
Rsk IX. Mr. 161 (2403). 

KU 

R
E
R
 

Wilne, Niedziela 17 Lipca 1932 r. 

«ateznoSt pocztowe opłacona ryczałtem 

Cena 20 aroszy 

    

  
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Jagiellońska 3. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji prz 

Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., ё 
mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz 1—3 ppoł. 

WARUNKI POPRAWY 
sytuacji gospodarczeį. 

Ekonomiści całego świata stali się 
w ostatnich czasach dość powściągli- 
wi w stawianiu horoskopów gospo- 
darczych. Śmiałe nadzieje na rychłe 
przeminięcie kryzysu, którym dawa- 
no wyraz jeszcze przed rokiem, oka- 
zały się mocno zawodnemi; ekono- 
miści wolą dziś milczeć, a jeżeli za- 

bierają głos, ograniczają się zwykle 
do komentowania wydarzeń, bądź o- 
gólnikowych wskazań, których reali- 
zacja nastręcza w praktyce niesly- 
chane trudności. 

Nie dziwnego! Dla nikogo już, 
zdaje się, nie ulega wątpliwości, że 
przesilenie obecne jest nietylko kry- 
zysem konjunkturalnym, ale pozosta- 
je również w ścisłym związku z prze” 
sileniem struktury organizmu gospo- 
darczego świata. Dla przezwyciężenia 
dzisiejszych trudności nie wystarcza- 
ja już klasyczne metody walki z kry- 
zysem, polegające na ograniczaniu 
produkcji i oczekiwaniu, aż ulegną li- 
kwidacji nagromadzone w okresie po- 
myślności zapasy towarowe, zobowia* 
zania pieniężne i t. d. 

Okazało się, że o automatycznem 
wyrównaniu się zwichniętej równo- 
wagi nie może być dzisiaj mowy. 
Rozwój wydarzeń poszedł tak daleko, 
że niezbędny jest dla skutecznego 
zwalczania kryzysu, świadomy i celo- 
wy wysiłek całej społeczności mię: 
dzynarodowej, kryzys bowiem, wobec 
poważnego zachwiania się (jeśli nie 
zburzenia) zasadniczych podstaw g0- 
spodarstwa światowego, przedewszy- 
stkiem zaś swobodnej wymiany kapi- 
tałów, towarów i rąk roboczych — 
nie da się przezwyciężyć ani w spo- 
sób automatyczny, ani wysiłkiem je- 
dnego tylko państwa. 

Oczywiście, ponieważ odbudowa 
zniszczonych podstaw gospodarstwa 
światowego w obecnej sytuacji polity- 
cznej nie jest rzeczą łatwą, środki zaś, 
mające prowadzić do tej odbudowy 
(t zw. „rekonstrukcji gospodarczej” 
świata), pomimo wszystko, przedsta- 
wiają się jeszcze mało konkretnie — 
przeto nikt końca obecnego przesile- 
nia przewidzieć i określić nie może. 

Naogół przeważa zdanie, że należy 
być przygotowanym na długi jeszcze 
okres trudności. Zanim bowiem życie 
ekonomiczne przestanie . staczać się 
Po pochyłości kryzysu i zacznie piąć 
się zpowrotem po drodze ożywienia, 
muszą się odbyć, zarówno w skali 

międzynarodowej, jak wewnątrz po- 
szczególnych krajów, procesy wyró- 
wnawcze, które przywrócą zwichnię: 
tą równowagę. Szczególnie dwa takie 
prccesy są nieuniknione: pierwszy — 
to proces wzajemnego dopasowania 
się cen przemysłowych i rolniczych, 
drugi — to proces likwidacji zobo- 
wiązań. 

Nie ulega wątpliwości, że zwichnię- 
cie równowagi pomiędzy produkcją 
i konsumcją (pomiędzy możliwościa 
mi produkcji, a możliwościami zbytu), 
stanowi jedną z najistotniejszych przy 
czyn obecnego kryzysu. Powody zwi- 
chnięcia tej równowagi są znane. 
eżą one przedewszystkiem w nad- 

produkcji zbóż i surowców przemy- 
słowych, oraz w katastrofalnym spad 
ku cen tych towarów. Spadek ten ob- 
niżył dochód warstw rolniczych, pod- 
nosząc jednocześnie siłę nabywczą 
złota, w konsekwencji zaś — zwęził 
rynek zbytu produkcji przemysłowej. 

Co uczynił przemysł? Począf on 
ograniczać na całym świecie swą pro- 
dukcję, dostosowując ją w ten spo- 
sób do zmniejszonej siły nabywczej 
ludności wiejskiej. _ Jednocześnie 
zmniejszano płace robotnicze celem 
obniżenia kosztów własnych, wsku- 
tek czego możliwości zbytu wyrobów 
Przemysłowych stały się jeszcze mniej 
sze ji kształtują się coraz gorzej. 

__W ten sposób nie może się, oczy* 
wiście, odbyć dopasowanie produkcji 
do konsumcji. Racjonalną drogą, wio- 
dącą do tego celu i zdolną zarazem 
usunąć jedną — jak zaznaczyliśmy— 
z najpoważniejszych przyczyn kryzy- 
su nie może być ograniczanie produk- 
cji przemysłowej i obniżanie płac, ale 
dostosowanie cen przemysłowych do 
zmniejszonego poziomu cen rolni- 
czych. Inaczej mówiąc, musi nastąpić 
postulowane oddawna zamknięcie 
nadmiernie rozwartych wskutek kry- 
zysu nożyc cen. 

Należy sobie uprzytomnić, że bez 

zamknięcia tych nożyć niema mowy 
o wyjściu z impasu, w jakim znalazło 
się dziś życie gospodarcze; dlatego też 
proces obniżenia cen przemysłowych, 
powstrzymywany przez kartele i mo- 

nopole, jest nieunikniony. 

Sprawa ta przestała już być dzisiaj 
postulatem polityki konjunkturalnej. 
Wobec niemożności zorganizowania 
produkcji rolniczej w formę mono- 
polu i podniesienia w tej drodze cen 
płodów wiejskich, nietylko przejścio- 
wo, ale na stałe ceny przemysłowe 
niuszą być obniżone i dostosowane 

do cen rolniczych. Monopolista prze- 
mysłowy, który dziś jeszcze broni się 
przed tą obniżką — jak słusznie pisze 
„Gazeta Polska“ z dnia 10 lipca — 
„musi skręcić sobie kark*, 

    

  

Drugim nieuniknionym procesem, 
warunkującym ożywienie gospodar- 
cze — jest likwidacja zobowiązań. 
Wobec ogromnego spadku cen pło- 
dów rolniczych i surowców, ciężar 
kredytów, zaciągniętych przez dłuż- 
ników w innej sytuacji, przy cenach 
wyższych, usprawiedliwiających na- 
dzieje na wygospodarowanie kwot, 
potrzebnych na ich obsługę, jest w 
chwili obecnej niemożliwy do pono- 
szenia. Wierzyciel musi pójść na u- 
stępstwa wobec dłużnika, musi zgo- 
dzić się na odroczenie wypłat, bądź 
rezłożenie ich na dłuższe terminy, па 
obniżenie oprocentowania, a w wielu 
wypadkach, musi nawet zrzec się czę- 
ści swych pretensyj. Bez tego nie 
może być mowy o powrocie do rów- 
nowagi kredytowej, której zwichnię 
cie jest drugą zasadniczą przyczyną 
obecnego przesilenia, podobnie, jak 
bez poważnego obniżenia cen prze- 
imysłowych i dostosowania ich do cen 
rolniczych, niema mowy o przywró- 
ceniu równowagi między produkcją 
i konsumcją. 

Niestety, oba powyższe procesy 
odbywają się w sposób bardzo powol- 
ny i dlatego kryzys ekonomiczny 
trwa tak długo. Postulatem chwili jest 
więc przyśpieszenie tych procesów, 
zarówno w skali międzynarodowej, 
jak i wewnątrz poszczegóQzch kra- 
jów. 

Jeśli chodzi o teren międzynaro- 
dowy, przyśpieszenie to może nastą- 
pić w tym wypadku, gdy z jednej 
strony — państwa wierzycielskie ró- 
wnie gorliwie zajmą się sprawą 
zmniejszenia ciężarów wszystkich zo- 
bowiązań międzynarodowych, jak 
gorliwie skreślono odszkodowania 
wojenne Niemiec, z drugiej zaś stro- 
ny — gdy znalezione zostaną środki 
ożywienia zamierającego handlu mię: 
dzynarodowego i zlikwidowany bę: 
dzie w ten sposób jeden z najpoważ- 
niejszych momentów strukturalnego 
kryzysu gospodarstwa światowego. 

Miejmy nadzieję, że mająca się 
niedługo odbyć światowa konferencja 
gospodarcza i monetarna, ruszy nare- 
szcie z miejsca te sprawy. W naj- 
śmielszych jednak marzeniach trud- 
no przypuszczać, aby porozumienie 
w tych sprawach mogło być szybko 
osiągnięte. I dlatego tem większą u- 
wagę przywiązać należy do przyśpie- 
szenia wspomnianych procesów wy- 
równawczych wewnątrz poszczegól- 
nych krajów. 

W Polsce są te sprawy szczególnie 
pilne, zważywszy na szczególnie wiel- 
ką rozpiętość cen rolniczych i prze- 
mysłowych. Nie zapominajmy,. że 
głównie wskutek tej dysproporcji cen, 
zbyt najważniejszych towarów prze- 
mysłowych na rynku wewnętrznym 
uiegł i ulega w dalszym ciągu stałe- 
mu kurczeniu się. Wślad za tem 
idzie oczywiście wzrost bezrobocia, 
zmniejszanie się dochodów skarbo- 
wych i t. p. ujemne objawy. 

W tej sytuacji zrównanie poziomu 
cen przemysłowych i rolniczych jest 
podstawowym warunkiem ożywienia 
gospodarstwa krajowego od wew- 
nątrz. Takim samym podstawowym 
warunkiem jest zmniejszenie i likwi- 
dacja ciężaru zobowiązań, obciążają- 
cych warsztaty produkcyjne T utrud- 
niających ich działalność. Im prędzej 
odbędą się powyższe procesy, tem 
szybciej będzie mogła nastąpić popra- 

"wa SEMS ? J. R. 
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Konto czekowe Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogioszeń, 

W niemieckim kotle. 
Posiedzenie gabinetu Rzeszy. 

Debatowano głównie nad zagadnieniami 
wewnętrznemi Niemiec. 

BERLIN, 16.VII. (Pat). W sobotę 
przed południem, po powrocie kancle 
rza von Papena z Neudeck, odbyło się 
posiedzenie gabinetu Rzeszy, poświę- 

cone przedewszystkiem zagadnieniom 
wewnętrznym Niemiec, 

Na wstępie obrad postanowiono 
przedłożyć prezydentowi Hindenbur- 
gowi rozporządzenie rozciągające za* 
rządzenia o pomocy wschodniej rów- 
nież na wschodnie obszary Bawarji. 
Pozatem jak donosi prasa — oma- 
wiana była sytuacja wewnętrzna Rze- 
szy, ze szczególnem uwzględnieniem 
Prus, 

Aczkolwiek wyniki konferencji w 
Neudeck dotychczas nie są znane, 
prasa zapowiada, że rząd Rzeszy о- 
trzymał pełnomocnictwa interwencji 
w Prusach w razie zaostrzenia się sy- 
tuacji. Forma tej interwencji nie zo- 

  

stała przesądzona. 
Co do radjofonji niemieckiej, to 

liczą się w dalszym ciągu z jej reorga- 
nizacją według postanowień plano- 
wanych przez rząd Rzeszy, z częścio- 
wem wszakże uwzględnieniem dezy- 
deratów krajów związkowych, któ- 
rym dano wyraz na wczorajszej kon 
ferencji. Decyzja gabinetu w tej kwe- 
stji dotychczas nie jest znana. 

Gabinet Rzeszy zajmował się w 
dniu 16 b. m. również sprawą stano- 
wiska na konferencji rozbrojeniowej 
w Genewie, Z kół zbliżonych do rządu 
informują, że projekt wyjazdu na ob- 
rady genewskie kanclerza Rzeszy 
względnie ministra spraw zagranicz- 
nych Neuratha został zaniechkay. In- 
teresów niemieckich bronić będzie na- 
dal dotychczasowy szef delegacji am- 
basador Nadolny. 

Hitlerowcy contra rządowi Rzeszy. 
BERLIN, 16. 7. (Pat). W odpo- 

wiedzi na protest złożony przez par- 
tje stanowiące koalicję weimarską, bez 
pośrednio na ręce prezydenta Rzeszy 
przeciwko niepraktykowanym dotych 
czas metodom walk politycznych przez 
hitlerowców, narodowi socjaliści. roz- 
poczęli niezwykle ostrą kampanję nie 
tylko przeciw republikanom, ale rów- 

nież przeciwko gabinetowi Rzeszy, a 
zwłaszcza ministrowi spraw wewnętrz 
nych Gaylowi. Przy tej sposobności na 
rodowi socjaliści zdradzają się, że tyl 
ko do gen. Schleichera, ministra Reich 
swehry, mają pełne zaufanie. Hitle- 
rowcy grożą, że w razie bierności rzą- 
du, sami ukrócą działalność elemen 
tów radykalno lewicowych. 

Strajk na tle politycznem w Kilocji. 
HAMBURG, 16. 7. (Pat). W. stoczni Deut- 

sche Werke w Kiłonji wybuchł strajk na 
tle politycznem. Robotnicy zażądali wydale- 
niania hitlerowca, który brał podobno u- 

dział w napadzie na dom robotniczy. Dyrek - 
«ja odmówiła. Układy z rohotnikami dotych 
czas nie dały rezultatów, 

Zatarg Irlandji z Anglją trwa. 
Rozbicie się rokowań Mac Donalda z de Valerą. 

LONDYN, 16.VII. (Pat). Rokowa* 
nia Mae Donalda i de Valery rozbiły 
się po trzechgodzinnych bezowocnych 
rozmowach. De Valera zażądał zawie- 
szenia wprowadzenia w życie brytyj- 
skich ceł bojowych z chwiłą ustano- 
wienia komisji, która ma rozpatrzyć 
sprawę długów Irłandji wobec skarbu 
brytyjskiego. Mae Donald zaś stawiał 
jako warunek zawieszenia ceł wpła- 
cenie przez Irlandję 1 i pół miljonów 
funtów do skarbu brytyjskiego, która 

to suma miałaby leżeć w skarbie bry- 
tyjskim jako zabezpieczenie. Zgody 
nie osiągnięto. De Valera odjechał w 
sobotę rano do Dublina, a Mae De- 
nald odleciał samolotem do Lossime- 
uth. W toku dyskusji de Valera gro- 
zić miał, że w razie zastosowania 
przez Wielką Brytanję ceł Irlandja 
sprowadzać, będzie węgiel z in. kra- 
jów. Irlandja sprowadzała 3 i pół mił- 
jena tonn węgla brytyjskiego roeznie. 

Pożyczka dla Austrii. 
GENEWA, 16.VII. (Pat). Po wczo- 

rajszem posiedzeniu Rady Ligi Naro- 
dów reprezentanci Anglji, Italji, Bel- 
gli i Francji podpisali protokół au- 
strjacki. Przedstawiciele tych państw 

zadeklarowali, że ich udział w pożycz 
ce dla Austrji będzie następujący: 

Anglja i Francja — po 100 miljo- 
nów szylingów, Italja — 30 miljonów, 
Belgja — 5 miljonów. 

Prace nad rozbrojeniem moralnem. 
GENEWA, 16.VII. (Pat). Komtet 

rozbrojenia moralnego zakończył już 
. prawie pierwsze czytanie projektu uk 

ładu. W dniu 16 b. m. komitet zajmo- 
wał się kwestją rozbrojenia moralne- 
go w dziedzinie kinematografji i ra- 
djofonji. Przyjęty został artykuł, na- 
kazujący rządom zapobieganie wyś- 
wietlaniu filmów, mogących wywoły* 
wać reakcję przeciwko porozumieniu 
narodów. W. krajach, w których ist- 
nieje cenzura filmowa zapobieganie 
wyświetlania tego rodzaju filmów bę- 
dzie jej zadaniem. 

W innych krajach rządy będą 
działać zapomocą innych środków, sto 
jących do ich dyspozycji. W dziedzi- 
nie radjofonji przyjęto i odesłano do 
komitetu redakcyjnego artykuł, naka- 
zujący zapobieganie rozpowszechnia- 
niu przez radjo fałszywych wiadomo- 
Ści, jak również przemówień, mogą- 
cych zakłócać stosunki międzynaro- 
dowe i obrażać uczucia innych ma- 
rodów. Na wniosek delegata polskie- 
go p. Komarnickiego komitet polecił 
komitetowi redakcyjnemu oprzeć od- 
powiednią część układu na konwencji 
radjowej polsko-niemieckiej 

Ogólnie można stwierdzić pozyty- 
wne ustosunkowanie się niemal wszy 
stkich delegacyj do idei konkretnych 
zobowiązań w dziedzinie rozbrojenia 

Sytuacja strajkowa 
BRUKSELA, 16. 7. (Pat), kos re 

kowa pozostaje bez zmiany. W. Borinage 
ko nieznaczna część robotników podjęła 

moralnego. O ile z początku niektóre 
delegacje wykazywały tendencje do 
wyeliminowania z projektu postano- 
wień, któreby przewidywały represje 
1 wykluczały manifestacje szkodliwe 
dla pokoju, o tyle obecnie, dzięki wy- 
trwałej akcji delegacji polskiej, konie 
czność dokonania poważnego wysiłku 
w tej dziedzinie zyskała powszechne 
zrozumienie. 

GENEWA, 16.VII. (Pat), Narady 
nad tekstem końcowej rezolucji kon- 
ferencji rozbrojeniowej przed zakoń- 
czeniem sesji trwają, lecz w chwili о- 
becnej trudno jest stwierdzić postępy 
jakie poczyniono w tych rokowaniach 
Dalsze rozmowy w tej sprawie odby- 
wają się w szczególności między de- 
legacjami brytyjską i amerykańską. 
Ameryka bowiem nie zgadza się na 
projekt rezolucji, opracowanej przez 
Benesza, a aprobowanej przez dużą 
liczbę delegacyj. Projekt ten, bardzo 
obszerny — liczy bowiem około 6 
stron maszynowego pisma, przedsta- 
wia punkty, co do których konferen- 
cja doszła już do porozumienia i pro- 
gram prac na przyszłość, nie zawiera 
jednak postulatów Ameryki, w szcze- 
gólności co do efektywów. Decydują- 
ce rokowania rozpoczną się w ponie- 
działek, po przyjeździe do Genewy 
Herriota i Paul-Boncoura, ° 

w Belgii bez zmian. 
pracę, Zahurzenia ustały. Natomiast w in- 
nych miejscowościach strajk rośnie bez przer 
wy. 

Fale rzeki Pur pochłonęły trzy ofiary. 
KRASNYSTAW, 16. 7. (Pat). Wi dniu 16 

b. m. na rzece Pur pod Turobinem powiatu 
krasnystawskiego w czasie kąpieli poczęła 
tonąć 19-letnia maturzystka Marja Mocho- 

rowska. Na pomoc koleżance podążyły dwie 
jej rówieśniczki siostry Frajberg Saba i 
Perla. Wszystkie trzy dziewczyny utonęły. 

Nowe ofiary zaburzeń. 
BERLIN, 16. 7. (Pat). Z  Frankfurta 

m/Menem donoszą e nowych ofiarach zabu 
rzeń. W| ezasie demonstracji bezrobotnych 
w Hanau doszło do krwawej bójki z poli- 
cjantami, którzy odpowiedzieli salwą, przy 
czem dwie kobiety zostały zabite, zaś szereg 
osób jest ciężko rannych. Do ciężkich starć 
doszło również na pograniczu  holender- 
skiem, pod Emden. Komuniści wznieśli tam 
barykady, z poza których ostrzeliwali po- 
chód narodowo-socjalistyczny. Interwenjują- 
ca policja użyła broni palnej. Liczby ran- 
nych nie dało się ustalić, O podobnych za- 
burzeniach donoszą z kilku innych miejsco 
wości, gdzie ogółem kilkanaście osób zostało 
rannych. 

Zgon ofiary napaści 
hitierowca. 

GDAŃSK, 16. 7. (Patt). W szpita- 
lu w Gdańsku zmarł 16-letni uczeń 
garncarski Gomiński, ranny ciężko 
przez hitlerowca Otto Buchholtza pod 
czas walki ulicznej, jaka miała miej- 
sce 24 czerwca w lasku pod Wrzesz- 
czem, podczas pobytu floty niemieckiej 
Buchholtz odpowiadał wczoraj za cięż 
kie uszkodzenie ciała przed gdańskim 
sądóm ławniczym, który przekazał 
sprawę sądowi przysięgłych, uznając 
się za niekompetentnego wobec powa- 
gi przestępstwa.  Charakterystyczne 
jest, że w swoim czasie prasa gdańska 
bójkę starała się zbagatelizować, na- 
zywająe wiadomości, jakie ukazały się 
o niej w prasie polskiej kłamstwem i 
prowokacją. 

Prowckacyjny występ 
PIŁA, 16.VII. (Pat), Na wiecu 

przedwyborczym w Pile przewodni- 
czący frakcji hitlerowskiej w sejmie 
pruskim Jube oświadczył m. in., że 
hitlerowcy domagają się ochrony 
wschodnich granic Niemiec przez ob- 
sadzenie tankami, samolotami i inne- 
mi środkami technicznemi. Pod adre 
sem ludności polskiej na pograniczu 
Jube powiedział: „Wasze wsie nad 
granicą zostaną opróżnione. Z wasze- 
mi szkołami, z waszymi podżegający- 
mi księżmi zostanie zrobiony porzą- 
dęk. Wschód należy do Niemiec*. Te 
prowokacyjne słowa został yprzyjęte 
z oburzeniem przez ludność polską, 
jako zapowiedź nowych gwałtów i a- 
taków ze strony hitlerowców. 

  

  

Wycieczka turystyczna 
na fiordy norweskie. 

GDYNIA, 16.VII. (Pat), W dniu 16 
b. m. na statku „Polonia* odjechała 
wycieczka turystyczna na fiordy nor 
weskie. W wycieczce bierze udział 680 
osób ze wszystkich stron Polski. 

Wśród uczestników wycieczki znaj 
dują się minister Jędrzejewicz, mini- 
ster Boerner, płk. Sławek, płk. Bała- 
ban i t. d. 

Powrót wycieczki do Gdyni nastą- 
pi 31 b, m. 

uje od godz. ] —3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
< h Telefon 3-40 

kronika redakc., komunikaty—70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia 
Dia poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 20 gr: 

Hołd z Rumunii 
dla Marszałka Piłsudskiego. 

Wi związku z uroczystością uru- 
chomienia wagonów obrony przeciw- 
gazowej w Rumunji, Pan Marszałek 
Piłsudski otrzymał telegram treści na- 
stępującej: 

Przy uroczystości uruchomienia 
wagonów obrony przeciwgazowej w 
Rumunji, pręzes Ligi Aerochemicznej 
w Bukareszcie przesyła Ci dostojny 
Panie Marszałku w imieniu wszyst- 
kich członków Ligi wyrazy czci i za* 
pewnienia pracy dla wspólnego bez- 
pieczeństwa naszych ojczyzn. Podpi- 
sy: Prezydent Ligi Aerochemicznej 
(-) Senator Stefan Tatarescu, (—) 
Zenon Martynowicz, prezes Ligi Ob- 
rony Powietrznej i Przeciwgazowej. 
(iskra).. a 

Pisma włoskie 6 dziele 
Marszałka Piłsudskiego. 

Miesięcznik rzymski „„,Rivista Mi- 
litare Italiana", którego redakcja mie 
ści się we włoskiem ministerstwie 
wojny, zamieścił w ostałnim numerze 
długą i niezmiernie przychylną recen 
zję pióra pułkownika A. Bogliolo, po- 
święconą francuskiemu  przekładowi 
dzieła Marszałka Piłsudskiego p. t. 
„Moje Pierwsze Boje*. 

Pułkownik Bogliolo przed przystą 
pieniem do samego sprawozdania kre 
šli życie i czyny przedwojenne Mar 
szałka, zaznaczając, iż chce w ten 
sposób uświadomić czytelników, kim 
był człowiek, który tę książkę napi- 
sał. Następnie recenzent strzeszcza 
obszernie trzy rozdziały książki i koń- 
cząc opis, zawartych w omawianem 
dziele wydarzeń pisze: „To, co uczy- 
nii On potem dla Polski i co utżynił 
Qn z Polski — należy odtąd do hi- 
storji“. 

Również niezmiernie przychylną 
recergję o dziela Marszałka Piłsud- 
skiego zamieścił wielki dziennik wło- 
ski „Giornale d'Italia“, (Iskra). 

Międzynarodewy turniej 
szachowy. 

BERN, 16. 7. (Pat). Dziś rozpoczął się tu 
wielki międzynarodowy turniej szachowy + 
uzdiałem 6 mistrzów zagranicznych i 10 kra 
jowych. Z zagranicznych biorą udział mistrz 
świata Alechin( Francja), dr. Berenstein 
(Francja), Bogoliubow (Niemcy), dr. Euve 
(Holandja), Flehr (Czechosłowacja) i Saiten 
Khan (Anglja. Turniej wzbudził ogromne 
zainteresowanie w kołach szachowych. Po- 
trwa około 6 tygodni. 

Kronika telegraficzna, 
— Zmarł wczoraj w Londynie marszałek 

Plumer, który w czasie wielkiej wojny, był 
dowódcą armji we Francji i Włoszech, a na 
stępnie armji okupacyjnej w Nadrenji. 

—Szereg odeztywów Hausnera organizn- 
je w Ameryce Polski Zw. Narodowy, celem 
zebrania przez to funduszów na zakup ne- 
wego samolotu, 

— Z reki hitlerocėw padło w  Niem- 
czech, jak donosi prasa komunistyczna, w 
ciągu ubiegłych 6 miesięcy 80 komunistów 
i socjalistów. 

  

NS an OS TIA EI i S DE KDOS KASOS 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i drėg moczowych 

Jagielłońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

  ee 

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—3 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 
  

Doroczne święto wychowania fizycznego 
w Spale. 

WARSZAWA, 16. 7. (Pat). W Spale 
odbyło się wczoraj doroczne święto 
wychowania fizycznego i przysposobie 
nia wojskowego. W roku bieżącym ze 
względów budżetowych rozmiary świę 
ta były znacznie ograniczone. Uroczy- 
stości rozpoczęły się o godzinie 8-ej 

rano. Po południu odbył się przegląd 
oddziałów wychowania fizycznego 
przez p. Prezydenta Rzeczypospolitej 
oraz popisy i zawody sportowe — Pan 
Prezydent, jak zwykle, bardzo żywo 
interesował się sportem i sprawami 
WEBER W: 

Naczelne zadanie sądów sowieckich. 
Mowa Krylenki z okazji 10-ciolecia prokuratury sowieckiej. 
MOSKWA, 16.VII. (Pat). Prasa za” 

mieszcza mowę komisarza ludowego 
sprawiedliwości Krylenki, wygłoszo- 
ną z okazji 10-lecia prokuratury so- 
wiecikej, a poświęconą ocenie niedaw 
nego dekretu o praworządności rewo 
lucyjnej. Krylenko polemizuje z teor- 
ja lewicowych komunistów o możli- 
wości skasowania aparatu przymusu 
państwą, konstatując w niezwykle 
znamiennych słowach że w ZSRR żyje 
jeszcze znaczna wrstwa zamożnych 
chłopów t. zw. kułaków, obejmująca 
36 proc, gospodarstw indywidualnych 

Pozatem mieszka po miastach znacz- 
na ilość średniej i drobnej burżuazji, 
a także istnieją kontrrewolucyjni dzia 
łacze z zagranicy. Nie wymarły rów- 
nież resztki kapitalistycznych pojęć w 
szerokich masach pracujących. 

Krylenko wskazuje na rosnącą je- 
go zdaniem groźbę, wymagającą znisz 
czenia resztek wrogów klasowych we- 
wnątrz kraju, Za naczelne zadanie są- 
dów sowieckich Krylenko uważa wal- 
kę z wrogami dyktatury proletarjatu 
kontrrewolucją, sabotažem i spekula- 
cją. 

Nominacja John'a Simon'a. 
GENEWA, 16.VII. (Pat). Przewod 

niczącym komit. Rady dla przygoto- 
wania światowej konferencji gospo- 

darczej i monetarnej mianowany zo- 
stał przez Radę sir John Simon, który 
przyjął tę godność.
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Ochraniaimy prowincjałów! 
Doniedawna jeszcze mówiło się o 

centralizacji życia umysłowego w Pol- 
sce. Pewne pisma literackie podtrzy- 
miywały tę opinję, reklamując usiłnie 
warszawskich literatów, warszawskie 
sławy, wyśmiewając się z prowincji, 
która usiłuje dotrzymać kroku i zaw- 
sze zostaje w tyle W ostatnich czasach 
wszystko dziwnie się zmieniło. Po- 
ważniejsza krytyka wykazała nicość 
najbardziej rozsławionych nazwisk i 
zwyrodnienie „elity* warszawskiej. 
„Wiadomości Literckie*, „„Kultury*, 
„Zety“ są poddawane coraz surowszej 
ocenie i pozbawiane prawa do repre- 
zentowania kultury polskiej. Tak się 
już stało, że Warszawa ugrzęzła na 
wy-boyach, a ludzie szukający praw- 
dziwych wartości kulturalnych „trak- 
tować ją zaczęli z pobłażaniem. Ruch 
literacki przenosi się do Krakowa, do 
Iwowa, Na Śląsk, do Wilna — jed- 
nem słowem na osławioną zapleśnia- 
łą prowincję. Tutaj pojawiają się cie- 
kawe zjawiska dostarczające mater” 
jału do dyskusji w prasie. Okazało się, 
że wartość Warszawy jako ośrodka 
wychowania psychicznego była sta- 
nawczo przereklamowana, Że atmos- 
fera „Ziemiańskiej* nie dała polskiej 
sztuce ani jednego kierunku mające- 
go konkretną wartość, Że nie powstał 
w niej żaden pisarz na odrobinę więk- 
szą miarę, niż Słonimscy, Tuwimy i 
Winawery. 

Jedną z głównych przyczyn pod- 
łego stanu naszej literatury jest przy- 
rodzony defekt krytyki w Polsce: 
absolutny brak perspektywy i podda- 
wane się reklamiarstwu. Jeżeli w sto- 
iccznych pismach literackich ukaże 
się pochlebna opinja o młodym pisa- 
rzu, to oznacza, że można już o nim 

także coś ciepłego napisać. Dopóki 
nie nastąpiło to „pasowanie na ryce- 
rza', zajęcie się nim jest uważane za 
shocking. 

W tych warunkach rozdawanie 
, patentów monopolizuje się w rękach 
nielicznej grupy. W ten sposób wy- 
twarza się sztuczny autorytet cen- 

trum. 

Powszechne. alarmy i obliczenia 
kilansu polskiej literatury po-niepod- 
ległościowej są zbawienne. Może na- 
reszcie teraz, zmuszona przez oczy- 
wiste szkody, jakie wynikły z naboż- 
nego przypatrywania się misterjom 
odprawianym przez warszawskich 
arcykapłanów, nauczy się publiczność 
bardziej aktywnego i bardziej krytycz 
nego stosunku do spraw artystycz- 
nych. Tego publiczność polska ma 
stanowczo za mało. Z równą obojęt- 
nością wita dzieła genjalne i, brednie. 

Szczególnie, jeżeli chodzi o środki 
do walki ze szkodliwą  hegemonją 
Warszawy — niezbędna jest właśnie 
aktywność odbiorców, 

Podczas gdy biją w oczy malowa- 
ne jaskrawą tarbą nazwiska tych, 
którzy potrafili zorganizować klakę 
-—o ludziach najlepszych, najbardziej 
godnych tego, aby ich pracą entuzjaz- 
mowały się tłumy, wie zaledwie 
garstka szperaczy i bibljofilów, Wy- 
starczy, że pisarz mieszka i działa na 
t zw. prowincji, aby był skazany na 
zapomnienie Niedawno w jednem z 
pism czytałem wzmiankę o powstaniu 
nowego związku literatów — w Lu- 
blinie. Autor notatki wymieniwszy na- 
zwiska członków prezydjum Związku, 
dodaje komentarz: „Odrobinkę ko- 
micznie wygląda to powoływanie, się 
na  Kochanowskich i Kraszewskich, 
których spadkobiercami są ludzie o 
nieco mniej znanych nazwiskach...* 
Otóż Józef Czechowicz, który figuru- 
je w liczbie wymienionych jest jed- 
nym z najlepszych polskich poetów 
współczesnych. Jego dotychczas wy- 
dane książki: „Kamień*, „Dzień jak 

codzień” i „Ballada z tamtej strony“, 
są. jak na polskie stosunki, rewela- 
cją. A tu tymczasem poprostu nic o 
nim nie słyszeli. 

Niewielu też zapewne słyszało O 
„Linji* — piśmie awangardy krakow 
skiej, Przyboś, Czuchnowski, Kurek 
są doskonały. mi pisarzami, Ale zainte- 
resowania nie potrafią rozbudzić —- 
bo konsumci są przyzwyczajeni do 
tego, że najpierw prasa wbija im w 
głowę opinje pochwalne o jakimś pa- 
nu, a dopiero potem sami zabierają 
się do wertowania książek poprzedzo- . 
nych famą. „Piony*, „Prądy, „Try- 

buna“, „Prom“, „Tryby“ — to nazwy 
pism literackich istniejących w róż- 
nych miastach Polski. Niektóre stoją 
na wyższym, inne na niższym pozio- 
mie, w każdym razie ci, którzy ze- 
chcą obserwować, znajdą wśród mło- 
dego narybku wieje interesujących i 
prawdziwy ch talentów. Te talenty 
rozsiane po całysn kraju, rosną prze” 
ważnie samopas. Zajęcię się niemi 
jest obowiązkiem. Przed publicysta- 
mi, krytykami leży niezbadana zie- 
mia o wielkich bogactwach. 

Należy się wielki szacunek tym 
z nich, którzy mają odwagę wybrać 
się na jej odkrycie. 

Aby powstały w Polsce takie ośrod 
ki jak Wilno w czasach Mickiewicza, 
aby wszystkie większe miasta polskie 
równorzędnie rywalizowały ze sobą 
na polu artystycznem, trzeba przede- 
wszystkiem / samodzielności krytyki. 

Sz. 
AST T TRAIN ORDI 

Wielkolud na ulicach Wilna. 
  

    
Wiielką sensację wywołał wczoraj w Wi! 

nie spacerujący po ulicach miasta na wyso- 
kich szczudłach „wiełkolud*. Stanowi on 
pomysłową reklamę 'jęednej z firm przemy- 

słowych. 

Zdjęcie nasze przedstawia „wiełkołuda'* 
w czasie jego spaceru. 

„Wiielkołud* odwiedził także ogród i we- 
randę cukierni „Czerwonego Sztrala* burzac 
zrozumiałą sensację. 

  

Najwięcej motocykłów 
ma Europa. 

Na całym świecie znajdowało się w uży- 
ciu w r. 1931 2.750.578 motocyklów, z tej zaś 
liczby przypada 1.363.650 (56 proc.) na Ep- 
ropę, 131.799 (5 proc.) na Amerśkę, 121.480 
na Australję (4 proc.), 71.025 (3 proc.) na 
Azję, 62.674 (2 proc.) na Afrykę. Największą 
producentką motocykłów jest Anglja, któwa 
wyprodukowała ich 119.607 w r. 1930, Fran- 
cja 94.000 i Niemcy — 68.000. W! Ameryce 
motocykle są mniej używane wobec większe- 
go rozpowszechnienia auta, które jest znacz- 
nie tańsze i mniej kosztowne w użyciu, niż 
w krajach europejskich 

    

  

  

CAMERA OBSCURA. 
QGd czego zaczać? — Wypadki w telegraficznym skrócie. — Muzeum policji kry- 

minalnej. — Respekt dia władz bezpieczeństwa. — Prezencik dla rolników. — 

1 my w Europie. 

Kowno, 10 lipca. 

Jeżeli Mickiewiczowi wyrwało się 
kiedyś w głębi udręczonego serca—,,O 
czem tu dumać na paryskim bruku”, 
to. ja tem snadniej zawołać muszę — 
o czem tu nie dumać w tej kowien- 
skiej, głuszy? 

Bo, np. taki Heine, ten chrzestny 
szwagier nowoczesnych feljetonistów 
pisząc swe listy z Berlina (czyt.: .,Po- 
dróże*) miał zadanie wielce ułatwio- 
ne. Poprostu zasiadł przy biurku, ma- 
czał gęsie pióro w inkauście i pisał 
aż do zmęczenia ile tylko serce za- 
pragnęło w sposób niezmiernie upro- 
szczony: X skomponował nową ope- 
rę Y wydał £am poezyj; teatr wysta- 
wił nową sztukę; bar. Z. zabił w po- 
jedynku hr. N.; młody muzyk Men- 
delsohn dał kilka koncertów (,,podo- 
bno mają być wspaniałe*);  bursze 
polscy i rosyjscy bardzo mi się podo- 

'bają ТЕ @., i t. d. aż do mniej, lub 
więcej pożądanego skutki. 
Gdybym tak ja zapragnął w podobnie 
telegraficznym stylu dzielić się swe” 
mi wrażeniami kowieńskiemi wypa- 
ałoby mi pisać coś w rodzaju: 28 ub. 
11. zmarł weteran litewskiego ruchu 
cdrodzeniowego prof, Majronis (po- 
grzeb był bardzo: okazały); żyjemy 
obecnie pod znakiem trzeźwości i na 
wszystkica rogach podziwiać -można 
sążniste napisy o dość kłopotliwej 
(dla niektórych) treści: „Ałkoholik 

jest najnieszczęśliwszym człowiekiem 
w Šwiecie“, „Pijak przepija nietylko 
pieniądze i szczęście swej rodziny, 
lecz również własne zdrowie” i t. p. 
W dalszym ciągu wypadałoby chyba 
nadmienić, że: redaktor „Dnia Ko- 
wieńskiego* chorował na anginkę; 
niedawno mieliśmy wystawę obrazów 
i grafik pp. Romerowej i Perkowskie- 
go (b. piękne); prof, Iwanowski przy- 
wiózł z Brazylji kilka skór zdechłych 
z gorąca zwierząt tropikalnych; w og- 
rodzie Botanicznym zakwitła Victoria 
Regia (nic osobliwego); 2 i 3 b. m. 
w całej Litwie uroczyście obchodzono 
święto kooperacji; nareszcie ojcowie 

miasta domyślili się uporządkować 
ogórd Miejski i zasiać nieco trawki; 
25 ub. m. słuchaliśmy przez radjo 
koncertu Paderewskiegó z Paryża; 
urzędnicy spóźniają się na zajęcie z 
powodu długich sznurów konduktów 
pogrzebowych samobójców na tle prze- 
silenia; na św. Piotra i Pawła mieli- 
śmy majówkę polskiego klubu spor- 
towego „Sparta“, na której, o dziwo, 
nie doszło do awantury z powodu 
mazura (nie tańczono ze względu na 
dokuczliwy upał); sprawa Kłajpedy 
jest u nas obecnie tematem nieprzy- 
zwoitym; niedawno łaureat konkursu 
Moniuszkowskiego. w Warszawie 
Imre Ungar dał 2 koncerty (entuz- 
jazm szalony i ewacje na ulicy); 20 ub. 
m. odbył się bal X matury Polskiego 

tak wyrażę 

KęsU> BR. JE. „RB Wsl_R.R.N. S zka! 

Przed dorocznym Zjazdem 
Legjonistów. 

Komunikat Zarządu Okręgu i Oddziału Związku Legjonistów 
Polskich w Wiinie. 

Zarząd Okręgu i Oddziału Związku 

iLegjonistów Polskich w Wilnie po- 

„daje do wiadomości swym członkom, 

że tegoroczny Ogólny Zjazd Legjoni- 

stów w Gdyni został wyznaczony na 

dzień 14 sierpnia r. b., zorganizowa- 

nie którego zostało poruczone Komi- 

tetowi Pomorskiemu, na czele które- 

go stanął p. wojewoda Stefan Kirtik- 

lis. 

Ponieważ każdy Okręg 

zorganizowany na Zjazd w osobną 

ma być 

jednostkę z Komendantem Okręgu na 

czele, przeto wzywa się wszystkich 

członków do niezwłocznego zgłosze- 

nia swego uczestnictwa przez zapisa- 

nie się na listę'w lokalu Związku przy 

ul. Bernardyńskiej 10—1, ewentual- 

nie drogą korespondencyjną do dnia 

25 lipca b. r., celem ustalenia ścisłej 

liczby uczestników i opracowania 

szczegółowych warunków przejazdu 

przez Zarząd Okręgu. 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Konjunktura na tandetę 

w piśmiennietwie. 

„Kurjer Poranny* zestawia daty 
z „Wiadomości Statystycznych*, do- 
fyczące piśmiennietw. 

Pod względem liczby nakładu w 1931 roku 
przedewszystkiem skurczyły się prace nauko- 
we i to bardzo znacznie, gdyż o 58 proc., 
(w porówn. do r. 1929) następnie literatura 
piękna o 43 proc., co niewątpliwie spowo- 
dowane zostało brakiem nabywców na tego 
rodzaju wydawnictwa, gdyż wydawnictwa 
t. zw. popularne nietylko nie zmniejszyły s*e 
lecz nawet wzrosły o 8 proc. Również nakład 
wydawanych podręczników zmniejszył się o 
15 procent. 

Smunty bilans. Tem smutniejszy, 
że obok największego spaku najwar- 
tościowszego działu piśmiennictwa: 
prae naukowych wykazuje „dobrą 
konjunkturę* dla wydawnictw t. zw. 
popularnych. 

  

  

  

   

  

Archimedes i mydło. 

Podobno działo się to na Uniwer- 
sytecie Wileńskim. Profesor na egza- 

minie: „Niech mi pan powie prawo 
Archimedesa*. Student: „Dajcie mi 
punkt oparcia, a wywrócę Ziemię”. 

To popularne „prawo Archime- 
desa stało się wzorem dla niezliczo- 
rych aforyzmów. M. in. istnieje i ta” 
kie powiedzenie: „Powiedz, ile wasz 
kraj zużywa mydła, a powiem ci, jaki 
jest stopień waszej kultury”. 

Jakaż jest kultura Polski w tej 
skali? Pisma przytaczają następujące 
zestawienie: 

Przeciętne zużycie mydła na 1 mieszkań- 
ca w ciągu roku wynosi: w Stanach Zjedno- 
czonych 11 i pół kg. w Niemczech 10 kg., 
w Anglji £ i pół kg., we Francji 9 kg., w 

Szwajcarji 8 i pół kg., w Belgji 8 kg., w Ho- 
landji 7 i pół kg., w Austrji 7 i pół kg., 
w Szwecji 7 kg., we Włoszech 6 i pół kg., 
w Danji 6 i pół kg., w Norwegji 
w Japonji 6 i pot kg, w Hiszpanji 5 kg. 
w Czechosłowacji 4 i pot kg, na Węgrzech 
4 i pół kg. w Rumunji 3 kg., w Polsce 2 i pół 
kilegrama, w Rosji sowieckiej 1 kg. 

      

„Młodojapończycy*. 

Ze względu na wzrastającą rolę 
Japonji w kompleksie współczesnych 
zagadnień politycznych, szezególnie 
na Dal. Wschodzie, prądy tam nur- 

tujące budzą powszechne zaintereso- 
wanie. „Czas* przynosi nową wiado- 
mość: 

Wśród polityków japońskich, zrodziła się 
idea, jeszcze publicznie nie zdefinjowana w 
japońskich kołach politycznych. Tworzy 
jak gdyby „Młodojapońskie ugrupowanie", 
które ma zamiar rzucić zgoła w Japonji nie- 
znane dotąd hasła, propagując nowe metody 
polityczne. 

Japonja —- twierdzą Młodojapończycy — 
nie podbije Mandżurji środkami staromodne- 
go gwałtu. Trzeba działać inaczej; należy 
pedniešč się do poziomu epoki współczesnej 
Stare metody i stare ideje są dziś do niczego. 

Wychodząc na kontynent, Japonja staje 
się wielonarodowościąwem imperjum i musi 
bardzo poważnie stę liczyć z różnolitością 
swojej ludności. 

„.Należy stworzyć masową partję według 
typu faszystowskiego i komunistycznego. 
Lecz faszyzm daje się zastosować tylko w 
państwie narodowem, jednolitem, ałbowiem 
przesiąknięty jest wąsko-nacjonalistycznym 

  

Gimnazjum w Poniewieżu i t. d. 
Ale, czyżby na długo mi tego wy” 

starczyło? 
Lecz prawda! 
O ile sobie przypominam miałem 

coś napisać o muzeum policji krymi- 
nalnej i to vawet w dość perfidny spo 
sób pozwoliłem sobie paru półsłów- 
kami zainteresować czytelników w 
koncu poprzedniej Camery. 

Otóż, wracając do rzeczy, muze- 
um to składało się z kilku dość nie- 
wyraźnie rozgraniczonych działów, z 
których najciekawsze — dział ,,za- 
bójstw* (niezwykle obfity), przeciw” 
państwowy. „klerykalny* oraz cie- 
szący się największem powodzeniem 
dział pornograficzny, W dziale, że się 

„zabójczo-klerykalnym* 
przedewszystkiem rzuca się w oczy 
ozdobna staluga z jesionowego drze- 
wa z fotografjami Olszewskisa, Ustja- 
nowskiej, ich synka, miejsca zbrodni 
-—góry Biruty i in. Podobizny te na- 
der dekoracyjnie opleciono grubym 
sznurem od hamaka uczynionym z 
włókien palmowych przedn. gatun- 
ku (po 8 lity metr). przy którego po- 
mocy dostojny zbrodniarz odesłał w 
lepsze światy uprzykrzoną bogdankę. 
Następnie pod gablotką widniały: 
słoik z wnętrznościami człowieka o- 
trutego z resztkami flaszki po truci- 
znie, cały arsenś*ł bandytów i włamy* 
waczy w postaci noży, rewolwerów 
własnego i niewłasnego wyrobu i t. p. 

Do najbardziej sensacyjnych jed- 
nak zaliczyć wypadnie niewątpliwie 
dział eksponatów z dziedziny prze- 
ciwpaństwowej z zawieszonemi na ho- 
norowem miejscu (proszę usiąść) por- 
tretami.. Prezydenta Mościckiego, 

  

patosem. -- W różnojęzycznem imperjum fa- 
szystowska partja jest nie do pomyślenia: kar 
miąc drobne szowinizmy, doprowadziłaby do 
rozdźwięków, ale nie do zjednoczenia. 

Naturalnie nie może być mowy i o komu- 
niźmie. 

Trzeba więc stworzyć coś trzeciego, coś 
swojego, azjatyckiego, lecz również w styłu 
światopoglądów wykończonych. 

się ideę „datun*, ideę „wiel 

ealnego temu azjatyc- 
= Spi cej się na ki ta 

    

     

    

     
/. Musi ona być przes; coną kie 

idealizmem. wzniosłą duchowością — w 
przeciwieństwie do materjalizmu bolszew:c 
kiego. 

W) świecie wielkich perspektų 
nych —ma być ona mostem Ścisłego zbli. 
żenia się japońsko-chińskiego, a z czasem 
może i sojuszu. Wówczas wytworzy się w 
Azji faktyczna, nieskruszona siła, mająca 
autorytet w całym Świecie. Jest to jednak 
melodja przyszłości, a w danej chwili idzie 

o Mandžurję i Japonję. 
Wiedług planu inicjatorów nowa partja 

winna składać z oddziałów narodowych 
— ja kiego, L korejskiego i 

zy nauczyć 

u nich ich 
metody Bibańiacyjne: Należy przeprowa- 
dzić zasadę „centralizmu demokratycznego” 

Teatr polski w U. S. A. 

Bawi w stolicy p. Wład. Zadora- 
Szuwalski artysta dramatyczny ze St. 
Zjednoczonych. „Kurjer Polski“ za- 
mieszcza wywiad z nim na temat tea- 
tru w Ameryce. Wyjmujemy z tego 
artykułu ustęp, dotyczący teatrów pol 
skich i ich bolączek: 

„— Czy dużo jest teatrów 
Ameryce? 

— W ciągu lat 30 utworzyło się 16 takich 
zespołów w różnych miastach Stanów. 

— A jak teraz presperują polskie teatry w 
dobie kryzysu? 

— Wcale nie prosperują. Utrzymały się 
trzy teatry, w Chicago, w Detroit i w 

li. Właści przyczyną likwidacji tylu 
teatrów polskich było... coś wręcz prze- 
ciwnego niż kryzys. Oto zbyt wielu ludzi 

ę poprostu dorobiło w międzyczasie. Pobu- 
dówali sobie piękne domy w willowych dzicl- 
nicach, zdała od centrum, na peryferjach, któ- 
re w Ameryce są właśnie. czemś zupełnie in- 
nem, niż np. w W: . Teatrom w cęn- 
trum zbrakło publiczno: a na peryferjach 
niema odpowiednich lokali". 

CeNn ożywienia „ruchu w intere- 
sie“ p. Zadora-Szuwalski pertraktuje 
z Junoszą Stępowskim na temat jego 
wyjazdu do Ameryki. Podobno poro- 
zumienie dochodzi do skutku. 

ATSR ARS ITA ETPENSIETYI 

„Šok6i“ wobec awantur 
obwiepolu w Gdyni. 

Niesłychane wybryki O. W. P., jakie mia- 
ły miejsce w ubiegłą niedzielę w Gdyni wy- 
wołały wielkie oburzenie opinji publicznej, 
która nie może pozostać obojętną wobec tle- 
go rodzżaju ekscesów. 

Dowiadujemy się, że w związku z 
ściami niedzielnemi i nieobliczalnemi wy - 
nami O. Wi P. w Gdyni w czasie zlotu s'- 
kolskiego, prezydejum zlotu w osobach na- 
czelnego prezesa „Sokoła* p. Adama Zam 
skiego i prezesa dzielnicowego tej organizac- 
ji, p: Wunza wyraziło komisarzowi rządu m. 
Gdyni swe ubolewanie i oburzenie z powodn 
zaszłych wypadków, zaznaczając jednocze 
śnie, że organizacja O. W» P., nie posiadała 
zaproszenia do wzięcia udziału w uroczysto 
ściach i uczestniczyła w nich bez woli i wie 
dzy władz sokolskich. (Iskra). 
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polskich w 
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Marszałka Piłsudskiego i gen. Żeli- 
gowskiego. Obecność tych portretów 
niektórych oglądających wielce zadzi 
wiła. Bo, o ile wybujałe spekulacje 
na tle sylogizmów  biurokratyczno- 
mocarstwowych podyktować mogły 
potrzebę umieszczenia w dziale eks- 
ponatów antypaństwowych podobizn 
Marsz. Piłsudskiego i gen. Żeligow- 
skiego jako urodzonych na terenach 
Litwy historycznej, to cóż, u Boga 
Ojea, porabia tam duża i naprawdę 
pięknie retuszowana fotografja rdzen 
rego mazura, Prezydenta Mościckie- 
go? (Może są to prace więźniów po- 
litycznych?) 

Pozatem oglądać można było mi- 
gawkowe zdjęcie Marsz. Piłsudskiego 
w Druskienękach wskazującego pal- 
cem na przeciwległy brzeg Niemna, 
jako na „swą ojczyznę”. 

Gdy mowa już o policji, nie od 

rzeczy będzie nadmienić, że naogół 
polieja litewska jest karna, uprzejma 
i sprawna, co być może po części przy 
pišao należy całkiem innemu niż 
Ё zieį zapatrywaniu na tak c7ę- 
sto niesłusznie pogardzane funkcje 
tych stróżów bezpieczeństwa publicz- 
nego. Bo o ile np. w Polsce każdy 
przeciętny osobnik wszelką choćby 
najniewinniejszą styczność z pracami 
policji mundurowej czy też cywilnej 
uważa za pewnego rodzaju ujmę i 
„dyzhonor“, w sposób tradycyjny 
czyniąc jej naprzekór i brużdżąc ile 
sił. o tyle w Litwie powszechnie uwa- 
ża się to za niemały zaszczyt i przy” 
jemność. 

Np. w Polsce podobne napisy, jak 
„Wystrzegaj się szpiegow“ i t. p. u- 
mieszcza się więcej dła formy, lub 
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NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 

Ideałne warunki wypoczynkowe, — Dancingi i five o'clocki w ogrodzie lub na sali. 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

  

Podatki! Podatki! 
W Niemczech istnieje 60 rodzajów 

podatków. 
Przedłożone Reichstagowi i sejmowi kra- 

jowemu budżety dają dokładny obraz skora- 
plikowanego systemu podatków, któremi ob- 
łożono płatników niemieckich. Mają oni do 
wyboru, a raczej bez wyboru mogą się napa- 
wać prawdziwym embarras de ricłęesse w 
bukiecie podatkowym. 

Obywatele niemieccy płacą zatem z po- 
datków ogólnopaństwowych wg. budżetu Rze- 
szy: podatek dochodowy, majątkowy, poda- 
tek od związków, podatek kryzys prze- 
inysłowy, podatek od przyrostu wartości ma- 
jątku, podatek spadkowy, podatek od tere- 

nów. podatek od obrotu, akcjami etc., poda- 
tek od spółek wszelkiego rodzaju, od papie- 
rów procentowych, od obrotów giełdowych, 
od pojazdów mechanicznych, od ubezpieczeń 
i totalizatora, podatek osobny od zakładów 
wyścigowych, podatek od lotei podatek 
wckslowy, podatek komunikacyj podatek 
od przewozu towarów, od obligacyj, podatek 
od wywożonych wagranicę kapitałów. 

To są pdatki bezpośrednie. 
W dziedzinie podatków 

uiszczają obywzfele niemieccy trzy rodzaje 
podatku od tytoniu, od cukru, piwa, octu, 
win musujących, zapałek i zapalniczek, od 

nafty, od kart do gry, od środków słodzących, 
od wód mineralnych, od spirytualjów, po- 
datek od kawalerów, podatek obywatelski, 
podatek od darowizn, podatek stemplowy, 
oraz opdatek od soli. 

Podatki w krajach związkowych według 
budżetów federalnych są równie liczne: w 
Prusach np. istnieje podatek od komornego 
od,placów budowlanych. od wykonywanego 
zawodu etc. ete. Najnowszym podatkiem jest 
podatek od uboju bydła. 

Pozaiem osobny „dział podaikowy 

   

      

   

bezpośrednich 

  

przed-   
  

sta 
niekiedy podatki ogólno-państwowe, 
datek od piwa, od przyrostu wart 
ku, od ubezpieczeń, od izb rzemieślnie 
i handlowych. Pozatem gminy pobierają 
cjalne podatki t. zw. widowiskowy, na s 
pożarną, uprzątanie ulic, utrzymanie śluz n: 
rzekach, cmentarzy, na cele sanitarne etc. etc. 

Jest w czem wybierać. Pozazdrościć Nie 
com mogą tylko co do ilości poc УЕ 

  

iają podatki komunalne, które dublują 
np. po- 

      

    

        

cuzi, któ mają ich jeszcze więcej odmian 
a co do wysokości — Anglicy B. R. 

6 + zę į 2 
o jeść w upaiy: 

Tegoroczne lato, 
grodzilo nas po kro 
chłodne i d 
że im za gorą 

skarżą się na br 
Wi te upały u 

owoce, lod e 
W upa się najwięcej wypadków 

zachorowań na żołądek. Nic dziwnego, trud 
no odmówić sobie przyjemności jedzenia c- 
woców, m ji w ten czas prawdziwie ogór 
kowy. A tylko ludzie z silnym charakterem 

mogą się powstrzymać od picia wody, kiedy 
ga rdło zasycha i twarz pokrywa się potem. 

eli ze do tego na obiad i na kolac- 
ię so, które nie może mieć tej 
co w zimie — to grunt do wsz 

kieh niedyspoz jest bardzo podatny 
Jeść zeba, bo siły wycieńcz 

upałem tem bardziej potrzebują pokrzepienia 
Ale trzeba stano o zmienić menu na ba: 
dziej odpowiadające celowi i sezonowi. Jeść 

upalne i suche, wyna- 
sku za poprzednie - — 

„ co wzdychają, 
A wszyscy hez wyjątku -- 

ak apetytu. 
nie jeść niepodobna. 

  

    
    

  

    

   

Chyba 

  

  

    

      

   

  

   

  

     

  

świeżości, 

       

      

   

    

to, co daj: nizmowi dużo pożytku, r 

prze ładuwując żołądk 2 
mięso, natomiast z 

    owoców i cukru, Ja 
h farbowanych lemoniad. 
znie chce pić, to lepiej zwykłą wodę 

z sokiem (teraz oceniamy dopiero pożytecz- 
ność konfitur i soków, które muszą przetr- 
wać od sezonu, do sezonu), albo przyrządzo- 
ną w domu lemoniadę z wody, cytryny i cu- 
kru. Gasi ona zresztą pragnienie lepiej od 

czegokolwiek innego. 
Sezon obecny jest idealnym dla gospo- 

dyń: jarzyny są w obfitości, owoców i jagód 
dużo i wszystko bardzo tanie, tylko bardzo 
konserwatywne gospodynie będą obraca 
ciągłe w ikójkącie sznyclów  cielęcych, a 
bu i pieczeni wołowej, kiedy jest taki duży 
wybór. Trzeba obiad układać tak, żeby był 
zjedzony z apetytem. Punkt ciężkości prze- 
n na deser, pogardzany przez wiele „0Sz- 
czędnych* pań domu. Kompoty, pierogi z ja 
godami, omlety z konfiturami, wszelkiego 
rodzaju leguminy, pożywne, smaczne 1 о 
wiełe więcej przynoszące organizmowi korzy 
ści, ni ciężkie i tłuste potrawy, po których 
ma się pragnienie, pije dużo i choruje na żo- 
łądek. W. zimie organizm potrzebuje więcej 
Huszczu, w lecie — cukru. 

To przedėws kiem powinna mieć na 
względzie każda gospodyni, chcąc, aby domo 
wnicy jedli z apetytem. A to jest wszak 
ambicją każdej. pani domu. H. P. 

najmniej pi 
      

  

    
  

        

   

  

  

  

   

dowcipu, podczas gdy w Litwie ostrze 
żenia takiego nikt nie zaniedba ро- 
traktować całkiem poważnie. Litwini 
wogóle żartów nie lubią, biorąc życie 
poważnie i solidnie i o tem nie należ 
zapominać, a takich „pyskaczy*, jak 
Nowaczyński et Co u nas dawnoby 
odesłano „do miejsca urodzenia 
(proszę nie pomyśleć nic złego). 

Bez przesady twierdzić można, że 

95 procent rdzennych Litwinów w 
pewnych wypadkach idzie na rękę 
organom bezpieczeństwa całkiem bez- 
interesownie i z zamiłowania, Nawet 
ludzi już oddawna nie pozostających 
w służbie wciąż się uważa za „coś 
niebardzo zwykłego*, Czynność tę, ż 
tak rzeknę, traktuje się u nas doży” 
wotnio. „Miesięcznik Literacki gdy- 
by jeszcze się produkował, nieofniesz- 
kałby zapewne z wielką satysfakcją 
stwierdzić po raz setny prawdziwości 

    

  

  

swej tezy: „powracamy do epoki 
państw policyjnych XVII st“ Atoli 
mojem zdaniem objaw ten. czy też 
zwyczaj narodowy litewski zwłaszcza 
w tych ciężkieh i niebezpiecznych 
czasach godzien jest naśladownictwa 
i pochwały: 

Bo i co tu kto nam zrobi, wobec 
takiej solidarności i organizacji? 

Tak, tak panie dobrodzieju! My 
nie z soli i nie z roli!... Chapeaux bas! 
jak powiada dziennikarz Szummer. 

Nadmieniam o tem wolny od ja- 
kowychś ubocznych złośliwości i ten* 
dencyj, poprostu dlatego, że.fakt ten. 
jak to niejednokrotnie stwierdziłem 
najbardziej uderza świeżo przybyłych 
do Litwy cudzoziemców. 

Przyznać jednak należy, że Litwi- 
ni pozatem obdarzeni są niezwykłą 

  

Na wszystko jest rada... 
w Ameryce. 

Pewien fabrykant parasołi w Bostonie 
wpadł na znakomity pomysł — zaczął wyra- 
biać parasole z papieru ,tkóre zewnętrznie 
nie różniły się niczem od swych droższych 
współbraci z jedwabiu, tyle tylko, że koszto 
wały — 5 centów sztuka, 

Ponieważ w Ameryce i w Anglji noszenie 
parasola weszło w modę i uchodzi za ozna 
kę dobrego tonu, a kryzys nie pozwala jed- 
nak na większe wydatki, przeto nic dziwne- 
go, że bajecznie tanie papierowe parasole 
bostończyka znalazły dziesiątki tysięcy by 
wców. Interes szedł znakomicie, tak świet 

nie, że pomysłowy fabrykant musiał podwoić 
personel w swoich zakładach i sprowadzić 
nowe maszyny. 

WSzystko byłoby w porządku, gdyby nie.. 
doszcz. Bo oto do sądów amerykańskich za- 

В ływać tysiączne skargi na fabry- 
kanta, którego parasole nie wytrzymały de- 
szczu i rozłaziły się po pierwszej większej 
ulewie — jak papier. A w dodatku farbowa- 
ły i plamiły ubranie. 

Przed sądem w 

      

   

  

  

  

Filadelfji, gdzie toczyła 
się pierwsza sprawa tego rodzaju, fabrykant 

yskał jednak humor i dobrą mnę. Dzię- 
ki zręcznej obronie adwokata, sąd uznał, '# 

w danym wypadku nie zachodzi fakt ceło- 
wego oszustwa, a fabrykant jest tylko wi- 
nien wprowadzenia w. błąd klijenteli przez 
nadanie swoim wyrobom nazwy „parąsola*. 

Po sprawie, ochłona y z wrażenia, fab 
rykant odzyskał znowu inwencję i spryt: — 
przemianował swoje „parasole na parasole 
tylko — „od sł i podwyższył ich cenę 
z 5 na 10 centów sztukę. 

         

  

   
  

  

   
   

      

       Dzięki re 8 
częły się cieszyć powodzeniem, fabryka pro- 
dukuje je en masse. a dolary płyną szeroką 
falą do kieszeni sprytnego fabrykanta. Or. 

lle spłaciły Niemcy tytułem 
reparacyj. 

Jak podaje paryski tygodnik „La situ- 
ation ćconomique*, Niemcy płaciły od roku 
1926 tytułem reparacyj sumy następujące: 

1926 zapłacono sumę 1.309 miljo- 
k, w r. 1927 — 1.779 miljonów ma- 

r. 1928 — 78 miljonów marek, w 

29 — 1,965 miljonów marek, w r. 1930 
)7 miljonów marek, w r. 1931 — 1.004 

miijonów marek, wreszcie w r. 1932 — 312 
miljonów marek. 

Zestawienie powyższe wykazuje, iż wydat 
i spłatę odszkodowań wynosiły w roku 

ym o 1,886 miljonów marek mniej, niż 
r. 1929 i o 997 miljonów marek mniej, niż 

. 1926. Ogółem zaś suma wpłat na poczet 
wynosiła od r. 1926 do chw li 

j 8 miljardów 486 miljonów marek 
kim stopniu zmniejszenie spłat repa- 

wpłynęło na obniżenie wydatne 
* Rzeszy, w: 

1926 budżet w У 
miljony marek, w r. 1927 — 

7,155 miljonów marek, w r: 1928 — 8.376 
miljonów marek, w r. 1929 — 8,043 miljony 

marek, w r. 1930 — 8,190 miłjonów marek, 

  

  

  

    

  

   

      

   
   
    

“2 

  racyjnych 

     

    

w r. 1981 — 7,150 miljonów marek, w r. 
1932 — 5.814 miljonów marek. To znaczy, że 
wydatki za r. 1932 wynosiły o 30,6 proc. — 
mniej, niż r. 1928, który wykazywał naj- 

  

większą zwyżkę budżetową. 

Magistrat otwiera szkoły 
zawodowe dla żebraków. 
Wi Szanghaju istniały jeszcze przed in- 

wazją japońską w dzielnicy chińskiej Cha- 
pei dwie szkoły zawodowe dla żebraków, 
utrzymywane przeze miasto, gdzie żebracy 
mogli uczyć się rzemiosł i innych fachów. 
Szkoły te były obliczone na pięciuset ucz- 
niow 

Obecnie, po zdemolowaniu przez bombar- 
dowanie dzielnicy chińskiej liczba żebraków 
tak się zwiększyła w Szanghaju, iż magi- 
strat postanowił otworzyć nanowo szkoły 
w liczbie sześciu, na pięćset uczni każda. 
Żebracy uczęszczający do tych szkół, otrzy- 

mują gratis nietylko naukę, ale posiłek oraz 
odzież. Funduszów na utrzymanie tych je- 
dynych w swoim rodzaju szkół zawodowych 
dosłarcza miastu grono bogatych filantro- 
pów. chińskich. 3 

ATOLon 
OD PLAGI letniej, 

kalnie: O: a 
1 wszelkie 

     
   

    

sek , plus! 

z, aiw 

  

bystrością w wyczuwaniu kto nosi 
djabła za skórą, a kto go nie nosi i— 
tym ostatnim zasadniczo (choć nie 
zawsze) dają święty spokój. 

Jak to dobrze, że mi się przypom- 
niała rola! Oto na chwilę przed wy- 
słaniem tego listu dowiaduję się z 
pism, że „odpowiednie, odnośne i mia- 
rodajne kola“ opracowują projekt u- 
stawy przewidujący ściąganie podat- 
ków ziemskich nie według posiadane- 
go obszaru, jak to było dotychczas, 
lecz w zależności od dochodów czer- 
panych z ziemi. 

A więc — cieszcie się rołnicy! Al- 
bowiem rząd będzie wam dopłacać. 

I znów musiałem otworzyć koper- 
tę. by donieść o naprawdę niezwyk- 
łym wypadku. jaki się zdarzył w tych 

dniach. 

Oto, nocną porą pewna „parka“ 
zdradzająca wszelkie cechy zakocha- 
nej, siadła do taksówki każąc siebie 
wieźć... powiedzmy na dolinę Miekie- 
wieza. Atoli po przybyciu na miejsce 
bardziej ustronne „zakochani* dobyli 
rewolwerów, ograbili szofera i porzu- 
ciwszy go na szosie, zbiegli wraz z 
maszyną w nieznanym kierunku! 

I mówią, że my nie Europa... 

Nazajutrz analogiczny wypadek 
miał miejsce w innej stronie miasta. 
Tym razem bandyci wystrzałem z re- 
wolweru położyli trupem ścigającego 
ich policjanta. 

I bądź tu człeku niepodejrzliwym! 

Isa—Gama. 
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Z DYMIĄCYCH Z6LISZC 
Aezkółwiek minął już trzeci dzień ed wy- 

huchu groźnego pożaru przy ulicy Suwal 
skiej, Lida euchnie nadal dymem jakdyby 
pożar zdarzył się przed kiłku godzinami, Z 
płonacych zgliszez dotychczas wydobywa się 
dym i języki ognia. Wygląda to jakdyby na 

łeniu ubrania ulegli: Miłan Wacław i Czarno 

baj Stanisław, oraz z przemęczenia uległ om- 

dłeniu naczelnik lidzkiej och, straży pożar 

nej p. Polaczek, Jeżeli idzie o akcję sama- 

rytańską to ła stała na właściwym poziomie 

    

   

  

Początek pożaru prz 
wejściowa do kina 

uragowisko Strażom Pożarnym że ognia na- 

leżycie nie stłumiły. Na bruku leżą porozbi- 
jane graty. Pogorzeicy znaleźli już pomiesz- 

czenia, Po mieście krążą różne wersje. Nie- 

się mówi, że pożar powstał z 

Konkretnych jednak dowodów 

bliższe dni syłuację wyjaśnia. Może 

i tak jest rzeczywiście nie cheemy przes 
dzać sprawy i być złymi wróżbitami. 

W tej chwili nas obchodzą rozmiary ka- 
tastrofy. 

  

     

  

Oto według dotychczosowych danych — 
spłenęły następujące posesje: Dłuskiego Flor 
jana, Dworzeckiego Borela i braci Towszuń 
skich Fruny i Girsza. W, posesjach tych mie 
ściły się: Kino „Nirwana*, Skład Manufakta- 
ry Winera Jakóba, który jak nas informują, 
przed kilku dniami ogłosił upadłeść (długi 
ckołe 2.000.000 zł. — czy to możliwe? 
sdpewiedzialności nie bierzemy), Sk 
dykatu Rolniczego, Skład Wódek Borkows 
go (najpoważniejszy polski sklep prywatuy 
w Lidzie), sklep kapeluszy Jawgielowej Jad- 
wigi. piwiarnie: Lewina Maksa i Lachowieza 
Anie niego, sklep gałanteryjny Brema Jakóba, 

symarnia Czajkowskiego, sklep szkła Flaksa 

Abrama, sklep maszyn „Singera* (skład w 
którym było powyżej 100 maszyn uratowa- 
ny) i łokał Stowarzyszenia Kupców Polskich. 
Роха!ет zostali poszdowani nast. łokatorz 

dr. Kapłan, Borkowski Michał, Dębowski 

Icek, Sartori Leon, Lipnik Ajzyk, Mierzwa 
Jar, Łando Jankiel, Słonimski Boruch, Ka- 
gancwiez Morduch, Frenkiel Icek, Winer 
Mojżesz Jabłoński Lejzor, Galperyn Josel, 
Ryżewski Hilary, Laehoówiez Antoni, Czere- 
tczewski Josel oraz Kapłan Icek. 

dy    
   

  

  

Jak wielkie rozmiary przybrał pożar, mo- 
że Świadczyć fakt, iż dziś w płonących bu- 
dynkach sypią się jeszeze ściany i wygląda- 
ja płomyki ognia. 

Przechodzimy teraz do ofiar pożaru, Żoł- 
mierz 5 p. lotniczego Walukiewicz Jan zmarł 
Drugim nieszczęśliwcem jest strażak Kacene 
łenbagien, który został zraniony w głowę trze 

«wim strażak Bojarski. Poparzenia rąk doznał 
„strażak z Grodna Łabędź. Zaczadzeniu i popo 

y ul. Suwalski 
„Nirwana“,   

   

  

54. Po lewej stronie brama 
xtóre doszczętnie spłonęto. 

dzięki lekarzom: Garnizonowej Izhy Chorych 
i Pcw. Szpitala oraz p. Marji Żukównie, kió 
ra z pełnem poświęceniem niosła pomoc posz 
kodowanym. 

Ażeby dokładnie zobrazować całokształt 
powstania i przebiegu pożaru, musimy cot- 
nąć się de chwili ukazania się pierwszych 
jego płomieni, Oto o godz. 15 z minutami, 
dnia 13 b. m. oczom przechodniów ukazały 

    

Widok na ulicę Suwałską. 

W głębi płonące budynki. 

się kłęby dymu wydobywające się z pomię- 
dzy prawie połączonych ścian na szczycie po 
sesji Nr 54 i 56, Puszczono w ruch syrenę 
alarmową. W: kilka minut zjawiła się Lidz- 
ka Ochotnicza Straż Pożarna pod dowództ- 
wem naczelnika p. Polaczka. która z ud 
łem ludności miejscowej przystąpiła natych- 
miast do akcji ratowniczej, Sytuacja z miej- 
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owocowy 

miętowy 

Gdy jedziesz nu !etnisko lub do 

miejccu kqpielowego niezaporanij 
zubrać 

  

  

Miejski Dziśl 

Л Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Film osnuty na tle zna- 
nej operetki Oskara Strausa 

wykonany przez najznakomitszych amantów świata 

Luisy Vernon, Villi Foitsch i in. 

OSTATNI WALC 

Katastrofa samolotu pod Lidą. 
Wi dniu wczorajszym samołot wojskowy 

4 p. lotn., zdążający ż Torunia do Lidy, u- 
degł naskutek przymusowego lądowania, u 
„niecdpowiednim terenie, na błotnistej łące w 

majątku Rudziszki poważnemu wypadkowi. 
Obserwator p. por. Pietrulis oraz pilot 
plut. Żak odnieśli lekkie jedynie uszkodze 
nia ciała. 

  

Wilejka. 
Sześć zebrań posła Wł. Kamińskiego. 

W: dniach 9 i 10 lipca odbyło się na tere- 

nie powiatu wilejskiego sześć zebrań -- 
sprawozdawczych BBWR. z udziałem p. po- 
sła Władysława Kamińskiego. 

W] dniu 9 lipca r. b. zebrana sprawozdaw 
cze odbyły się w Wiażyniu, Chocieńczycach 
i Dji w dniu zaś 10 lipca w Kurzeńcu, Koście 
niewiczach i Dolhinowie. 

Zebrania w powyžszych miejscowošc 
za wyjątkiem Wiażynia i Dołhinowa, r 
bardzo ożywiony przebieg przy licznem udzia 
dle członków Gminnych Kół BBWIR. oraz 

miejscowej ludności. 
Referaty p. posła W. Kamińskiego zostu- 

dy wysłuchane z wiekiem zainteresowanie 
przyczem uchwalono szereg rezolucyj, tri 
których mówi o solidaryzowaniu się z dzia- 

BBWIR., uznaniu dla Rządu i o ży 
poczucia obywatelskiego w masach 

„ludności wiejskiej powiatu wilejskiego, 

Olkieniki. 
Wiee p. posła Br. Wędziagolskiego. 

_ Wi niedzielę 10 b. m. przybył do Olkier'k 
"wice-prezes Rady Wiojewódzkiej BBWR. p. 
poseł Bronisław Wędziagolski oraz sekretarz 
Rady Powiatowej, pow. wileńsko—trockiego 

P. Bolesław Polkowski, którzy wzięli udział 
w zebraniu Komitetu Gminnego BBWR. 

Po dłuższym referacie polityczno-gospo-- 

darczym p. posła Więdziagolskiego wywiąza- 
ła się dyskusją w wyniku której uchwalono 
rezolucję, wyrażającą zaufanie do władz B. 

B. W. R. i Rządu. 
Jako zasadniczy postulat ludności gminy 
unęła się sprawa wzmożenia akcji c 
ów rządowych w kierunku zrównan:a 

poziomu cen artykułów przemysłowych z 
produkcją rolniczą, oraz sprawa koniecznego 

przyspieszenia komasacji wsi 

  

      

        

w      

  

    

KA WILEŃSKIM BRUKU 
PIJACKA AWANTURA. 

„,Wezeraj na ulicy Śniegowej pomiędzy 
kilku pijanemi esobnikami wynikła krwawa 
bójka, podczas której został pobity Antoni 
Tyszkiewiez „zamieszkały przy ulicy Śniege 
wej 16. 

Rannemu pierwszej pomocy R lekarskiej 
wdzieliło Pogotowie Ratunkowe. (e). 

GROŽNY POŽAR. 

(Wi jednem z mieszkań domu Nr. 36-A 
Przy ulicy Rydza Śmiglego onegdaj w nocy 
wybuchł groźny pożar. Z nieustalonych xa 

razie przyczyn zapaliła się podłoga w miesz 
kaniu Nr. 5, zajmowanem przez Chanę Cyr- 
kin oraz Brudno Bencela. 

Ogień z zastraszającą wprost szybkością 
ogarnął całe mieszkanie, niszczące sprzęty i 

urządzenia mieszkania, a następnie przerzu- 
cił się na dach domu. Niezadługo na miejsce 
wypadku przybyła zaalarmowana straż ognio 
wa, która po kilkugodzinnej akcji ratunko- 
wej pożar zlokalizowała. 

Podczas gaszenia pożaru ulegli poparze- 
niu: Chana Cyrkin, która, wynosząc z miesz 
kania przedmioty, zemdlała wśród płomieni, 
60-letni Brudno Bencel i 55-letnia Chana 
Bencel. 

Poparzonym pierwszej pomocy lekarskiej 
udzieliło zawezwane Pogołowie Ratunkowe. 

(e). 

WYPADEK SAMOCHODOWY PRZY ULICY 
ANTOKOLSKIEJ. 

Wi dniu wczorajszym w godzinach po». 

biednich przy ulicy Antokolskiej wpobl'żu 
kościoła Piotra i Pawła szybko mknący au- 
tobus „Arbonu* potrącił przechodzącego uli- 

cą Augustyna Wpjciecha, zamieszkałego przy 
ulicy Antokolskiej nr. 31. Rannemu udzieliło 
pierwszej pomocy zawezwane na miejsce 
wypadku pogotowie ratunkowe. 

KRWAWA BÓJKA PRZY ULICY SUBOCZ. 

Wiczoraj w godzinach p p. przy ulicy 
Subocz wynikła krwawa bójka pomiędzy 
przechodniami a dwoma pracownikami ga- 
zowni miejskiej, którzy rzekomo mieli potrą 
cić jednego z przechodniów. Podczas bói- 
ki dwóch robotników gazowni. a miano 
cie Jerzego Kirkielewicza i Witolda Sobota 
dotkliwie pobito, Kres bójce położyła poli- 
cja. Obu awanturników przewiezieno do am- 
bulatorjum pogotowia ratunkowego; gdzie 
udzielono im pierwszej pomocy lekarsk*ej 

   

  

Humor. 
DUMA. 

— Och, ojcze, okropnie cierpiałem w wię 
zieniu z powodu tego wiktu — wody i chle- 

ba 
— Możesz być dumny z tego powodu. 
— Dumny?... 
— Pierwszy chleb, na który sam zapra- 

cowałeś. 
(Judgei_ 

PRZEZORNY SZKOT. 

Mc Pferson goli się u fryzjera. Fryzjer 
próbuje nawi ć z mim pogawedkę. Me. 
Pferson milczy. jak zaklęty. Wreszcie fryz- 
jer pyta się o powód milczenia. Me. Pferson 
milcząco wskazuje ręką na tabliczkę obok 
telefonu, na której widnieje napis: 

„Za każdą rozmowę należy uiścić opłatę”. 

(Punch). 

  

K: LL EAR 

sca stała się groźna bowiem ogień będący 
cały czas pod dachem w oka mgnieniu objął 
eały kompleks budynków połączonych z sobą 
prawie jednym dachem. Największym powo- 
dem do tak szybkiego rozszerzenia się ognia 
było to że strychy tych domostw były z so 
bą połączone. Po chwili zjawiły się: Strož 
Pożarna ze Słobudki, Kolejowa Straż Pożar- 
na, Wejskowa Straż Pożarna 5 p. Lotnicze- 
go, Wojskowa Straż Pożarna 77 p. p. żołnie 
rze 5 p. lotniczego dowożeni samochodarei 
vraz kompanje 77 p. p. Po dwu godzinach 
z minuiami przybyła grodzieńska ochotnicza 
straż pożarna a następnie w cztery godziny 
z minutami zawtdowa (maszyna w drodze 
uległa wypadkowi). Akcję kierowniczą ujęli: 
powiatowy instruktor pożarnictwa p. Pasek, 
naczelnik miejscowej straży p. Polaczek, do- 
wódea 5 pułku lotniczego p. ppłk. Iwaszkie- 
wiez, kmdt. Placu p. major Sadowski, podko 
misarz P. P. p Kobelski oraz naczelnik stra- 

ży grodzieńskiej. 

Dzięki wiełkim wysiłkom straży aczkol- 
wiek nie wyklucza to opinji, że początkowa 
akeja była prowadzoną nieudolnie, pożar 
zestał zlokalizowany. Straże odezuwały о5- 
romny brak wody oraz małą ilość węży. — 
Ogień po chbjęciu górnych pięter przechodził 
zkołaj na dół. Warunki me sprzyjały. Wiięk- 
szość ścian wewnętrznych była z tynku, po- 
między którym znajdowały się trociny. — 
Ogień szerzył się niemiłosiernie i obejmował 
następne bu ki w głąb do rzeki Lidziejki, 
Rezszerzanie się wszerz zostało odcięte. Od 
południa broniła straż ze Słobódki, z półno- 
cy miejska i inne. Front miejska oraz straże 
wojskowe i kolejowa. 

   

że w Ze smutkiem trzeba stwierdzić, 

    

  

pierwszej chwili strażacy odstąpili od wła 
ściwego zadania — zaczęli ratować mienie 
a zapomnieli o lokalizacji ognia. 

Społeczeństwo jednak nie szło z pomoca. 
Pan Cyderowicz nie chciał nawet wydać ben 

dc motorówek, pytając kto za nią zap- 
lep Kamienieckiego koło Polaczka za 

barykadowal się i nie chciał wylać wiader 
do wody i t. p Zjawili się i złodziejaszkowie 
z którymi policja miała niemało kłopotu. 

Dzięki jednak wspólnym wysiłkom, ogień 
został opanowany i zlokalizowany. Zglisz 
cza jednak rymią. O przebiegu całej 
akcji społeczeństwo było informowane za 
pośrednictwem prasy przez PAT-a 

(Dalsze szczegóły w nast. numerze). 

Pogrzeb ofiary pożaru. 
W sobotę o godz. 9 rano odbył się 

pogrzeb szeregowca 5 p. lotn. Jana 
Walukiewicza, który, ratując mienie 
i życie ludności m. Lidy, podczas 05- 
tatniego pożaru, padł ofiarą obowiąz- 
ku. W pogrzebie wzięli udział przed 
sławiciele władz państwowych cywil 
nych i wojskowych, dowódca 5 p. lo- 
tniczego płk. Iwaszkiewicz, komen- 
dant plaeu mjr. Sadowski, oficerowie 
i szeregowcey 5 p. lotn. oraz społeczeń 
stwo m. Lidy. Za trumną postępował 
pluton honorowy z orkiestrą 5 p. lo- 
tniczego, oddziały straży pożarnej 
miejskiej, kolejowej oraz słobódzkiej 
Na trumnie złożono 6 wieńców. 

    

SPORT. 
Z Wilna. 

OGNISKO — MAKABI 6:2 (4:0), 

Mimo ulewnego deszczu, jaki poprzedził 
zawody na boisku Makabi zebrało 51е врого 
publiczności, Mecz rozp. się ostrym ata 
kiem „Ogniska* a przebieg pierwszych mi- 
nut gry nie rokował w niczem końcowego 

wyniku. Atak Ogniska które wystąpiło z Wa 
silewskim na prawym łączniku kombinował 
dużo a nawet udatnie gorzej było ze strza- 
łami, które bądź mijały bramkę, bądź też 
trafiały w ręce nienagannie zresztą 
cego Kolłowskiego. Powoli gra się wyrów- 
nuje i Mak ej dochodzi do 
gł Podc: jednego z ataków Zajdel z 
bliskiej odległości lokuje piłkę po raz pierw- 
szy w siaice kolejowców. Kilka minut pi 
niej znów atak Makabi, pod bramką stuje 
się gorąco. Za wątpliwej natury faul na An 
tokoleu sędzia p. Włolman dyktuje karnego 
Zdaniem mojem karny ten zawažyl na calvin 
wyniku meczu i odbił się na dalszym przebie 
gu gry. Od tej chwili w Ognisku następuje 
psychiczne załamanie się drużyny, najwy 
raźniej odbija się to na bramkarzu, który gra 

wprost beznadziejnie, puszczając niemal każ 
dą piłkę. Inicjatywa teraz spoczywa w Te- 

kach Makabi, która bez przerwy podwyższa 
wynik do 4:0, 

W. drugiej połowie gra najzupełniej wy 
równana toczy się przy zmiennem szczęściu. 
Obie druż zdobywają po dwie bramki. 

Makabi grała dobrze, a  przedewszyst- 
kiem skutecznie i ze szezęściem, wyzyskując 
niemal tkie pozycje podbramkowe ce 
u niej nat do rzadkości. 

Z Ogniskiem było różnie najlepiej zapre 
zentował się atak, gdzie na pierwszy pian 

„Janikowski“ brylując swą te- 
i szybka orjentacja. Dobrym był rów 

nież Godlewski zdóbywca obu bramek. Wa- 
silewski dzięki swej pracowitości wypadł rów 
nież dobrze. Kozłowscy na skrzydłach са- 
łości nie psuli. 

Tu jednak muszą się skończyć pochwały 
Ogniska. Formacje defenzywne zaprezen 
wały footbal, najgorszego wydania, aby j 
najrzadziej na boiskach naszych oglądany 
Najgorzej z tej miernoty wypadły pomoc 
bramkarz. W| pomocy Wasilewski i Oku 
wicz dla napadu drużyny żydowskiej nie 
stanowili adnej przeciwwagi. Nie więc dziw 
nego, że atak zdany na własne siły niewie- 
le miał do zrobienia. 

Sędzia p. Wolman zbyt pochopnie podyk- 
tował karnego. Odnosiło się wrażenie, że w 
pierwszej połowie zlekka faworyzował dru- 
żynę żydowską. 

Włynik tego meczu pozostawił kwestję 
zdobycia mistrzostwa nadal otwartą. Zade- 
cyduje o tem spotkanie z 1 p. p. Leg. w dniu 
6 sierpnia. 

   
   

  

  

    

   

        

   

    

  

   

  

    

     

   

  

KURS GIER i ZAPRAW| DO P. ©. 5. 
DLA PAŃ, 

Z dniem 19. lipca 1932 r. Okr. Ośr. W. F 
organizuje kurs gier i zapraw do P. O, S. 
dla pań. Kurs prowadzić będzie p. Cejzy- 
kowa z Warszawy. Na kurs mogą się głaszać 
stowarzyszeni i niestowarzyszeni. Zgłoszenia 
przyjmuje się na stadjonie Okr. Ośr. W. F. 
od godz. 18 do 19 prócz świąt. 

Z Lidy. 
WIELKI SKANDAL PIŁKARSKI NA ZAMKU 

GEDEMINA. 

Podczas meczu piłkarskiego na Zamku 
Gedymina, jaki rozgrywały A-klasowy wileń 
ski ŻAKS. i lidzki P. K. S. doszło z winy 
młodego sędziego związkowego p. Zoracha 

« Cukiernika do niebywałego skandalu. — Ni 
mniej ni więcej, tylko na 20 minut przed 
końcem gry drużyna P. K. S. zmuszoną byłu 
zejść z boiska, bowiem sędzia usunął po 
przerwie aż trzech jej graszy: Sokołowicza, 
Mulera i bramkarza Szocika. 

Mało tego po usunięciu bramkarza (den 
giego jeszcze nie było) dał znak gwizdkiem 
do wbicia piłki do bramki, Tu okazała się 
cała niehonorowość gości, którzy z zimną 
krwią wpakowali piłkę do pustej bramki. 
Sędzia nie zareagował i prowadził grę dalej, 
kiedy publiczność slłoczyła się na boisku 
przy graczu ŻAKS-u, który się przewrócił . 
zaczął fikać kozły. 

Gra nadzwyczaj brutalna. Sędzia otrzy 
muje moc epitetów. Powoduje to wiel 
kompromitację Wiileńskiego Związku Pi 
Nożnej, który wyznacza do tak poważny:h 
meczów sędziów zupełnie jeszcze młodych 
i niedoświadczora'ch. Najprzód młodzi pod 
sędkowie winni przejść szkołę sędziowania 
na treningach a dopiero później przejść na 
mecze. 

Gra nieskończona. Wynik 4:1 na korzyść 
gości. W! niedzielę odbył się drugi mecz po- 
między wyżej wymienionemi drużynami. rs 
zakończyła się wynikiem 4:4, Aczkol 
i tym razem była dość brutalna, jednak s 
ła na wysokim poziomie, Doskonale sędz'o- 
wał sędzia związkowy p. Wolman oraz au- 
towy Kamiński. 

   

   

   

  

ZAWODY PŁYWACKIE DLA PAŃ. 

, Dziś na kąpelisku na rzece Lidziejee o 
godzinie 14 odbędą się zawody pływackie dla 
pań. W! zawodach biorą udział uczestniczki 
wycieczki t. z. Bursy Osadniczej z Warszawy 

   

  

„Sybiraczki* (prawdzłwe), które niemal wszy 
st posiadają odznakę P. O. $. Zawody 
budzą duże zainteresowanie. Zawody organi- 
zuje instr. pływania Pow. Kom. P. W. 77 p. 
p. pani Żukówna. Za zawodniczek na 
pływalni (dodatkowe). 

Z Pelski i ze świata. 
STEFANI POBITY PRZEZ PRENNA. 

MEDJOŁAN, 16. 7. (Pat). W sobotę rane 
dckończono przerwany mecz pomiędzy Pr 
nem 4 Štelanim e puhar Davisa. Prenn w 
grał spotkanie 
Stefani, Ladzieja 
linji Nerwowo i nierównie grał również 
Palmciri. Publiczność wygwizdała graczy 
włoskich. Po pierwszych dwóch spotkaniach 
prowadzą Niemcy w stosunku 2:0. 

  

    

  

   

      

      

   

     

  

   

PRZED MARSZEM SZLAKIEM KADRÓWZEI. 

     

    
WARSZAWIA, 16. 7. (Pat). Zarządzeniem 

Komendy Gł. Strzeleck 

szlakiem kadrówki, przypada        9-ty ma 

    ę wymarszu Pierw 
j 3 akowa do Kiele 6 sierp- 

nia, 7 poprzedzony | eliminacyjnemi 
marszami lego samego typu w okręgach i 
obwodach Związku Strzeleckiego. 

  

   

ZWYCIĘSTWO POLAKÓW. 

KURYTYPA, 16. W/ Kurytybie 
odbył się w ' obecno tysięcy widzów 
mecz piłki koszykowej pomiędzy 
polską Junak a drużyną brazylijską Atle 
tico Paranense o puhar, ofiarowany p 
lowarzystwo” niemieckie Handwercker. Zwy- 
© li Połacy w stosunku 14:10. 5 

RADJG 

  

   

  

    

    

  

   

  

   

  

NIEDZIELA, DNIA 17 LIPCA 1932 R. 

„10.30: Transm. nabożeństwa z Piekar 
Wiielkich na Śląsku. 11,58: Sygnał czasu. 
12,10: Kom. met. 12,15: Koncert. 12.55 „Sa- 
morząd świata pracy* — odczyt. 13.10: Kon. 
cert. 14,00: „Ignacy Łukasiewicz wynalaz- 
ca lampy naftowej* odczyt. 14,15: Kone 
14,30: „Porady weterynaryjne odczyt. 14, 
Koncert. 15,05: „Co słychać o czem wiedzieś 
trzeba” — odczyt. 15,25: Koncert. 15,40: And. 
dla dzieci, 16,05: Aud. popularna. 17,00: Kon 
cert. 18,00: „Żona i nie żona Goethego* — 
feljeton. 18,20: Muzyka lekka. 19,15: Felje- 
ton humorystyczny L. WioHejki. 19,30: Pro. 
gram na poniedzialek.. 19,85: Skrzynka tech 
niczna. 19,50: Rozmaitości. 20,00: Koncert. 
21,50: Wiadomości sportowe. 21,5 : Wileń- 
ski kom. sportowy. 21,58: Wiadomości spor- 
towe. 22,00: Muzyka taneczna. 22,40: Komu 
nikaty. 22,50: Muzyka taneczna. 

    

PONIEDZIAŁEK, DNIA 18 LIPCA 1932 R 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien 
ny. 15,15: Muzyka popularna. 15,35: Kom. 
met. 15,40: Audycja dla dzieci. 16,10: Schu- 
bert — Liszt. 16,40: Pog. farncuska. 17,00: 
Koncert solistów. 18,00: „Naiwna wojna — 
odczyt. 18,30: Muz. tan. 19,15: Z wierzeń 
żmudzkich — odczyt litewski, 17,30: Pro- 
gram na wtorek. 19,35: Prasowy dziennik 
radjowy. 19,45: Wśleński Komunikat Spor 
towy. 20,00: „Potęga zamków na lodzie* — 
feljeton. 20,15: Koncert muzyki žydowsk'ej. 
21,50: Komunikaty. 22,05: Rewja z Morskie. 
go Oka „Wesoła: Podróż”. 

- NOWINKI RADJOWE. 
POGAWĘDKA CEZAREGO JELLENTY. 

Dnia 17 lipca o godz. 18.00 znakomity 
krytyk i powieściopisarz Cezary Jelłenta w 
pogawędce p. t. „Żona i nieżona Goethego * 
poda słuchaczom, tłumnie zebranym pray 
głośnikach i słuchawkach, ciekawe wyniki 
swych studjów nad wielkim poetą. 

ANTONI BOHDZIEWICZ PRZED 
MIKROFONEM. 

Antoni Bohdziewicz, lubiany speaker na- 
szej rozgłośni który obecnie przebywa stałe 
w Paryżu, przyjeżdża na parę tygodni do 
Wilna. Wi związku z tem przypomni się na 
szym słuchaczom, wygłaszając szereg poga- 

danek. Pierwsza z nich odbędzie się w po- 
niedziałek dnia 18 lipca w formie audycji 
da dzieci p. t. „Dziewczynka znaleziona w 
metro paryskiem“. 

    

CHÓR SYNAGOGI WARSZAWSKIEJ. 

Dnia 18 lipca o godz. 20.00 chór wielkiej 
synagogi warszawskiej pod dyrekcją Daw'da 
Eisenstadta wykona żydowskie śpiewy reli. 
gijne. Solistą koncertu będzie nadkantor Moj 
żesz Kusewicki oraz wiołonczelista Bolesław 
Ginzburg. Żarliwy liryzm muzyki żydowskiej 
nadaje jej piętno tak przejmujące, że jes 
ona nacechowana szczególną odrębność. 
wskazującą na elementy prastarej tra 
religijnej. 

  
   

   

   

  

BACZNOŚĆ. 

Hallo, słuchacze! Komunikujemy, że ogło 
szenie wyników ostatniego konkursu myzy- 
cznego naszej rozgłośni nastąpi we wtorek 
dnia 19 lipca o godz. 18,20, poczem będa 
przegrane wszystkie płyty, które były w pro 
gramie konkursu, oczywiście tym razem z po 
daniem tytułów. 

  

Występy rosyjskiego ryskiego 
Testni Dramatycznego. 

„Winni bez winy” sztuka 
Ostrowskiego. 

Co roku od lat kiłku bawi w Wil- 
nie przejazdem zespół Rosyjskiego 
Teatru Dramatycznego z Rygi. Za- 
leżnie od czasu i okoliczności dosko- 
nały ten zespół daże kilka lub kilka- 
naście przedstawień, cieszących się 
zawsze dużą frekwencją publiczności, 
która ma wśród aktorów swoich ułu- 
bieńców. I tak największem powodze- 
niem cieszą się w Wilnie panie Miel- 
nikowa, Bunczuk i Czadajewa i pa- 
nowie Bułatow, Astarow i Katenjew. 
Na przedstawieniach Teatru Rosyj- 
skiego, Polaków bywa stosunkowo 
mało, gros publiczności stanowią Ży- 
dzi no i oczywiście Rosjanie, zamiesz- 
kali w Wilnie, dla których występy 
"eatru Rosyjskiego są  dorocznem 
świętem witanem z niemałą radością. 

W sztuce Ostrowskiego „Winni bez 
winy* największe triumfy  święciła 
pani Bunczuk, która swą podwójną 
rolę uwiedzionej młodej dziewczyny 
Luby i sławnej aktorki Heleny Kru- 
czeniny odegrała koncertowo, wkła- 
dając w nią całą głębię szczerego u- 
czycia i cierpienia obok majestatycz- 
zej godności i prostoty. Pani Mielni- 
kowa z króciutkiego epizodu Ariny 
Gałczychy stworzyła jak zwykle istne 
cacko sztuki aktorskiej a pani Cza- 
dajewa dała świetny typ zdolnej, płyt- 
kiej i zawistnej prowincjonalnej ar- 
tystki, której oschłe serce i ptasi móż- 
dżek nie pozwalają rozumieć głęb- 
szych i szlachetniejszych uczuć. 

Z mężczyzn subtelnością gry od- 
znaczał się pan Bułatow, pan Astarow 
stworzył znakomity typ dobrodusz- 
nego pijaka bawiącego wszystkich 
swojemi poglądami a pan Kateniew 
w roli Miłozorowa był w miarę aro- 
ganckim i tchórzliwym, 

Wogóle cały zespół na wysokim 
urtystycznym poziomie a ogólne wra- 
żenie psuł tylko chwiłami swoim 

icznym  patosem pan Jurowski, 
y pozatem źle się ucharakteryzo- 

wa! jak na dwudziestoletniego chtop- 
ca, wyglądał stanowczo za staro, czyż 
by w zespołe Ryskim Teatru Drama- 
tycznego nie mieli artysty bardziej 
odpowiadającego zewnętrznemi wa- 
runkami na rolę Grzegorza Niezna- 

nowa. : 
Sama sztuka chociaž juž dosyč sta 

ra ale Świetnie napisana i porusza- 
jaca ogólnoludzkie problemy, jak mi- 
łość macierzyńska, zawiść, próżność 

i interesowność, pozostaje zawsze 
zajmującą, jedynie przedstawienie 
świata aktroskiego jako beznadziej- 
nie, płytkiej i bezmyślnej kasty na- 
ciągaczy trąci mocno myszką. Dodać 
należy, że i stylowe stroje „Winnych 
bez winy* dodają sztuce dużo uroku. 

Miłe wrażenie pierwszego występu 
Ryskiego Teatru Dramatycznego psu: 
ła iście rosyjska niepunktualność z 
rozpoczęciem spektaklu i długie w nie 
skończoność antrakty, co przy ducho- 
cie panującej na widowni było strasz- 
nie męczące. Czyżby Teatr Rosyjski 
woził ze sobą swoich maszynistów, 

którzy tak wolno ufawiają wcale nie- 

skomplikowane dekoracje, czy też 
narodowym swoim „nie toropiś i tak 
pospiejem*, zarazili naszych maszy” 

nistów, którzy w zwykłych warun- 

kach tak sprawnie przestawiają nie- 
równie kunsztowniejsze dekoracje. 
Z tych czy innych powodów jest fak- 
tem, iż czteroaktowa sztuka skończy” 
ła się dopiero po dwunastej, 

TEATR | MUZYKA 

  

   

MUZYKA 
W WILNIE. 

— „Człowiek, który zabił* N. Rostanda 
w Teatrze Letnim. Dziś, w niedzielę 17 lipca 
o godz. 8.30 jako przedostatnie przedstawie 
nie ukaże się świetny dramat Maurycego R * 
standa „Człowiek który zabił”. Sztuka la 
wielokrotnie służyła za temat do poważnych 

prac reżyserskich, a ostatnio ukazał się w 
Warszawie film, osnuty na tle dzieła Rostan 
da „Człowiek, który zabił”. Film ten w całej 

Europie zdobył wielki sukces, dzięki ogrom- 
nym walorom artystycznym. 

Jutro w poniedziałek, 18 b. m. o godz. 
8.30 ostatni występ Teatru Rosyjskiego przed 
wyjazdem z Polski. Ukaże się sztuka Surgu- 
czewa p. t. „Jesienne skrzypce”. Zaintereso 
wanie stale wzrasta. 

— „Awantura w Raju* w Lutni. Dzi, 
w niedzielę 17 lipca o godz. 8.15 przedo. 
statni raz szampańska farsa Arnolda i Ba- 
cha „Awantura w Raju* po cenach zniżo- 
nych. Komedja ta skupia w sobie moc zdro- 
wego humoru, lekkości i polotu pozwa- 
lając nam, ludziom północy — pławić się w 
radości i słońcu wypoczynkowej miejcowoś- 
ci, którą autorzy nazwali „Rajem“. 

Jutro w poniedziałek, 18 b. m. o godz. 
8.15 po raz ostatni w sezonie „Awantura w 

Raju”. 

— Popołudniówka niedziełna. Dziś; w 
niedzielę 17 lipca o godz. 4-ej pp. ukaże sę 
po raz pierwszy jako popołudniówka — we 
soła operetka muzyczno-śpiewna „Polacy w 
Ameryce". Piękna oprawa sceniczna, melo- 
dyjne śpiewy oraz muzyka — składają sie 
na barwną, artystyczną całość. Ceny miejse 

popołudniowe. 

— „Florette et Patapon* premjera w Tea- 
trze Letnim. W nadchodzący wtorek 11 Ip- 
ca o godz. 8.15 premjera pełnej humoru far 
sy p. t. „Florette et Patapon“. Niezwykie 
przygody tej przezabawnej spółki stanowią 
Źródło niewyczerpanego śmiechu i zabawy. 
Próby pod kierunkiem Edwarda Glińskiego 
dobiegają końca. Bilety już do nabycia w 
kasie zamawiań. 

— Park Żeligowskiego. Dziś Koncert М/. 
Orkiestry Symfonicznej pod batutą prof. Wa 
lerego Berdiajewa oraz wystąpi solista Al- 
bert Katz (wiolenczela) w programie muzyka 
wschodnia kompozyt. Cejllina, Krejna, En. 
gla i Prokofiewa. Początek o godz. 8.15 w. 
Ceny: wejście 40 gr. ulg. 30 gr. i krzesła 1 
złoty. 
KERS STT NST 

Popierajcie Ligę Morską 

  

  

    

Przy sepsutym żołądku, zaburzeniach tra- 
wienia, niesmaku w ustach, bółu w skre- 
niach, gorączce, zaparciu stolca, wymiotach 
lub orzwolnieniu, już jedna szklanka natural 
nej wody gorzkiej „Franeiszka-Józeta* dzi4- 
ła pew: zybko i dodatnio. Żądać w apte- 
kach i drogerjach. 

Kom tat Witkiewiczowski 
Zwiąku Naaczycielstwa Polskiego 
przeciw usuwaniu witraży Stan. Wit- 
kiewieza z prezbiterjum kościoła pa- 

rafjalnego w Zakopanem. 

W; kościele parafjalnym w Zakopanem przy 
stąpiono do malowania ścian i naruszania 
zabytkowej wartości witraży Stanisława Wit 
kiewicza 

Ufundowane przed dwudziesiu kilku laty 
przez znanych górali, parafjan zakopiań- 
skich, ś. p. Włojciecha Roja i ś. p. Jana Krze 
ptowskiego, witraże te wyobrażające leluj 
w czerpakach, są jedynemi w Polsce zaby 
kami twórczości Stanisława Witkiewicza w 
zakresie stosowania zdobnictwa góralskiego 
do witrażownietwa kościełnego. Delegacja 
Komitetu Witkiewiczowskiego Z. N. P. w 
osobach pp.: Jana Gwalberta Pawlikowskie- 
go, brata artysty Ignacego Witkiewicza i Ta 
deusza Korniłowicza usiłowała przekonać 
obecnego proboszcza Zakopiańskiego ks. To 
bolaka, że odnawianie kościoła winno pr. 
stosować się do istniejących zabytków sztu 
podhalańskiej w kościele, nie zaś odwrotu” 
aby dawne zabytki ustępowały nowym pomy 
słom Komitet uzyskał fachową ocenę co de 
pomyślnego stanu witraży Stan. Wiitkiewicza 
od specjalisty p. Henryka Nostitz-Jackows- 
kiego z Poznania. Delegacja Związku Podha 
lan złożyła w tej sprawie memorjał do ks. 
Metrolityty Krakowskiego... Upominał się o 
7 owanie witražy p. Konserwator Krakow- 
ski, Zjazd Podhalan w r. 1931 i liczne zeb- 
rania miłośników Tatr i Podhalan w sezonie 
letnim ub. r. | 

Wobec tak zgodnej szerokiej opinji spo- 
łecznej — zdawało się , że sprawa znajdzie 
właściwe zrozumienie, wbrew temu wszystkie 
mu — w kościele parafjalnym w Zakopanria 
stawiane są reusztowania, przygotowuje sie 
nowoczesną polichromją ścian, zamierza się 
usunąć witraże Stanisława Witkiewicza. 

Komitet Wiitkiewiczowski fakt powyższy 
stawia pod sąd dbałej o dobro kulturalne 

narodu opinji społecznej. 
Aleksznder Patkowski, sekretarz 

Tadeusz Korniłowicz, Przewodniczący Komi. 

Rewolucja w Sjamie, 
czyna się po długich wiekach spo- 

roty upadabniać do Ameryki la- 

yńskiej, w której rewolucja staje się rzeczą 

powszednią. Różnica i to zasadnicza — tkwi 

natomiast w charakterze zaburzeń na obu 

kontynentach: rewolucje azjatyckie mają 

charakter głębszy i są zapowiedzią wielkich 

przemian na tym lądzie, którego ludność wy 

nosi dwa razy tyle, co ludność Europy, bo 
zgórą 900 miljonów ludzi. 

Ostatnią rewolucją na lądzie azjatyckim 

była rewolucja w Sjamie, legendarnej ojczyź 

nie białych słoni, namniej może znanej w 

Europie z całego kompleksu państw azjatyc 

kich. Według nadchodzących ze Sjamu wia- 

domości, rewolucja miała jako podkład i 

przyczynę zaburzenia ekonomiczne, oraz 0- 

ód podlegających wpły 
chodniej sfer. 

Dynastj akri która rządzi w Sjamie 

od 150 iat i której siódmy z rzędu przed- 

stawicieł, król Prahatipok, zasiąda obecn'e 

na tronie, przyczyniła się ogromnie do me- 

dernizacji życia i ustroju w kraju. Ruch tea 

rozpoczął się z chwilą oderwania od Sja- 

mu Birmy i przejścia jej pod władzę Angl - 

ków. Król Mongkut (1868) zrozumiał żeby 

przeciwstawić się polityce kolonjalnej mo- 

carstw europejskich, należy zeuropeizować 

Sjam i wejść w stosunki z państwami euro- 

pejskiemi. Szczytowy punkt tego prądu euro 

peizacyjnego został osiągnięty za panowa- 
nia króla Chulalongkorna (1910). 

Rozwój Sjamu w kierunku cywilizacji za 

chodniej postępował dalej przy następcach 

Chulalongkornie, Rancie IV i władcy obec- 

nym. Dzięki licznym nowoczesnym szkołom 

założonym w kraju i wysyłaniu zagran'cę 

do szkół specjalnych, zdolnych uczniów, — 

Sj posiadł nową warstwę urzędników i 

fachowców, którzy stopniowo obejmowali 

stanowiska, zajmowane dotąd przez sprowa 

dzonych z Europy specjalistów. 

WI ten sposób wytworzyła się dość liczna 

warstwa inteligen: krajowej, która zaczeła 

się odnosić krytycznie do panującego w kra- 

ju ustroju absolutystycznego. Na tem wiaš- 

nie polegała omyłka dynastji sjamskiej, iż 

rewolucjonizując życie i warunki bytu w 

kraju, nie zmieniła w niczem rządów, które 

ponosiły całą odpowiedzialność obok pełni 

władzy za zystko, co działo się w kraju, 

doprowadziła do ostrego dysonansu między 

opinją warstw zeuropeizowanych u dworent 

i jego otoczeniem. 
Opierając się na niezadowoleniu i wzbu- 

rzeniu, jakie zapanowało wśród mas chłop- 

skich, detkniętych mocno kryzysem w han- 

dlu į eksporcie najgłówniejszego produkt 

kraju — ryżu, sfery te zainicjonowały i wpzo 

wadziły w czyn zamach rewolucyjny, którego 

celem miało byś okrojenie praw dynastj: 

i wprowadzenie kontroli parlamentarnej nad 
działalnością administracji. 

Jak i w jakim stopniu zamierzenia te zo- 

stały przeprowadzone, trudno o tem sądz:ć 

na podstawie skąpych wiadomości, oświetla 

jących dalszy przebieg zaburzeń w Sjam'ė. 

Cyrk Staniewskich w drodze 
do Wilna. 

Już za dni kilka własnym pociągiem przy 

będzie do Wfiilna Cyrk Staniewskich, który 

jak wiadomo jest jednym z największych 

w Europie Cyrków i słusznie uchodzi za chlu 
bę polskich przedsiębiorstw widowiskowyci:. 

Przyjazd Cyrku Staniewskich do Wilna 
powitają niewątpliwie z radością wielotys:*- 

czne jak zdołaliśmy się dowiedzieć, cyrk przy 
że jok zdołaliśmy się dowiedzieć cyrk przy- 
bywa w swoim pełnym składzie, wioząc rów- 
„nież ze sobą olbrzymi zwierzyniec. 

Program w tym roku zapowiada się impo 
nująco: światowej sławy artyści, których 
nazwiska głośne są niemal we wszystkich sta 
licach Europy zaprezetują publiczności wi- 
leńskiej to wszystko, co sztuka cyrkowa w 
jej najlepszych i najszlachetniejszych for 
mach wytworzyć zdołała, a zdumiewające po 
pisy akrobacji, siły, zręczności i tresury 
zwierząt staną się źródłem zdrowej rozryw- 
ko tak dla starszych, jak i dla młodszych. 

Cyrk Staniewskich ma zresztą w tym —- 
względzie swoją ustaloną sławę, to też spo 
dziewać się należy, że w czasie gościny w 
naszem mieście zdobędzie sukces, na jaki 

w zupełności zasługuje. 
Dodać należy, że pobyt Cyrku w Wiliue 

obliczony jest tylko na b. krótki czas! 

Miljonowa część milimetra 
wymierzena. 

Dwaj fizycy wiedeńscy prof. E. Melan i 
dr. K. Wolff, demonstrowali w laboratorjum 
politechniki wiedeńskiej niezwykle czułe i 
precyzyjne instrumenty, przy pomocy któ- 

        

   

    

   

  

       

            

  
  

     

  

  

    

  

    

  

   

  

' rych można wymierzyć jedną miljonową 
część milimetra. Przyrząd wynaleziony przez 

fiyków wiedeńskich oparty jest na działaniu 
prądu elektrycznego o wysokiem napięciu.  



OD WYDAWNICTWA. 
Do dzisiejszego numeru „Kurjera Wileńskiego* wszystkim naszym. prenumeratorom 

miejscowym dołączamy jako 

premjum bezpłatne 
za || kwartał r. b. reprodukcję obrazu p. t. „Portret'* pędzla art imal. JuHana Skangiela. 

Prenumeratorom zamiejscowym dołączymy to premjum do wtorkowego n-ru naszego pisma. 
* 

Artysta malarz Juljan Skangiel ur. w 
1898 roku na Inflantach kształcił się w gim- 
nazjum w Dyneburgu. Ukończył szkołę ry- 
sunkową w Wilnie pod kierunkiem znakomi- 
tego artysty malarza prof. L. Ślendzińskie- 
go w 1923 r. W roku 1924 otrzymał medal 
br. za autoportret na Wystawie Sztuki i 

   
jn | Dziś: Aleksego. 
Niedziela | | JĘ Jutro: Szymona. 

mk | Wschód słońca — g. 3 m. 04 
Zachód й 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorołogii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 16/У — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 749 

— g. 7 m. 44     

Temperatura średnia + 22 C. 

© najwyższa —- 31° С. 

najnišsza Ą- 187 C 
Opad: 7 

Wiatr: północny. 

Tendencja: wzrost. 

USZU lekka Udlza, pizelótóć opady. 

MIEJSKA. 

— Kwesta uliczna na remont wieży Ś-to 
Jańskiej odbędzie się dzisiaj. Pomóżmy za 
czętej robocie! Naprawiona w czas dzwonni 
ca—zachowana zostanie od ruiny. Nie żałuj 
my grosza na zachowanie tego, co nasi oj- 
cowie z takim pietyzem wznieśli, co stanow: 
urok i piękno naszego miasta. Choćby naj- 

  

mniejsza ofiara — zaważy na całości wysił- 

ków. 
— Przygotowania do budowy jezdni klin 

kierowej. Przed kilku dniami powrócił de 
Wilna przedstawiciele Magistratu, którzy wy 

  

  

    dełegowani byli do Poznania, Lwowa i War 
szawy dla zaznajomienia się na miejscu z bu 
dową i konserwacją jezdni klinkierowych. 
Delegaci miejscy sporządzili już obszerne 

sprawozdanie ze swoich spostrzeżeń. Stnie 
się ono przedmiotem obrad Magistratu w 
dniu 19 b. m. 

Jak wiadomo, roboty nad budową nowych 

jezdni Magistrat postanowił przeprowadzić 
we własnym zakresie i nie oddawać ich pro 
wadzenia prywatnemu przedsiębiorcy. 

— Naprawa bruków na peryferjach mia- 
sta. W! najbliższym czasie w różnych punk- 
tach na peryferjach miasta Magistrat podej- 
mie roboty nad naprawą jezdni. Do robót 
tych użyte zostaną kamienie, któremi ułożo- 
me są jezdnie ulic Zamkowej i Wielkiej gdyż 
jak wiadomo, ulice te mają otrzymać nowo- 
ezesną jezdnię z klinkieru. 

— Co my speżywamy? Miejski zakład 
Badań Żywności w miesiącach letnich zawa- 
lony jest rozmaitego rodzaju analizami che 
micznemi produktów sprzedawanych w mieś 
cie. W] ciągu ubiegłego miesiąca badań ta 
kich przeprowadzaono 650, przyczem stwier- 
dzono pokaźną ilość produktów nie nadają 
cych się do konsumcji w stanie jakim były 
sprzedawane, 

— Choroby zakaźne. W; ubiegłym tyged- 
miu władze sanitarne zanotowały następują 
ce wypadki zasłtbnięć na choroby zakaźne 
«spa wietrzna 1, tyfus brzuszny 1, plonica 9, 
drętwica karku 1, odra 1, róża 2 (zgon i), 
gruźlica 7 (3 zgony), jaglica 11. 

Ogółem chorowało 42 osoby, przyczem 4 
zmarły. 

— Dalszy spadek bezrobocia. W! porów- 
naniu z tygodniem poprzednim bezroboc: 
na terenie Wilna zmniejszyło się o 36 osób. 
Obecnie Wilno liczy 5239 bezrobotnych. 

W: dalszym ciągu na wileńskiem rynku 
pracy utrzymuje się tendencja zniżkowa 
chociaż bardzo nieznaczna. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Znaczne ulgi dla wyjeżdżających na 

studja zagranicę. Wiobec zbliżającego się ter 
minu rozpoczęcia zapisów na Wyższych 
Uczelniach Zagranicznych, zaleca się jak naj- 
wcześniejsze załatwianie przyjęć, celem unik 
nięcia ewentualnej odmowy przyjęcia. 

Warszawskie Akademickie Biuro Infor- 

    

   

    

    

* 

Rzemiosł w Wiilnie. Wi r. 1925 w Zachęcie 
otrzymał zaszczytne wyróżnienie za Akt 
(Salon 1925 r.). Brał udział we wszystkich 
wystawach dorocznych Wil. T-wa Artystów 
Plastyków w Warszawie i Wilnie oraz na 
P. W. K. w Poznaniu. 

    Nr. 3-17 
dział studjów zagranicznych i udziela bez- 
płatnie wyczerpujących informacyj o wyż 
szych uczelniach zagranicą. 

Dla udogodnienia wyjeżdżającym na stud 
ja, Biuro załatwia przyjęcia na wszystkie 
uczelnie w Europie i poza Europą, wydajc 
dowody С. I. E. (Confederation Internat'o- 
male des Etudiants), na podstawie których 
akademicy zyskują szereg ulg, jak: ulgowe 
i bezpłatne wizy, 10 proc. zniżki na kolejach, 
zniżki w hotelach i t. d. 

Akademicy mogą korzystać z ulgowych 
przejazdów kolejowych do miast uniwersytec 
kich i powrotnych do kraju, organizowanych 
przez biuro nasze. 

Informacje zamiejscowym udzielane są 
po załączeniu w znaczkach pocztowych zł. 
0,90 na pokrycie kosztów informacyjno-pro 
gramowych, porta i t. d. 

— Sekcja Wioślarska Akadem. Zw. Sport. 
w Wilnie zawiadamia, że przyjmuje zap'sy 
na przeciąg drugiego półsezonu. Sekretarjat 
czynny od godz. 17 do 19 codziennie prócz 
świąt. 

RÓŻNE. 
— Ostrożnie z 5-ciozłotówkami. Władze 

policyjne zaobserwowały pojawiające się co 
raz częściej w obiegu fałszywe monety 5-7ln 
towe. Monety te puszczane są w obieg ra 
targach wśród wieśniaków. 

Falsyfikaty wykonane są ze stopu metalu 

białebo i cyny, posiadając metaliczny brzęk 
— Przejazd do Gdyni na „Święto Mo- 

rza*. Osoby, udające się w dniach 28—31 
lipca r. b. do Gdyni na uroczystości „Świeta 
Morza* opłacają przy przejeździe do Gdyni 
w wagonach klasy dowolnej pociągów 0s9- 
bowych i pośpiesznych 70 proc. ceny normał 
nego biletu. 

Przejazd powrtony z Gdyni w dniach 31 
lipca 1 i 2 sierpnia r. b. odbywać się bę- 
dzie bezpłatnie na podstawie biletów naby- 
tych na przejazd do Gdyni ostemplowanych 
w dniu powrotu w kasie biletowej st. Gdy- 
nia. 

— Z okazji 550-tej rocznicy sprowadze 
nia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Czę- 
stochewskiej, Ministerstwo Komunikacji przy 
znało dla pielgrzymek, udających się do Cze- 
stochowy w czasie od 10 sierpnia do 31-go 
grudnia 1932 roku, ulgi następujące: : 

1) przy przejazdach pociągami normalne- 
mi: 

a) 33 i jedna trzecia proc. zniżki dla 
grup, składających się najmniej z 15 osób; 

b) 50 proc. zniżki dla grup składających 
się najmniej z 50 osób. 

2) Przy przejazdach 
nie uruchomionemi. 

a) 60 proc. zniżki dla grup składających 
się najmniej z 200 osób; 

b) 66,6 proc. zniżki dla grup, 
jących się najmniej z 250 osób. 

3) Pojedyńcze osoby, udające się do Czę 
stochowy, w drodze powrotnej do pierwotnej 
stacji wyjazdu korzystają z ulgi 50 proc. aa 
podstawie jadczenia, wydanego przez 
klasztor nogórs 

  

pociągami umyśl- 

składa- 

    

     

Sztuczny księżyc w ogrodzie 
zoologicznym. 

Wi londyńskiem Zoo w Newgarden zasto- 
sowano urządzenie specjalne dla wywoływa 
nia sztucznego światła księżycowego, a to w 
tym celu, aby wywołać na powierzchnię roz 
maite stworzenia, ukazujące się tylko w no 
cy, jak pewne ryby głębinowe, kraby, roz- 
maite skorupiaki i ślimaki. W ten sposób 
oczom widzów, zwiedzających akwarjum u- 
kazują się stworzenia, które w normalnycn 
warunkach odbywają swe wędrówki i opu- 
szczają swe kryjówki tylko w nocy przy 
świetle księżyca. 

K. U R J. E R 

Kto wydaje dźwięki słynnej 
Micky-Mouse. 

Niezliczone rzesze kinomanów, podziwia. 
jących wyczyny Micky — Mouse ze znanych 
filmów rysunkowych, nie domyślają się na- 
wet, że dźwięki wydawane przez bohaterke 
mysią tych filmów pochodzą z gardła czło 
wieka. Człowiekiem, który „udžwiekowia“ 
filmy z myszką Micky jest włoski arystokra 
ta hrabia Mazzaglia Cutelli, fenomenalny od- 
twórca różnych dźwięków i głosów ze świata 

zwierzęcego, rozporządzający w swem „gar 

dziołku* skarbem 2000 rozmaitych zawołań, 

tonów, dźwięków. 
Hr. Cutelli przywędrował przed 10 laty 

do Hollywood, ale karjerę swą rozpoczął po 

triumfalnym pochodzie filmu dźwiękowego. 

Od tego czasu stał się hr. Cutelli szeroko zna 

nym „specem“ w Hollywood i przepłacanym 

drogo odtwórcą dźwiękowym nietylko Micky 

— Mouse, ale i innych zwierząt: on to np. 

jest autorem i wykonawcą „chóru buldo- 

gów* w „Paradzie miłoś koncertu żabie- 
go w filmie „Skazaniec* i t. d. 

Oryginalny w swoim rodzaju gwiazdor 

talkiesów bawi obecnie w Londynie; przed- 

stawicielom prasy filmowej oświadczył: 

„Od wielu lat ćwiczyłem się w naślado 

wnictwie głosów i dźwięków zwierząt domo- 

wych, psów, kotów, kogutów, kur, „indyków 

ete. Studja moje rozszerzyłem później, prze- 

siadując całemi godzinami w ogrodzie zoolo- 

gicznym i staraj i i oddać 

wiernie głosy różny! s Bp * 

małp, hijen, wilków. lampartów, ete. Opra- 

cowałem różne efekty dźwiękowe w filmach 

produkowanych ostatnio w Hollywood np. 

naśladowałem płacz i krzyk niemowłęcia w 

  

   

      

     

  

       

    

filmie p. t. „Abraham Lincoln“. y 

Nieco śmieszny zawód włoskiego hrabie- 

go opłaca mu się jednak doskonale i je do 

chody, które pozwalają odtwórcy m; a 

i innych czworonigów, żyć wykwintnie i nie 

odczuwać skutków kryzysu. or 

Sprawa odwołania przyjazdu 

do Polski gen. Baden- 
Powella. 

Jak się dowiadujemy, wiadomości, jak e 

ukazały się ostatnio 0 odwołani: przyjazdu 

do Polski twórcy harcerstwa gen. Baden-Po- 

wella, są nieścisłe. 
Jak wynika z listu, wystosowauego do 

    

  

     

  

Związku Harcerstwa Polskiego przez gen. 

Baden-Powell'a, odwołuje on zapowiedzia 

ny swój udział w zlotach ha crskich w 
  

Szwajcarji, Holandji, Łotwie, Estonj, Fin- 

landji, na Litwie i w Polsce skutkiem złego 

stanu zdrowia, oraz su finansowego W 

Anglji. Na złocie ska wodnych w Pol 

sce gen. Baden-Powell'a reprezentowac bę- 

dzie dyrektor międzynarodowego biura skau- 

towego, p, Martin, którego p jazd whrew 

informacjom jakie ukazały się ostatnie, nie 

został odwołany. Również przybądz » do Pol 

ski lady Baden-Powell, która weźmie udział 

w konferencji żeńskiej harcerstwa na Bu- 

czu w dniach od 6 do 15 sierpni 

Informacje o odwołaniu prz 

Polski gen. Baden-Powell'a z przy 

litycznych nie potwierdzają się. 

Stulecie pierwszej maszyny 

do wyrobu papieru w Szwecji. 
W. roku bieżącym szwedzkie wytwórnie 

paieru  „Klippen*, istniejące przeszło. 400 

lat, obchodzą stulecie wprowadzenia pierw- 

szej maszyny do wyrobu papieru, którą spro 

wadził z Anglji ówczesny właściciel fabryk*, 

Sven Magnus. Z okazji stulecia „godów z ma 

szyną”, zakłady Klippen wydały księgę pa- 

miątkową, zawierającą dzieje istnienia czte 

rowieckowej firmy, oraz przeznaczyły cały 

szereg medali dla robotników pracujących 

w papierni conajmniej przez 30 lat, 

Jeśli ma się czas i chęć... 

J. Keyts, statystyk amerykański, obliczył. 

że kobieta, która wyszła zamąż 20 lat temu 

j ma w domu sześcioro rodziny, licząc w tem 

i męża, obrała z łupin w tym czasie 87.600 

kartofli (tak!) wycerowała 10,400 pończoch 

i skarpetek (a jakże!), posłała łóżka 29,200 

razy (co za Ścisło: „oraz nasmrowała (nie- 

wiadomo czy masłem czy marmoladą?) —- 

175,500 krajanek chleba. Wreszcie, aby nie 

wyjść z wprawy, znakomity i cierpliwy sta- 

tystyk obliczył, iż składając codzień poca- 

łunek (mnożąc przez 6) pocałowała ta Świe- 

ta kobieta — automat swoich bliskich 45.000 

razy. No i powiedźcie, czy życie nie jest 

piękne! 

Rozkład jazdy autobus, 
Wilno — Grodno 

Odjazd z Wilna: g. 6 00, 13:00 i 15:00 
„ Z Grodna: g. 430, 7:301 13:30 

     

    
   

   azdu do 
zyn po-   

    

   

    

  

WIRGIL MARKHAM. 

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

O! NĘDZNE ŻYCIE! 

Nie sypiałem we Franklinie na ró- 
zach. Tego dnia miałem do napisania 
zaraz zrana, raport i kilka listów; do 

załatwienia: dwie poważne sprawy dys 

cyplinarne, nadzór nad przeprowadzką 

wewnątrz więzienia i jeszcze parę for- 

malności. Miałem to wszystko odwalić 
przed południem, bo po południu cze- 
kała na mnie wizyta delegata Towa- 
rzystwa Psychjatrycznego i prawdopo- 
dobnie niespodziewana inspekcja su- 
perintendenta stanowego. 

O jedenastej zjawił się zamówiony 
na tę godzinę agent z wytwórni mate- 
raców. Ponieważ intendent, który miał 
go załatwić, wyszedł z więzienia w in- 
nych sprawach, musiałem ja się tem 
zająć. Byłem zły, bo zmarnowałem 
przez niego dużo czasu. Kiedy wróci 
łem do kancelarji sekretarz Randall 
zameldował mi z uśmiechem: 

— Panie naczelniku- przyszła do 
pana pani z... 

— (Czy miała zamówioną godzinę? 

— Nie, panie naczelniku. 

— W takim razie dziś jej nie przyj 
mę, pan wie, że nie mogę. 

Randall nie przestawał się uśmie- 
chać. 

— Mam jej to powiedzieć? 

— No jakże, naturalnie. 

— Panie naczelniku, ona... 

— Dosyć, naznacz jej pan inny 
dzień, albo nie, jak się panu podoba. 

  

Wszystko imi jedno. Czy dała 
swój bilet? 

— Proszę. Leży na biurku. Przed- 
stawicielka Kobiecego Związku Pra- 
sowego. 

Wziąłem bilet i przeczytałem na 
zwisko. 

Luiza Matthews Carmody. 

panu 

— Do licha — rzekłem. — Mało 
brakowało, żeby jej pan ie odprawił. 
Niech pan jej każe zaczekać. 

Sekretarz zrozumiał i wyszedł u- 
šmiechniety. Zacząłem przerzucać szy - 
bko korespondencję: notując szkice od 
powiedzi Na jeden nie odpowiedzia- 
łem. Pisał go mój kolega z Irvingu. 
Oto treść: 

„Szanowny Kolego! 
Na wypadek gdyby się do was 

zgłosiła niejaka Luiza Matthews Car- 
mody z Kobiecego Związku Prasowe- 
go, ostrzegam, że naszła nas tutaj bez 
uprzedzenia w bardzo niedogodny 
dzień i zażądała, abyśmy pozwolili jej 
zwiedzić całe więzienie i zobaczyć 
wszystkch więźniów, nie wyłączając 
oddzielnych cel. Nie zgodziłem się na 
to z tego względu, że nie miała żadne- 
go specjalnego upoważnienia i nie mo- 
gła, czy nie chciała, umotywować swej 
prośby. Kobiecy Związek Prasowy po- 
informował mnie na moje żądanie, że 
panna Carmody ani nie jest jego fa- 
ktyczną członkinią, ani współpracowni 
czką, ale że za nią „ręczy”. Dalej, że 
popiera ją jakaś wpływowa, anonimo- 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

wa figura. Ten szczegół podkreślono ze 
szczególnym naciskiem. Oczywiście, 
wszystko to było zupełnie niewystar- 
czającem, ale pomimo to, kiedy zgło- 
siła się po raz drugi, pozwoliłem jej na 
jej usilną prośbę, zobaczyć więźniów 
przy robocie. O ile wiem, nie wynikły 
z tego żadne złe skutki, ale doszedłem 
do przekonania, że lepiej będzie niepo 
zwolić na drugą taką, pozornie bezce- 
lową inspekcję i dlatego piszę do was 
z ostrzeżeniem. 

Panna Carmódy powiedziała mi, 
że zwiedziła większość więzień na 
wschodzie i że zamierza zwiedzić mo- 
żliwie dużo pozostałych, a wśród nich 
Franklin. W razie, gdyby się do was 
zgłosiła, radziłbym odprawić ją z kwi- 
tkiem. Przypuszczam, że będę zrozu- 
miany zgodnie z memi szczeremi inten 
cjami“. 

Zgniotłem list i rzuciłem go do 
kosza, zadzwoniłem z pasją na sekre 
tarza. 

— Stary osioł — myślałem — co 
to znaczy mieć wykształcenie filozo- 
ficzne, a ani za grosz mózgu. Co jemu 
się zdaje? Że jest moją babką? Radzi 
mi odprawić ją z kwitkiem, tak jak- 
bym jej pozwolił się oszukać. Czekaj, 
moja pani, spróbój tylko jakiej sztucz- 
ki, a zobaczymy. 

Gdy wszedł Randall kazałem mu 
poprosić pannę Carmody. Podsunął mi 
pod nos listę zajęć i wyszedł, mruga- 
jąc jednem okiem. Znaczyło to, że do- 
brze będzie jeśli skończę przed pół- 
nocą z pracą na ten dzień. 

Na widok interesantki o mało nie 
wybuchnąłem śmiechem. Jeżeli ta ko- 
bieta mogła być niebezpieczna, to nie 
wiem, co wogóle jest niebezpieczne. 
Była mała i miała na sobie czarny 
płaszcz z czarnym futrzanym kołnie- 

W I Ł E.Ń 8'K 1 

Dftwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś! Najbardziej atrakcyjny program! Najwspan. 
arcydzieło doby ob. w-g pow. Stefana Zwej 
Z życia rosyjskiege. Betty Compson—Chester Morris. 
Czajkowskiege i in. ros. kompoz. 

Spór o sierżanta Griszę 
Ilustracja muz. złożona z utworów 

Nad program: Pikantna, tryskająca humorem komedja 
z życia lekkomyólnych dziewcząt PRECZ Z POŃCZOSZKĄ. Seanse o godz. 4. 6, Bi 1015 

Nr. 161 (2403) 

  

CENY 

30:40       

  

Dtwięk. Kino - Teatr Dziś! 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Dawno niewidziana ulubienica. 

śliczna gwiazda ekranu w arcyfilmie BEZBRONNE DZIEWCZĘ 
NAD_PROGRAM. [Dod+txi dźwiękowe. Ceny: Parter 30 gr. Balkon 60 gr. 4.22 
  

Dziś! 
oźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

nalnego 

Wielki 
film senssc. - kryminalny 

Początek o godz. 2, 4, 6, Bi 10'15 
NA SCENIE: Występ fenome- 

jasnowidza - telepaty 

w pogoni za milicnem 
Nad program: Doskonały dodatek śpiewno-muz. ilustr. prześl. nastrojow. widok p t Romens santymentałny 

CENY od 25 gr., parter dz. 60 gr. — Nestępny program: Akordy miłości 

Władźia ZWIRLIC 

7 udziałem genialrepo Lucjeno- 
Albertini i vsoczej Elzy Temary 

W programie: Odgadywsnie myśli, 
trafne odpowiedzi 1a pytania it.p. 

  

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ai. Wielka 42, tel. 5-28   CENY od 30 gr. Nadzwyczajny podwójny program: 

1) Najpogodn. i najweselszy film wszystkich czasów 

ustach całego Wilna. 
2) Kró! Konferans , słynny F. Jarossy 

Na zachodzie nie było tak źle 
Arcykom. perypetje 2-ch dzieln. wojak. podczas W. Wojny. Rozkoszna piotenka tego filmu „lwcnne* będzie na 

w olśniew.-przepyszne: rewji angielskiej przemawia z ekranu 
w języku poiskim. Śpew! Muzykal Początek o godz. 1-ej 

  

wartościowe 

  

6678 

OSTRZEŻENIE! 
2. Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje malo- 
PORĘ iwo w używane butelki „Patent“ 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- B 
simy uwažač przy kupnie prawdziwego wszechšwiatowej sławy 

PIWA ŽYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 

  

  

   

a su) 

GWARANTOWANY ŚRODEK IZOLACYJNY 

Hydrofuge „Castor“ 
jest do nabycia w 

B.-H. M. JANKOWSKI 
Wilno, Św. Jańska 9 

REYES ZOWITDNRA 

ODCISKI 
zgrubiatą skórę i brodawki 
usuwa bez bólu i bez: 
powrotnie znanyod 12 wieku 

      

Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

JJ MA A M UA 

  

PISMO CODZIENNE 

Kurjer Wileński 
Niezależny Organ Demokratyczny 

Wilno, Jagieliońska 3. 

Rzdakcja — tel. 79 3 

Administracja — tel. 99 

Pismo nasze dziś czyta każdy obywatel nie- 

tylko na Wileńszczyźnie, ale w całej Polsce i za- 

granicą, więc ogłaszaj się tyłko w niem, a kli- 

jentelę napewno zyskasz. 

Ji O i i AM A M 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy vl. M. Pohu- 
lanka 13, na zasadzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, 
iż w dniu !9 lipca 1932 r. o godz. I0-ej rano w Wil- 
nie przy ulicy Wielkiej 66, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej w drugim terminie majątku ru- 
chomego, należącego do Samuela Karkhńskiego, skła- 
dającego się z pspieru, stalówek i in przyborów piś- 
miennych, oszacowanych na sumę !064 zł na zaspo- 
kojenie preteneji Górnośląskiej Fabryki Papieru i 
Celulozy w sumie 2000 zł. z %% i kosztami. 

552/V1 Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

/ POT 

  

Qd roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Mebie 
jadxins, syvialūs I g2- 
binetowe, kredensy, 

stoły, azsfy, łóżka 11.0. 

Wsykwiatne, Mocna, 

NIEDROGO, 
ma fogodnyth Wafaneach 

| 
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   ( OE asc 1 KA RATY. 
у new iiezasagiory 5d %: wieku NADESZŁY NOWOŚCI, 

SUBORYN 
Z SITKIEM 

FABRYKA _ CHEMICZRO- FARMACEUTYCZNA 
„AP.KOWALSKI“ wanszawa 

27 \МАОА'! WYSTRZEGAĆ SIĘ, nadiapowniciw ° 

RABKA 
SOLANKI JODO-BROMOWE, BOROWINA, 

INHALACJE, HYDROPATJA. 

      
  

ZDROJOWISKO 
DLA DZIECI 
I DOROSŁYCH 

  

eny bardzo umiarkowane. Wszelkich infor- 

macyj udziela KOMISJA ZDROJOWA w RABCE IAEA AVA!     

  

   

  

| A | 
IAR 

   
       

FABRYKA CHEM= FARMACEUTYCZ! 
„AD.KOWALSKI”, waRSZAWA 

  

    

  

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener 
narządów moczowych 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. w=nerycz- 
ne, narządów moczowych 
odg 12--2 i 4—6 wiece: 

Mickiewicza 24, tel. 277 

M Kenigsherg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
; moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4. 
telefun 10-90, 

od godr. $—i2 t 4—8. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ui. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, 

niedziela 9—1. 
BY AS EYE 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 

i moczorłciowe 

Wilenska 7, tel. 10-67 
Gd od S LS 48 

  

  

  

Akuszerka 

Marja Lakaarov 
przyjmuje od9 do 7 wiec: 
ulica Kasztanowa 7, m. * 
W. Z. P. Nr. 69. | 852 

Uczeń 8 kl. gimn. 
udziela korepetycyj w za- 
kresie 7-u klas gimnazjum 
z polskiego, matematyki, 

francuskiego i łaciny. 
Dowiedzieć się: Antokol- 

    ska 8-a, m. 2, od 3—4 pp.   

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła si 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowską 

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

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet koameitycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bro= 
dawki, kurzajki i wągry, 
W.Z.P. 48. 8323 

  

  

  

+ 2 
Nieruchomość 

w śródmieściu od 2-ch ulie 
tuż przy Mickiewicza 

do sprzedania 
Reflektanci zechcą skła 
dać oferty z adresami podi 

„Bez pośrednictwa" 
w redakcji „Kurjera W.” 

(Jagiellońska 3: 
  

Poważne 
wydawnictwo 

poszukuje kierowników 
filij we wszystkich mias= 
tach Polski. Zgłosz. do 
„Przegłądu Światowego” 
Dąbrowa Górn., uł 3-g0 
Maja Nr 9, sub. „Wydaw- 

nictwo* 

Pożyczki: 
1000, 2000, 3000 i 50064 
dolarów am. udzielę pod: 
dobrą gwarancję. Zgłosz.. 
tylko poważne do „Przre- 
glądu Światowego*, Dąb- 
rowa Górn.. 3-go Maja 9.. 
sub. „Amerykanin*. Na. 
odpowiedź załącz. znacz.. 

Kostjumy 
kąpielowe. ' Składnica. 

  

  

rzem. Kapelusz niosła w ręku. Rozpię- 

ty płaszcz zsuwał się z ramion. 

Poprosiłem ją abu usiadła i rze- 
kłem: 

— Ostrzeżono mnie przed panią. 

* Podniosła na mnie oczy. Nie była 
uśmiechnięta, a jednak w twarzy jej 
jaśniał uśmiech. Zorjentowałem się, że 
obserwuje mnie bez ceremonji. Jestem 
do tego przyzwyczajony, tylko, że zaz- 
wyczaj obserwacja jest dyskretna. Ale 
i ja przyglądałem się jej zupełnie ot- 
warcie. 

Siedziała na krawędzi krzesła. By- 
ła drobna i zgrabna. Trochę pulchna. 
Maleńkie ręce trzymała splecione na 
kolanach, małe stopy w eleganckich 
bucikach jedną przy drugiej, jak w 
pozycji na baczność. Twarz miała po- 
spolitą, lecz miłą, cerę smagłą, długie 
bronzowe włosy, sczesane gładko z 
czoła — przyprószone trochę siwizną. 
Szczupłość twarzy nie godziła się z 
pulchnością całej postaci. Sposób trzy 
mania głowy świadczył o bystrej czuj- 
ności. Oczy piwne o sympatycznym 
wyrazie, patrzyły z pod brwi także już 
naznaczonych siwizną. 

Zadałem sobie pytanie, ile też mo- 
gła mieć lat. Sądząc po włosach — 
najmniej 40, po oczach — dużo mniej. 

— Przepraszam — rzekła — pan 

jest naczelnikiem tego więzienia? Nie 
spodziewałam się... 

— Naturalnie, proszę pani — od- 
parłem. — Nie jestem podobny do na- 
czelnika w Irvingu. 

— Pan musi być młody? — zapy- 
tała i zaraz się zmieszała, — przepra- 
szam. 

— Ale cóż znowu — rzekłem. — 
Nie ma mnie pani za co przepraszać 
Wszyscy są tego zdania, tyłko pani 
pierwsza powiedziała mi to w oczy. 

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

  

W każdym razie nie przyszła pani tu- 

taj po to, żeby pytać o mój wiek? 
— Nie, panie naczelniku — odpar- 

ła, opanowując prawie niedostrzegalne 
drżenie twarzy. — Jestem, jak pan 
wie, z Kobiecego Związku Prasowego. 
Zwiedzam więzienia, zwiedziłam już 
ich wiele i zwiedzę jeszcze więcej. 
Chciałabym... 

Spojrzała na mnie i urwała. 
— Pan naczelnik o tem już wie? 

— Wiem, pani. — Wyłowiłem z 

kosza list od kolegi z Irvingu: rozpro 

stowałem i podałem jej przez biurko. 

— Powiem pani w zaufaniu, że w Ir- 

vingu nie zrobiła pani dobrego wraże- 

nia. 
Przeczytała, zacisnęła usta, chociaż 

w oczach jej mignął cień zawodu. Od. 
dała mi list i rzuciłem go zpowrotem 
do kosza. 

— Rozumiem — rzekła. — A więc 
i pan naczelnik jest przeciwko mnie? 

— Proszę pani, rada kolegi z Ir- 
vingu nie może być dla mnie rozka- 
zem. Mam nad tem więzieniem pełną 
władzę. Z drugiej strony nie mogę nic 
dla pani zrobić. Chce pani zwiedzić 

całe więzienie i zobaczyć wszystkich 

więźniów ? 
Skinęła głową. 
— Tak, panie naczelniku. 

— Dużo pani żąda. Czy pani wie, 

że we Franklinie jest przeszło sześciu- 

set więźniów? Jestem odpowiedzialny 
za nich i za ogólny porządek. Nie mogę 
przeto pozwolić pani na indywidualne 
konfrontacje, które mogłyby naruszyć 
dyscyplinę, lub wpłynąć ujemnie na 
bezpieczeństwo. Ale jeżeli mi pani po- 
wie, jaki jest motyw prośby pani, to 
może udzielę specjalnego pozwolenia 
w granicach regulaminu- 

— Panie naczelniku, ja nie chcę 
buntować więźniów. Nie chcę z nikim 

sportowa. Wileńska 10. 

rozmawiać. Chcę ich tylko zobaczyć. 
ale nie razem, tylko każdego zosobna. 

— W jakim celu, pani? 
— Między innemi w celu złożenia 

anonimowemu towarzystwu raportu © 

więźniach, zasługujących na specjalną. 
opiekę, a w razie zwolnienia — na po- 
moc pieniężną. 

W takim razie, niech pani lepiej 
przejrzy zapiski więzienne o sprawo- 
waniu się pensjonarzy. Przecież pani 
nie pozna na oko, który z nich zasłu- 
guje na specjalną opiekę i czy jej wo-- 
góle potrzebuje. 
— Zapiski więzienne przydadzą mi 

się ogromnie: panie naczelniku, ale: 
wpierw muszę zobaczyć więźniów na 
własne oczy. 

Odpowiedziałem bez ogródek, że 
nie rozumiem jej żądania i że z zasa- 
dy nie narażam więźniów niepotrzeb- 
nie na ludzką ciekawość. 

Na te słowa wyprostowała się szty- 
wno i ręce jej zacisnęły się w pięści. 

— Proszę pana, pomogłam już bar: 
dzo wielu skazańcom. Niech pan to» 

zrozumie. Naczelnik z Irvingu nie: 

wspomina o tem w swoim liście, ale: 
w jego więzieniu znalazłam sześciu 

biedaków, zasługujących na pomoc.. 

która ich nie ominie. 

Nie odpowiedziałem. 
— Więc, panie naczelniku? — za- 

pytała który z nich umrze pierwszy. 
cznie do tej chwili maskowanym. 

Nie wiedziałem co odpowiedzieć. 

a może tylko udawałem sam przed 

sobą. Ale potrząsnąłem głową. 
— Dlaczego nie?! — wykrzyknę- 

ła. — Wszakże wolno zwiedzać wię- 
zienia. Regulaminy tego nie zabrania 
ją. Czy pan się obawia: że mam przy 
sobie broń, albo narkotyki? 

(D. e. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


