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NOWY ZAMACH NIEMIECKI
PRZECIW POMORZU POLSKIEMU.

Paryski tygodnik „Aux Ecou-
tes“ (nr. 742) ogłosił w sposób
bardzo oględny wiadomość na-
stępującą: 3 .

— „Moglibyśmy szczęśliwie zawiado-

istnieniu dokumen-

tów, dotyczących w najwyższym  stop-

niu naszej polityki zagranicznej, oraz za-

pewnić ich dostarczanie. Zawierają one
dowód, że Niemcy dobiły targu z jednym

z największych kierowników dzienników

w świecie, zobowiązując się zapłacić mu

90 miljonów franków (ponad 30 milj, zł.)

za kampanję na rzecz zajęcia przez
Niemcy korytarza gdańskiego. Po oku-

pacji, przewidzianej na czas w 30 miesię-

cy od rozpoczęcia kampanji prasowej,

dany dziennik miał otrzymać 90 miljonów

od Niemiec. Mogąc uzyskać te dokumen-

ty niezmiernie zajmujące, w sposób

dziennikarski, nie wahaliśmy się złożyć
je w ręce rządu, o którym niestety nie

wiemy, czy będzie umiał posłużyć się
niemi jak należy. Strusia polityka, którą
zbyt często jest jego polityką, nie godzi
się z istnieniem takich dokumentów,

Wolałby, aby były zniszczone. Wiemy w
sposób niewątpliwy, że jeden z członków

rządu myślał w pewnej chwili o zwróce-

niu tych dokumentów w ręce tego, który

sam był ich autorem, a bez naszego

wkroczenia byłoby to załatwione”,

Wedle uzupełniających głosów

pism dotyczy to podobnie znanego

Hearsta amerykańskiego i jego
pism.

Od czasu do czasu wychodzi w

ten sposób na jaw jakiś szczegół
niemieckich zabiegów, w drodze
przekupstwa, celem poparcia w

prasie zagranicznej ich zaborczych

dążeń. Przed dwoma laty również

dokumentarnie stwierdzono prze-
kupienie nawet wybitnego dzien-
nikarza angielskiego, który ogłosił
książkę przeciw t. zw. korytarzo-

wi. Tym razem Niemcy płacą sło-

no, czyli widać, że zamiary ich są

bliskie, Narazie brak dalszych

wiadomości w tej sprawie. Nie-

wątpliwie jednak z polskiej strony

podjęte będą starania, celem do-

kładnego wyjaśnięnia tej sprawy.
St. St.
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Napad Litwinów na procesję polską.
W ubiegłą niedzielę, w czasie

odbywającego się odpustu w Szwa-
piszkach, w pow. olickim między
pątnikami narodowości litewskiej
a polskiej doszło do zajścia z
owodu zniszczenia przez kilku
itwinów chorągwi z napisem
w języku polskim. Polacy w obro-
nie chorągwi usiłowali odeprzeć

brutalną napaść Litwinów, lecz
zostali dotkliwie pobici. Siedem
osób, w tem kilka kobiet odnio-
sło cięzkie poranienia, Policja
litewska zamiast zatrzymać spraw-
ców napadu wmieszala się do
zajścia i za rzekome stawienie
oporu władzy zatrzymała 9 piel-
grzymów Polaków.

Walka o zboże w Sowietach,
RYGA. (ATE). Dobitną ilustra-

cją zmiany nastrojów i rewolucyj
pojęć w kierowniczych kołach ko-
munistycznych, są liczne artykuły
i odezwy, które ukazały się ostat-
nio w prasie sowieckiej na temat
przebiegu żniw i realizacji tego-
rocznego urodzaju. Już same na-
główki posiadają charakterystycz-
ne brzmienie: „Własność kolek-
tywna jest świętą”. „Ukarać jak-
najostrzej sprawców kradzieży wła
sności państwa” i t. d. W ten spo-
sób ostatnie posunięcia polityczne

rządu sowieckiego wprowadziły do
słownika komuńistycznego nieuży-
wany dotychczas, a nawet zwalcza
ny wyraz „świętej własności”.
Na Ukrainie dowództwo ukraiń-

skiego okręgu wojskowego wydało
rozkaz poszczególnym pułkom ar-
mji czerwonej otoczenia ochroną
magazynów zbożowych. Z Oharko-
wa została wysłana 23 dywizja pie-
choty do Połtawy, gdzie będzie
rozlokowana w kolektywach  rol-
nych i domenach państwowych.

Plan oszczędnościowy Angili.
Wyniki przeszły wszelkie oczekiwania.

LONDYN. (ATE). Rząd angiel-
ski ogłosił komunikat, w którym
stwierdza, iż 88,6 proc. pożyczek
wojennych zostało już skonwerto-
wanych. Oszczędność roczna z ty-
tułu konwersji dla skarbu angiel-
skiego wynosi 22 miljony funtów.
Prasa angielska podkreśla, iż wy-
nik planu konwersji, opracowany
przez Neville Chumberlaine zasko-
czył nawet finansistów angielskich
Chumberlain w telegramie z Otta-

Bojkot towarów

wy oświadczył: Wynik konwersji
przeszedł wszystkie oczekiwania.
Stwierdza on, jak dalece uzasad-
nionem jest zaufanie w zdrowy
ludzki rozsądek i w patrjotyzm
Anglików. Został dokonany nowy
krok na drodze ożywienia ducha
przedsiębiorczości i dobrobytu.
Wynik konwersji jest niewątpliwie
zjawiskiem, które doda otuchy ca-
łemu światu.

japońskich przez
chińczyków.

PARYŻ. Pat.—Agencja Rengo
donosi: Tajne organizacje antyja-
pońskie, zwane Chu-Chientu za-
grażają miastu Tien-Tsin. W nie-
dzielę do siedziby jednego z to-
warzystw handlowych, położonej
w koncesji japońskiej, rzucono
bombę, przyczem kilkanaście o-
sób raniono. Burmistrz Tien-Tsi-

nu otrzymał list z pogrėžkam',
že každemu kupcowi sprzedają-
cemu towary japońskie podrzu-
cona zostanie bomba. Wdniu
dzisiejszym do lokalu japońskiej
izby handlowej w Tien-Tsine rzu-
cono dwie bomby. Wybuch po-
czynił duże szkody materjalńe.
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ECHĄ UROCZYSTOŚĆ! JASNOGÓRSKICH.
Powrót pielgrzymek z Jasnej Góry.

Powrót pielgrzymek z Jasnej Góry
(KAP) Po wieczornem nabożeń-

stwie na Jasnej Górze i po prze-
niesieniu cudownego obrazu Matki
Bożej ze Szczytu do kaplicy, roz-
począł się powrót pielgrzymek
pieszo i koleją. Dyrekcja kolejowa
w poniedziałek i we wtorek uru-
chomiła kilkadziesiąt specjalnych

pociągów do przewożenia pielgrzy-
mów.

Mimo olbrzymiego napływu
pielgrzymów dzięki akcji komitetu
organizacyjnego porządek był za-
chowany, jak również wszystkim
pielgrzymom dostarczono nocle-
gów. Akcją komitetu kierował
sprężyście ks. prałat Sędzimir.

Następne uroczystości na Jasnej Górze.

(KAP) Druga zapowiedziana
serja uroczystości, związanych z
obchodem jubileuszu cudownego
obrazu N. Marji Panny Jasnogór-
skiej, odbędzie się dn. 25 i 26 b. m.
Dnia 26 sierpnia przypada święto

Matki Boskiej Jasnogórskiej, usta-
nowione przez Stolicę Apostolską.
W uroczystościach powyższych

wezmą udział _ przedstawiciele
Najd. Episkopatu z J. Em. Kardy-
nałem Kakowskim na czele.
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BARBARZYNSKI NAPAD HITLEROWCOW
NA LUDNOŚĆ POLSKĄ

PIŁA. (Pat). Napad hitlerow-
ców na ludność polską, który miał
miejsce w nocy z 14 na 15 bm. w
wiosce Głomsk w pow. złotow-
skim, dokonany był, w/g zgóry u-
łożonego planu, przez oddziały
szturmowe hitlerowców, przyby-
łych autami cieżarowymi z Lipki i
Złotowa. Napastnicy, którzy uga-
niali się przez kilka godzin po
wiosce w poszukiwaniu oiliar, po-
bili ciężko 3 Polaków Brunona
Gbura, Konrada Michalskiego i
Kujawę. Ponadto dotkliwie potur-
bowali kiłka innych osób oraz zde-
molowali zabudowania  miejsco-
wych gospodarzy Polaków. Mię-
dzy innemi zniszczono doszczętnie
mieszkanie Klemensa Michalskie-
$o. Napastnicy posunęli się nawet
tak daleko, że na zabawie straży
ogniowej, odbywającej się tego

dnia w Głomsku, oświadczyli, że
dzisiaj dokonano napadu na Pola-
ków. Należy podkreślić, że
Głomsk leży w sąsiedztwie Za-
krzewa, gdzie mieszka ks. Bole-
sław Domański, prezes Związku
Polaków w Niemczech i gdzie tego
dnia odbywał się zloi organizacyj
sportowych polskich na pograni-
czu. Hitlerowcy,  dokonawszy
zniszczenia w Głomsku, zamierzali
udać się autami do Zakrzewa ce-
lem zamachu na ks. Domańskiego.
W zamiarze tym jednak, jak sły-
chać, miała im przeszkodzić po-
licja, Dochodzenia zostały wszczę-
te przez władze policyjne rano 15
sierpnia i w wyniku ich zostało
aresztowanych 10 uczestników
napadu, których miało być oko-
ło 100.

Przed sesją Landtagu pruskiego.
BERLIN. Pat. — Sesja Landta-

gu pruskiego zapowiada się bar-
dzo burzliwie. Porządek dzienny
obejmuje wiele spornych kwestyj
politycznych, między innemispra-
wę powołania rządu komisarycz-
nego w Prusach. Stronnictwa o-
pozycyjne zgłosiły szereg wnios-
ków w sprawie aktów terroru w
Prusach Wsehodnich i na Sląsku,
Sporna kwestja wyboru nowego

Rząd Papena nie
BERLIN. (Pat). Biuro Wolffa

donosi z Londynu: Kancterz v. Pa-
pen udzielił dziś wywiadu berliń-
skiemu przedstawicielowi agencji
Reutera. Na zapytanie dizennika-
rza, czy obecny gabinet będzie
jeszcze urzędował do świąt Boże-
go Narodzenia, kanclerz Papen
odpowiedział:

Będziemy jeszcze długo spra-
wowali władzę. Rząd niemiecki—
w/g oświadczenia kanclerza Pape-
na — nie zamierza unikać parla-
mentu. Kanclerz, składając to o-
świadczenie, zdawał się być —
jak twierdzi korespondent — pe-
łen uiności, że apel rządu do zdro-
wego rozsądku pod adresem — ро-
szczególnych stronnictw niemiec-
kich nie będzie bezskuteczny tem
bardziej, że stronnictwa te muszą
sobie zdawać sprawę, że obecnie
niema takiego rządu, któryby
mógł zająć miejsce gabinetu Pape-
na. Kanclerz, zainterpelowany o
to, czy Hitler faktycznie żądał w
konferencjach z nim pełnej wła-
dzy, odpowiedział, że pod tym
względem niema żadnych wątpli-
wości. Przywódca narodowych so-
cjalistów przyznał, że w ciągu o-
statnich 2 miesięcy dawał sobie
tylko z trudnością radę ze swymi
niecierpliwymi zwolennikami, Hit-
ler oświadczył, że nie może wobec
tego zgodzić się jedynie na udział
w rządzie, lecz musi żądać niepo-

Terror w
BERLIN. (Pat). Ubiegłej nocy

dokonali w Gorzewie nad Wartą
zamachu bombowego na dom:tu-
tejszego kupca Mannheimera. O
godzinie 2 po północy zajechał
przed dom samochód ciężarowy,
z którego zrzucono bombę w kie-
runku bramy, poczem samochód
odjechał całym pędem. W domu
Mannheimera mieszkał radca są-
du krajowego dr. Salinger, zniena-

widzony przez koła narodowo-
socjalistyczne za swą rzekomą
stronniczość w procesach politycz-
nych o akty terroru. Policja przy-
puszcza, że zamach był aktem
zemsty na Salingerze. Wybuch
spowodował znaczne uszkodzenie
frontu domu, Wszystkie szyby zo-

premjera znajdzie się na porząd-
ku dziennym, o ile do tego cza-
su dojdzie do porozumienia mię-
dzy narodowymi socjalistami a
centrum. W-g doniesień prasy,
narodowi socjaliści zwrócli się
obecnie do centrum z propozycją
wznowienia rokowań o koalicjęw
Prusach. Z rokowań tych wyklu-
czeni mają być niemiecko naro-
dowi.

zamierza ustąpić.
dzielnej władzy. Hitler oświad-
czył wreszcie, że może popierać
tylko taki rząd, któryby identyfi-
kował się w zupełności z ruchem
narodowo - socjalistycznym. Na
zapytanie korespondenta, czy
Niemcy wystąpiłyby z Ligi Naro-
dów w razie nieuznania postula-
tów niemieckich w dziedzinie mi-
litarnej, kanclerz dał odpowiedź
wymijającą, powołując się na o-
świadczenie gen.  Schleichera:
„Niemcy nie chcą się zbroić, lecz
pragną, aby inne narody dotrzy-
mały swego przyżeczenia i rozbro-
iły się”. Kanclerz dodał, że spot-
kał się pod tym względem w Lo-
zannie z zupełnem zrozumieniem
ze strony Mac Donalda. Jak
stwierdził następnie kanclerz,
Niemcy nie zrezygnowali również
z częściowej rewindykacji swych
dawnych kolonji jakkolwiek w tej
sprawie nie doszło jeszcze do żad-
nych kroków  dypiomatycznych
ze strony Niemiec. W końcu kanc-
lerz Papen wyraził nadzieję, że
stronnictwo narodowo socjalistycz-
ne nie będzie usiłowało dążyć do
swego celu w drodze nielegalnej.
Kanclerz oświadczył, że otrzy-
mał od Hitlera zapewnienia w tym
sensie, że nie ma powodu mu
nie dowierzač. Na wszelki wypa-
dek obecny rząd nie zawaha się
przed poskromieniem siłą jakie-
gokolwiek zamachu stanu.

Niemczech.
stały wybite, W chwili wybuchu
Salinger był w domu nieobecny.
Pod Chociebożem niewysledzeni
sprawcy wysadzili w powietrze
budynek, będący własnością Ży-
dowskiego T-wa Budowy Osiedli
Rolniczych.

BERLIN. (Pat). W hitlerow-
skiej szkole przysposobienia sztur-
mowego w Kreiensen w Brunświ-
ku jeden z uczniów zastrzelił
wskutek nieostrożnego obchodze-
nia się z rewolwerem towarzysza
partyjnego. Hitlerowcy wypadek
ten zataili, nie chcą dostarczyć ko-
łom republikańskim argumentów
na potwierdzenie podejrzeń o po-
siądaniu broni przez uczniów,
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KONSZACHTY PRUSKO - UKRAIŃSKIE
PRZED TRZEMA WIEKAMI. :

W swych dążeniach do osłabie
nia Polski, z czem łączyła się na-
dzieja zrzucenia zwierzchnictwa
polskiego nad Prusami Książęcemi
szukali elektorowie brandenburs-
cy, jak wiadomo, kolejno porozu-

mienia z różnymi wrogami Polski
i korzystali z każdego osłabienia
Rzeczypospolitej, żeby rozluźnić
węzły zależności od niej. Bunt
Chmielnickiego w r. 1648 zwrócił
uwagę ówczesnego elektora Fryde
ryka Wilhelma po raz pierwszy na
Kozaków jako możliwych sprzymie
rzeńców. W Pruskiem Archiwum
Państwowem w Berlinie znajdują
się cenne materjały, odnoszące się
do wzajemnych stosunków tych
dwóch wrogów Polski, niewierne-
go lennika i zbuntowanego podda-
nego, wydobyte na światło dzienne
w pracy Dometa Olańczyna, ogło-
szonej w świeżo wydanym zeszycie
„Zapisków” ruskiego „Towarzyst-
wa Naukowego im Szewczenki”
we Lwowie.

Agenci brandenburscy iniormo
wali wielkiego elektora szczegó-
łowo o przebiegu walk polsko -
kozackich, komunikowali mu w od
pisach lub strzeszczeniach listy
Chmielnickiego, jak np. skargę je-
go na ks. Jeremiego Wiśniowiec-
kiego, wystosowaną do komisarzy
polskich (z 19 sierpnia 1648 r.), lub
wezwanie jego do niemieckich od-
działów zaciężnych, broniących Za
mościa, do przejścia na jego stronę
jednakże wielki elektor nie odwa
żył się jeszcze teraz wejść w po-
rozumienie z Kozakami. Wido-
cznie nie wierzył w trwałość po-
czątkowych sukcesów Chmielnic-
kiego i uważał, że większe osią-
gnie korzyści, ofiarowując Polsce
pomoc wojskową na stłumienie re-
belji ukraińskiej, przez co spodzie-
wał się wzmocnić swe stanowisko
wobec Polski w Prusach.
W rezultacie otrzymał też od

Jana Kazimierza 6 października
1648 roku t. zw. „asekurację”, zwa!
niającą go do obowiązku osobiste-
go składania hołdu królowi pol-
skiemu i od płacenia daniny ro-
cznej, co stanowiło dalszy etap do
bliskiego już (w r. 1657) uzyskania
pełnej suwerenności nad Prusami
Książęcemi. » ТАВФ ста

W. r. 1649 i ponownie w dwa la
ta później głośno było w Polsce o
konszachtach elektora z Kozaka-

mi i Rakoczym, tak, że sam Jan Ka
zimierz interpeluje Fryderyka Wil
helma w tej sprawie, który jednak
zapewnia, że są to plotki, bo jest
on nie wrogiem, lecz przyjacielem
króla i Rzeczypospolitej. Oczywi-
ście nie przeszkodziło to elektoro-
wi brandenburskiemu w r. 1655, w
czasie „potopu'* szwedzkiego, zdra
dzić Polskę całkiem jawnie i szu-
kać przymierza z wrogami Polski:
Szwedami, Moskwą i Chmielnic-
kim.
W archiwum berlińskiem za-

chowała się m. in. tajna szyfrowa-
na instrukcja kurfirsta dla Gotfrie
da von Somnitz, komendanta Szcze
cina w Pomeranji, polecająca mu
wejść w porozumienie z Kozakami
i nakłonić ich do współdziałania.
Wysłannik jego ma zwrócić Koza-
kom uwagę, że równouprawnienie
religijne, jakie Kozacy uzyskali za
Władysława IV w Grodnie w r.
1635, zostało im przyznane za
wstawieniem się elektora i ma im
obiecać, że w zamian za współdzia
łanie z elektorem tenże będzie w
dalszym ciągu popierał ze wszyst-
kich sił ich żądania wobec Polski.
Pośrednikami w rozmowach z
Chmielnickim mieli być pułkownik
niemiecki w służbie atamana Ale-
ksander Achilles i drugi Niemiec,
żyjący wśród Kozaków, Bendix. Z
akt nie można się niestety dowie-
dzieć, czy misja Somnitza się uda-
ła i czy istotnie doszło do nawiąza
nia politycznego między elekiorem
ą Kozakami, w każdym razie treść
instrukcji elektora w tej sprawie
jest aż nadto wymowna.

Gdy słyszymy o tych konszach

tach dwóch wrogów Polski przed

blisko trzema wiekami, mimowoli
przychodzą na myśl analogiczne
wichrzeńia pruskie czy austrjackie
z ostatnich czasów, poczynając od
podsycania agitacji ruskiej w Mało
polsce wschodniej przed wielką
wojną przez konsulat niemiecki
we Lwowie (na co tyle światła rzu
ciły słynne rewelacje red. Krysia-
ka), poprzez próbę tworzenia wiel
kiej Ukrainy kosztem Polski przez
Austrję i Niemcy w czasie wojny
światowej (w traktacie brzeskim)
aż do zamachu ukraińskiego w Ma
łopolsce wschodniej w r. 1918, przy
gotowanego przez austrjacki sztab
generalny. jie mr

SENSACJAPARYŻA
Rzekomy książę zamordowany przez przyjaciółkę.

PARYŻ (Ate). Dziś w godzi-
nach popołudniowych policja pa-
ryska została zaalarmowana wia-
domością o zamordowaniu w je-
dnym z hotelów paryskich, strar-
szego osobnika. lat 62, który w
książce hotelowej zapisany był
jako ks. Edgar Burboński: Mor-
derczynią domniemanego „księ-
cia“ okazała się jego przyjaciół-
ka, mieszkanka Saragossy, Can-
daliere Brau Solar, która w toku
śledztwa zeznała, że popełniła za-
bójstwo w obronie własnej. Śledz-
two jednak wykazało, że morder-
stwa dokonano z premedytacją
w czasie snu denata, przez pod-
cięcie mu gardła jego własną
brzytwą.

Rzekomy „ks. Burboński*, któ
ry zamieszkiwał od dłuższego cza-
su w Paryżu u jednego ze swych
przyjaciół i podawał się za syna
naturalnego cesarza Franciszka
Józefa „i księżny Alicji Burbcń-
skiej, był — jak stwierdza posel-
stwo ausijackie w Paryżu — zna-
nym w kołach międzynarodowych
oszustem, występującym najczę-
śclej w mundurze pułk. armji a-
merykeńskiej, lub gen. armji tu-
reckiej. Policja paryska zajęta jest
obecnie wyświetleniem  przeszło-
ści tajemnicz. osobnika.

PARYŻ (Pat.) Podczas pize-
szukiwania ubrania zamordowa-
nego księcia Edgara Bourbon
znałeziono w jednej z kieszeni
między innemi kilka niezeplaco-
nych rachunków oraz list od ja-
kiejść kobiety, podpisany jedynie
imieniem. Nieboszczyk posiadał
przy sobie liczne wycinki z gaze-
ty, opisujących przebieg procesu
Gorgułowa. Przesłuchana morder-
czyni Candalićre Brau Solar ze-
znała, że księcia poznała pr.ed
10 laty w Barcelonie, gdzie ba-
wiła z mężem i synem. Opuściła
rodzinę i udała sięz nim do Fran-
cji, sprzedała swoją posiadłość w
Hiszpanji, aby przyjść księciu z
pomocą. Książę otrzymywał rów-
nież pomoc finansową po swego

syna Rudolfa zamieszkałego w
Cleveland. Jednakża to, nie wy-
starczało do utrzymania wysokiej
stopy życia.

Od dwóch lat, gdy wszystkie
środki pieniężne wyczerpały się,
książę żył! na koszt swych przy-
jaciół paryskich. Jeden' z nich
architekt Prevót złożył następują-
ce zeznanie: „Książę Edgar figu-
ruje w księgach stanu cywilnego
jako syn księcia Albrechta Habs-
burga oraz księżniczki Alicji Bour-
bon.
W rzeczywistości był synem

cesarza Franciszka Józefa i księż-
niczki Alicji Bourbońskiej, która,
przy urodzeniu syna zmarła. Przed
śmiercią jej jednak na żądanie
cesarza Franciszka Józefa arcy-
ksążę Albrecht Habsburg, wuj
ceserza, zaślubił księżniczkę Ali-
cję. Syn jej otrzymał imię Ed-
gara księcia Bourbon=Este oraz
tytuł arcyksięcia  austrjackiego.
Cesarz Franciszek Józef umieścił
go w szkole kadetów marynarki.
Książę Edgar odbył szereg po-
dróży, znał wiele krajów świata i
biegle mówił i pisał 8 językami.
Podczas wojny księcia mianowa-
no generałem i wysłano na front
wschodni. Żona jego wyjechała
do Ameryki, gdzie cddała swego
syna do amerykeńskiej szkoły
wojskowej. Sya księcia hr. Ta-
schen zamieszkuje obecnie ko-
lejno w Cleveland i w Nowym
Yorku.

Po rewolucji austryjackiej ksią-
żę Bourbon udał się do Francji,
wziąwszy ze sobą wielkie fundu-
sze, które w bardzo szybkim cza-
sie roztrwonił.

PARYŻ, (Pat). „Le Matin" do-
nosi, że w-g informacyj, otrzyma
mynych przeż ambasadę austry-
jacką, rzekomy książę Edger Bour-
bon był w rzeczywistości oszustem,
który przywłaszczył sobie bez-
prawnie tytuł księcia. Osobnik
ów miał wielokrotnie do czy-
nienia z policją z powodu o-
szustw,
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Rensacyjae Kali |
kanlejencji w Die

Dopiero teraz, po zamknięciu

brytyjskiej konferencji imperjalnej

w Ottawie, možna rzucič okiem na

kulisy konferencji i naszkicować

niezmiernie ciekawe, pikantne, a

czasem wręcz sensacyjne tło, na

jakiem toczyły się doniosłej wagi

obrady. Często nawet te pikantne

szczególiki przybierały rozmiary

wprost groteskowe, zwłaszcza, je-

żeli zważyć, pomijany dotychczas

kłopotliwem milczeniem przez an-

gielskie czynniki miarodajne fakt,

że kulisy Ottawy zbudowane zo-

stały przez kogoś, ktow okresie

trwania całej konferencji stał w jej

cieniu, a przecieżwywierał potę-

żny wpływ na stanowisko niektó-

rych dominjów. Wielki cień rzucał

„ten trzeci”, potężny „wuj Sam s

Na paradoks zakrawa może

fakt, że najliczniejszą delegacją na

konferencji ottawskiej była delega

cja.. amerykańska. Ta gra za ku

lisami, gra w cieniu, była ёга о

wielką stawkę, o 3 miljardy dola-

rów udziału w handlu światowym.

Jednocześnie zaś była to pozycja

dla Ameryki niezwykle wygodna,

bo delegacja U. S. A., choć ukryta

w cieniu, ale związana tysiączne-

mi niewidzialnemi nićmi z poszcze

gólnemi delegacjami dominjów,

miała możność przeprowadzania
takich posunięć, które zaważyły na
ostatecznym wyniku konferencji.

Delegacja amerykańska, wystę

pując jako potężny odbiorca i do-

stawca, była w możności dyktowa-

nia niektórym dominjom swych żą

dań celnych, woficjalnych obra-
dach konferencji. Dzięki tej poli-

tyce rozbieżności interesów gospo-

darczych poczszególnych części

Imperjum Brytyjskiego wystąpiły
w pierwszym stadjum prac konfe-

rencji z niezwykłą siłą, a konflik-

ty międzydominjalne zarysowały
się bez obsłonek z całą jaskrawo-

ścią.
Ale kulisy konferencji ottaw-

skiej kryją wiele jeszcze innych pi
kantnych szczegółów i szczególi-
ków, wśród których nie można
przemilczeć o wpływie... płci pię-
knej na te doniosłe obrady. Sze-
reg delegatów zarówno w Anglji,
jak i dominjów przybył na konie-
rencję w towarzystwie swych żon,
odgrywających wybitną rolę w ży-
ciu politycznem i społecznem Wiel
kiej Brytanji. Zwłaszcza ożywioną
dzałalność rozwinęła w czasie kon
ferencji ottawskiej żona ministra
handlu Anglji, Runcimana, która
od roku 1928 jest członkiem Izby
Gmin, a która bardzo energicznie
zwalczała cła żywnościowe. O-
świadczyła ona w czasie toczą-
cych się nad tą drażliwą sprawą
narad, że kobiety angielskie nigdy
nie zgodzą się na te cła i zwalczać
będą każdą próbę ich realizacji
i każdy rząd, któryby je forsował.
Zdaje się dzisiaj nie ulegać wątpli-
wości, że energiczne stanowisko
pani Runciman, za którą stały żony
delegatów angielskich, wpłynęło
"na postawę delegacji brytyjskiej
"wobec żądań Australji w tej spra-
wie.

Dość sensacyjnie zachowała się
na konferencji delegacja Irlandji,
która przez cały czas trwania była
czynnikiem prawdziwego fermentu
dezorjentującego wszystkie delega
cje swemi nagłemi i nieoczekiwane
mi posunięciami w tych czy innych
sprawach. W) pewnym nawet mo-
mencie, delegacja złożyła prezy-
djum konferencji oficjalne ultima-
tum, grożąc opuszczeniem obrad
'na wypadek odrzucenia jej żądań
w sporze celnym irlandzko - brytyj
skim,

Wreszcie pod koniec kilka dro
bniejszych, acz niepozbawionych
pikanterji szczególików na tle kon
Ierencji ottawskiej. A więc inau-
guracja obrad rozpoczęła się przy
donośnych krzykach demonstracji

_ bezrobotnych przed pięknym gma-
chem parlamentu, w którym odby-
wały się obrady. Delegaci brytyjs-
cy uważali to za zły prognostyk

dla rozpoczynającej się konierencji
Gospodarz, premjer kanadyjski p.
Bennet złośliwe uwagi delegatów
brytyjskich zbył kłopotliwem mil-
czeniem, a w międzyczasie demon-
stranci zostali usunięci z przed
gmachu parlamentu.

 

Drobne wiadomości.
Przeniesienie w stan spo-

czynku,
WARSZAWA (Pat.) Dziennik

Personalny Ministerstwa Spraw
Wojskowych z dn. 16 sierpnia r.
b. zawiera zarządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej o zwolnieniu ze
stanowiska inspektora armji gene-
rała dywizji Jana Romera, ze sta-
nowiska dowódcy OK 7— gen.
dyw. Kaz. Dzierżanowskiego. ze
stanowiska dowódcy 16 ej dywizji
piechoty — gen. brygady Włodzi-
mierza Rachmistruka, z jednocze-
snem przeniesieniem wyżej wy-
mienionych generałów w stan
spoczynku.

Katastrofa lotnicza.
PARYŻ. Pat, — W pobliżu Bi-

zerty hydroplan, biorący udział
w manewrach wojskowych, uległ

- katastrofie. Członkowie załogi
w liczbie 4 osób zostali spale-
ni żywcem.

DZIENNIK WILENSKI

Z prasy.
Ci co wątpią, a ci co wierzą.
W Bydgoszczy dn. 15 bm. nie

mógł odbyć się obchód „CuduWi-
sły”. Zastępca starosty grodzkie-
go, p. Czubiński, zezwolił na urzą-
dzenie pochodu przez ulice miasta
tylko pod warunkiem, że nie weź-
mie w nim udział Stronnictwo Na-
rodowe i Obóz Wielkiej Polski.
Rezultat tego zarządzenia był ta-
ki, że obchod zwycięstwa pod
Warszawą został w Bydgoszczy
odwołany przez prezesów innych
stowarzyszeń miejscowych, uwa-
żających, że nikogo z obchodu
ogólnonarodowego wykluczać nie
można.

W. związku z powyższym аК-
tem, którego niestety nie możemy
nazwać  bezprzykładnym, pisze
„Kurjer Poznański* pt „Ci co
wątpią, a ci co wierzą':

„Zdawałoby się, że w takim okresie,
jak dzisiaj, kiedy istotnie wiele wartości
polskich jest zagrożonych, nie wolno
dzielić i rozbijać. Na nic gromkie hasła
antyniemieckie, na nic uroczystości nad
morzem, o ile jednocześnie społeczeń-
stwo ziem zachodnich, w pierwszym
rzędzie odpowiedzialne za obronę gra-
nic, traktowane będzie tak, jak je po-
traktowano w Bydgoszczy, kiedy uwa-
żać będzie, że dzieją mu się krzywda i
niesprowiedliwość.

Zdaje się jednak, że zarządzenie sta-
rosty grodzkiego w Bydgoszczy jest wy-
nikiem pewnego systemu.

Piszemy te słowa ze spokojem, by
nie posądzono nas, że przemawia przez
nas wzgląd na obóz narodowy. Obozu na-
rodowego tego rodzaju przeszkody nie
złamią. Przeciwnie zjednują mu coraz
większą sympatję społeczeństwa.

Dowody tego widzieliśmy też wczo-
raj w tej samej Bydgoszczy na zjeździe
Obozu Wielkiej Polski. Panował na nim
nastrój entuzjazmu, wiary i ufności w
przyszłość. Dzięki przeszkodom, jakie
mu się stawia, obóz narodowy staje się
coraz więcej zbiornikiem niezależnych
sił moralnych.

Jakże inny był ten nastrój, jaki pa-
nował w O. W. P. w Bydgoszczy, a jakże
inne są słowa pełne melancholji, zawodu
i conajwyżej pociechy, jakie padły w tym
samym dniu na zjeździe legjonistów w
Gdyni. Podchwyciła ten nastrój skwap-
liwie prasa niemiecka. „Berliner Tage-
blatt", komentując list Piłsudskiego do
legjonistów, twierdzi, že odzwierciadla
on obecny nastrój w Polsce „pełen goto-
wości i obrony”, lecz skłaniający się
jednocześnie do „beznadziejności”.

Myli się jednak „Berliner Tageblatt“
jeżli przypuszcza, że nastroje, panujące
wśród piłsudczyków, a których echo
znalelźć też można w przemówieniach
śdyńskich p. Sławka i gen. Rydza-Śmi-
głego, można rozciągnąć na całą Polskę.

Poza rządzącym dziś obozem groma-
dzą się nowe siły, którym nie brak o-
choty do walki, które patrzą z całą uf-
nością w przyszłość, mając za hasło swo-
je i za cel swój zbudowanie wielkiej
Polski.

Ci, do których serc zakrada się
zwątpienie, ci, co mówią o swych zawo-
dach i o swej goryczy, ci, co muszą gro-
zić swoim dezerterom — nie mają już
moralnego tytułu do przeciwstawienia się
prądom pełnym wiary i entuzjazmu, któ-
re idą żywiołowo i systematycznie. Ma-
ją natomiast moralny obowiązek zrobie-
nia im miejsca, bo taka jest logika dzie-
jów, nieubłagana w swoich konse-
kwencjach.'*

Echa zjazdu legjonistów.
O zjeździe legjonistów, który

odbył się w Gdyni zamieszcza
relację własnego korespondenta
„Nasz Przegiąd”.

Na wstępie zaznacza autor,
iż dominującą cechą zjazdu była
nieobecność p. min. Piłsudskiego.

Kilkadziesiąt tysięcy ludzi czekało
na molo Wilsona, na drodze prewadzą-
ce] do mola by przez megafony usły-
szeć cd organizatorów wycieczki chcć-
by słowa, „Nadszedł list od Marszałka
Piłsudskiego". Fatalnym zbiegiem oko-
liczności nawet ten smutny list przy*
szedł z Pikiliszek о kilka godzin za
późno, gdy breć rozchodziła się, lub
czekała w ogonku na strawę na Ka-
miennej Górze.

Według korespondenta, trzy
były okresy zjazdów legjonowych:

„W pierwszym okresie do przewro-
tu majowego zbierali się legjoniści by
burzliwie choć smętnie upominać się o
swoje prawo do udziału we władzy. W
drugim okresie po przewrocie majowym
na zjazdach panowała radość po przeję-
ciu władzy. Wielka była rodość i szalo-
na wesołość w Wilnie, w obecności Mar-

szałka Piłsudskiego, gdy Wódz wezwał
wszystkich swoich towarzyszy do zdoby-
cia wesołością miasta.

Smutek panował w Radomiu, gdy
obecny na defiladzie Marszałek Piłsud-
ski odjechał, by nie wrócić i nie przema-
wiać na akademii.

Ale od tego czasu nastąpił trzeci 0-
kres. Marszałek Piłsudski nie przyje-
cha! na zjazd legjonistów -do Tarnowa.
Nie było go również na zjeździe legjoni-
stów w Gdyni, choć okres troski ciąży
nad społeczeństwem Polski",

P. min. Piłsudskiego zastępo-
wali w Gdyni pp. Sławek i Rydz-
Smigły. W przemowach ich, utrzy-
manych w tonie minorowym,
nie było nuty politycznej. Zawie-
dli się ci, którzy ze względu na
miejsce, w którem zjazd się od:
był, spodziewali się jakiegoś sta-
nowczego oświadczenia gotowości
bronienia tych ziem przed za-
chłannością krzyżacką.

„Nie padło wogóle słowo Niemcy.
Nie było ani jednego momentu o tonie
wojennym. Było raczej więcej wojow-
niczych tonów pod adresem społeczeń-
stwa niż pod adresem obcym*.

Zjazd był wprawdzie liczniej-
szy niż poprzedni, gdyż brały w
niem udział tysiące ludzi, którzy
nigdy nie byli w legjonach.

„Kilkanaście tyslęcy ludzi zjadło
wspólnie obok ładnych zielonych na-
miotów, na Kamiennej Górzeobiad, wy-
piło odpowiednią ilość wódek, jak przy+
stol braci legjonowej, starsi towarzysze
całowali się publicznie po długim nie-
widzeniu się.

Reszta zawiodła!"

Ojców groby.
„Gazeta Warszawska“, oma-

wiając list min. Piłsudskiego wy-
słany na zjazd Związku Legjoni-
stów do Gdyni, zatrzymuje się na
następującem zdaniu tego listu:

„Co do mnie, w owe czasy stwier-
dziłem, że się obawiam, by synowie w
tym kraju nie pluli na groby ojców za ich
głupotę, że za Polskę krew swą leli. ь

Z tego powodu organ endecki
pisze:

„Min. Piłsudskiemu mianowicie wy-
daje się wogóle rzeczą możliwą, żeby sy-
nowie pluli na groby ojców za głupotę.
Tymczasem naród w swem poczuciu
zbiorowem nigdy pogardą (plucie) nie od-
płacał za błędy popełnione (słupotę), ale
jedynie za czyny niskie pod względem
moralnym. W opinji narodowej ustaliło
się już np. przeświadczenie, że zarówno
powstanie listopadowe z r. 1830 jak i po-
wstanie styczniowe z r. 1863 były pod
względem politycznym fatalnemi błędami
i sprawie polskiej przyniosły ciężkie bar-
dzo szkody. Czy jednak ustalenie się te-
$o poglądu zmniejszyło chociaż w czem-
kolwiek cześć dla bogactwa osobistego
powstańców, którzy z najlepszą wolą ży-
RE gotowi byli oddać za ojczyz-
nę

Sanatorzy mają dość sanacji,

Zdawałoby się, że tylko zaciekli
„partyjnicy” narzekają na warun-
ki, w jakich żyjemy, boć przecież
wszystko w Polsce jest radosne i
twórcze i miocarstwowe. — Oka-
zuje się jednak, že i „sanatorzy“
coraz mocniej domagają się...
zmiany obecnego systemu. | Ž
W „Polsce Jutrzejszej“, organie

sanacyjnego . „stanu średniego”,
znajdujemy rezolucję która nie-
dwiuznacznie występuje przeciwko
„sanacji.

„Żyjemy w stanie, który nie da się
dalej utrzymać...

„„Wtloczono nas w szergi ciężkiego
przemysłu, który stworzył kartele i syn-
dykaty, a który nie płacąc należnych po-
datków zgrania kapitały, lokując je za-
granicą...

„„ten ciężki przemysł jest lepiej
traktowany przez Rząd, bo zaległości w
podatkach skreślają mu się w miljonach,
zaś drobnemu przemysłu, rękodziełu i
handlu za zaległe podatki zabiera się
niejdnokrotnie ostatni sprzęt _z war-
sztatu”.
Tę rezolucję podpisali: poseł sa-

nacyjny Jarczyk i posłowie na
Sejm śląski również z „sanacji:
Wiktor Satora i Pientka oraz sze-
reg dygnitarzy sanacyjnych,

Pan Slawek, prezes „jednolite-
go klubu BB, będzie miał znów
robotę z uspokojeniem swych
krnąbrnych pracowników”,
 

Zaludnienie globu ziemskiego według
danych Ligi Narodów.

(KAP) Statystyczny rocznik
Ligi Narodów za rok bieżący po-
daje najnowsze dane co do ilości
meszkańców kuli ziemskiej. Ogó-
łem zamieszkuje świat 2 miljardy
ludzi (dokładnie 2.012.800.000). W
stosunku do cyfr ubiegłego roku
ogólny przyrost ludności na ziemi
wyraża się liczbą dwudziestu mil-
jonów. Największą ilość mieszkań-
ców posiada Azja (przeszło mil-
jard). Następna część świata pod
względem ilgściowym, Europa, po-
siada obecnie 506 miljonów (w u-
biegłym roku — 498 miljonów).
W Ameryce zamieszkuje o połowę
mniej ludności, mianowicie 252
miljony; z tego 134 miljony w A-
meryce Północnej, 83 miljony w

Południowej Ameryce i 35 miljo-
nów w Ameryce Środkowej.

Co do przyrostu ludności, to w
Europie największy przypada w
udziale Rosji, Polsce i Hiszpanii.
Anglja i Niemcy nie wykazały żad-
nych zmian, Francja natomiast wy-
kazuje za ten rok o przeszło pół
miljona więcej. Niespodziewanym
i zadziwiającym wydaje się fakt,
że Włochy w których jak wiado-
mo Mussolini propaguje wszelkie-
mi sposobami przyrost ludności,
wykazały obecnie zmniejszenie
się narodzin o całe 406.000, W A-
meryce najwięcej przybyło ludno-
ści w Stanach Zjednoczonych, Ka-
nadzie i Brazylji.

$rodek na zwiększenie liczby małżeństw.
Wstępujący w związki małżeń-

skie korzystają w Italji z różnych
ul$ a nawet przywilejów.

Duce i rząd pragną przeciwdzia
łać zaznaczającemu się w ostat-
nich latach spadkowi liczby zawie
ranych małżeństw oraz urodzeń.
A gdy o to chodzi — skarb pań-
stwa nie szczędzi prezentów w naj
rozmaitszej nawet formie.

Ostatniem najnowszem posunię
ciem rządu włoskiego w tym kie-
runku było przyznanie młodym pa
rom małżeńskim udającym się w
podróż poślubną, 80 proc. ulgi na
biletach kolejowych do Rzymu.

Za okazaniem właściwych do-
kumentów identyfikacyjnych przy

czem jako warunek figuruje, że
podróż do Rzymu musi się odbyć
nie później, niż w siedem dni po
ślubie, otrzymują nowożeńcy bile-
ty za 20 proc. ich istotnej ceny
wraz z prawem, powrotu do ro-
dzinnych pieleszy — gratis.

Pobyt w Rrzymie może trwać
nie dłużej niż dwa tygodnie.

Dla nowożeńców, którzy mie-
szkają stale w Rzymie i nie mogą
korzystać z tego ułatwienia, ma-
ją być wprowadzone takie same
zniżki na dystansie Rzym — Ne-
apol lub Rzym — Wenecja.

Jaki będzie skutek realny no-
wego zarządzenia — trudno prze-
widywać.

*

 

CZY
Skutki kryzysu gospodarczego,

jego początek, oraz widoki na
przezwyciężenie, zaprzątają umy-
sły ekonomistów wszystkich
państw i kontynentów. W polskiej
literaturze „kryzysowej” wysuwa-
ja się na pierwszy plan publikacje
Dmowskiego i „Przyszłość gospo-
darcza świata” — Romana Rybar-
skiego. Dla polskiego czytelnika
nie dużo jest więc nowego w tem,
co treaz dopiero na Zachodzie
zdobywa sobie szczere uznanie,

Ostatnio znany finansista szwaj-
carski Feliks Somary wydał w
Berlinie nową publikację pt. „Kri-
senende'. Autor zapytuje na wstę-
pie, jakich należy spodziewać się
jeszcze objawów kryzysu? Po
przeglądzie najważniejszych wy-
darzeń ostatnich dwóch lat, a więc
bankructwa krajów surowcowych,
wielkich  krachów giełdowych,
bankructwa banków austrjackich
i niemieckich i przejścia przeważ-
nej ich części w ręce państwa,
olbrzymiego osłabienia banków
biletowych prawie wszystkich
państw środkowo i wschodnio - e-
uropejskich, co zagraża bezpie-
czeństwu z trudem  ustabilizowa”
nych walut, strasznego pogorsze-
nia się finansów państwowych,
wzrostu protkcjonizmu i zmniej-
szenia handlu międzynarodowego
do poziomu markantylizmu, — co
jeszcze gorszego może grozić $o-
spodarstwu światowemu? |

Otóż kryzys — zdaniem autora
— sięga już do swego dna, wobec
czego winien niebawem nastąpić
zwrot ku lepszemu. Przedewszyst-
kiem dlatego, że kryzys na rynku
surowców dosięgnął już swego
szczytu; wiadomo, zaś że właści-
wy kryzys rozpoczął się w kra-

 

«DNO» KRYZYSU.
jach surowcowych. Już obecnie
ryzyko przy zakupie surowców
jest minimalne, ponieważ możli-
wość spadku cen jest ograniczona,
zapasy materjałów w fabrykach
zmniejszyły się, a warunki kredy”
towe doznały obniżki. Najpierw
więc poprawa sytuacji gospodar-
czej zaznaczy się w krajach surow-
cowych, a dopiero później w euro-
pejskich krajach przemysłowych,
bo i kryzys rozpoczął się tu w ter-
minie późniejszym.

Do przezwyciężenia kryzysu
przyczyni się ponadto olbrzymia
suma pieniądza, nagromadzonego
we Francji, która sama jedna ma
dziś możność sfinansować na nowo
całą Europę. Mylne jest wogóle
mniemanie, jakoby istniał brak
kapitału i kredytu, albowiem na-
prawdę brak tylko — dobrych
dłużników. Zwrot w konjunkturze
zastanie kapilał wyglodzony i
bardzo skromny w swych wyma-
ganiach odsetkowych. Zbyt długo
bowiem musiał bezczynnie spoczy-
wać w pończosze. W chwili więc,
gdy punkt kulminacyjny kryzysu
będzie przekroczony, kapitał
międzynarodowy żadną miarą nie
zdoła już hołdować abstynencji.
Nie należy też zapominać, że dziś
pieniądz nic nie przynosi, nato”
miast niektóre lokaty zaczynają

już dawać dobre przychody.
Szczególnej wagi zaś jest, że

świat w kursach walorów stworzył
sobie już zabezpieczenie — de fac-
to przeciw wszelkim niespodzian-
kom. Do skrócenia kryzysu przy-
czyniłoby się jednak najbardziej—
szczere bankructwo. To bowiem,
co się dziś dzieje, jest niewypłacal-
nością bez końca.

instrukcje dyplomatów"bolszewickich.
„Times“ oglasza tajny tekst

orędzia,  posłanego wszystkim
przedstawicielom handlowym i po-
litycznym sowietów zagranicą
przez rząd sowietów.

Handlowe misje Rosji, opiewa
ów dokument, winny współdziałać
z intensywną propagandą w kra-
jach, w których się znajdują, przy
wywołaniu rewolucji światoweji
obaleniu rządów kapitalistycznych
Aby osięgnąć ten cel, rząd sowie-
tów poleca swym delegatom wy-
wołanie wszelkiemi sposobami nie-
zadowolenia pośród robotników i
żołnierzy, celem wywołania straj-
ków i zaburzeń, Równocześnie
członkowie partji komunistycznej
winni prowadzić agitację w fabry-
kach, tłomacząc robotnikom, że
trudności w jakich się oni znajdu-
ją, wywołane są tem, że ich wła-
ściciele nie chcieli się zgodzić na
podjęcie stosunków handlowych z
Rosją sowiecką i na wypełnienie
zamówień uczynionych przez Ro-
sję.
Po tych pierwszych manewrach

agitacyjnych, należy prowadzić
wśród robotników strajkową agi-

Życie katolickie.
Papież a iilmowanie nabożeństw

kościelnych.

(KAP) Pismo angielskie „The
Universe" porusza sprawę usto-
sunkowania się Papieża do filmów
(z dn. 12.VIII 32), stwierdzając
dość nieprzychylne stanowisko
Ojca św. wobec propozycji filmo-

wania uroczystości, w których о-
sobiście bierze udział. Papież po-
mimo uznania dla sztuki kinema-
tograficznej, nie lubi być fotogra-
fowanym w czasie celebrowania

nabożeństw, czego najlepszym do-
wodem iż w dniu uroczystej pro-
cesji dookoła katedry św. Piotra w
r. 1929 (po zawarciu konkordatu
Watykanu z Włochami) zabronił
dostępu wszelkim operatorom ki-
nematograficznym.

 

Kardynał Bisleti Wielkim Kancle-
rzem uniwersytetów papieskich.

(KAP) Kardynał Bisleti, prefekt
św. Kongregacji Seminarjów i Uni-
wersytetów, mianowany został
wielkim kanclerzem Papieskiego
Uniwersytetu Gregorjańskiego i
Papieskich Instytutów Wschodnie-
go i Biblijnego.
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0d Administracji.
Przypominamy wszystkim naszym

Prenumeratorom zamiejscowym
którzy zalegają z opłatą prenu-
meraty „Dziennika Wileńskiego"
że o ile do 1-go Września r. b.
nie opłacą należności, będziemy
zmuszeni bezwzględnie wstrzy-

mać przesyłanie pisma.

Motywy, które skłoniły rząd do
powyższego kroku, wyrażają się w
cyfrach następująco:

Liczba nowozawartych — та}-
żeństw wyniosła w okresie pierw-

szych sześciu miesięcy tego roku
— 125.976 wobec cyfry 151.750
małżeństw za ten okres w r. 1931.
Liczba zaś urodzeń w tym samym
czasokresie bieżącym wynosiła
502.108 wobec 564.613 w roku
198171

Oto czemu chce przeciwdziałać
rząd Mussoliniego. Z jakiem powo
dzeniem — pokaże przyszłość.

— -—

  

tację. W wypadku, gdyby wy-
buchnął podobny strajk i gdyby
wziął on pomyślny dla nas obrót,
robotnicy, którzy wzięliby w nim
udział, powinni domagać się sub-
sydjów, umożliwiających im prze-
dłużenie bezrobocia, co wywoła
wszędzie trudności ekonomiczne,
mogące doprowadzić do społecznej
rewolucji,

Handlowi delegaci Rosji winni
zawsze utrzymywać stopień przed-
stawicieli wielkich mócarstw, nie
powinni się oni wahać przy wybo-
rze najbardziej luksusowego hote-
lu przy wydawaniu obiadów i przy
jęć dla przedstawicieli rządów za-
śranicznych. Powinny być czynio-
ne wysiłki przy skupywaniu dzien- ;*
ników i wytworzeniu w każdym>
kraju partji komunistycznej. !

Dokument przewiduje utworze-
nie sowietów żołnierzy, maryna-
rzy i robotników, mających zapro-
wadzić dyktaturę  proletarjatu.
Kładzie on również nacisk na ko-
nieczność uzbrojenia robotników i
utworzenia z nich bojówek prole-
tarjatu.

„Wojna w polskiej
literaturze".

Pod powyższym tytułem za-
mieszcza „Slavische Rundschau“
w nr. 4 doskonały artykuł pióra
Stanisława Baczyńskiego.

Po ogólnej charakterystyce na-
strojów, jakie w społeczeństwie
polskiem wywołała wojna świato-
wa, — omawia autor zwięźle a tra
fnie wszystkie niemal wybitniejsze
dzieła z zakresu poezji i prozy, z
wojną bezpośrednio związane i
pod jej przemożnym wpływem po-
wstałe.

Na pierwsze miejsce wybija się
tu Kasprowicza „Księga ubogich*.
dzięki swej klasycznej prostocie,
godnej hymnów z tragedji Sofokle-
sa, skończonej formie artystycznej
i ujęciu tematu z ogólno — ludz-
kiego punktu widzenia.

Twórczość Edwarda Słońskie-
go uległa wypaczeniu i obniżeniu
pod względem warlości artystycz-
nej z chwilą gdy stała się partyjną.

Naogół zatem poezja polska
niereagowała zbyt silnie i obficie
na krwawą światową zawieruchę.

Bogatszy i bardziej wartościo-
wy materjał przedstawia proza. I
tutaj — jak w poezji — prym wo-
dzą wielcy pisarze „przedwojen-
ni”: Żeromski i Reymont. („Walka
z szatanem” i „Za frontem”), Bar
dzo ostro rozprawia się autor z Ju-
ljusz. Kaden-Bandrowskim, tym
„komiwojažerem“ literatury wojen
nej znajdującym upodobanie w czy
sto żołdackim masochiźmie i bez-
krytycznem oczernianiu i poniża-
niu polskiej initeligencji, a w szcze
śólności polskich kobiet.

„ Pewnego rodzaju egzotyzm w
literaturze wojennej reprezentują
utwory Edw. Ligockiego i przed-
wcześnie zgasłego E. Malaczew-
skiego, którego rzetelny, oryginal-
ny talent nie miał czasu rozwinąć
się w całej pełni.

Z młodszych pisarz r
dzierży Jerzy Kostóweki, dzięki
swej doskonałej technice i talento
wi epickiemu. On też najwięcej po
siada danych, by stworzyć prawdzi
wą polską wielką epopeję wojen-
ną.

Na uwagę zasługuje wreszcie
„Rakiety nad frontami* powieść
M. Hercunia, której wadą jednak
jest końcowe rozpływanie się w
konwencjonalnym  sentymentaliź-

 

Asamolocie, na przednie „wybrani”

SZKICE I OBRAZKI.
TRZYSTA METRÓW NAD REDAKCJĄ.

Wszechmocny Bóg stwarzając dzien-
nikarza, roztropnie nie dał mu skrzydeł,

Perfidne jednak indywiduum i djabłu
zaprzedane, co duszę swą  zjadliwą
brzydko ma splamione atramentem, wzię-

ło się na kawał.

Demony pióra i farby drukarskiej
zleciały się jak sępy na otwarcie komu-
nikacji lotniczej między Warszawą —
Wilnem — Rygą i Tallinem.

Ba! nietylko zbiegli się wszyscy z
najciemniejszych zakamarków redakcji,
ale o zgrozo! latali olbrzymiemi Fokera-
mi ponad miastem. Słusznie też zaobser-
wowali wilnianie, że z chwilą fdy aparat
naszpilkowany dziennikarzami unosił się
ponad Wilnem, zaćmiło się słońce i mrok
ponury spadł na miasto,

Ciotka moja nawet "przypuszczała,
że to będzie koniec świata, ale na szczę-
ście, samolot „dziennikarski'* splanował
na Porubanku, a słońce zaświeciło znów
radośnie,

Najpierw, jak to na wszystkich po-
czątkach bywa... był chaos.
W kangarze stoją aparaty wojskowe

i sprzedaje się piwo. Ludzie łażą by po-
patrzeć na aparaty i by wypatrzeć kogoś
kto postawi piwo..,

Ale przyjeżdża władza,
Panowie z palemkami i bez robią

porządek...

Wreszcie przylatują samoloty, Orkie-
stra, przemówienia,wstęga...

Brać dziennikarska chodzi około
maszyn, lewiatonów ogromnych i podzi-
wem ogląda wielkie machiny...

— Ja już kiedyś leciałem, powiada
taki od korekty.

— Nawet trzy razy.,, wylatywałeś,,,
Krzyżują się zie spojrzenia, w powietrzu
pachnie sprawą honorową. |

Młody jakiś anioł podniebny w zło-
tych galonach, zdegradowany na kapita-
na ruchu opowiada.

— To co owi i jSi panowie widzą, to jest

— Ale chyba dla słonia?
— Nie dla benzyny...
— A to zgęszczone powietrze w

tym balonie...

— To tak jak atmosfera
przed pierwszym,

Ktoś zapowiada loty propagandowe
dla prasy.

Bože drogi!! jak gdyby wsadził kij w
mrowisko.

Powiada jeden do drugiego.
— Człowieku ustąp mi... miejsca... w

ko-ko-lejce,
— Ja tylko głupszym od siebie u-

stępuje, a nie mądrzejszym,

Słusznie, słusznie.. człowiek ten ni-

komu nie ustąpił, bo głupszego już nie

było...

Władza zaprowadza porządek,
Uwaga! z opozycji na prawe fotele w

a
żydki, żydki jeszcze nie wiedzą czy ро-

lecą bo srodze się namyślają. Zdaje się,

że nawet kilku gwałtownie ubyło...

Zresztą i tak już wiadomo co który
napisze...

„Slowo“ da artykuł pod tytułem „W
królestwie chmur“... „ICK“ sąžnistą ko-
lumnę z podtytułami, zaczynającą się od
słów „Niecne intrygi Czechów nie prze-
szkodziły założeniu komunikacji lotniczej
Wilno — Tallin", „Kurjer Wileūski“ da
wzmiankę „Lotnictwo, a Pierwsza Bry-
gada", ja napiszę  ieljeton kapiący od
żółci, a „Cajt* i „Wilner Radjo“ da
łzawą notatkę pt. „Die pogromszczykies
uf der Luit",,,

Siadamy,
Reierent spraw litewskich, naszej

redakcji, bełkocze słowa jakiejś pogań-
skiej modlitwy, i pod połą ściskaglinia-
nego balwanka, ktėremu składa heka-
tomby (ale tak, aby nikt nie widział).

Ha! jedziemy!
Trochę windy i trochę samochodu.
Och! Wilno...
Bruki, magistrat, redakcja, kwęka-

nia redaktora i odmowa zaliczki...
wszystko to jest podemną... jestem „po-
nad tem wszystkiem”..,

To, czego nie dokonał biedny Ikar,
może dokonać równie biedny taki co
prowadzi kronikę...

Wilja... Katedra... place i ulice.
Aparat zakołysał się, zlekka pochy-

la się na szkłydło i planuje na lotnisko,,.
Bajkowot... prześlicznie.
Wysiadamy. Aparat dosiada druga

$rupa, trochę pobladła z tremy ale uda-
jąca lotników z bojowej eskadry.

Polecieli...

w redakcji

a

 

A jednak Wilno europeizujesię,
Poza fatalnym i brzydkim dojazdem

przez peryterje miasta, biedne i zapom-
niane, zajeżdża się na piękne lotnisko,

Czuć na niem wielkimi szlakami
dalekiego świata... ;

Dlugim szeregiem stoją tam  stalo-
we potworki, przrestworzy.. To żelazne
rumaki rycerzy. powietrza,

Żelazna broń polska wśród chmur.
M. Junosza.

Cholera w Chinach,
PARYŻ (Pat.) W Cicikar zano:

towano 150 wypadków cholery.Codziennie rejestruje się nowe
wypadki tej choroby.

Pamiętajcie o herbaciarni
dla inteligencji.
STS

mie, Powieść to — na której naj-
silniej wyczuwa się wpływ Remar
qua z iojo realizmem.

zakończeniu swego studjum
dochodzi Baczyński do wniosku, iż
dotychczas nasza liteturawojenna
nie stworzyła żadnego dzieła epo-
kowego,k ogólnoświatowej warto-
ści, '
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KRONIKA.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE,
— Zakończenie prac nad od-

nawianiem kaplicy Ostrobram-
skiej. Prace nad odnawianiem
kaplicy Ostrobramskiej zasadni-
czo zostały już zakończone. Ma-
lowanie niektórych części ścian
potrwa jeszcze parę dni.

Należy oczekiwać, że za 2—3
dni zdjęte zostaną rusztowania.
— Przerwanie robót nad

odnawianiem wieży Świętojań-
skiej. Onegdaj przerwane zo-
stały roboty restauracyjne wieży
świętojańskiej.

Powodem przerwania tych ro-
bót jest wyczerpanie się zebra-
nych na ten cel funduszów. |

Jak się dowiadujemy podjęcie
robót nastąpi najprawdopodobniej
na wiosnę 1933 roku.

Mimowoli nasuwa się uwaga
€zy zamiast kosztownego  ruszto-
wania, które pochłonęło podobno

około 10 tysięcy złotych nie było
Praktyczniej umacnianie gzymsów
I malowanie ścian dokonywać przy
Pomocy zwisających bloków.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Komasacja urzędów w

Wojowództwie. W związku z
przekazaniem Ministrowi Opieki
Społecznej zakresu działania Mi-
5На Spraw Wewnętrznych w
sprawach zdrowia publicznego zo-

stają zniesione z dniem 1-go paź-
dziernika 1932 r. w szeregu wo-
jewództw, w tej liczbie i w Wil-
nie, jstniejące dotychczas w Urzę-
dzie Wojewódzkim Wydziały: Pra-
cy i Opieki Społecznej oraz Zdro-
wia publicznego, a na to miejsce
Zostaje utworzony jeden wydział
4 nazwą „Pracy, Opieki i Zdro-
a“.
W związku z tem kierownic-
o połączonych wydziałów w

Urzędzie Wojewódzkim Wileńskim
czasowo zostało powierzone Na-
<zelnikowi Wydziału p. Dr. Hen-
Tykowi Rudz'nskiemu.

P. Naczelnik Konrad Jocz ko-
Tzysta obecnie z urlopu wypo-
<zynkowego.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Kto zastępuje prezyden-

ta miasta? W dniu wczorajszym
prezydent miasta dr. Maleszewski
udał się na dwutygodniowy urlop
Wypoczynkowy. Jednocześnie z
niem tym nowoobrany ławnik

dr. Safarewicz, po zatwierdzeniu
Wyboru przez p. wojewodę przy-
stąpił do pełnienia swych obo-
Wiązków. Agendy te są następu-
jące: Szkcja Zdrowia, Wydział
Opieki Społecznej, Referat Woj-
skowy, Ogrodnictwo Miejskie oraz
Części agend przebywającego na
urlopie ławnika J. Łokuciejew-
skiego składających się z Wy-
działu Szkolnego i zarządu folw.
Leoniszki. Zastępstwo prezydenta
objął de nomine wice-prezydent
W. Czyż.
— Koło pałacu reprezenta-

tyjnego musi być cisza. Jak
wiadomo władze miejskie pro-
jektowały zmianę linji autobusów
linji 3 przez ulicę Ulniwersytecką,
Dominikańską i t. d. Wojewoda
wileński zaznajomiwszy się z tym
projektem nie zatwierdził go,
uważając skierowanie autobusów
przez ul. (lniwersytecką, gdzie
mieści się Uniwersytet i Bibljo-
teki za niewskazane, a to z uwagi
na potrzebę zachowania tam
ciszy.
—Ulgi autobusowe dla mło-

dzieży. Władze nadzorcze za-
twierdziły tymczasową nową ta-
ryfę autobusową. Opłata dla uczą-
cej się młodzieży w wysokości
20 groszy za przejazdy na trasie
do 2 klm. władze wojewódzkie
postanowiły zniżyć do 15 groszy.
Władze wojewódzkie wychodzą
2 założenia, że pozbawienia uczą-

„€ej się młodzieży zniżki nie znaj-
duje żadnego uzasadnienia.
— Urząd wojewódzki za-

wiesił wykonanie uchwały o
podniesieniu ceny na wodę.
Jak już podawaliśmy na ostatniem
Dosiedzeniu Rady Miejskiej za-
padła m. in. uchwała podwyższe-
nia o 3 groszy na metrze* opłat
za wodą. (I hwała ta była onegdaj
przedmiotem narady władz woje
wódzkich, przyczem p. wojewoda
zawiesił narazie jej wykonanie,
aż do czasu powtórnego rozpa-
trzenia.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z życia Sokoła. W nie-

dzielę dnia 21 sierpnia o godzi-
nie 9—12 odbędą się zawody
strzeleckie na oznakę strzelecką
lil i Il klasy i na Państwową Od-
znakę sportową P. O. S. w loka-
lu Gniazda przy ulicy Wileńskiej
10, na P. O. S. zaś na boisku So-
koła, Osoby zainteresowane zech-
<ą zgłosić się u D-ha Brancewi-
cza w godzinach 19—21 w loka-
lu Sokoła do dnia20 go sierpnia,
oraz zecheą powiadomić o tem
swych kolegów.

Koszta amunicji wpłaca się
przy zgłoszeniu. na P. O. S. i Ill
klasę po 1 zł. gr. 15, na klasę II
i schody Il serje 23 strzały zł. 1,80
za Longrifle zł. 2,25.
W zawodach mogą wziąć u-

dział i nienaleźący do Sokoła, któ-
rzy wpłacą groszy wpisowego
na sekcję So<ola.

SPRAWY SZKOLNE.
— Dyrekcja Państwowego

Gimnazjum im. J. Lelewela w
Wilnie komunikuje, iż egzaminy 
    

wstępne do klas II—VII włącznie

odbędą się w dniach 5, 6, 7 i 8

września b. r. od godz. S-ej rano.
Podania przyjmuje  kancelarja
Gimnazjum w godzinach urzędo-
wych do dnia 31 sierpnia b. r.
— Koncesjowane przez Ku-

ratorjum O. $. W. Koedukacyj-
ne Kursy Wieczorowe (z pro-
gramem gimnazjum państwow.)
im. „Komisji Edukacji Narodowej”
pod protektoratem Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Wilnie od dnia
15 sierpnia przyjmują zapisy na
rok szkolny 1932—33 do wszyst-
kich klas gimnazjum. Typy hu-
manistyczny i  matematyczno-
przyrodniczy. System półroczny.
Zakres: Duża matura, mała ma-
tura, szkoła powszechna. Odczy
ty. Lekarz szkolny. Zbiorowe
wycieczki. Nauka rozpocznie się
dn. 1 września. Sekretarjat Kur-
sów czynny od godz. 15—20 po poł
oprócz niedzie! i świąt. Mickie-
wicza 23.
— Szkoła powszechna przy

„Ognisku“. Komitet Rodzicielski
Szkoły Koedukacyjnej Powszech
nej 5-cio-oddzialowej przy „Ogni-
sku* (ul. Kolejowa 19) podaje do
wiadomości, iż przyjmuje zapisy
uczniów i uczenic na rok szkolny
1932/33 do wszystkich pięciu od-
działów od dnia 25 b. m. w go-
dzinach od 12 do 3 p. p. i od
5:ej do 6-ej wieczór w lokalu
„Ogniska* (ul. Kolejowa 19). Nau
ka bezpłatna.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Rocznica rzezi żydów w

czasie powstania Kościuszkow-
skiego. W dniu wczorajszym w
synagodze głównej odbyło się
specjalne nabożeństwo z okazji
rocznicy powstania Kościuszkow-
skiego według żydowskiej daty
15 Ab, t. j. 30 lipca 1794 roku,
kiedy to wojska moskiewskie po
zajęciu Wilna urządziły wielką
rzeź, w której [padło 30 żydów.
Rabinat ówczesny wileński spo-
rządził ongiś specjalny tekst dla
uczczenia tej daty. Tekst czyta-
ny jest rok rocznie w wielkiej sy-
nagodze.

Teatr I muzyka.
— Ostatnie przedstawienie „Azefa”*

w Lutni. Dziś A. Tołstoja i P. Szczegole-
wa pt. „Azef”, Jutro w piątek „Azef”.
— Rewja Warszawska w Teatrze

Letnim. Dziś arcywesoła Rewja War-
szawska pt. „Weź ten kwiatek na zada-"
tek”, Jutro i codziennie Rewia.
— Najbliższa premjera w Lutni. Ww

sobotę, odbędzie się premjera światowej
farsy Laurent Doillet'a pt. „Kłopoty
Bourrachona“ z gościnnym występem
znakomitego artysty Teatrów Łódzkich
p. Jozefa Winawera.

— W Parku Sportowym. Dziś występ
Zespołu Nowej Rewji Wil w nowej re-
wjetce, pt. „On musi się słuchać” w 10
obrazach z udziałem: Lopka Łukaszewi-
cza, Ant. Jaksztasa i innych. Początek o
godz. 8.15 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 18 sierpnia,

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
z płyt. 15.35: Kom. met. 15.40: Muz. z
płyt. 16.40: List cioci Hali ze wsi do
dzieci. 17.00: Koncert. 18.00: Stulecie
„Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskie-
go'. 18.20: Muz. tan. 19.15: „W świetle

 

rampy”. 20.00: Muzyka lekka. 21.20:
Słuchowisko. 22,40: Wiad. sport. 22.50:
Muz. tan. !

Piątek dn. 19-go sierpnia 1932.
11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka z

płyt. 15.35: Kcm. met. 15,40: Muzyka z
płyt. 16.30: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół
Rolniczych. 16.40: „Kilka słów o Gruzji”.
17.00: Muzyka lekka, 18,00: „W turczań-
skim zaścianku szlacheckim” odcz. 18.20:
Muzyka lekka. 19.15: Z prasy litewskiej.
19.45: Przegląd prasy rolniczej. 20.00:
Koncert. 21.00: „Frazes a prawda” felj.
22.00: Melodje filmów dźwiękowych.
22.40: Wiad. sportowe. 22.50: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
(Komunikat).

Stulecie „Ksiąg Pielgrzymstwa”
Dzisiaj o godz. 18-tej przed mikrofo-

nem wileńskim zabierze głos młody, uta-
lentowany krytyk p. Władysław  Arci-
mowicz, który w odczycie transmitowa-
nym na wszystkie stacje omówi nieśmier-
telne _ pierwiastki  Mickiewiczowskich
„Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa” w setną
rocznicę ich powstania.

List cioci Hali.

Tak lubiana przez wielką rzeszę wi-
leńskich radjosłuchaczek ciocia Hala pot
mimo, że znajduje się obecnie na dobrze
zasłużonych wakacjach, pamięta o swo-
ich pupilach i pupilkach radjowych, do
których wystosowała specjalny list. Bę-
dzie on odczytany dzisiaj o godz. 16,40
przez radjo.

Muzyka popularna.

O godz. 20-ej nadany zostanie ze
studja rozgłośni warszawskiej koncert
muzyki lekkiej z udziałem Igi Garda, peł-
nej wdzięku odtwórczyni lekkich piose-
nek i sntymentalnych bostonów. W pro-
śramie orkiestrowym utwory ze zna-
nych operetek i popularnych suit.

Ofiary
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego*,
Dla uczczenia zmarłego Śp. Ignacego

Materskiego dyr. Banku Tow. Spółdziel-
czych w Wilnie — Huty Szklane I. Stolle
„Niemen* zł. 50.— na ochronkę Ostro-
bramską, I. Ś. zł. 5— na remont Bazyliki
Wileńskiej wdowa po emerycie zł. 2—
dla najbiedniejszych dzieci, N. N. dla
nejbiedniejszych m. Wilna zł. 10.—, Piotr
Leśniewski zł. 5— dla bezrobotnych m.
Wilna.

Do Administracji Dziennika Wileń-
skiego. W dniu 7 lipca br. złożone przez
personel naszej apteki do mojej dyspo-
zycji zł 25 przeznaczam na remont Ba-
zyliki w Wilnie.

Z wysokiem poważaniem
Alina Augustowska,

Czarny Bór, 17/VIII 1982 r.

SOATYEZRETOZNIЗЕ DRESY KRÓW ad LN WKOWO "ka

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

 

DZIENNIK WILEŃSKI

Porubanek portem lotniczym.
Byliśmy wczoraj świadkami o-

twarcia linji lotniczej Warszawa —
Wilno — Riga — Tallin.

Otwarcie i uruchomienie portu
lotniczego w Wilnie ma znaczenie
nietylko propagandowe, ale rów-
nież i gospodarczo - kulturalne.

Nowoczesny środek lokomocji,
lotnictwo, zaczyna coraz więcej
zdobywać zaufania przez kolosal-
ną oszczędność czasu, a naweti
przez biezpieczeństwo, bo staty-
styka wykazuje, że w lotnictwie
zdarza się daleko mniej wypadków
nieszczęśliwych, jak w  kolejnic-
twie, a o rozkoszach latania to i
mówić już nie warto, bo trudno
jest nawet z czemś przyjemniej-
szem porównać.
W dniu otwarcia w Porubanku

zgromadziło się sporo ciekawych
widzów, którzy z niebywałem zai-
teresowaniem oczekiwali ukazania
się samolotu.

Kilkanaście minut przed przy-
byciem Fokkera na lotnisku za-
czyna się coraz gęściej. Przy tri-
umłalnej bramie gromadzą się
przedstawiciele władz i liczne gro-
no dziennikarzy.

Punktualnie o godz. 12 min. 30
zdaleka dochodzić zaczyna szum
lecących aeroplanów. Za chwilę
już je widać. Nad zieloną trawą
lotniska unoszą się dwa wspaniałe
Fokkery. Podnoszą się w górę
głowy... wyciągają się ramiona,
Witamy przybyłych gości. Samo-
lot ląduje, a z niego wysiadają
przybyli z Warszawy delegaci.

Oficjalną część uroczystości
rozpoczyna przemówieniem p. wo-
jewoda Beczkowicz, który następ-
nie, przecinając wstęgę, otwiera
linję lotniczą.

Orkiestra gra hymn Polski, a
następnie Estoński i Łotewski.
W imieniu miasta przemawiał

p. wiceprezydent Czyż.
Po skończonych ceremonjach

oficjalnych zaczęły się zwiedzania
samolotów.

Do aeroplanów ciśnie się tłum.
Na jednym z nich widnieje symbo-
liczny nadpis „SP — ABB“, a na
drugim „SP — ABIT“.

Poważnie patrzą trzy duże
śmigła. Jednopłatowe skrzydło
żółtego koloru doskonale harmo-
nizuje z całością.

Fokkery stoją na solidnych ko-
łach, opierając się nieco ogonem.

Dalszy lot do
RYGA. (Pat). Samolot, otwie-

rający regularną komunikację: po-
między Warszawą a  Tallinem,
przybył z Wilna do Rygi w 2 go-
dziny 5 min. i wylądował w Ry-
dze o godzinie 15 min. 25. Uczest-
ników łotu powitał na lotnisku w
Rydze poseł Rzeczypospolitej mi-
nister Arciszewski z małżonką, z
personelem poselstwa i konsulatu.
Minister Arciszewski odebrał list
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
Mościckiego do prezydenta Łotwy
Kwiesisa. Po półgodzinnym posto-
ju samolot odleciał w dalszą drogę
do Tallina.

Uroczystości, związane z o-
twarciem nowej linji komunikacyj-
nej odędą się w Rydze we czwar-
tek, kiedy samolot powracać bę-
dzie z Tallina przez Rygę do War-

Taryfa opiat za
W związką z zaprowadzeniem

komunikacji lotniczej Warszawa—
Wilno—Ryga—Tallin podaje się
do wiadomości że w myśl rozpo-
rządzenia Ministra Poczti Tele-
grafów z dnia 16-VI.1932 r. Dz.
U. R.P. Nr. 58 poz. 561 o opła-
tach za przesyłki lotnicze obo-
wiązuje następująca taryfa opłat
lotniczych w obrocie wewnetrz-
nym i z Wolnem Miastem Gdań:
skiem pobierana niezależnie od
normalnych opłat pocztowych:

А. Przesyłki listowe.

Kartka pocztowa . . - 15 gr.
Przekaz pocztowy (tylko

w obrocie wewnętrznym . 20 gr.
Inne przesyłki listowe

(listy, druki, papiery han

Czas jednak mija szybko.
Powietrze przerywa trzask za-

palonego motoru, to Fokker „SP—
ABB“ startuje do dalszej drogi.

Dziwęki orkiestry zagłusza
warkot śmigieł. Wolno, zaczynają
pokręcać się koła. Samolot, tak
jak samochód odjeżdża by nabrać
rozpędu i unieść się w górę.

Fokker jest już nad nami.
żegnamy ptaka, który zatoczywszy
półkole nad lotniskiem wziął kie-
runek wprost na Wilno i tam zgi-
nął nam z oczu. Za kilka godzin
będzie w Rydze, a potem w Tal-
linie.

Coi programu, ma się rozu-
mieć, miały być próbne loty na po-
zostałym w Wilnie drugim Fok-
kerze. ;
Do samolotu cišnie się w pierw-

szym rzędzie brać dziennikarska.
Siadamy w skupieniu w wygod-

nym fotelu. Śmigła tak warczą, że
mówić jest już nie sposób. Żeby
nawet ktoś chciał zrezygnować z
tej przyjemności, to nic mu nie po-
może. Jedziemy już po lotnisku.
Patrzymy na ziemię. Koła kręcą
się jeszcze po trawie, ale już już
ledwo ledwo dostają ziemi — je-
słeśmy już w powietrzu.

Lecimy coraz wyżej Foker pły-
nie'jak okręt. Kołysze się w po-
wietrzu. Patrzymy na ziemię, tam
w dole stoją maleńkie punkciki —
to ludzie.

Jesteśmy nad Wilnem. Ulice
wyglądają jak korytarze z usta-
wionych pudełek.

Samolot nachyla się na prawe
skrzydło, wracamy na lotnisko.
Wiraż wzięty, emocja minęła.

Koła dotykają znów ubitej zie-
mi. Jesteśmy na lotnisku.

Trzeba ustąpić miejsca innym
chętnym, których jest: coraz wię-
cej.

Pisząc o wrażeniach otwarcia
lotnisko trzeba podkreślić, że
strona organizacyjna niestety nie
dopisała. Chaos powstał z lotami
próbnemi. Bałagan był na lotni-
sku, nie sprawdzano żadnych za-
proszeń.

Arbon, niestety nie wyznaczył
większej ilości wozów. Bo ten je-
dyny kursujący samochód nie
mógł przecież zabrać tłumu ze:
branych widzów.

Ja. Nie,

Rygi i Tallina.
szawy. Na lotnisko Spilve przybę:
dą jutro premjer Skujenieks, mini-
ster komunikacji Kursits, urzędni-
cy ministerstwa komunikacji i
skarbu, przedstawiciele korpusu
dyplomatycznego, sejmu  łotew-
skiego, prasy i społeczeństwa.
Przemawiać będą minister Arci-
szewski, minister Kursits i repre-
zentant „Lotu“,

TALLIN, (Pat). 17 bm. o go-
dzinie 17,45 na lotnisku tallińskim
wylądował samolot Polskich Linji
Lotniczych, otwierając stałą ko-
miunikację pasażerską lotniczą
Warszawa — Wilno — Ryga —
Tallin. Jadących samolotem spot-
kali poseł polski Libicki, szef kan-
celarji wojskowej naczelnika pań-
stwa płk. Jakobsen oraz przedsta-
wiciele władz estońskich.

przesyłki lotnicze.
dlowe, próbki towarów,
przesyłki mieszane
do 20 gramów . . . 20 gr.
do 50 . @29 та S
„ 100 . Gz 60 5
200 в vy AO 5
500 ” 20055
„deka e 40015
Za każde dalsze 500 gramów

(jeżeli przesyłki ponad 1 kg. są
dopuszczalne) 250 gr.

B. Paczki.

Za każdy kilogram lub części
kilograma 75 groszy.

С. Gazety.
Za każdy kilogram lub część

kilograma 75 groszy.

 

Co nie podlega egzekucji?
Ogłoszone zostało rozporządze

nie Rady ministrów. ustalające
przepisy o postępowaniu egzeku-
cyjnem przez władze skarbowe.
Rozporządzenie to zawiera między
innemi wyszczególnienie mienia,
które jest z pod egzekucji wyłączo
ne.

Mianowicie od egzekucji zwol
nione są:

Sprzęty domowe, pościel, bie-
lizna i ubranie codzienne, niezbę-
dne dla zobowiązanego i członków
rodziny; przedmioty używane z po”
wodu ułomności przez zobowiąza-
nego i jego rodzinę;

zapasy żywności i opału, nie-
zbędne dla zobowiązanego, jego
rodziny i jego służby na okres jed-
nego miesiąca;

przedmioty i surowce, niezbę-
dne do osobistego zarobkowania
zobowiązanego, pracującego ręcz-

nie;
przedmioty, niezbędne do peł-

nienia służby lub wynagrodzenia
za czas do najbliższego terminu zo-
bowiązanego, pracującego umysło
wo;

u zobowiązanego, który pobie-

ra perjodyczne wynagrodzenie z ty
tułu stosunku służbowego prawno
publicznego lub z tytułu umowy o
pracę — pieniądze w kwocie od-
powiadającej części wynagrodze-
nia za czas najbliższego terminu
wypłaty; '

u zobowiązanego, ktėry nie-
otrzymuje stałego wynagrodzenia
za pracę — pieniądze niezbędne
dla niego i jego rodziny na utrzy-
manie przez jeden tydzień;

przedmioty dane zobowiązane-
mu celem poratowania jego i jego
rodziny w razie klęski z powodu
nadzwyczajnych wypadków, choro
by lub śmierci, oraz zasiłki i wspar
cia udzielone w takich przypad-
kach, o ile przedmioty te lub fun-
dusze dla tych celów są mu je-
szcze potrzebne;

przedmioty służące zobowiąza-
nemu i jego rodzinie do wykony-
wania praktyk religijnych lub nie-
zbędne do nauki;

ordery honorowe, obrączki ślu-
bne, listy papiery familijne, lub in-
ne „papiery osobiste zobowiązane-
go oraz jego księgi rachunkowe.

Samobójstwo radcy Izby Kontroli
Państwowej.

W dniu wczorajszym policja
śledcza zaalarmowana została wia-
domością, że w lesie Antokolskim
w pobliżu ulicy Bystrzyckiej zna-
lezione zostały zwłoki jakiegoś
starszego mężczyzny z raną po-
strzałową w piersi.

Po przybyciu na miejsce oka-
zało się, że są to zwłoki radcy Iz-
by Kontroli Państwowej w Wilnie
š. p. Michała Zakrzewskiego za-
mieszkałego w Wilnie przy ulicy
Antokolskiej Nr. 103. Przeprowa-
dzone dochodzenie policyjne wy-
kazało, że Zakrzewski popełnił

samobójstwo przestrzeliwszy so-
bie pierś. Kula trafiła w serce po-
wodując natychmiastowy zgon.
Powodów samobójstwa narazie
nieustalono.
W przeddzień samobójstwa Za-

krzewski wyszedł z domu mó-
wiąc, że udaje się na spacer do
lasu na Pośpieszce i więcej już
do domu nie powróćił tak,że żo:
na jego Ludwika meldowała na-
wet o jego zaginięciu w 6 komi-
sarjacie policji

Przyczyna samobójstwa okryta
jest narazie mgłą tajemnicy.

 

Sensacyjny list do Rity Gorgonowel.
Gor$onowa otrzymała list

swego męża Erwina Gorgona, prze
bywającego, jak wiadomo w No-
wym Jorku. List ten pisany na kil-
ku stronach, przepojony jest nie-
zwykłą miłością i serdecznością.

Jeden z ustępów tego listu
brzmi następująco:

+— „Wiem, że przecierpiałaś i
jak obecnie jeszcze cierpisz. Ale
mam niezłomną nadzieję, że wszyst
ko to skończy się jak najszczęśli-
wiej. Wierzę w Pana Boga, który
opiekuje się wszystkimi niewinny-
mi i przy jego pomocy i twoja nie-
winność zostanie stwierdzona.

Obecnie staram się o papiery
na przejazd do Europy. Wedle naj-
większego _ prawdopodobieństwa,
będę na twojej rozprawie krakow-
skiej i postaram się aby sąd prze-
słuchał mnie jako świadka. Žara-
zem staram się o to, abyś po roz-
prawie mogła razem ze mną i z
twojemi dziećmi wyjechać na za-
wsze do Ameryki.

Wierz mi, że jest to mojem naj-
gorętszem życzeniem. Zapomnimy
o strasznej przeszłości, o wszy-
stkich twoich . tragicznych przej-
ściach i rozpoczniemy nowe, po-
godne i słoneczne życie. Wierz
mi, że nie przestałem ciebie nigdy
kochać i ani na chwilę nie przesta-
łem wierzyć w twoją niewinność.
|mi ii ama ri GI JOETALION:|

Skruszony bandyta..
Prosi w sądzie, aby wszyscy po-
krzywdzeni przez niego mu wy-

baczyli.

Jeden z ostatnich.przedstawi-
cieli świata bandyckiego „starych
dobrych czasów”, kiedy to podróż
przez Hiszpanję należała do nie-
bezpiecznych przepraw, oświad-
czył uroczyście, iż porzuca swój
ryzykowny zawód i rozpoczyna žy-
wot porządnego obywatela.

El Turon, będąc jeszcze chłop-
cem, dokonał swego pierwszego
wyczynu bandyckiego w Pirene-
jach, gdzie napadł na dworzec ko-
lejowy w małem miasteczku i że-
by nie było wątpliwości co do
sprawcy rabunku, pozostawił na
miejscu swój bilet wizytowy.

Od tej pory zasłynął jako śmia-
ły, nie cofający się przed najbar-
dziej ryzykownem  przedsiębior-
stwem bandyta, pracując bądź to
w pojedynkę, bądź też na czele
bandy, która wybrała go na swe-
go herszta.

Przez cały czas swej karjery
nigdy nie wpadł w ręce policji,
która czyniła daremne wysiłki, by
g0 pojmać. Zawdzięczał to sympa-
tji i pomocy miejscowej ludności,
która nieraz, gdy był w niebez-
piecznych terminach, ułatwiała mu
ucieczkę lub ukrywała u siebie,
odwdzięczając się mu w ten spo-
sób za hojność,  okazywaną
biednym i prześladowanym.

Obecnie El Turon, doszedłszy
wieku starszego, stawił się przed
sądem, dla zdania rachunku ze
swych czynów,

Sędziowie, wzruszeni skruchą
starego bandyty, który, jak stwier-
dzono, nigdy nie nastawał na ży-
cie bliźniego, a dobywając broni,
czynił to w ostatecznej potrzebie
dla własnej obrony, byli skłonni
darować mu wszystkie winy i u-
wolnić od kary. Na zwróconą jed-
nak uwagę jednego z sędziów, iż
należałoby przynajmniej dla przy-
kładu wyznaczyć mu jakąś karę,
skazano go na kilka tygodni wię-
zienia.

El Turone, nie spodziewając
się takiej względem siebie łaska-
wości, nie mniej wzruszony od sę-
dziów, wypowiedział mowę, w
której wyraził kompletny żal za
swe czyny i prosił aby mu wszyscy
pokrzywdzeni przez niego wyba-
czyli.
 

WYPADKL
— Uratowanie tonących dzie-

cl. W ubiegły poniedziałekw po-
bliżu mostu Strategicznego na
Antokolu przewróciła się nagle
łódka, w której siedziało pięcioro
dzieci.

Na szczęście wypadek zauwa
żony został przez spacerowiczów
ua brzegu, którzy podnieśli
alarm. Na ratunek pošpieszylo
kilka łodzi w tem łódź policyjna
i dzieci zostały uratowane.
— Porachunki. Wczoraj wie-

czorem na ulicy Wielkiej w po-
bliżu domu Nr. 44 wynikła krwa-
wa bójka pomiędzy niejakim Mi-
chajłowskim a Rubinem Zarazow-
skim, notowanym w policji śled-
czej jako złodziej Podczas bójki
Zarazowski dwukrotnie ugodzony
został nożem w ręce. Przewie-
ziono go do pogotowia, `

 

Miejmy nadzieję, że Pan Bóg po-
kieruje tą sprawą sprawiedliwie i
wynagrodzi ci twoje cierpienia”.

List ten uczynił na Gorgonowej
niezwykłe wrażenie. Przeczytała
go kilkakrotnie, płacząc i ciesząc
się naprzemian.

Gorgonową па rozprawie kra-
kowskiej bronić będzie oprócz ad-
wokatów: Alksera i Ettingera je-
szcze jeden adwokat z Krakowa.
Jedni utrzymują, że obrońcą tym
będzie adwokat krakowski, dr. To
masz Aschenbrenner, znany obroń
ca w sprawach karnych, drudzy
zaś, że będzie nim również słynny
obrońca krakowski, adwokat dr.
Bertold Rappaport.

Miara niezmniejszającego się
zainteresowania wszystkiem, co ja-
kikolwiek ma związek z tragedją
brzuchowicką, jest wiełkie porusze
nie jakie wywołała wiadomość o
wykryciu brzuchowickiego składu
przedmiotów, skradzionych z pu-
stej do niedawna willi arch. Ża-
remby.

Oto przy rewizji w domu są-
siednim Zaremby A. Milanowskiej,
przeprowadzonej przez policję w
związku z aresztowaniem dwóch
młodocianych złodziei J. Szarkow-
skiego i J. Multana, którzy popeł-
nili kilka kradzieży na szkodę let-
ników, natknął się organ policyjny
na cały magazyn pochodzący z kra
dzieży, M. in. znaleziono tam skra-
dzione z willi Zaremby sanki spor-
towe, wypchanego jastrzębia, nes-
seser podróżny, parasolkę ś p, Za-
rembianki i inne przedmioty.
*Przeprowadzone dochodzenia

wykazały, że drugie z rzędu wła-
manie do willi Zaremby dokonano
w kilka dni po zbrodni, popełnio-
nej 24 kwietnia. Sprawcami byli
wymienieni chłopcy, których ogrod
nik Cioch, następca wydalonego
Kamińskiego, przyjmował na wio-
senne roboty w ogrodzie. Milanow-
ska, jak się okazuje, zawodowa
paserka, namówiła ich do kradzie-
ży, a następnie nabyła u nich za
bezcen skradzione rzeczy. Trójkę
złodziejską aresztowano i odsta-
wiono do więzienia śledczego we
Lwowie.
TKOTA ROA WRZE CO 1CODE ISCRYKSZEWAEKEĄ

Pomysły kupieckie.
Byle tylko klijent był zadowolony,

SAMOTNA DAMA.

W wykwintnej restauracji berlińskiej
siedzi przy stoliku samotna starsza da-
ma. Popija wino, nie patrząc wokół siebie.
W berlińskich lokalach jest zwyczaj,

że goście siadają przy stolikach nieznajo-

mych osób wtedy, gdy jest miejsce.
Ale mimo, że przy stoliku samotnej

pani jest kilka miejsc, na wszelkie pyta-

nia gości: „Czy można usiąść” odpowia-
da niezmiennie: „Czekam na więcej

osób”.

Goście odchodzą i umieszczają się
gdzieindziej.

Dopiero, gdy wchodzi większe towa-
rzystwo wybitnych osobistości, maitre
d'hotel robi znak owej pani ta wstaje i
zostawia im stolik,

Jest to bowiem, tylko podstawiona

przez właściciela restauracji figura do
rezerwowania stolika dla wybitnych go-

ści bez obrażenia pozostałych,
= KOZIOŁ OFIARNY.

Wielki magazyn uniwersalny. Jakaś
zacietrzewiona klientka domaga się z
krzykiem dopuszczenia jej przed oblicze

wdyrekcji*, Chce się poskarżyć, nie poz-
woli na „takie niesłychane stosunki",
inaczej, „noga jej tu więcej nie postanie''!

Prowadzą ją do dyrektora, Grzeczny
pan cierpliwie wysłuchuje skarg i obie-
cuje natychmiastowe ukaranie winnego.

Chwyta za telefon i każe natychmiast
by przyszedł szeł oddziału, w którym
obrażono klientkę.

Wchodzi nieśmiały, zastrachany mło-
dzieniec. Dyrektor wymyśla mu od ostat-
nich, dama promienieje z satysfakcji,
Сойа groźbę o nodze, która „nigdy tu nie

postanie" i wychodzi.
A nieśmiały młodzieniec wraca do

swego pokoju i„, czeka na następną
awanturę,

Nie jest on bowiem żadnym szefem
"oddziału, tylko oficjalnym „kozłem ofiar-

nym* zaangażowanym do wysłuchiwania
awantur i zażaleń.

PIGUŁKA NA USPOKOJENIE.
W poczekalni ogromnej lecznicy

dentystycznej. Zalęknione twarze, zwła-
szcza dzieci, czekających na zabieg den-
tysty.

Na jednej z kanapek poczekalni sie-
dzi miła starsza pani. Rozmawia z
dziećmi, żartuje, opowiada o cudach, ja-
kie zobaczą, o poczciwym dentyście. Pod
wpływem jej słów dzieci zaczynają. się
znowu uśmiechać.

Jedni po drugich znikają pacjenci
za drzwiami gabinetu. Tylko owa pani
siedzi do końca przyjęć w poczekalni.

Jest tu bowiem zaangażowanąw
charakterze „żywej pigułki na uspoko-
jenie* dla osób nerwowych i lękliwych,    
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Z KRAJU.
Znowu burza z piorunami nad Wilnem

i okolicą.
Nocy wczorajszej nad Wilnem

i okolicą szalała wielkich rozmia-
rów hurza połączona z ulewą. Od
uderzeń piorunów na terenie pow.

wileńsko- trockiego zapaliło się
kilka budynków, przyczem jedna
osoba została zabita, zaś 3 od-
niosły ciężkie porażenia.

Samochód ciężarowy wjechał w tłum,
śpieszący do kościoła.

W ub. niedzielę na drodze
między Tomaszowiczami a Wi-
słockiem w pow. Oszmiańskim
samochód ciężarowy tartaku bra-
ci T. Z. Kruńczów najechał na

grupę włościan i kobiet spieszą-
cych do kościoła. 7 vsób w tem
4 kobiety uległy silnym  poranie-
niom. Kierowcę Witolda Buczu-
lewicza zatrzymano.

Dwa duże pożary zniszczyły kompletnie cały dorobek.

We wsi Kuszlany gm. solskiej
wybuchł pożar w mieszkaniu Pru-
sałowicza Wacława. Niepomyślny
wiatr przerzucił ogień na całe
gospodarstwo.

Bardzo energiczna pomoc są-
siadów nie zdołała powstrzymać

Drugi również wielki pożar
zniszczył we wsi Szurksicze gm.
dziewieniskiej gospodarstwo Cho-
rążego Jakóba. W pierwszym wy-
padku pożar powstał na skutek
nieostrożnego obchodzenia się z
ogniem w drugim wypadku po-
dejrzewane jest podpalenie. Po-
licja prowadzi dochodzenie.

Antowil, pow. wileńsko-trocki.

żywiołu.
Całe gospodarstwo spłonęło

doszczętnie.

Przy szosie niemenczyńskiej
w odległości 10 klm. od Pośpiesz-
ki położony jest maj. państw. An-
towil, w którym;się znajduje szko-
ła gospodarstwa wiejskiego dla
córek drobnych rolników. Wzo-
rowa ta szkoła, pod kierownic-
twem p. Marji Lisieckiej wybitnie
przyczyniła się do podniesienia
wiedzy gospodarczej na wsi oraz
jest nieprzeciętną placówką kul-
turalną dla okolicznej ludności.

Dowodem tego było widowi-
sko odegrane przez zespół ucze-
nic pod kierunkiem jednej z nau-
czycielek w dn. 14 sierpnia p. t.
„Zniwa na Wileńszczyźnie" w 4

odsłonach.
Malowniczo położony teren nad

jeziorem w parku szkolnym, na

którym się odbywała akcja, do-

bra na zespół amatorski gra, śpie-
wy i tańce ludowe,w całości stwo-
rzyły harmonijny obrazek, który

bardżo podobał się licznie zgro-
madzonym widzom. Na zakończe-
nie odtańczono sprawnie krako-

wiaka w strojach krakowskich, a

potem odbyły się tańce dla wszyst-

kich przy dźwiękach wiejskiej
kapeli.

Wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania tej rozryw-
ki należy się szczery poklask.

Ujęcie dzieciobójczyni.

Gołębiowska Józefa lat 19 mie-
szkanka wsi Stulgi, powiła dziec-
ko nieprawego łoża. Sąsiedzi dłuż-
szy czas nie widząc niemowlęcia
Józefy, zaczęli ją podejrzewać że
musiała ona gdzieś pozbyć się
dziecka. Zawiadomiono policję.
Podczas śledztwa Gołębiowska
zeznała, iż dziecko przyszło na

świat martwe a nie mając pienię-

dzy na urządzenie pogrzebu po-
chowała je sama kolo folwarku

Kuraszewo. Kiedy jednak następ-

nego dnia przyszła odwiedzić

grób dziecka znalazła rozkopaną

mogiłkę w której trupa dziecka

już nie było. Gołębiowską osa-
dzono w areszcie.

DZIENNIK WILEŃSKI

Z pogranicza.
Napad żołdaków litewskich na pątników

polskich.
Z Trok donoszą, iż na odcinku

granicznym Marcinkańce w ub.
poniedziałek na grupę pielgrzy-
mów Polaków, pochodzących z
terenu litewskiego napadł patrol
straży litewskiej. Jeden z piel-
grzymów został ciężko zraniony
przez brutalnego strażnika-litwina.
Sprawa przedstawia się następu-
jąco: Grupa pątników w ilości 30

Pościg za więźniami
Z pogranicza donoszą, iż w

ostatnich dniach, na niektórych
odcinkach pogranicza sowieckiego
dają się słyszeć strzały karabi-
nowe i wybuchy ręcznych grana-
tów. W dniu 15 b. m. w rejonie
Zasławia nastąpiły podejrzane
wybuchy. Według nadeszłych z za
kordonu informacyj w pogranicz-
nych miejscowościach odbywają
się obławy za zbiegłymi więźnia-
mi z więzienia mińskiego. Dnia

osób, mając zezwolenie naczel-
nika pow. olickiego, zamierzała
przekroczyć granicę celem wzię-
cia udziału w odpuście w Tro-
kach. Na granicy pątnicy zostali *
zatrzymani przez patrol litewski
i w brutalny sposób pobici. Je-
den z pątników Z. Tumicki ude-
rzony kolbą w głowę uległ wstrzą-
sowi mózgu.

zbiegłymi z Mińska.
11 b. m. z więzienia mińskiego
zbiegło przeszło 100 więźniów,
którzy uzbrojeni ukrywają się
w lasach pogranicznych z zamia-
rem przedostania się na teren
polski. Oddziały pościgowe za
zbiegami staczają formalne walki,
gdyż więźniowie nie chcą się
poddać. Do zbiegów przyłączyło
się mnóstwo włościan i włóczę-
gów i wspólnie oni staczają walki
ze strażą i milicją sowiecką.

TZBGYDOEEBC"TATYUNO EEEROWER DINEN ONONIDEаЕЕЯ

Coraz gorszy stan rzeczy w Sowietach.
(KAP) Kryzys w Sowietach za-

rysowuje się coraz wyraźniej. Na-
wet najbardziej gorliwe. pisma
bolszewickie uskarżają się na „fa-

talne wykonywanie“ pięcioletnie-
go planu. Nie można się temu nie-
powodzeniu wcale dziwić jeśli się
weźmie pod uwagę sposoby jakich
się bolszewicy chwytają dla urze-
czywistnienia swoich zamiarów:
odebranie praw robotnikom, uczy-
nienie z ludności wiejskiej klasy
niewolniczej, wyciskanie z ogółu
maksimum wydajności przy kom-
pletnem zabijaniu w niem człowie-
czeństwa.'To też coraz liczniejsze
są głosy protestu wśród prasy so-
wieckiej.

Piorun i
We wsi Sołowiowo koło Po-

łonnego za granicą bolszewicką
pojawił się agitator komunistycz-
ny, który rozpoczął przygotowania

Tak np. olicjalny organ central-
nego komitetu republiki nadwoł-
żańskiej, dziennik „Izwiestja”, wy-
chodzący w mieście Engels pisze o
cegielni, która miała według pla-
nów sowieckich dostarczyć za rok
1932 20 miljonów cegieł, dotych-
czas zaś w miesięcznej skali nie
wyrobiła nawet 45 procent zamie-
rzonej ilości. Gazeta bolszewicka
pisze: „Fabryka ma już obecnie
209.000 rubli deficytu. Przyczyną
zła jest w głównej mierze okropne
położenie, w jakiem się znajdują
robotnicy. Przeważnie nie mają
oni nawet chleba a pobory są wy-
płacane nieregularnie".

G. P. U.
do zwołania wiecu przeciwreligij-
nego. Agitator zamieszkał u jedne-
go Zz gospodarzy.

Wieczorem nad wsią rozpętała

PARADOKSY KRYZYSOWE.
Jak Brazylja pozbywa się niesprzedanej kawy.

Korespondent węgiersk. dzien-
nika „Az Est“, Munkacsi, odbyl po
dróż po Brazylji w celu zaznajo-
mienia się z sytuacją w kraju, w
którym kawą pali się w piecu, z
kawy robi się cegły (sic!) asfaltowa
ne do brukowania ulic, tópi się ka-
wę w morzu, „koksuje* się kawę
na gaz świetlny etc. etc.

Munkacsi pisze o tem, co wi-
dział i słyszał w ten sposób:

„Czem jest zboże dla Kanady,
mięso dla Argentyny, wino dla Wę
$ier, tem kawa dla Brazylji — pro-
duktem, nie mającym zbytu na ryn
ku światowym, artykułem zdepre-
sjonawanym.

Brazylja produkuje trzy czwar-
te kawy w świecie. Ale większa
część zbiorów kawy przeznaczona
jest na zniszczenie, gdyż niema ko
mu jej sprzedać. Dwanaście miljo-
nów worków kawy zostało więc
częściowo zatopionych w morzu,
częściowo spalonych. Niema dnia
aby z portów brazylijskich nie wy
płynął statek towarowy, wyłado-
wiany po brzegi workami z kawą,
które zrzuca się w morze po od-
płynięciu od brzegów.

Na Węgrzech gasi się pożar i
zalewa pogorzelisko wiadrami wi-
na, w Brazylji niszczy się codzien-
nie miljony tonn kawy.

Ale co najciekawsze, to to, że
metody niszczenia kawy są bardzo
kosztowne. Liczne ekipy robotni-
cze są zatrudnione przy wyłado-

się gwałtowna burza i piorun ude-
rzył w chatę owego gospodarza,
przyczem z pośród licznych osób
obecnych w izbie, porażony został
jedynie agitator komunistyczny.

Przejęty do głębi wypadkiem
bezbożnik publicznie wobec chło-
pów wyraził żal z powodu swojej
dotychczasowej akcji przeciw re-
ligii i przyrzekł chłopom, że nigdy
już więcej nie będzie wygłaszał
mów przeciw Bogu.

Gdy wiadomość o tem doszła
do G. P. U. nawrócony bezbożnik
został aresztowany i będzie ze-
słany na Sybir.

 

  

 

   

 

    

      

  

wywaniu i transporcie worków
kawą. Mówiłem z robotnikami
spytałem się jednego z nich:

o i cóż, macie zajęcie?
rabiacie na utrzymanie?
—Nie można narzekać, tymczase!
zarabia się, póki trwa robota pri
niszczeniu kawy. Ale co będzi
śdy nadejdzie sezon zbiorów? N
a z czego będziemy wtedy ż

1.

Niesprzedane pozostałości zb
rów sezonu wynoszą 6 miljonó
worków, czyli 360 miljonów kil
gramów. Co się stanie z tą olbrz
mią ilością?

Na dnie morza w okolicach Ri
spoczywają miljony tonn kawy,
okolicach Santos kłęby dymu z
lonej kawy przesłaniają stale ni
bo, w fabrykach materjałów koń
strukcyjnych pod Sao Paolo miel
się aromatyczne ziarno na prosze
i po wymieszaniu ze smolą, prasuj
się na cegły, któremi brukuje si
potem szosy. Auta jeżdżą po 520
sie z kawyłl...*

i
„mesio3
Sala do wynajęcia

! na odczyty i zebrania.
| Orzeszkowej 11.
| od 11—3 I od 6—8 wiecz.

GIEŁDA.
WRRSZAWAR (Pai.) 17. VIII 1882 r
Waluty i dewizy:

Holandja 359,30—360,20 —358 40.
Londyn 31—3:,03—31,18—30,86
Nowy York 6,921—8,941—8 901,
Mowy York kabel 8,926—8,946-8,906
Paryż 34 98—35,07—34,89.
Praga 26,39—26,45—26,33
S :wajearja 173,95—174,33—173,52.
włochy 45,65—45,87—45,43
Berlin 212,40.

Tendencja niejednolita,
Papiery procentowe:
4/, inwestycyjna 95,65—95,75. 6"

dolarowa 54. 4%, dolarowa 49,10—4
7, stabilizacyjna 50—51'/,—50,38—53'|
5/5 L. Z. m. Warszawy 46,75. 8%, L.
m. Warszawy 57—57,38—58,25. 8, L
m. L. Z. m. Łodzi 57, Tendencja moc
niejsza.

Akcje:
Bank Polski 71'4—71,75. Tendencj

mocniejsza
Pożyczki polskie w Nowym Yor|

Dolarcwa 53,25. Dillonowska 57. Stabill
зесу|па 49. Sląska 38,5.

 
    

  
  

   
    

 

Dziś premjeral Podwójny program! 1) Ulubleniec publiczności, bohater wielu słynnych filmów Conrad Nagel kreuje parie poruczniku, że bar. dwóch powodów prosi
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FELIKS BANGEL.

Pan Meller.
Nowelka.

Gdy zegar umieszczofiy w du-
żej wiśniowej szafce, stojącej w ro
gu pokoju stołowego, wydzwonił
szybko i nerwowo cztery kwadran
se, a następnie głośno i powoli go-
dzinę jedenastą,  opanowywało
mnie zawsze dziwne uczucie nie-
pokoju i gwałtowna chęć ukrycia
się w najbardziej zapomnianym ką
tku... Echo starego zegara, tłukło
się jeszcze gdzieś tam wysoko pod
malowanym pułapem pokoi, a ja...
ja doznawałem uczucia jakiego za-
pewne doznają zające po pierw-
szym śniegu, instynktownie odga-
dując początek sezonu myśliwskie-
go.

O godzinie bowiem jedenastej
z poblizkiego miasteczka przycho-
dził do nas pan Meller, pierwszy
mój nauczyciel.

Pod bujną, podówczas, moją
czupryną powstawał niezmierny
chaos, w którego mgławicy roz-
poznawałem uczucia: lęku, nudy i
bezgranicznego żalu do ojca, któ-
ry to powziął myśl stanowczą, za-
początkowania mojej edukacji.

W. mirażu myśli tak posępnych
migotała iskierka instynktu, in-
stynktu, który posiadają w tak
wielkim stopniu zwierzęta i dzieci.

Instynkt migotał zbawienną ra-
dą: uciec, uciec za wszelką cenę!

Ba, ale dokąd i jak. Do parku?
tam odnajdą mnie przy pomocy
służby. Na pola? słaba pociecha.
Wielkie równiny Polesia zdradza-
ły na nieskazitelnych swych pła-

  

  

szczyznach każdy przedmiot. Po-
zostawały tylko inspekta, albo bu-
dynki folwarczne.

Te ostatnie były już kryjówką
zdekonspirowaną, od kiedy dwaj
fornale za pomocą przystawionej
drabiny wyciągnęli mnie ze stry-
chu obory, gdzie chowano dla
krów sianQg.

Inspekta...
Ale gdym wysilał swój umysł

nad przełamaniem odwiecznych
praw Nevtona, celem ukrycia się
w płaskich pudłach inspektowych
słyszałem głos starej mojej pia-
stunki Mikołajowej, która z przed
ganku wołała swoim cienkim,
śpiewającym głosem:

—Pa-a-aniczu, pan nauczyciel
z miasteczka...

Nie było rady! Osaczono mnie
prędzej zanim zdołałem plan jakiś
zbawienny wymyśleć, szedłem do
przedpokoju i sztywno, ozięble
witałem się z panem nauczycielem.
Podawał mi rękę na powitanie, na-
stępnie dobywał z kieszeni wielką
fularową chustę i otrzepywał za-
pylone obuwie...

Następnie poprawiał krawat i
zwracał się do oczekującej Miko-
łajowej z zapytaniem.
—Gorąco... no nie?!
Ja przez ten czas stawałem pod

wielką skrzynią rzeźbioną w ma-
sywne karjatydy, prosząc Boga,
by zdziałał cud i by pan nauczy-
ciel w jednego z takich drewnia-
nych bałwanów się przemienił.

Ale cudu czekałem darermnie.
Pan nauczyciel uśmiechał się do
Mikołajowej, następnie chował
potężny fular, brał mnie za rękę i
prowadził do dziecinnego pokoju,
gdzie odbywały się co dnia godzin-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

ne tortury, nazywane przez do-
rosłych lekcją...
Na stolik obity ceratą wyjeżdża-

ły dwie książki i dwa zeszyty,
pióra, linijka i czerwony ołówek,
którym pan nauczyciel poprawiał
błędy w czasie pisania, suto prze-
zemnie stawiane,

I zaczynała się lekcja...
Najpierw czytanie, potem aryt-

metyka, następnie zaś religja.
Wykłady historji biblijnej za-

mieniały się niekiedy w długie
dysputy teologiczne między mną,
a panem nauczycielem, które za-
zwyczaj znudzony pedagog koń-
czył wezwaniem ucznia do opa-
miętania się pod grozą postawie-
nia w kącie.

Po religji następowała poezja...
Bardzo lubiłem ten dział wie-

dzy, nie koniecznie przez wybitne
zamiłowanie do twórczości ś. p.
St. Jachowicza, ale dlatego, że
„wiersze“ wypadaly na końcu.

Pamiętam jak dziś siebie stoją
cego poza stołem, obitym czarną
ceratą, przestępującego z nogi na

nogę i deklamującego wiersz o
rybkach i dziewczynce z taką
emfazą i dramatycznem napięciem
jak Węgrzyn w trzecim akcie
„Don Carlosa".

Zaczynałem tak...
— „Dobra dziewuszka'* wiersz

Stanisława Jachowicza.
„Szło dziecię przez rzeczkę...
— Wolniej — wtrącał mój nau-

czyciel.
Zlekka zbity z tropu zaczyna-

łem od początku.
— „ŚSzło dziecię przez rzeczkę

wolniej...
—Ależ ja mówię, byś ty wol-

niej mówił, w tekście słowa „wol-

==
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niej'* niema.
—Rozumiem,
— Więc mów.
— „Szło dziecię przez rzeczkę
I niosło bułeczkę...

W czasie mojej deklamacji pan
nauczyciel dobywał z tylnych kie-
szeni spodni, małe rogowe pude-
łeczko, dobywał z niego bibułkę i
tytoń, skręcał sobie papierosa, a
zaczekawszy, gdy skończę wier-
szyk zapalał go siarkowemi zapał-
kami, które krzesał o rękaw sur-
duta.

Wtedy ja składałem pośpiesz-
nie książki, zeszyty i materjały pi-
sarskie, pan nauczyciel podchodził
do okna i głosem, któregoby mógł
mu pozazdrościć Napoleon pod pi-
ramidami, wyrokował:

— Zdolny szelma, ale leń!..
Nigdy nie mogłem wyrozumieć

kogo miał na myśli, Czy parobków,
pracujących w ogrodzie, których
widać było przez okno, czy psa
wyżła „Kruczka”, który wylegiwał
się pod oknami.

Słów tych naturalnie nigdy nie
- brałem do siebie...

Lubiłem zawsze obserwować
mego nauczyciela. Był on dla mnie
wiecznym znakiem zapytania, jak
wielce ciekawą była jego rogowa
szkatułka do tytoniu z malowa-
nem w jakieś obrazki wieczkiem.

Nazywał się Meller, pan Mel-
ler. Mieszkał w poblizkim mia-
steczku i żył z belferki...

Podobno biedak był straszny,
choć pochodził ongiś z zamożnej
rodziny. Trudno było określić wie-
le ma lat, gdyż trzymał si
włosy strzygł krótko
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sku i nigdy nie uskarżał się na żad-
ne dolegliwości. Mówił mało o so-
bie, ale śdy wspominał dawniejsze
lata, starsi wnioskowali, że musiał
być bardzo starym, gdyż wspomi-
nał dzieje i ludzi, którzy dawno po-
marli, ' į

Znał ponoć mojego dziadka,
który padł w powstaniu, a ojca mo
jego nazywał „panem marszałko-
"wiczem",

Pewnego dnia do miasteczka
wkroczyli Niemcy, a pan Meller
nie przyszedł na lekcję,

Dzień ten wogóle brzemienny
był w wydarzenia.

Wielka wojna, o której dowia-
dywałem się z rozmów starszych,
stała się zupełnie czemś realnem
i nadwyraz ciekawem.

Kilka dni, poprzedzające wkro-
czenie Niemców, były jak gdyby
nasycone elektrycznością, a dale-
kie grzmoty co chwila rozlegające
się gdzieś hen! poza lasami, stano-
wiły jak gdyby świetną ilustrację
muzyczną, zbliżającej się burzy,

Mnie zakazano wydalać się
poza obręb ogrodu, a karbowy,
który był przyjechał z miasteczka,
opowiadał o wielkich masach
wojsk, które idą i idą wielkim
traktem,

Którejś nocy obudziło mnie ci-
che stąpanie po pokoju.

Ocknąłem się i usiadłem na
łóżku.

Przez mój pokój szła matka w
długim, powłóczystym szlafroku.

Usłyszałem rozmowę rodziców.

— Gdzie się pali?
Nie wiem, zdaje się że u Ja-
w Zarzeczu, zapewne sto-

 

doła, bo płomień wielki i nawet d
nas na folwarku jasno jak w dzień:
— Jezus, Jezus, co za czasy —

biadała moja matka. |
Nie spostrzežony przez nikogol

w samej tylko koszulinie, podszed”
łem do okna. Ale okienice był
zamknięte, więc starając się omi-
nąć meble, podszedłem ku ganko
wi.

Drzwi
drzwiach
jowa.

— Mamo co tu się dzieje, dla
czego nie śpicie?
— Co tu robisz dziecko, i

spać.
Ale ponieważ matka nie nagli

ła, a ojciec zdawał się zupełnie n
mnie uwagi nie zwracać, przeto zo
stałem trzymając się fałd matczy”
nego szlafroka... |

Spojrzałem na niebo... |
Poza  ciemnemi  sylwetkami

drzew parkowych błyskała na nie”
bie łuna pożaru. U szczytu zamie
niająca się w wspaniały pióropusz
dymu, u dołu jasno-pomaranczowa
zdawała kolebać się na omalże
czarnym tle nieba, to raz wybu
chała jaśniej, to przygasała n
chwilę.

Gdzieś tam, w oddali słychać:
było dziwne dźwięki, jakby kt
drobne kamuszki sypał na deskę.
odgłosy te były nierównomierne
czasami cichły zupełnie, by ustą
pić głębokiemu, basowemu gloso
wi, od którego drżały szyby
oknach domu.

Mikołajowa szlochała i modli
la się oščho.

(Dok. nast.)

były otwarte, a
stali rodzice i Mikoła
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