każdym bądź razie daleko lepiej
i wygodniej niż na ziemi, zwłaszcza w

dobie obecnej.

Piekło więc... nieduścigniony kraj
marzeń ludzkich, utracił djabeł.

Zarejestrował się w urzędzie, jako

bezrobotny prestigitator, wypił w cu-
kierni szklankę kawy (o biedny djable!)

i postanowił odbyć zbiorową wycieczkę.

Piekło bowiem, mszcząc się za wy-
stępki djabła, podszeptywało mu naj-

okropniejsze myśli.
Biedny djabeł nie wiedział, czem jest

taka wycieczka zbiorowa.

Wycieczka zbiorowa jest to taka roz-

koszna umowa między kilku ludźmi,

którzy z nadmiaru błogości dnia co-

dziennego postanowili się umartwić rze-

telnie. Zgóry przeto określają kwotę,
którą każdy ma złożyć, zgóry się prze-

strzegając, że należy z sobą prócz tego

zabrać pieniądze na życie, mieszkanie,
drobne koszta, duże koszta, napiwki,
nawódki, na co się nie mówi i o czem się
myśleć nie chce...

Gdy to się już stało, ludzie cibiedni,

rażeni obłędem zbiorowym,  postana-

wiają zabrać z sobą kilka pań.
A to dlatego: żeby się nie nudziło,

żeby się krępowało, żeby nie można

dojść do słowa, żeby być maltretowanym.
Panie się znajdują i omawia się trasę

podróży.
Postanowiono jechać do Zaleszczyk,

ale jedna pani nie chce, bo tam jej uto-

nął piesek, więc decydują wyjazd do
Gdyni.

Zbiórka na dworcu, pociąg tury-

styczny wybrany, już ktoś poszedł po

bilety...
A tu stop!

Miłe jedno dziewczątko pomiędzy 30
a 60 rokiem życia powiada z zakłopo-
taniem:

— Przepraszam, więc dokąd jedzie-
my?

— Do Gdyni!
— Do Gdyni?! nigdy!! Myślałam, że

jedziemy w góry.

— Ależ, droga pani...

Nie i nie, dziewczę się uparło, że

nogą nietknie piasku morskiego, ponie-

waż jej kiedyś nad wodą ukradziono to-
rebkę i coś tam jeszcze.

Odwołuje się gościa od kasy, co
miał bilety kupować i zarządza się gło-
sowanie, dokąd jechać,

Jedni radzą Zakopane, inni Kruszwi-

cę... a więc pojechano do Wilna...

Bo to miasto królewskie, bo to tru-

py; bo to złotogłowie, bo o niem tak
pięknie pisał Boyć...

1 jadą...

W pociągu awantura.
Trzeba wybrać cicerone...

Obcy to wyraz i dziwny wielce.
Myliłby się jednak ktoś, ktoby my-

ślał, że znaczy to samo co Cziczerin,
albo, co nie daj Boże, oznacza jakąś
część damskiej garderoby...

Jest to urząd...
Trochę konferansjer, trochę Musso-

lini.

Wodzi za sobą tłum ludzi i gada...
gada ile wlezie, a potem pędzi co siły
dalej, by tam znów nagadać się do syta...

Biedny djabeł nie wiedział o tem...
Zajechal do Wilna i pędem noszo-

ny był od kościoła do kościoła, od
skwerku do domku na przedmieściu, od
domku do placyku...

A wszystko to pędem i to pędem,
któregoby się nie powstydził Kuso-
ciński...

Wiecie dobrze, jak takie wycieczki
wyślądają.. Gromada ludzi staje przed
katedrą, cicerone wymachuje ręką i za-
czyna gadać. Gada dużo, albowiem wie
mało, kończy i pędzi (ale to dosłownie
pędzi) na czele czeredy ludzi dalej...
i znów przystaje i znów gada...

Kto po Wilnie chodzi, ten zna z wi-
dzenia takie wycieczki,

W jednej z nich był djabeł.

Obejrzał pół Wilna, a czując, że da-
lej nie pójdzie, odłączył się od „zbio-
rówki” i przyszedł do redakcji po zasiłek
na powrót do piekła.

Odesłałem go do wszystkich dja-
błów. M, Junosza.

— j.+—

Hitier a stare panny.
Wybitną rolę, może wybitniej-

szą niż kiedykolwiek dawniej, w
niedzielnych wyborach odegrały

* kobiety. Niemcy liczą przeszło 22
miljony wyborczyń. Statystyka u-
rzędowa wprawdzie nie wykazuje
ile kobiet wzięło udział w wybo-
rach, ale i bez tej statystyki stwier
dzić naogół można ile kobiet w
poprzednich wyborach głosowało
za Hitlerem, który wprost szasta
obiecankami, przyrzekając kobie-
tom, że w jego Rzeszy wszystkie
stare panny otrzymają mężów. „W
trzeciej Rzeszy każda kobieta bę-
dzie miała męża” — oświadczył
wielki demagog hackenkreuzlerow
skich, nie uświądomiwszy sobie, že
nie w jego mocy leży, aby naprawił
to, co spustoszyła wojna i że on nie
może rozkazać, aby rodziło się wię
cej chłopców niż dziewcząt.

AABEANCKETREO:WANCZRZYĄ
Stan majątku przedstawia się

następująco: stan czynny 3.700.000
zł., stan bierny 4,150.000 zt. P. So-
bańska proponuje spłacenie 60
proc. długów w ciągu dwóch lat,
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KRONIKA.
Dalsze obniżenie taryfy autobusowej.

Projekt zmiany linij.

Linja Il. Autobusy tej linji,
zdążające z ul. Kalwaryjskiej do
koszar przy ul. Strzeleckiej, będą
przejeżdżały ul. Wileńską zamiast
Jagiellońską, następnie ul. Po-
znańską lub Trocką zakręcać bę-
dą na ul. Zawalną.

Linja IV, jako nie wykazująca
należytej frekwencji, zostaje zli-
kwidowaną, a trasę od mostu
Zielonego do ul. Sołtańskiej ob-

sługiwać będą autobusy linji II
w stosunku: 2 autobusy na ul.
Kalwaryjską, a jeden na ul. Wił-
komierską do ul. Sołtańskiej.

Z dniem 8 sierpnia wchodzi
w życie tytułem próby na okres
nie dłuższy, niż 6 miesięczny
nowa taryfa autobusowa, przy-
czem za przejazd 1 klm. 250 mtr.
taryfa zwykła wynosi 15 groszy,
za przejazd do 2 klm. 250—-20 gr.,
do 3 klm. 250—30 gr., do 5 klm.
500 metr.—50 gr. Taryfa ta obo-
wiązuje bez względu na ilość
przesiadek.

Je/noczešnie zostaną wpro-
wadzone następujące zmiany w
obecnej trasie przebiegu autobu-
sów:

Linja I przedłużona zostaje do
ul. Wierzbowej, do szkoły ogrod-
niczej. Pozatem pozostaje bez
zmiany.

Linja Ill. Latem autobusy tej
linji będą kursować od Pośpiesz-
ki, zimą od ul. Tramwajowej uli-
cami Antokolską, Placem Kate-
dralnym, Biskupią, UUniwersytecką,
Dominikańską, Trocką, W. Pohu-
lanką do cerkwi, Piłsudskiego, No-
wogródzką do Wilczej Łapy.

Linja V: Rynek Zarzeczny—ul.
Sw. Anny, Królewską, Plac Kate-
dralny, Ad. Mickiewicza, do mo-
stu Zwierzynieckiego.

Linja VI zostaje zastąpioną
linją III, a odcinek od cerkwi do

ul. Dobrej Rady obsługiwany bę-
dzie przez skierowywanie co 3-go

wozu linji Ill od cerkwi na tę

ulicę.
Zmiany w trasie będą wpro-

wadzone dopiero po odpowied-
niem przygotowaniu przystanków
i zaopatrzeniu ich w tablice or-
jentacyjne. co potrwa parę ty-
godni.

Częstotliwość na linjach I, Il i
III, winna wynosić 5 minut, na
odnogach zaś tych linij częstotli-
wość będzie normowaną w za-
leżności od frekwencji, przyczem
Arbon winien wykazać na tabli-
cach przystankowych ścisły czas

odejścia każdego autobusu. (I)

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Uroczystość św. Domini-

ka. W kościele po-Dominikań-

skim Sw. Ducha pierwsze niesz-

pory we środę, 3 sierpnia, 0 g.
4p.p. : a
W dniu 4 sierpnia nabožen-

stwo odbędzie się w następują-
cym porządku: prymarja o g. 7
r., druga msza św.o g.8 i pół r.,
summa (którą odprawi ks. jubilat
Dominik Jarosz z okazji 50 lecia
kapłaństwa) — o g. 11, nieszpo-
ry og. 4p.p.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Spis mieszkań i przedsię-

biorstw przemysłowych i han-
dłowych. Dnia 4 b. m.t. j. jutro
rozpoczyna się spis mieszkaniowy,
prżemysłowy i handlowy przepro-
wadzony przez Centralne Biuro
Statystvczne m. Wilna. W pierw-
szej kolejce zostanie spisana dzie-
Inica-Zwierzyniec. Komisarze spi-
sowi zaopatrzeni- w odpowiednie
zaświadczenia będą się zwracali
do właścicieli domów, mieszkań
i wszelkich warsztatów i przedsię”

blortw zbierając dane w zakresie
3 ch  kwestjonarjuszów: kwestjo-
narjusza nieruchomości kwestjo-
narjusza lokalowegoi kwestiona-
rjusza dla przedsiębiorstw i zajęć
handlowybh i przemysłowych.

Zebranieżdane jak zwkle pod-
legają tajemnicy statystyczneji
nie mogą [być przez komisarzy

ani przez Centralne Biuro Staty-
styczne m, Wilna wyjawione ni-
komu i dla żadnych innych celów
niż cele statystyczne.
— Narada w sprawie asfal-

towania jezdni. W zwiążku z
podaną przez nas wiadomością o
zamiarze Magistratu asfaltowania
jezdni dowiadujemy się, że przy-
był do Wilna przedstawiciel jed-
nej ze szwajcarskich firm asfalto-
wych i w dniu wczorajszym odbył
w tej sprawie dłuższą naradę z
Magistratem. Narada ta nie do-
prowadziła narazie do powzięcia

konkretnej decyzji, gdyż na robo-
ty asfaltowe Magistrat zamierza
ogłosić przetarg.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Rejestracja rocznika 1913.
Z dniem 1 września referat

wojskowy Magistratu przystępuje
do rejestracji rocznika 1913 wed-
tug dotychczasowych zasad, przy
zwiększaniu jednak wysokości kar
za zaniedbanie dokonania obo-
wiązku rejestracji.

Po tej rejestracji władze ad-
ministraeyjne przystąpią do uło-
żenia list poborowych 1912 roku
według przeprowadzonej w roku
ubięgłym rejestracji.

SPRAWY SZKOLNE.
— Pafistwowa Komisja egza-

minacyjna dla kandydatów na
nauczycieli szkół średnich w
Wilnie ogłasza, że egzaminy dla
kandydatów na naaczycieli szkół
średnich, (naukowe, pedagogicz-
ne i uproszczone) w okresie je-
siennym b. r. odbywać się będą
od dnia 17 do 22 października
1932 roku.

Kandydaci, którzy pragną przy-
stąpić do egzaminów w tym okre-
słe, winni zgłosić się w tym celu
pisemnie do Komisji egzamina-
<yjnej, w terminie do 17 września,
składając jednocześnie przepisa-
ną opłatę, która wynosi za egza-
min naukowy (klauzurowy i ust-
ny) 84 zł, za egzamin pedago-
giczny 56 zł., za egzamin uprosz-
czony 50 zł. 40 gr., za egzamin
uzupełniający z przedmiotów po-
lonistycznych przy egzaminie u-
proszczonym 16 zł. 80 gr.

Rozkład i terminy „egzaminów
będą podane do wiadomości in-
teresowanych drogą ogłoszenia w
lokalu Komisji egzaminacyjnej
or ul. (iniwersytecka

„II p.
HANDEL i PRZEMYSŁ,

— llość protestów wekslo-
h ze względu na coraz bar-

dziej kurczące się obroty gospo-

darcze oraz ostrożną  połity*y
kredytową banków, wykazuje na
terenie województwa wileńskiego
tendencję zniżkową.

Podług uzyskanych przez nas
danych w czerwcu na obszarze
całego województwa wileńskiego
zaprotestowano 10,300 weksli na
ogólną sumę 1 800.000 złotych, w
w tem na samo miasto Wilno
przypada 7.400 protestów na su-
mę 1.300.000 złotych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Rejestracja osób, które

mają być wyeksmitowane. Jak
się dowiadujemy, wileński zwią-
zek lokatorów i sublokatorów za-
mierza w najbliższym czasie przy-
stąpić do rejestracji osób, które
mają być wyeksmitowane ze
swych mieszkań.

Rejestracja ta ma na celu u-

zyskanie danych w sprawach eks-

misyjnych jak również zebranie
przyczyn dla których większość
eksmisyj jest przeprowadzana ce-
lem przedstawienia odnośnym
czynnikom i uzyskania dalszych
ograniczeń w przeprowadzaniu
eksmisyj mieszkaniowych.

Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— „Pod zarządem przymusowym w

Teatrze Letnim. Dziś farsa Arnolda i Ba-

cha „Pod zarządem przymusowym”. ||
Jutro „Pod zarządem przymusowym '.
— „Azef* w Teatrze Lutnia. Dziś A.

Tołstoja i P. Szczegolewa „Azef”.
Jutro — „Azef”.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 3 sierpnia,

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program
dzienny. 15.15: Muzyka lekka (płyty).
15.35: Kom. met. 15.40: Audycja dla
dzieci. 16.05: Konkurs tenorów (płyty).
16.40: „Dziecię swego wieku'* (w 75-tą
rocznicę śmierci Alfreda de Musset) —
odcz. wygł. Jerzy Wydzomirski. 17.00:
Koncert popołudniowy wyk. orkiestry
salonowej pod dyr. prof. P. Tchorza.
17.30: Recytacje w wyk. M. Wyrzykow-
skiego, art. dram. Nowe wiersze St. Ry-
szarda Dobrowolskiego. 17.45: Słynni
wiolonczeliści (płyty). 18.10: Muz. tan.
19.15: Z zagadnień gospodarczo-społecz-
nych (po litewsku). 19.45: „7000 Amery-
kanów zwiedza Paryż” — felj. 20.00:
Melodje z filmów dźwiękowych. 20.50:
Kwadr. literacki. 21.05: Recital śpiewa-
czy, 21.30: Koncert kameralny. 22.10:
Audycja pośw. Grecji. 22.40: Wiad.
sportowe. 22.50: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO,

Popołudniówka dziecięca.

Dzisiejsza audycja radjowa dla dzieci
składać się będzie z dwuch części, przy-
czem część pierwsza, którą wypełni opo-
wiadanie Al Janowskiego „Ola na pla-
ży”, nadana zostanie z Warszawy, a część
druga z pogawędką p. t. „Osłoda życia”
na popularny temat: cukier krzepi...
transmitowana będzie ze studjo wileńs
skiego.

Feljeton J. Wyszomirskiego.

Dzisiaj o godz. 16,40 p. Jerzy Wy-
szomirski w odczycie p. t. „Dziecię swe-
go wieku'' przedstawi romantyczne życie
i twórczość Alfreda de Musset, subtelne-
go poety i głębokiego wyraziciela ducha
swej epoki. Odczyt ten, który Wilno
transmituje na wszystkie stacje, pozo-

staje w związku z 75 rocznicą śmierci
smętnego kochanka pani George Sand.

Koncert aryj operowych.

Q godz. 21,05 wystąpi w studjo war-
szawskiem z własnym recitalem A
czym utalentowany bas operowy Eugen-
jusz Mossakowski. Artysta odśpiewa
trzy arje z „Damy Pikowej“ Czajkow-
skiego, kilka ulubionych pieśni Tostiego
i wreszcie prolog z opery Pajace.
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INTROLIGATORNIA
AL.ZWIERZYŃSKIE.GO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.

PRZYJMUJE DO OPRAWY

RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.P

  

  

Popierajcie Polską__
Macierz Szkolną.

DEZORGANIZACJA I NADUŻYCIA W PARTJI
KOMUNISTYCZNEJ.

Partja komunistyczna w na-
szym kraju nie wytrzymała próby
czasu. Szeregi jej zapełniać po-
częli ludzie coraz mniej ideowi,
a coraz bardziej polujący na so-
wieckie czerwońce w walucie do-
larowej.

Do szeregów komunistycznych
wkradła się dezorganizacja i kra-
dzież pieniędzy sowieckich.

Ponieważ partja komunistyczna
jest u nas nielegalna, Moskwa,
a właściwie Mińsk mają utrudnio-
ną kontrolę nad wydatkowanemi
sumami. Korzystają z tego mache-
rzy komunistyczni i przesyłają
przez zieloną granicę fikcyjne
sprawozdania z działalności partii.

Każda wzmianka w prasie wi-
leńskiej o zawieszeniu tu i ówdzie
płachty komunistycznej wycinana
jest skwapliwie przez wileńskich
komunistów i wysyłana za kordon
jako legitymacja działalności partji
w Wilnie.

Niedawno ujawniła się kradzież
przeszło 5000 złotych w okręgu
grodzieńskim partji komunistycz-
nej.

Obecnie niezwykłe rewelacje
złożył jeden z czynniejszych ko-
munistów niejaki „Benek”, po-

chwycony na granicy przy próbie

ucieczki z Polski, Oświadczył on,
że kierownicy organizacji wprost
pieniądze kradną. Pozatem stwier”|
dził, że kierownicy nie chcą brać
czynnego udziału w organizacji,
unikają wszelkiego niebezpieczeń-
stwa, twierdząc, że nie wolno im
dla dobra partji angażować się w
ryzykownych imprezach.
W obecnym stanie rzeczy, zda-

niem owego Benka, partja komuni-
styczna w Wiilnie nie jest w stanie
zorganizować żadnej poważniejszej
akcji, wykorzystując jedynie mło-
docianych żydków do rzucania
bibuły komunistycznej.

Zdaniem owego Benka, jedy-
nie młodzież komunistyczna wi-
leńska, złożona z żydków, ujawnia
pewną ruchliwość, lecz i wśród
niej daje się zauważyć dezorgani-
zacja i brak dyscypliny.
W związku z tem władze na-

czelne „komsomoła** wileńskiego
przystąpiły do czystki wśród mło-
docianych komunistów.

Rewelacje Benka należy, zda-
niem naszem, przyjmować z wiel-
ką rezerwą, gdyż również dobrze
mogą być obliczone na uśpienie
czujności opinji publicznej, a zwła-
szcza władz bezpieczeństwa.

 

TEATRY MIEJSKIE.
„LUTNIA*,

„Azef”, Sztuka w 10 obrazach A.
Tołstoja i P. Szczegolewa,
Gdy się dziś wie, z przykładu

Rosji, do czego' doprowadzają
hasła rewolucyjne, gdy się wie z
przykładu Rosji i nie Rosji że w
gwaltownych przewrotach bezin-
teresowni ideowcy, ofiarnicy pa-
dają lub giną, a na szczyty władzy
po ich trupach pchają się i rządzą
karjerowicze, opryszki i wszelaka
kanalja — to samo już słowo: re-
wolucja — budzi głębokie obrzy-
dzenie. \

To też i książka czy sztuka
idealizująca rewolucję, 'po ponu-
rych przykładach,
czył współczesnym wiek XX, w
uczciwym i zdrowym na ciele i u-
myśle
abominację.

Z podobnem uczuciem
człowiek do Lutni
premjerę A. Tolstoja i P. Szcze-
golewa „Azef“. Wiedzialo się, že
tam się powtórzy to, co się tyle-
kroć już, aż do znudzenia widziało
i słyszało: młócenie wyświechta-
nych haseł rewolucyjnych, robota
konspiracyjna, tajne zebrania, po-
święcenia ofiarnych jednostek ide-
owych (daremne), palenie się do
rzucania bomb (od których wpraw
dzie runął teror carski ale narodził
się jeszcze ohydniejszy bolsze-
wicki).

Przejdźmy więc odrazu do po-
rządku nad tematem tylekroć
przez literaturę i teatr (zwłaszcza
rosyjskie) wałkowanym — tym ra"
zem w parafrazie rewolucyjnej A-
zefa i oceńmy sztukę ze zwykłego
punktu widzenia.

Przyznać należy, aby być spra-
wiedliwym, że autorzy widza nie
znudzili. Prawda że prócz kon-
cepcji samego Azefa, którego lu-
dzie z przedostatniego pokolenia
doskonale pamiętają, nie usłyszało
się nic nowego. Ale autorzy do”
skonale sobie poradzili z roz-
ległym materjałem, 10 obrazów
następuje po sobie szybko, bieg
akcji i postacie charakteryzują
wyraziście okres z przed ćwierć-
wiecza oraz nastrój pewnego od-
łamu społeczeństwa rosyjskiego,
mianowicie inteligencji miejskiej
rdzennie rosyjskiej, pomieszanej z
żydowską, która wydała potworną
postać prowokatora, žyda Azela.
Prawdziwie con amore nakreślona
jest ohydna ta figura z najpodlej-
szego gatunku wyrzutków ludz*
kich. Postać Azefa kilkoma sztry*
chami naszkicowana, jest taką ja-
ką była: chytrość, przebiegłość
gada, fałszywy, obłudnik, szpicel,
rozpustnik i tchórz.

Że do uwypuklenia tytułowej
postaci wybitnie się przyczynił wy
konawca roli Azefa p. L, Wina-
wer — to więcej niż pewna. Daje
on tej postaci tak swoiste cechy
wewnętrzne, fizycznie tak pla-
stycznie odtwarza, że jego Azel
budzi wprost nieprzezwyciężoną
odrazę, uwypuklając się na tle za”
rania rewolucji rosyjskiej niby
potworny koszmar. A o to właśnie
chodzi.

"Z miejscowych wykonawców
podkreślić należy opanowaną grę
Jaśkiewicza — Raczkowski, ży-
wiołową Ładosiówny — Dora, zbyt
nieco kobieco-miękką Wyrzykow-
skiego — poeta Kalajew, trochę
nadto nerwową Loedla — Plewe,
spokojną Bieleckiego—Zyiberberś
i b. ciekawą w odtworzeniu portre
tu słynnego szperacza i rewelato-
ra—Burcewa w wykonaniu gościa
p. Boneckiego. :

Uwaga pod adresem reżyserji:
bomba wielkości i kształtu olbrzy
miej dyni, niesiona ostentacyjnie
po ulicy przed gmachem rządo-
wym przez Sazonowa — zwróciła-
by uwagę nawet jeszcze głupszego
stójkowego niż owego w sztuce—
a huk który wywołujeza sceną jest
niepomiernie mizerny w stosunku
do jej wielkości.

Teatr na premjerze był prawie
ełny. =

ч Pilawa.

szedł

jakich dostar- 7 win w Australji zachodniej) zaata-

człowieku budzi rzetelną:

na ostatnią*
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Napad złodziei na fabrykanta w Wilnie,
W dniu wczorajszzym dwaj

złodzieje przedostali się do miesz-
kania właściciela fabryki wód ga-
zowych przy ulicy Zawalnej Nr. 50
usiłując dokonać kradzieży. W
ostatniej chwili złodzieje zostali
spłoszeni przez p. Kosewa, który
właśnie w tej chwili zajrzał do
mieszkania.

Na widok złodziei p. Kosew
podniósł alarm usiłnjąc zatrzy-
meć złodziei. Osaczeni złodzieje

napadli wówczas na Kosewa za-
dając mu kilka uderzeń w twarz
i głowę celem ubezwładnienia go,
by ułatwić sobie ucieczkę. Za-
miar ten nie powiódł się im, bo-
wiem krzyki napadniętego zwabiły
przechodniów, którzy złodziei za-
trzymali i oddali w ręce policji.

Kosewa przewieziono do am-
bulatorjum pogotowia ratunkowe-
go, gdzie udzielono mu pierwszej
pomocy lekarskiej.

Handlarz morfiną jako żebrak.
Policja wileńska aresztowała

pewnego podejrzanego żebraka
domokrążcę, w którego torbie —
o dziwo — zamiast jałmużny zna-
leziono dwa pudełka morfiny.
Ponieważ widywano go wieczora-
mi w eleganckich garniturach w
pierwszorzędnych restauracjach
nasuwa się podejrzenie, że jego-
mość ów trudnił się „zawodowo
dostarczaniem narkotyków ofia-

rom nałogu, przyczem wieczora-
mi zawierał znajomości w wytwor-
nych lokalach, wyszukiwał ofiary,
a w dzień pod maską żebraka
odwiedzał mieszkania  upatrzo-
nych ofiar, doręczając im narko=
tyki.

Łachmany żebracze chroniły
go w zupełności od jakichkolwiek
podej eń.

NIELUDZKIE EKSPERYMENTY. |
Doktór Bolivar J. Lloyd, dy-

rektor Służby Zdrowia Stanów

Zjednoczonych, wystąpił z propo”

zycją aby skazanych na śmierć

zbrodniarzy używać do celów eks-

perymentacyjnych z nowemi szcze

pionkami przeciw różnym choro-

Przygody lotników w puszczy australijskiej.
Jedno z pism zagranicznych

zamieściło niezmiernie interesują-
ce sprawozdanie lotnika niemiec-
kiego Hansa Bertrama, z załogi
samolotu „Atlantic” z 53-dniowego
przymusowego pobytu w puszczy
Australji, dokąd zagnały ich trud-
ności atmosferyczne.

Od 14 maja, t. j. od dnia startu
samolotu „Atlantis“ nic nie było
wiadomo o losie nieszczęsnych
rozbitków. Dopiero przed paroma
tygodniami ich uratowano i świat
dowiedział się o tem co przeżyli A
były to przeżycia istotnie niezwy-
kłe. Już w godzinę po wylocie z
Coepang (celem lotu był port Dar-

kowała ich gwałtowna burza, za-
* pasy benzyny wyczerpały się szyb-
„ciej, niż się spodziewali i już 15-go
"maja o 7,30 rano musieli wylądo-
wać na nieznanem pustem wybrze-
'żu. I tu rozpoczyna się jedyna w
swoim czasie robinsonada. Lotnicy
mieli zapasy żywności i wody tyl-
ko na kilka dni. Wobec tego wzięli
wędki i broń i udali się w głąb lą-
du. Zabrali też ze sobą namiot, by
móc w drodze przenocować. Po
paru godzinach takiej wędrówki
natrafili na wielką rzekę, Ponie-
waż rozbitkom zdawało się, że po
drugiej stronie rzeki powinny być
siedziby ludzkie, więc za wszelką
cenę chcieli się przedostać przez
wodę. Nie było mostu, ani tratwy.
Załadowali więc na plecy namiot i
bagaże i rzucili się wpław. Ale ja-
kież było ich przerażenie, kiedy
dopłynąwszy do połowy rzeki, uj-
rzeli, że przy brzegu kłębi się gro-
mada aligatorów. W śmiertelnym
strachu zawrócili do brzegu i zdą-
Żyli uciec. Z trudem dotarli z po-
wrotem do samolotu, który pozo-
stawili na wybrzeżu. Ten samolot
był już teraz jedyną ich ostoją.
Tam przecież były reszki wody i
pożywienia.

Po tygodniu zapasy się wyczer-
pały. Widmo głodu zajrzało w oczy
rozbitkom. Zaczęli szukać poży-
wienia na bezludnym lądzie, Roz-
palili ogień, zagotowali wodę de-
szczową i ugotowali sobie zupę ze
ślimaków, zebranych z drzew. Ta
zupa powróciła im siły; wtedy za-
częli rozmyślać nad najskutecz-
niejszym sposobem ratunku. Ale
wszystko było na nic.

Wycieczka łodzią na morze nie

dała żadnych rezultatów. Wrócili
z dziurą w dnie łodzi, przemoczeni

i zrozpaczeni. Potem ruszyli znowu

wgłąb lądu, szukając osiedli ludz-

kich. Ale siedmiodniowa wędrów-

wgłąb lądu nie dała rezultatu.
Długie były dni pobytu w pu-

szczy. Zywili się kangurami i ryba-
mi. Pewnej nocy ujrzeli na niebie
łunę światła. Przepełnieni nadzie-
ją, że tam są ludzie, biegli dwa dni
i dwie noce w tym kierunku, po to,
by się przekonać, że to był pożar
lasu.

Po upływie 34 dni rozbitków
ogarnęła całkowita apatja.

Jedli byle co, byle tylko pod-
trzymać siły i całe dnie leżeli na
skałach, marząc gorączkowo o
ludzkich twarzach, rodzinach, po-
zostawionych w ojczyźnie i... ka-
wałku chleba.

Raz widzieli kręcący się nad
ich głowami samołot, kiedyindziej
na morzu motorówkę, ale nie zdo-
łali zwrócić na siebie uwagi.

40-tego dnia ujrzeli murzyna,
spacerującego po brzegu.

Zrazu myśleli, że to zjawa. Ale
okazało się, że był to jeden z wy-
słanników ekspedycji ratunkowej
„Drysdale Misio”, Po chwili zjawi-
ło się ich więcej.

Rozbitkowie byli uratowani.
TAU ARIRAN | i.MKK)

Obroniony przez pszczoły.
Jak donoszą pisma niemieckie,

pewien rolnik, nazwiskiem Karol
Schróder, był zapalonym pszczela-
rzem.

Bawiąc pewnego dnia w pasie-
ce i doglądając roje, został znie-
nacka napadnięty przez bandytów
którzy pod grožbą błyskających
noży zażądali wydania pieniędzy i
różnych drobnych kosztowności.

Napadnięty umawając się z ra-
busiami podchodził coraz więcej
ku ulom i w pewnym momencie za
czął pięściami grzmocić z całej si-
ły w ule. Pszczoły rozjuszonewy-
padły hurmem i rzuciły się na na-
pastników kłując ich niemiłosier-
nie. Bandyci uciekli, lecz na drugi
dzień zostali po spuchniętych twa-
rzach rozpoznani i aresztowani,
Natomiast pszczelarza Szroedera
ani jedna pszczoła nie ukąsiła,

 

 

Garden Party u króla Angliji.
W. pięknych ogrodach pałacu

Buckingham odbyło się w tych
dniach przyjęcie doroczne, które
oboje królestwo urządzają zawsze
przed letnim wyjazdem do Szkocji,
Taka garden party jest zazwyczaj
zakończeniem oficjalnem tego, co
Anglicy nazywają „season“,

Tym razem było obecnych o-
koło 10.000 osób zaproszonych. A-
le panie nie były tak barwne, jak
w latach ubiegłych, gdyż moda na-
kazuje w tym roku na takie uro-
czystości strój czarnobiały. Królo-
wa ukazała się w jasnobłękitnej
sukni, ozdobionej szerokim kołnie-
rzem w złotym kolorze. Tak samo
była ubrana księżna Yorku. I tyl-
ko księżne Royal, lady Harowood
przybyła w czerwonej letniej to-
alecie i ogromnym kapeluszu czer-
wonym. Wszystkie panie miały su
knie długie, a panowie, zgodnie z
tradycjami angielskiemi ubrani by-
li w szare żakiety i jasnopopielate
cylindry.

Na garden party był każdy, kto
w Londynie posiada znaczenie i na
zwiska, a więc przedstawiciele du-
chowieństwa, armji, polityki, han-
dlu, sztuki, literatury, prasy. Lite-
ratura i prasa miały swoich najzna
komitszych reprezentantów.Wśród
tłumów gości powszechną uwagę
zwracała ślepa pisarka amerykań-
ska miss Helena Keller. Było także
kilku znakomitych Hindusów, z
którymi król i królowa wymienili
bardzo wiele zdań.

Na wielkiej łące parku stał olb-
brzymi namiot, w którym oboje
królestwo przyjmowali wybitniej-
sze jednostki na specjalnej audjen-

cji Szczególnie długo rozmawiał
król Jerzy z pisarzem Rudyardem
Kiplingiem dziś już mocno pode-
szłym w latach wielkim poetą dżun
gli. Takiego samego przyjęcia do-
znał popularny dramaturg i poeta
rewjowy Noel Coward, Dzieła obu
tych pisarzy leżą stale na biurku
królewskiem.

Punktualnie o godz, 6 kapela
dworska zagrała hymn i królestwo
udali się z powrotem do pałacu.
A pod staremi drzewami parkowe-
mi długo jeszcze skupiały się gro-
z żywo rozmawiających go-
ci.

KRONIKA POLICYJNA.
—  Okradzenie mieszkania przy ul.

Litewskiej. W dniu 31 ub. m. nieznani
sprawcy dostali się przez otwarte okno
do mieszkania Pietrzaka Tadeusza (Li-
tewska25), skąd skradli garderobę męs-
ką, biżuterję oraz inne drobne rzeczy,
łącznej wartości 600 zł.
— Muzykalny złodziej. W dniu 1 bm.

Magun Dominik, bez stałego miejsca za-
mieszkania, dostał się przez otwarte okno
do mieszkania Kondratowicza Franciszka
(Wiłkomierska 123), skąd skradł patefon
wartości 100 zł. Złodzieja ze skradzio-
nym patefonem zatrzymano.
— Pochwycenie złodzieja z łupem.

W dniu 31 ub. m. z niezamkniętego
mieszkania domu Nr. 20 przy ul. Wierz-
bowej, na szkodę Markowskiego Win-
centego dokonano kradzieży garderoby
damskiej oraz biźuterji łącznej wartości
91 zł. Kradzieży dokonał Zdanowicz Ka-
zimierz (Zielona 19), którego ze skra-
dzioną garderobą i biżuterją zatrzymano.
— Stankuć nieuchwytny. dn. 1

b. m. z niezamkniętego mieszkania domu
"Nr. 152 przy ul. zato na szkodę
Antonowicza Bronisława została dokona-
na kradzież rewolweru oraz gotówki łącz-
nej wartości 140 zł. Sprawcą kradzieży
okazał się zawodowy złodziej Stankuć
Stanisław (Nowo-Popławska 36). Stan-
kucia narazie nie zatrzymano oraz skra-

bom jak żółtej febrze i innym.
Doktór Lloyd proponuje żeby ska-
zańcowi zaszczepić zarażki choro-
by i równocześnie szczepionkę
zwalczającą daną chorobę. Jeśli
pacjent z tej próby eksperymen-
talnej wyzdrowieje, kara śmierci
zostanie zniesiona i pacjent będzie
wypuszczony z więzienia.

Jest to pomysł nowy w Stanach
Zjednoczonych nie jest wszakże
<alkowicie nowym w świecie.

Przed wiekami absolutni mo-
narchowie państw europejskich ro
bili takie próby na skazańcach. O-
czywiście nie szczepiono im suro-
wicy bo ich w tych czasach nie
znano, ale dawano więźniom tak
zwane antydoty przeciw różnym
truciznom. Najpierw skazańcowi
dano do zażycia jakąś śmiertelną
truciznę a następnie próbowano
jak będzie działać dane antydotum
przeciw truciźnie. W ten sposób
chciano jaknajskuteczniej zabez-
pieczyć się przed zamachami tru-
ricieli, których w wiekach daw-
ych i średnich nie brakowało.
Każdy dwór cesarski, królewski
czy książęcy drżał przed trucicie-
lami i dlatego chciano mieć zawsze
pod ręką jaknajlepsze odczynniki
przeciw  najrozmaitszego rodzaju
truciznom. Skazańcy właśnie słu-
żyli do wypróbowania na nich da-
nych trucizn i ich czynników czyli
t zw. w medycynie „antydotów”.
Gdy alchemik dworski lub pry-
watny oznajmił, że wynalazł jakieś
nowe antydotum przeciw truciźnie
— zaraz wyszukiwano jakiegoś
więźnia, na którym przeprowadza-
no eksperymenty. Gdy wyszedł ca
ło z tych eksperymentów zostawał
nietylko zwolniony ale dostawał
zazwyczaj pieniężną nagrodę w do
datku. ы

W, Bolszewji też podobno na
skazańcach wypróbowywane są
różne nowe medykamenty, ale
tam — podobno — nawet po uda”
łej próbie, pacjent bywa... rozstrze
lany,
„W propozycji doktora Lloyda
jest ta nowość i ta różnica, że on
sam oświadczył gotowość podda-
nia się eksperymentowi dla wyka-
zania, że nie uważa tego za rzecz
nadzwyczajną.

Głosy czytelników.
Łobuzerja.

Wczoraj po południu, wraca-
jąc statkiem z Werek do Wilna
bylibyśmy świadkami łobuzerskich
wybryków grupy wyrostków zwie-
szających się zwykle z poręczy
mostu wojskowego na Antokolu.
W momencie, kiedy statek

przepływał pod wylotem mostu
na krawat solidnego kupca wi-
leńskiago spadła wielkich- гох-
miarów.... plwocina. Skonsterno-
wany kupiec wycierał żałośnie
ślady i patrzał oburzony w górę.
Cóż mógł robić? Most wysoko,
policja daleko, a statek w ruchul

Zainterpelowana obsługa stat-
ku potrafiła tylko powiedzieć, że..
cóż robić, panoczku, dobrze jesz-
cze, że i kamuszkiem nie furknę-
li lub i witeczką w pół kilal...
przyznaliśmy rację obsłudze stat-
ku. Bo i cóż ona może zrobić?!

Jednakże most należy do'
wladz wojskowych, policja w
mieście i rzeczna policja na wo-

 

dzie pilnują porządku, przynej-
mniej tak byćpowinno.

Więc czyż nie mogą władze
wojskowe i miejskie dojść wresz-
cie do porozumienia i ochronić
pasażerów statków od podobnych
wybryków naszej łobuzerji.

B. M.

dzionych rzeczy nie znaleziono,
Znowu kradzież ubrania na brzegu | >

Wilji. W/ dn. 1 b. m. skradziono"Huryno-
wiczowi Józefowi z nad brzegu rzeki
Wilji ubranie wartości 45 zł. adzieżydokonali Łapiński Stanisław ł Samosio-
nek Mikołaj (Cedrowa 35). Sprawcówkradzieży nie zatrzymano. Ubrania nie
odnaleziono.

WYPADKI
‚ — Co z nich wyrośnie? Wśród ba-

wiących się dzieci na podwórzu domu
Nr. 79 przy ul. Kalwaryjskiej wynikła
bójka, w trakcie której uderzony został
kamieniem w twarz 4-letni Jerzy Rew-
kowski, zam. tamże.
— Zaginięcie łowo chorej dzie-

wczyny. P. Justyn Orłowski, zamieszkały
przy ulicy Kalwaryjskiej nr. 58, powia-
domił 5ółbję o zagadkowem zaginięciu
jego umysłowo chorej córki Stanisławy,
tóra w dniu 31 lipca wyszła z domu

iS nie powróciła.
a zaginioną wszczęto poszukiwania. 



  

 

Z KRAJU.
Otwarcie pierwszego domu parafjalnego
w dekanacie Kalwaryjskim w Korwi.
W dniu 31 lipca r. b. w Korwi,

dekanatu Kalwaryjskiego odbyła
się uroczystość otwarcia Domu

Parafjalnego na użytek parafjan
korwieńskich. Na tę niezwykłą

uroczystość zapowiedziany został

zlot Stowarzyszeń Młodzieży Pol-

skiej z sąsiednich parafij, a więc:

z Mejszagoły, z Suderwy, z Rze-

szy, z Szylan i Kalwarji.
Najliczniej i najokazalej sta-

wiły się 5. M. P. męskie i żeńskie
z Mejszagoły pod sztandarem i
w uniformach. Z innych S. M. P.
przybyli tylko przedstawiciele w
osobie prezesów, druchen i dru-

hów. :

Po skończonem nabożeństwie

urządzono akademję, której pro-

gram całkowity wykonały S. M. P.

mejszagolskie, włącznie ze swoim

chórem pod kierownictwem druha

prezesa Olgierda. Akademję otwo-

rzyły przemówienia p. instruktora

Akcji Katolickiej na dekanat Kal-

. waryjski, miejscowego proboszcza

ks. Jana Kuryckiego, prezeski i

prezesa korwieńskich S. M. P.
Po przešpiewaniu „U Twych

Ołtarzy”, druh Ryczko, sekretarz
S. M. P. męskiego, wygłosił treści-

wy, ale bogaty treścią referat:

„Apostolstwo dobrej sprawy ;

druh nowoprzybyły z ławy szkol-

nej Judelis z uczuciem zadeklamo-

wał wiersz „Do młodzieży” i hu-

morystyczny monolog „Miałem

siedem żon”, który wywołał en-

tuzjastyczną wesołość w gronie

słuchaczów.
Druchna, prezeska Alberta

Tyszkiewiczówna, nawiązując do

święta morza, przeniosła myślą

i sercem uczestników akademii
na wybrzeża polskiego Bałtyku.
Równocześnie w formie poetycz-

nej nakreśliła cechy prawdziwej
miłości Ojczyzny, kończąc zainto-
nowaniem „Nie rzucim ziemi”.

Druchna St Sudujkówna w

wierszu „Królowa Korony Pol-

skiej” poleciła Ojczyznę i młodzież

opiece Najświętszej Pannie. Druh

Feliks Uścinowicz, pełniący obo-

wiązki zakrystjana przy kościele

Mejszagolskim, ubawiał publicz-

ność monologami, odtwarzając
Ciotkę Albinową, która miała du-

żo przejść w sklepie Braci Jabł-

kowskich. — Deklamacje, mono-
logi, referaty były przeplatane
narodowemi pieśniami.

Na zakończenie akademii za-
brał głos ksiądz patron S. M. P.

mejszagolskich, proboszcz mejsza-

golski, który wskazał wytyczny
program pracy młodzieży, jako
przyszłości narodu, podnosząc za-
sługi swego kolegi ks. Jana Kuryc-

kiego, wysiłkiem którego stanął

Dom Parafjalny, pierwszy na tere-

nie dekanatu Kalwaryjskiego, a

nareszcie stwierdził mówca fakt,

że największe zasługi, uznanie,
wdzięczność za rozbudzenie du-
cha, za pchnięcie młodzieży do
czynu należne są niezmordowa-
nemu protektorowi, opiekunowi
stowarzyszeń J. E. Arcybiskupowi
Metropolicie Ks.  Romualdowi
Jałbrzykowskiemu.
„Hej do apelu!" zamknęło wznio-

słą uroczystość. Wielebny ks. pa-
tron S. M. P. korwieńskich gościn-
nie podejmował druchny i druhów
wspólnie ze swoją młodzieżą.

Wieczorem S. M. P. korwien-
skie odegraly w Domu Paraijal-
nym „Miecz Demoklesa“ z niema-
łem powodzeniem.

Przechodzień.

Katastrofa motocyklowa na szosie
oszmiańskiej.

W dniu wczorajszym w godzi-
nach popołudniowych na szosie

Oszmiańskiej w pobliżu Rukojń

wydarzyła się katastrofa motocy-

klowa. Szosą tą zdążał w kierun-

ku Wilna'na własnym motocyklu
dr. Krauze z Wilejki. W pewnej

chwili motocykl wywrócił się i

dr. Krauze doznał poważnych po”
tłuczeń. Przypadkowo zdążający
tą drogą samochód zawiózł ran-
nego do Wilna, gdzie umieszczono
go w szpitalu żydowskim. Stan
jego jest poważny, lecz nie bu-
dzący obaw o jego życie.

Fatalne spotkanie.

Antoni Borkowski w towarzy-
stwie Stanisława Rynkiewicza po-
wracali furmanką ze wsi Leszczy-
niki pow. rzeszańskiego do Wilna.

Na drodze mijali oni trzech
osobników, którzy nie zwracali
uwagi na wołanie Borkowskiego
i nie schodzili z drogi. Kiedy fur-
manka zrównała sę z trzema pie-
churami, Borkowski ich zwymy-
šlai. Jeden z nich podskoczył
wówczas do Borkowskiego i ude-
rzył go laską po głowie. Wywią-
zała się bójka, w czasie której

' spotkana trójka, jak się później
okazało bracia Jan, Józef i Wiktor
Jaśkiewiczowie, zadali Borkow-
skiemu kijami i kamieniami cięż-
kie uszkodzenia głowy i lewej
ręki. Borkowski stracił przytom-

|
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l Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53), tel. 7-22,
podaje do ogólnej
wiadomości, że to i 17 Sierpnia I.

licytacja niewykupionych 1 nieprolongowanych zastawów
od Ne50,000 do Mi100,000I

pu i temperamentu w rozkosz-
nej operetce śpiewno-tanecznej

ność i w tym stanie Pogotowie
z Wilna odwiozło go do Szpitala
Żydowskiego, gdzie walczy ze
śmiercią.

DOKZGNOZTENERECRIRKEGGA AGCA

Ruch wydawniczy.
— Sztuki Piękne. Zeszyt 7-my (lipiec

1932) Rocznika VIII, który świeżo ukazał
się w handlu, zawiera interesujące uwagi
Jana Kleczyńskiego o twórczości Konra-
da Krzyżanowskiego na tle współczesnej
sztuki francuskiej („Konrad Krzyżanow-
ski i niektóre dążenia sztuki francu-
skiej”), ilustrowane 25 reprodukcjami z
dzieł ś. p. K. Krzyżanowskiego, w tem
1 rotograwjura czwórbarwna, 16 cało-
stronicowych rotograwjur jednobarwnych
i 8 reprodukcyj siatkowych, zamieszczo-
nych w tekście. Bogata jak zawsze kroni-
ka artystyczna zawiera przedląd współ-
czesnego życia artystycznego u nas i za-

granicą.

 
 

l» dzie się w lokalu lombardu

od Na 1 doNi20,395.

z obu stron oknal*

DZIENNIK MILEŃSKI

SPORT.
Radość z powodu zwycięstwa

Kusocińskiego.
Wszyscy cieszą się szczerze z

sukcesu olimpijskiego  Kusociń-
skiego.

Nawet u nas w Wilnie na uli-
cach dochodziło do czułych scen.
Poszczególni sportowcy z okazji
zwycięstwa padali sobie w obję-
cia, gratulując tak dawno oczeki-
wanego sukcesu, jaki spotkał mło-
dy sport polski.

Dodatek nasz został rozchwy-
tany. Odrazu całe wyczekujące
wiadomości Wilno dowiedziało się
o radosnej nowinie. Niektóre skle-
py wystawiły nawet w witrynach
wystawowych treść naszego do-
datku. Młodzież dzieliła się wia-
domością ze starszymi i przez cały
czas długo rozważano na temat
Igrzysk Olimpijskich.

Szalała również z uciechy
Warszawa, w której wiadomość
z Olimpjady jeszcze większe wy-

wołała wrażenie, a cóż dopiero
mówić o Ameryce, gdzie Polonja
amerykańska gości Kusocińskiego,
faworyta Olimpjady.

Kusociński tuż zaraz po biegu
wystosował do Polski depeszę
następującej treści: „„Jestem szczę-
śliwy ze zwycięstwa. Przesyłam
do kraju pozdrowienia i przyrze-
czenia dalszej pracy dla dobra na-
szego sportu“.
W odpowiedzi Kusocińskiemu

Ministerstwo Spraw  Zagranicz-
nych odpisało w krótkich słowach,
gratulując mistrzowi za tak wspa-
niałą propagandę sportu polskiego
zagranicą.

Kusociński jest więc pierw-
szym Polakiem, który zdobył zło-
ty medal olimpijski. Jest on
pierwszym Polakiem, który udo-
wodnił, że sport nasz na wysokim
znajduje się poziomie.

Nurmi biegnie w maratonie „prywatnie”.
Wiemy, że Nurmiemu zarzu-

cono zawodowstwo i zabroniono
mu biec w biegu na 10.000 mtr.,
ale Nurmi zapowiedział, że w

biegu maratońskim startować
mimo wszystko będzie, jeżeli nie
w konkurencji, to pobiegnie, jak
się wyraził, prywatnie.

Wioślarze startują.

W Los Angeles odbyły się już
losowania osad wioślarskich.

Polska czwórka ze sternikiem
wylosowała do przedbiegu Ja-
ponję i Stany Zjednoczone.

Polska dwójka (Budzyński i

Mikołajczyk) wylosowała Francję
i Stany Zjednoczone.

W, dwójce zaś ze sternikiem
Polacy startują odrazu w finale z
Francją, Brazylją i Stanami Zje-
dnoczonemi.
 

Leducq zwycięzcą Tuor de France

Zakończony już został gigan-
tyczny wyścig kolarski dookoła
rancji.
Indywidualnie zwyciężył Fran-

cuz Leducq przed Stoepelem i
Camussonem.

W ogólnej punktacji zwycięży-
ły Włochy przed Francją, Belgją,
Niemcami i Szwajcarją.

 

Wycieczka lekkoatletów zagra-
nicznych w Wilnie,

We czwartek o godz. 16 bawić
będzie w Wilnie na stadjonie
Ośrodka W. F. grono lekkoatletów
zagranicznych, którzy kilka ty-
godni trenowali w Warszawie na
specjalnym kursie w С. 1. W.F.

Wśród lekkoatletów są znani
zawodnicy Węgier, Łotwy, Cze-
chosłowacji, Estonji i Finlandji.

 

= pogranicza.

Samobójstwo na linji granicznej,
Patrol K. O. Pu w rejonie

Budsławia był świadkiem nie-
zwykłego wypadku. Jakiś młody
mężczyzna usiłował przedostać
się z Sowietów do Polski, lecz w
pobliżu granicy wytropili go żoł-
nierze sowieccy. Na ich widok
młodzieniec rzucił się do uciecz-
ki. W pościgu za nim żołnierze
oddali kilka strzałów, raniąc go w

nogę. Zbieg padł na ziemię, a
widząc, że nie ujdzie przed po-
gonią, wydobył rewolwer i strza-
łem w skroń pozbawił się życia.

Тгира samochodem odwiezio-
no do sowieckiej strażnicy.

Wypadek rozegrał się o nie-
spełna 100 metrów od linji gra-
nicznej.

Torbacze komunistyczni.

Nocy wczorajszej na terenie
odcinka granicznego Wielkie Chu-
tory patrol K. O. P-u podczas
lustracji pasa granicznego napot-
kał dwóch osobników, którzy, jak
stwierdzono na pierwiastkowem
śledztwie, przedostali się drogą
nielegalną na teran Polski. W wy-
niku przeprowadzonej rewizji u-
jawniono u nich bibułę agitacyj-
ną, ukrytą pod ubraniem w spec-

 

t latwil.

c J A « =tniopiac wraca rozpro= Ir. Blumowicz

„KRESOW JA mieniony: „Oto karty, Ch b

12 szefie, udało mi Žiliai k mioczowielowe

h o goaz. 4-ej pop. odbę- się | dostać dwa miejsca ul. WIELKA 21,

tel: 92), od 9—1 i 3—7.
Niedziela 9—1.

jalnych torbach używanych przez
zawodowch wysłanników  partji
komunistycznej.

|Salado wynajęcia|
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
|„9d11—3 I od 6—8 wiecz.
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AKUSZERKA ojców Trapistėw pelno-

ŚMIAŁOWSKA Z zi
przeprowadziła się.

cerę, usuwa

SER

kilo 2,60
Garbarska 1, m. 16, róg poleca ZWIEDRYŃSKI “|
ul. Mickiewicza. — Tam- Wileńska 28 tel. 1224.
że gabinet kosmetyczny
poprawia
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„| Mieszkania | Mieszkanie nowo-odre- 

„NAJWIĘKSZE ZBIOROWISKO MILJONERÓW.
Kto tylko ze „starej” Europy

przypielgrzymuje do Nowego Yor-
ku, tego kroki skierowują się na-
samprzód ku sławnej, głośnej,
znanej Park-Avenuje. Jest ona ko-
rytem, do którego spłynęło i spły-
wa złoto całego świata, jest dziel-
nicą Saint Germain amerykańskie-
go Paryża, jest centralą, ringiem
4000 miljonerów.

Dwa kolosy znamionują potęgę
Park-Avenue Grand Central Buil-
ding o 37 piętrach i hotel miljone-
rów wspaniały Ritz-Hotel, «Ulica
jest monotonna bez balkonów, bez
żadnych upiększeń.

Pięćdziesiąt, czterdzieści lat
temu, były to Aleje Ujazdowskie
Nowego Yorku. Willa sąsiadowała
z willą w zieleni ogrodów, prze-
błyskiwały jesne tafle sadzawek i
białe słupy niejednej „pergoli”.
Dziś niema z tego śladu. Kamieni-
ca przy kamienicy parku. Bowiem
wartość ziemi, wartość tych grun-
tów wzrosła tysiąc i wiele razy po
tysiąckrotnie jeden metr kwadra-
towy kosztuje tu dosłownie tyle,
ile cały majątek ziemski o kilka-
dziesiąt kilometrów za miastem.

Dlaczego tu właśnie emigrowali
miljonerzy, ze swej zajmowanej
dwadzieścia lat temu, 5-ej Ave-
nue? :

Odpowiedź jest zabawna: wy-
śnali się sami. Piąta Avenue stała
się bowiem Wiersalem potentatów
dolara. Powyrastały kina, teatry,
kabarety, lokale nocne, dancingi...
By miljonerów rozerwać, otoczyć
ich rodzajem „dworu”. Ów „dwór”
był bardzo świetny, bardzo wspa-
niały, ale okazał się głośny. Miljo”
nerzy protestowali, podawali na.
wet do sądu, aż wreszcie przenieśli
cichaczem dolary do sielskiej Park
Avenue —i nie wpuścili tu już ni-
kogo z tych. Ich snu nie budziły od
tąd co nocy nieustanne wrzaski
klaksonów.

Tak samo, właśnie tak samo,
tylko zgórą sto lat wcześniej na-
stępcy Ludwika 14-go uciekli z
wielkiego Warsalu do pałacykow,
jak „mały Trianon'.

Jest tu wszystko, 90 proc. mil-
jonerów Nowego Yorku! Ludzie,
którzy dzień i ranek spędzają na
Brodway'u, na  Wall-Street, tu,
właśnie, spędzają chwile wieczor-
nego odpoczynku. Jest to jakby jed
no wielkie sanatorjum wytchnienia
po całodziennej pracy nerwówi
zwojów mózgowych. Leczy je spo-
kój. Ani jednego kina, teatrzyku,
kabaretu, Cisza, spokój.

' Park Avenue jest miastem w
mieście. Posiada np. dwa osobne,
własne dzienniki, Każdy ma śmiesz
niemały (jak na Amerykę) nakład,
jakieś dwa, trzy tysiące prenume-
ratorów, ale budżet i byt zagwa-
rantowany. Magnaci dolara chcą
mieć swoje pisma. I mają je. Jest
i tygodnik. „Park-Avenue Social
Reviev“. Coś, jakby organ „dwo-
ru'. Zaręczyny, śluby, wiadomo-
ści towarzyskie. Obserwatorjum
miljonerów.
„_ Jest i instytut heraldyczny. Mil
jonerzy nie zabiegają bowiem w
Europie 0 tytuły, które byłyby
niemniej świeże, jak ich własne
miljony, ale patrzą miłem okiem
na wspaniałe parantele, poparte
najautentyczniejszemi dokumenta-
mi drzewa genealogicznego. Tak

oto Astor dowiaduje się, że pocho-
dzi „w prostej linji* od Jerzego
4-go angielskiego, a prez. Coolidge
— od Karola Wielkiego. Błogo za-
dziwił się Rockefeller, śdy usłuż-
ny historyk wywiódł go od króla
Franciszka I, którego nieznany do-
tąd syn miał wywędrować do A-
meryki. Coprawda dziwił się nie-
długo, gdy się okazało, że ten sam
uczony dowiódł w grubej rozpra-
wie, że ród Vanderbildtów pocho-
dzi od rzymskich cezarów.

Ciekawem jest, że mieszkańcy
Park-Avenue rzadko tylko są wła-
ścicielami swych mieszkań. Zwy-
kle najmują je tylko. Oczywiście
czynsze, jakie płacą, są najwyższe
na świecie. Taki bankier B. Fisher
za apartament dość skromny, bo
z dwunastu pokoi złożony płaci
drobnostkę 70.000 dolarów. Poza-
tem posiada w Nowym Yorku 12-
piętrowy gmach, wynajmuje w dra-
paczu chmur całe piętro na biura
ma willę w Hollywood i drugą wil-
lę w Miami, na Florydzie. W swem
mieszkaniu na Park-Avenue spę-
dza najwyżej parę miesięcy w ro-
ku. I czyż nie jest ideałem loka-.
tora?

CŁA atmUIS SI kA OBEC а)

ROZMAITOSCi.
„Rozmowna“ dworska loža,

W „Revue de Paris“ umieszcza zna-
ny polityk hrabia d'Ormesson swoje
wspomnienia z młodości. — Opisuje on w
nich przeważnie życie na duńskim dwo-
rze wKopenhadze. Jeden ustęp z tych
enuncjacyj wart jest powtórzenia jako
niezwykle zabawny, a odsłaniający „dwor
ską tajemnicę”. Treścią tajemnicy jest
sposób, w jaki sfery dworskie „robią kon-
wersację i przyjemny wyraz twarzy”, gdy
muszą się pokazywać publicznie. A oto
jak o tem mówi autor: „Co tydzień brał
udział dwór w przedstawieniach w kró-
lewskiej operze, zajmując całą lożę galo-
wą. Aby udawać przed publicznością,
podczas antraktów, ożywioną rozmowę,
książęta i księżniczki, nie mając sobie nic
do powiedzenia, mieli umówiony zwyczaj,
liczenia do stu, a potem znów zaczynania
od początku. A więc arcyksiążę zaczynał:
„1, 2, 3, 4, 5, 6“. Odpowiadała mu na to
arcyksiężniczka: „7, 8, 9, 10, 11“, uśmie-
chając się najdobrotliwiej do publiczności
w nią wpatrzonej. Zainteresowana treścią
rozmowy księżniczka Ingeborga, wmię-
szała się do dyskusji: „12, 13, 14“, najroz-
mowniejsza zaś ze wszystkich księżnicz-
ka Thyra zaprzeczyła jej żywo: „15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22! A publiczność
wpatrzona z zachwytem w lożę dworską,
mówiła między sobą: „Jaki dziś dwór we-
soły i ożywiony. Co za pyszne humory!
A jak niezwykle wszyscy są rozmowni“!
ON m La iIl RC GB RI SRO

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji.

GIEŁDA.
WARSZAWA (rat.) 2. VIII 1882 r
Waluty i $

Gdańsk 1/3,85—174,48—173,42.
Holandja 359,30—360,20--358,40.
Londyn 31,42—31,44—3i,59—31,27.
Nowy York £,923—8,943--8 903,
Nowy York kabel 8,928—3,948—8,903.
Paryż3497—35,06—34,88,
Praga26,61—26,47—26,35.
Sztokholm 162,30—163,21—161,29.
Sawajcarja 173,85—174,28—173,42.
Berlin 212,20.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe;
31. poż. budowl. 34'|,—35. 40, poż.

inwest. 96,75. 4% dolar. 48,65—4B8'|,—
48,60. 7% poż. stabillzacyjna 49,50—50—
48,75. 8% obl. bud. B. G.K. 93. 4'4%%ę L.
Z. Ziem. 37,75—37',. 8', L. Z. m. Warsz.
56,25—55,75—56,25—56,75—57. 8%, L. Z.
m. Piotrkowa 5'. Tendencja niejednolita.

Akcje:
Bank Polski 70!,. Starachowice 7,25.

Tendencja niejednolita.
Pożyczki po! w Nowym Yorku;

Dillonowska 55. Stabllizacyjna 48. S:ą-
ska 36,87'4.

kaaa т
@groszy? 0 «найнейсиОНИpo R

— Dobry zciebie chło-
plec, — chwali go ojciec,
dzjąc mu 20 groszy. —
A cóż on krzyczy?

we i malinowe — porcja
20 groszy!*

Najmilsza muzyka.
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REFUS KING. ы; 52) jówce tych łotrów, rzucę się na nich i... & — I wtedy Micah Thrumm rzuci się na Gucia?= Ja - ja - ja — nie mogę na to pozwolić. Mo- — Resztę wuj zostawi mnie — rzekł Barry. —
rze jest jeszcze silnie wzburzone. Twój szalony po- Jeżeli mi wuj ufa.

myst... odj o a Antoni zawahał się chwilę. Siostrzeni j-|, — Ależ nie mam najmniejszego zamiaru — za- mował na siebie ciężką bdpówiłdzialność, uleByłśmiał się się Barry — to będzie komedja, w którą  tąki pewny siebie : е
wtajemniczymy Ro poza Wickstroma. Skrzyn <= Ułam cil 4
ka będzie pusta. Ja schowam się w ciemnościach na c i i Billi i *
pokładzie. Namówimy kapitana, żeby kazał zgasić  sciom. Aa kaca dk c% Žas tk 5 6wszystkieocRY s. i e. na jakiś mietal? S
czas puszczanie rakiet — žeby nie odstarszyč statku, ее 1 j
czy hydroplanu. Jedyne światełko zostanie na wróce pBAKila Jróków чskrzynce, Ё ь RA — Tylko niech się wuj nie ogląda za siebie— Nie wiem, czy kapitan da się na to namówić Wszystko będzie zależało od tego, czy wuj odegra— rzekł z powątpiewaniem Antoni. .. „ / dobrze komedję chwilowego roztargnienia "Nib to‚ — Ja to załatwię — odparł Barry. — Otóż wi- ozapmni wuj nietylko o groźbie, wiszącej nad łodzi wuj, na taką sensacyjną wiadomość wszyscy wy- Billingsa, ale i o jego ištoiedius ) оиlegną na pokład, nawet chorzy, włącznie do Billin- — Ty postarasz się, że Guciowi ai tanie siśsa. Wszyscy będziecie uzbrojeni i będziecie uda- nic złego? — napomknął delikatni wory Awač, že spodziewaciesię, že ktoś zechce się wedrzeć — Będę trzymał rewolwer i dakškdėii Mi
na „Morganę“. To będzie naturalne i dla Billingsa caha Thrumma od chwili Bkaszii Ai dk: w iebezpieczne, gdyż otoczycie go zewsząd zbrojną  Billingsa do chwili pojmania naszej zwie 5 I siąstrażą. Wuj odprowadzi go trochę nabok, nie od- będę się wahał strzelić wj wstępując go jednocześnie ani na krok, Wtedy ja za- Czy mam teraz iść do Billi ?kaszlę trzy razy. Na to hasło wuj odwróci się i od- — Tak. I niech wuj już z aaa idali od Billingsa n akilka kroków, udając zaintere- — Kiedy wyjdziemy na sókisd?: 1sowanie czemś innem — no, czemkolwiek. Barry zaczął nabijać rewolwę

Drukarnia A, Zwierzyńskiego, Mostowa 1 ((wie

— Na pięć przed północą — objaśnił.
Rozdział XIX.
Pięć przed północą.

Antoni wyszedł od siostrzeńca pod wrażeniem,
że sprawa zbliża się rzeczywiście ku końcowi i że
jeszcze w ciągu tej godziny rozwikła się zagadka
$rozy, która o mało nie zabiła pierwszego oticera,
billingsa i Barry'ego, a zawisła i nad nim.

Od kajuty siostrzeńca do jego było tylko kilka
kroków, lecz przebył tę małą przestrzeń z nienatu-
ralnym pośpiechem. Bo w sercu jego płakał wielki
smutek i strach, że spotka starego Ripley'a, a czuł,
że pomimo ostrzeżenia Barry'ego, zdradzi się wyra-
zem twarzy. Jakkolwiek był święcie przekonany, że
Ripley był poprostu sympatycznym, samotnym, sta-
rym człowiekiem dobrym i nieszkodliwym, to prze-
cież nie mógł sobie wyobrazić Micaha Thrumma pod
żadną inną postacią.

Pozostali goście byli to wszystko młodzi chłop-
cy, wielbiciele Georginy, niezupełnie jeszcze wyro-
bieni. Z drugiej strony wiek Micaha Thrumma nie
mógł ulegać wątpliwości. Trop jego zbrodni cią-
śnął się na przestrzeni czterdziestu lat, a przecież
morderca musiał zacząć swoją karjerę w wieku lat
osiemnastu — dwudziestu. Kim więc mógł być Mi-
cah Thrumm jak nie starym Ripley'em?

A Antoni nie chciał, żeby to był on.

° ° | . - 66

„Pieniądze albo zycie.
— Nie będzie najmniejszego niebezpieczeństwa.

Oto mój plan. Przedewszystkiem nie możemy się
zdradzić z naszą premedytacją. Zastanówmy się, co
on teraz myśli. Już teraz nie zrobi zamachu na Bil-
lingsa, o ile będziemy go pilnowali. Billingsa natu-

- ralnie. Ale będzie upatrywał okazji znalezienia się
z nim sam na sam.

,  — Gucio jest strasznie wstrząśnięty — zauwa-
żył Antoni, — I wątpię, czy wychyli się z mojej ka-
juty choć na chwilę.

— Trzeba go będzie namówić i ta rola przypa-
dnie wujowi. leraz jest za dwadzieścia dwunasta,
czyli północ i znajdujemy się na miejscu wyznaczo-
nem przez Micaha 1hrumma na spuszczenie do mo-
rza skrzynki z okupem. Otóż ja pójdę między gości
i powiem im, że straciliśmy, nadzieję schwytania Mi-
caha Thrumma, ale że chcielibyśmy, chociaż, nakryć
którego z jego wspólników. Skrzynkę zrobioną po-
dług wskazówek Micaha Thrumma, spuścimy na mo-
rze. Powiem, że się w, niej ukryję, bo przecież on
musiał zamówić hydroplan, lub statek, żeby ją tu
© północy wyłowił. I potem, znalazłszy się w kry-
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