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Berlin pod znakiem 
mundurów i znaczków. 

Berlin, w Нреи 1932 

Mam pod ręką gazetę kowieńską, 
w której umieszczona jest następują- 
ca fotografja: w nocy na uliey Berlina 

patrole policyjne. Jeden policjant re- 

flektorem oświetla przechodniów, dru 

gi rewiduje, szukając broni. Przechod 
nie chodzą ze złożonemi w tył ręka- 
mi. Napis u dołu fotografji oznajmia, 
że po godzinie 11-ej wszyscy przechod 
nie winni chodzić w Berlinie z zało- 
żonemi w tył rękami!... 

Nie wiem skąd szanowna gazeta 
wydostała tę fotografję. Lecz jest to 
przecież — bzdurstwo! Odkładam z 

uśmiechem gazetę na stronę — cóż za 

głupstwa piszą zagranicą o stosun- 

kach panujących obecnie w Niem- 

czech... Ustawiczne telegramy w ga- 

zetach o bójkach i kłótniach stworzy- 
ły, prawdopodobnie, w pewnych ko- 
łach mniemanie, że na całe obecne ży- 
cie tutaj składają się wyłącznie dzia- 
łania wojenne. W rzeczywistości jest 
bardzo daleko od tego. Na prowincji, 
miejscami coprawda, można mówić 
już o otwartej wojnie domowej. W 
Berlinie wszakże życie zewnętrzne 

płynie narazie mniej lub więcej nor- 

malnie. Kina zamykają się, obiady do 
mowe tanieją. Owoce są tanie. W skle 
pach targują. Cukiernie są otwarte. 
Przepełnione są lokale, gdzie sprzeda- 
ją łody po 5 i 10 fenigów porcja. 
Ruch tramwajowy i autobusowy od- 

bywa się normalnie. słowem, życie pły 

nie, jak zwykle. W niedzielę tłumy lu 
dzi z kostjumem kąpielowym i prze- 

Ścieradłem pod pachą zdążają do je- 

zior, które tak pięknie obfitą taśmą 
otaczają wielomiljonowe miasto. 

W tym spokojnym obrazie codzien 

nego życia jedynie mundury i znaki 

wojenne wskazują na to, że nie jest 

zupełnie spokojnie. Zresztą, nie wszy- 

stkich obywateli w mundurach ze zna 

kami wojennemi cechuje wojowniczy 

temperament. Pewien znajomy ku- 
Piec żydowski opowiedział mi ze zdzi- 

Wieniem następujący epizod: „Wsia- 

dąm do tramwaju; siedział tam hitle 
Towiec w mundurze bronzowym. 
Chciałem już opuścić wagon, gdyż czy 
tałem w prasie, że wyrzucają Żydów 
2 wagonów, lecz on wstał, mile mi się 

ukłonił i ustąpił swoje miejsce! Cóż, 

Pan na to?“ C6ž možna odpowie- 

dzieć na to, że młody człowiek miast 
tego by pobić starca, ustąpił mu swe 
miejsce? — Dwadzieścia lat temu u- 

ważalibyśmy, że jest to zupełnie zro- 

zumiałe. Obecnie należy podziwiać 

takie wydarzenia... 
W cukierni Zuntza na Tanenizien- 

strasse widziałem jakos mlodego hi- 

tlerowca w mundurze bronzowym z 

czarnemi paskami, na których widnia 

ła cyfra 26 (Sturm 26), siedział w to- 

warzystwie ładnej blondynki. Czego 

właściwie szukał młody człowiek w 

mundurze bronzowym w cukierni by- 

Najmniej nie aryskiej, którą odwiedza- 
Ją przeważnie i wyłącznie maklerzy 

żydowscy? Nic szczególnego. Popro- 

stu chciał w towarzystwie swej damy 

pokazać swój nowiuteńki mundur 

(jak z igły) w cukierni na jednej z 

Pryncypalnych ulic Berlina (Tanen- 

tzienstrasse odpowiada ulicy Mickie- 

wicza w Wilnie). Istotnie, trudno nie 

zrozumieć owego młodzieńcz — wczo 

Taj bezrobotnego pomocnika w apte- 

ce, a dziś eleganckiego wojskowegy 

  

  

Damy oddawna pociąga mundur... 

To też wielu ubrało mundur bronzo- 

wy, by się podobać... damom. tlitle- 

rowiee flirtował ze swą damą serca, 

a żydowscy maklerzy w różnych ję- 

zykach świata szwargotali o przeka- 

zie waluty i innych operacjach, jak- 

gdyby byli nie w Berlinie hitlerows- 

kim lecz gdzieś na Nalewkach w War 

szawie. I wszyscy byli zadowoleni. 

Zresztą ja i mój współbiesiadnik by- 

liśmy niezadowoleni bowiem trudno 

jest rozmówić się w takim gwarze. 

Obecnie gdy wyrcby przemysłu 

konfekcyjnego coraz więcej wypiera- 

ją indywidualną pracę krawca, gdy 

firma S. S. ubiera pół Berlina, za- 

miłowanie do mundurów i znaczków 

jest psychologicznie zrozumiałe. Trze 

a przecież czemkolwiek bądź wyróż- 

nić się z szarej masy. Kto nosi koszu 

lę bronzową ten uważa siebie nieomal 
za nadczłowieka. Strona przeciwna 

— koszule zielone „żelaznego frontu* 

nie dysponuje 60-ciu miljonami marek 
na umundurowanie swych członków, 

jak hitlerowcy (400.000  raundurėw 

po 150 mk.). Potentaci żelaza i węgla 
nie obdarzają ich swą sympatją. A 
więc chociaż liczba zwolenników ż 
laznego frontu dwukrotnie przewyż- 
sza liczbę członków hitlerowskich bo- 
jówek, koszule zielone rzadko spoty- 
kane, ich członkowie muszą na włas- 
ne koszta zdobyć sobie umundurowa 
nie, Zato narówni z Hackenkreutz'em 
hitlerowców błyszczą znaczki ich 
przeciwników: trzy strzałki żelazne 
żelaznego frontu i czerwona chorą- 
giewka na białem tle „butifa*) ko 

munistów. 
Ciekawy jest podział tych i drugich. 

W zachodnich dzielnicach miasta, 
gdzie przeważają klasy majętne, mun 
dury bronzowe i ostro wykończone 
krzyże, (jak i w wiejskich ośrodkach 
Niemiec) ukazują się na każdym kro- 
ku. Tutaj „Heil Hitler“ stalo się tra- 
dycyjnem powitaniem, którego prze 
milczenie jest niekiedy równoznaczne 
z policzkiem. Inaczej w północnych i 
wschodnich dzielnicach, zamieszka- 
łych przez robotników. Tutaj każdy 
trzeci obywatel nosi znaczek żelazne- 
go frontu lub komunistów. A zamiast 
„Heil Hitler* słyszy się powitanie: 
„Freiheit* lub „„Rot Frant*. Właśnie 
dlatego, że w dzielnicach burżuazyj- 
nych przeważają hitlerowcy, a w dziel 
nicach robotniczych — ich przeciwni 
cy, hitlerowcy urządzają swe demon- 
stracje dla postrachu przeciwków w 
dzielnicach robotniczych, a robotni- 
cze partje — w dzielnicach burżuazyj 
nych. Rezultatem podobnych wycie- 
czek są nieuniknione starcia. 

Policja po swojemu im współdzia- 
ła. Tak np. robotnicy, dowiedziawszy 
się o mającej się odbyć demonstracji 
w ich dzielnicy, stawiają barykady. 
Policja zaś nie znajduje lepszego za- 
jęcia, jak znosić te barykady, by uto- 
rować drogę demonstracji hitlerow- 

skiej, która niezawodnie zderzy się z 
ludnością miejscową. Oczywista, że 
policja nie jest obowiązana tolerować 
barykady. Lecz pocóż tolerować tego 
rodzaju prowokacyjne demonstracje? 
Jest rzeczą zrozumiałą, że gdy ude- 
korowani wrogiemi znaczkami spoty- 
kają się, wówczas łatwo powstaje kon 
flikt. Niekiedy sprawa ogranicza się 
jedynie do policzkowania, niekiedy 
kończy się strzelaniną z zabitymi i 

rannymi. 
Narówni z owemi przypadkowemi 

potyczkami wrogich ugrupowań pow- 
stają napady zorganizowane. 

Łącznie z tem powstała w wielu do 

mach samoobrona, odbywająca w no 

cy dyżury. Nie wszystko to dotyczy 
wrogich stron Neutralny obywatel, o 
ile nie wyróżnia się specyficznie ży- 
dowską lub egzotyczną powierzchow 
nością w większości wypadków ni- 
czem nie ryzykuje. Chyba że padnie 
ofiarą jakiejś błędnej kuli. Lecz i an- 
tysemickie ekscesy ilościowo się tu- 

szują w porównaniu z wojowniczemi 

działaniami wrogich stronnictw. 

Dr. G. W. 

    

  

Spór o tereny na Grenianėji. 

OSLO. 19. 7. (Pat). W związku z 
zatargiem dunsko - norweskim o te- 
reny na Grenlandji rząd duński w dn. 
14 b. m. zakwestjonował podstawy 
prawne okupacji Norwegji w Gren- 
landji południowo-wschodniej i oś- 
wiadczył, że uważa to posunięcie rzą- 
du norweskiego za naruszenie swych 
praw i pogwałcenie istniejącego stanu 
prawnego. Rząd norweski przedstawił 
sprawę Stałemu Trybunałowi Sprawie 
dliwości Międzynarodowej, podkreś- 

lając, że przynależność spornego tere 
nu do Norwegji ma słuszne podstawy 
prawne i że teren ten podlega w dal- 
szym ciągu panowaniu Norwegji. Rów 
nocześnie rząd norweski zwrócił się 
do Trybunału Haskiego z prośbą, aby 
zgodnie z obowiązującemi zasadami 
odwołał się do rządu duńskiego, wzy 
wając do zaprzestania jakichkolwiek 
aktów gwałtu w stosunku do emigran 
tów norweskich na spornem terytor- 
jum. Rząd norweski w tym, tak jak 
zwykle, wydał swoim organom w 
Grenlandji polecenie jak najlepszego 
obchodzenia się z tamtejszymi wy- 
chodźcami norweskimi. 

.Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

W niemieckim kotle. 
Krwawe zajścia w Niemczech 

sprowokowali komuniści. 
BERLIN. 19. 7. (Pat). Urzędowo 

stwierdzają, iż w większości wypad- 
ków krwawe zajścia wczorajsze były 
były sprowokowane przez komunis- 
tów. Dwie dalsze osoby zmarły w szpi 
talu i tem samem liczba zabitych pod. 
niosła się do 14. 

Nim ogłoszono wydany dziś zakaz 
demonstracyj, zanotowano szereg dal 
szych zajść o krwawym przebiegu. W 
miejscowości Gross Rosen pod Strzy- 
głowem, na Śląsku niemieckim, dosz- 
ło do krwawego starcia zniędzy hitle- 
rowcami a członkami Żelaznego Fron- 
tu, Jeden hitlerowiec zabity, trzy 050 
by zaś odniosły ciężkie rany. 

Ponadto jest kilka osób lżej ran- 

nych. W Euskirchen doszło do bójki 
między hitlerowcami a komunistami. 
Policja aresztowała 10 komunistów, 
konfiskując większe zapasy broni. Po 
zatem po pogrzebie dwóch ofiar zabu 
rzeń bezrobotnych pod Hanau ucze- 
stnicy konduktu żałobnego zaatako- 
wałi dom jednego z żandarmów, który 
w odpowiedzi dał kilka strzałów, za- 
bijając dwóch osobników i raniąe cięż 
ko kilku innych, W godzinach wie- 
czornych mimo ogłoszenia zakazu de- 
monstracyj usiłowano w innych dziel 
nicach Berlina urządzać zgromadze- 
nia pod gołem niebem. Policja kilka- 
krotnie interwenjowała, rozpraszające 

opornych. 

Demonstracje komunistyczne w Lipsku. 
LIPSK, 19. 7. (Pat), — Demonstrowało 

tu w niedzielę pod hasłem walki z faszyz- 
mem około 60 tysięcy komunistów. Pochód 
przeszedł również około kosulatu polskiego, 
przed którym wznoszono wrogie okrzyki — 
Do zebranych tłumów. przemówił przywódca 
komunistów, atakując  przedewszystkiem 
rząd obecny oraz narodowych socjalistów, 
którym proletarjat niemiecki wypowiada bez 

względną walkę. 
Dzień 31 lipca — oświadczył jeden z 

móweów — będzie dniem czerwonego trium- 

iu, albo naszej zagłady. 
Zwyciężyć musimy! Manifestacja miała 

przebieg względnie spokojny. Do drobniej- 
szych starć doszło jedynie na przedmieściu. 
W. środy, czwartki i piątki obowiązuje zakaz 
pochodów demonstracyjnych, 

Z KONFERENCJI ROZBROJENIOWEJ. 
Debaty nad tekstem rezolucji Benesza. 

GENEWA (Pat). Podstawą roko- 
wań, które toczą się obecnie w Gene- 
wie, celem ustalenia tekstu rezolucji, 
mającej zamknąć pierwszy okres prac 
konferencji rozbrojeniowej, jest w 
dalszym ciągu tekst, opracowany 
przez Benesza. Jednakże tekst ten ule 
ga ciągłym zmianom. Z pierwotnej re- 
dakcji skreślono w ostatnich dniach 
kilka najważniejszych ustępów, które 
mają być zastąpione innemi formuła- 
mi. Do chwili obecnej uzgodniony jest 
między delegacjami wstęp, mówiący 
o istotnej redukcji zbrojeń i witający 
serdecznie projekt Hoovera, którego 
główne wytyczne mają służyć za pod 
stawę decyzji konferencji. 

Dalej rezolucja stwierdza istnienie 
porozumienia co do ograniczenia cię: 
żaru czołgów i kalibru ciężkiej art; 
lerji oraz zakazu wojny chemicznej i 
bakterjologicznej. 

Zredagowana jest również część 
rezolucji, omawiająca przyszłe prace 
konferencji, przyczem przewidziane 
jest, że prezydjum zbierze się w dru- 

   

Usuwanie 

GENEWA. 19. 7. (Pat). Herriot 
przyjął dziś na dłuższej konferencji 
Benesza i omawiał z nim redakcję pro 
jektu rezolucji. Wydaje się, że trud. 
ności które pozostają do rozwiązania, 
celem ułożenia projektu, któryby 

giej połowie września, a komisja głów 
na najpóźniej w cztery miesiące po- 
tem, t. j. w styczniu. 

W międzyczasie prezydjum miało- 
by przygotować dalsze prace konte- 

rencji. 

Zalecone jest również przedłuże- 
nie o 4 miesiące upłyvającego w dniu 

1go listopada rozejmu zbrojeń. 

Wreszcie ustalona jest formuła, 
według której rezolucja nie przesądza 
żądań politycznych, wysuniętych 
przez różne delegacje. Formuła doty- 
czy w szczególności niemieckiego żą- 
dania uznania równości praw Niemiec 
w dziedzinie zbrojeń. 

Przedmiotem rokowań są obecnie 
kwestje lotnictwa bombardującego, 
ograniczenia wydatków wojskowych 
oraz kwestja efektywów, t. zn. najważ 
niejsze zagadnienia. Formuły, które 
pierwotnie figurowały w projekcie Be 
nesza, a które nie uzyskały jednomyćl 
ności, zostały usunięte, a nowe jesz- 
cze nie są ustałone. 

trudności. 
mógł być przyjęty przez wszystkie de- 
legacje, będą w najbliższym czasie u- 
sunięte. Po konferencji z Beneszem 
udał się Herriot na posiedzenie dele: 
gacji francuskiej, a następnie złożył 
wizytę Hendersonowi. 

Propozycja delegacyj amerykańskiej i angielskiej. 

GENEWA. 19. 7. (Pat). Delegacje 
amerykańska i angięlska zapropono- 
wały dołączenie do konwencji rozbro- 
jeniowej w formie aneksu protokółu, 
w którym państwa — sygnatarjusze 

zobowiązałyby się popierać myśl roz- 
brojenia moralnego w ramach włas- 

nego prawodawstwa narodowego w 

dziedzinie nauczania, widowisk i rad- 

jofonji. 

Słuszne zastrzeżenie. 

GENEWA. 19. 7. (Pat). Delegacje 
brytyjska i francuska wyraziły swoją 
zgodę na wprowadzenie do projektu 

rezolucji o rozbrojeniu punktu o znie- 

sieniu lotnictwa bqznbardującego pod 
warunkiem ustanowienia kontroli 
nad lotnictwem cywilnem. 

Pierwszą fazę prac Konferencji 
rozbrojeniowej doprowadzono de Końca. 
GENEWA. 19. 7. (Pat). Agencja 

Havasa podaje: Obecność całej dele- 
gacji francuskiej w Genewie umożli- 
wiła doprowadzenie do końca pierw- 
szej fazy prac konferencji rozbrojenio 
wej. 

Ustalone obecnie porozumienie 0- 
piera się na wstępie do rezolucji koń- 
cowej, który wysuwa dwie zasady, tak 
drogie delegacji francuskiej. Jedna z 
nich zmierza do istotnej redukcji ca- 
łokształtu zbrojeń lądowych, mors- 
kich i powietrznych, druga zaś głosi 
konieczność zmniejszenia wydatków, 
uciążliwych dla państw. 

Konferencja godzi si ena ograni- 
czenie tonażu czołgów, zniesienie woj 
ny chemicznej i bakterjologicznej о- 
raz na kontrolę zbrojeń przez komisję 
obdarzoną skutecznemi pełnomocnict- 
wami. Natomiast w dalszym ciągu to- 

czy się dyskusja nad sprawą lotnictwa 
i artylerji ciężkiej. Francja domaga 
się utrzymania samolotów bombardu- 

jących, które używane być mogą je- 

dynie na polu walki oraz uniemożli- 
wienie używania aparatów cywilnych 

do celów wojskowych. Żąda również 
zmniejszenia kalibru artylerji lądo- 
wej. 

Druga część projektu rezolucji 0- 

mawia przygotowania do wznowienia 
prac konferencji po fenjach. Wśród 
tych spraw znajduje się zagadnienie 
ograniczenia zbrojeń za pomocą re- 

dukcji wydatków budżetowych oraz 
sprawa rozciągnięcia tych ograniczeń 
na wszystkich, do czego Francja przy- 
wiązuje szczególne znaczenie, ponie- 
waż sama wystąpiła z inicjatywą w 
tej sprawie, nie czekając na decyzję 
Genewy. 

Szczątki hydroplanu Hausnera znaleziono. 
PARYŻ, 19. 7. (Pat). — Z La Corogne 

donoszą. że dostrzeżono na morzu szezątki 
hydroplanu Hausnera pod 42 st. 21 min. sze 
rokości północnej, 24 st. długości zachodniej. 

Prąd niesie hydroplan w kierunku południo 
wym. Okręty, znajdujące się wpohliżu apara- 
tu, otrzymały rozkaz wydobycia go z wody. 

„ Dzienniki 

Krwawe walki trwają. 
BERLIN, 19. 7. (Pat). — Pomimo wyda- 

nia zakazu wszełkich demonstracyj, w da! 
szym ciągu nadchodzą liczne doniesienia o 
krwawych starciach bądź pomiędzy kolum- 
nami agitatorów przedwyhorczych, bądź też 
w czasie zgromadzeń w zamkniętych loka- 
lach. Wi Kolonji doszło do ciężkiej walki 
między hitlerowcami a komunistami, w wy- 
niku której jeden robotnik zmarł, a kilku 
jest ciężko rannych. Donoszą © starciu mię- 
dzy komunistami i hitlerowcami w Elber- 
feld, gdzie kilka osób zostało ciężko ran- 
nych. Pedobne zajścia miały miejsce w Zab- 
rzu. Wi Altonie w ciągu dnia zmarła 15-ta 
ofiara niedzielnych zaburzeń. W. Berlinie 
noe ubiegła miała przebieg niespokojny. Do 
chodziło do starć między policją a członkami 
bojówek radykalnych ugrupowań. 

Komisarz rządu Rzeszy 
dla Prus. 

BERLIN. 19. 7. (Pat). Na jutro 
kanelerz von Papen zaprosił pruskich 
ministrów Hirtsiefera i Seweringa na 
konferencję. Według doniesień prasy 
konferencja pozostaje w ścisłym 
związku, z przygotowywanemi przez 
rząd Rzeszy zarządzeniami w sprawie 
zwalczania rozruchów politycznych. 

ogłaszają wersję, iż rząd 
Rzeszy zamierza jeszcze w ciągu bie- 
żącego tygodnia powołać komisarza 
dla Prus. W związku z tem na uwagę 
zasługuje list przewodniczącego sej- 
mu pruskiego hitlerowca Kerrla do 
kanclerza Papena, domagający się po 
wołania komisarza rządu Rzeszy dla 
Prus na podstawie art. 48 konstytucji 
weimarskiej. Kerrl występuje jedno- 
cześnie z inicjatywą objęcia przez 
rząd Rzeszy do czasu utworzenia kon 
stytucyjnego rządu w Prusach władzy 
policyjnej na obszarze państwa prus- 
kiego, 

BERLIN, 19. 7. (Pat). Centrowa 
„Germania“ w wydaniu na środę, po- 

wołując się na źródła miarodajne, do 
nosi, że rząd Rzeszy postanowił defi- 
nitywnie powołać komiarza dla Prus. 

Komisarz Rzeszy do „wcdobro- 
wolnych kadr pracy". 
BERLIN. 19. 7. (Pat). Na podsta- 

wie rozporządzenia o powołaniu do ży 
cia dobrowolnych kadr pracy, kane- 
lerz Rzeszy, na wniosek ministra pra- 
cy, mianował komisarzem Rzeszy do 
powyższych kadr dr. Syruka, prezesa 
zakładu ubezpieczeń od bezrobocia. 
WAREZ ORKA DEANE CORE PTE 

Nowa Inicjatywa. 

GENEWA. 19. 7. (Pat). W komite 
cie rozbrojenia moralnego delegaci an 
gielscy i amerykańscy przedstawili 
nowy projekt protokółu w sprawie 
rozbrojenia moralnego, który miałby 
być traktowany jako aneks przyszłej 
konwencji rozbrojeniowej. Projekt 
ten zmierza do tych samych celów, co 
układ, który był dotąd przedmiotem 
prac komitetu. Pierwsze czytanie jest 
właśnie całkowicie ukończone. Wo- 
bee tego komitet odesłał projekt an- 
gielsko-amerykański do drugiego czy 
tania swego własnego projektu ukła 
du. Wystąpienie delegacyj amery 
kańskiej i Stanów Zjednoczonych z 
nową inicjatywą w kwestji rozbroje 
nia moralnego świadczy o postępach 
tej tendencji i o wciąż rosnącem zro 
zumieniu konieczności dojścia do 
konkretnych zobowiązań w tej dzie 
dzinie. 

Rozgrywki o wejście do Ligi. 

WARSZAWA. 19. 7. (Pat). Polski 
Związek Piłki Nożnej ustalił już ka- 
lendarzyk spotkań o wejście do Ligi. 
Rozgrywki odbywać się będą w 4 gru 
pach. Do pierwszej grupy — północ 
nej — należy Warszawa, Pomorze i 
Poznań. Do drugiej grupy — połud 
niowo - zachodniej — należą Śląsk 
i Kraków. Do trzeciej grupy—wschod 
niej — należą Lwów i Wołyń. Wresz- 
cie czwarta — północna — składa się 
z Wilna i Brześcia. 

Rozgrywki rozpoczną się 21 sierp 
nia i mają się zakończyć 25 września. 

a 

Przewóz towarów nakolejach 
Według ostatnich danych statystycznych 

Polskie Koleje Państwowe przewiozły w pier. 
szym kwartale r. b. ogółem 10,554.000 tonn 
towarów. Z ogólnej liczby towarów 6.505.000 
tonn nadano do przewozu wewnątrz kraju, 
2,054,0000 t. do. portów, 946.000 tonn do wy 
wozu granicę, 109,000 tonn przejęto z portów 
111,000 tonn z zagranicy, oraz 829,000 tonn 
szło przez Polskę tranzytem. 

Na ogólną liczbę przewozów  8.986,009 
tonn stanawią przewozy handłowe zwyczaj- 
ne, 119,000 tonn, przewozy handlowe poś- 
pieszne, 1,321,000 tonn przewozy gospodarcze 
kolejowe, oraz 128,000 tonn przewozy woj- 
skowe. 

Lakomiczny dziennik 
ekonomisty. 

Wi obliczu zamykania się fabryk i redu- 
kowania i tak już głodowych płac robotni- 
czych fala strajków zaczyna coraz silniej 
wzbierać. 

W: Pabjanicach w fabryce Krusche—En- 
der wobec wymówienia pracy 1700 robotni- 
kom oraz wobec zamierzonej redvkcji płae 
akordowych wybuchł strajk włoski. Robotn'- 
cy w liczbie 3.500 zajęli budynki fabryczne 
i nie opuszczają ich. W: Zawierciu robotnicy 
zajęli fabrykę Hulszyńskiego, domagając się 
pracy i należytej płacy. Robotnicy zagłębia 
naftowego w Małopolsce grożą strajkiem ge 
neralnym na wypadek dalszego pogarszania 
warunków płacy i pracy. 

Pracownicy umysłowi też mają o czem 
dysputować. Rada Zarządzająca Związku 

Zakładów Ubezpieczeń Pracowników Umys- 
łowych uchwaliła projekt noweli o ubezpie- 
czeniach. Między innemi przyznaje on pra- 
wo do renty pracownikom, którzy ukończył: 
60 lat życia wyczerpali świadczenia z tytułu 
braku pracy i pozostają nadal bez pracy. 
Wzamian za to przewiduje się szereg Ogra- 
niczeń a więc obniżenie z 40 proc. na 30 
proc. renty ubezpieczających się w ciągu 3 
lat i obcięcie jednorazowych odpraw do po:    

Mimb że Danja zalicza się do najuczciw 
szych i najporządniejszych krajów — słynie 
ona z olbrzymiej ilości świń. Kryzys tępi 
świństwo. Danja to też oczuła. Świnie duń- 
skie w wieku od 2 do 4 miesięcy zarejestro. 
wały się w ostatnim spisie na 20 czerwca r. 
b. w liczbie 1,708,000 wykazując w porówna 
nie ze styczniem r. b. zmniejszenie się o 
11,9 proc. Świń poniżej 2 miesięcy zanotowa- 
no 1,480,000 t. j. o 9,5 proc. mniej, świń po- 
wyżej 4 miesięcy zanotowano 1,203,000 t. j. 
o 8,9 proc., — macior prośnych — 338,0% 
czyli o 4,8 proc. mniej, wreszcie knurów -= 
29,000 t. j. o 3,3 proc. mniej niż w styczniu 
r. b. Tak więc bekoniarze nasi a u nas 

w Wileńszczyźnie p. Wagner w W. Solecz- 
nikach mogą się cieszyć. Ich najpoważnie:- 
szy świński konkurent na rynku angielskim 
redukuje znacznie swą produkcję. To też 
polski bekon zaczyna być regulatorem cen 
bekonów importowanych do Anglji. Ubėj 
duński świń wyniósł w ub. tygodniu 120,000 
szutk, ubój polski — 21,000, przyczem do 
Anglji wysłano w ciągu tygodnia 10,739 ha- 
lotów polskiego bekonu Polskie świnie im- 
ponują nietylko Anglikom ale i Sowietom, 
które ostatnio wyraziły chęć zakupienia 19 
tys. sztuk. 

* * * 

Czerwiec przyniósł nam dalszą znaczną 
zniżkę cen hurtowych i detalicznych. Wi sto- 
sunku do miesięca maja zniżka ta wynosi 
6,5 proc, przyczem artykuły rolne spad'y 
o 12,5 proc., artykuły zaś przemysłowe tyl- 
ko o 2 proc. Widać że kartele robią swoje 
i przeklęte dla rolnika nożyce znów się roz 
twierają. 

* * * 

Obieg pieniežny w Polsce kurczy się na- 
dal. Na dzień 30 czerwca b. r. wyraża się 
on cyfrą 1369 miljonów złotych, co w porów- 
naniu z czerwcem ub. roku wykazuje spadek 
o 100 miljnoów. 

* = * 

  

Zbliža się nowa fala miedzynarodowego 
potanienia pieniądza. Anglja i Szwajcarja 
mają obecnie najniższą oficjalną stopę dys- 
kontową na świecie, gdyż wynosi ona 2 proc. 
w stosunku rocznym. Mimo to banki szwaj- 
carskie nie mogą się obronić od przypływu 
kapitałów zagranicznych. 

Par: a finansjera spodziewa się dalsz: 
go obn a stopy dyskontowej w Ang 
do 1 i pół proc. Również Ameryka chce św: 
ja stopę obliżyć do 2 proc. Obecnie Stany 
Zjednoczone i Francja mają dyskonto w 
wysokości 2 i pół proc. 

    
     

    

  

Dla eksporterów produktów rolniczych i 
hodowlanych sytuacja staje się coraz gorsza. 
Ostatnio Holandja, popierając krajowy prze 
mysł mleczarski wstrzymała zakupy masła. 
Francja wprow: kontyngenty przywo- 
zowe na kartofle i jarzyny, przyczem Polsce 
na lipiec przypadł kartoflany kontyngent ty! 
ko do wysokości 300 q. Również Austrja og- 
łosiła drugą listę zakazów przywozu. Austr 
jacy mają już teraz jeść tylko własne jaja. 
Traci na tem Polska, bo dotychczas pokrywa 
ła ona 40 proc. zapotrzebowania austrjackie 
go. Jedynie jeszcze Włochy nie mają ambi- 
cyj zjadania własnych jaj i w ciągu pierw- 

szego kwartału r. b. importowały 132,000 
kwintali wobec 75000 kwintali w 1931 r. — 
Polskie jaja ujęły Włochów dobrem opak»- 
waniem oraz selekcją. 

* * 
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Sowiety ciągle walczą z przerwami i nie- 
dowypełnieniami piatiletki Mocno odstaje 
od planowanych norm ciężki przemysł w 
szczególności wydobycie węgla oraz produk- 
cja żelaza i stali. Również nie wyciąga pot- 
rzebnych cyfr przemysł obuwiany. Zamiast 
projektowanego wzrostu produkcji obuwia 
o 32 proc. w stosunku do 1 kwartału 1931 
r. zwiększono produkcję tylko o 9 proc. 
„Niedysproporcje'* pierwszego kwartału przv- 
krywają Sowiety nowemi perspektywami pro- 
dukcji i nowemi fabrykami. I tak w zakła- 
dach „Stał' w Taganrogu ukończono budo- 
wę trzeciego martenowskiego pieca; na Ura- 
lu w czełabińskich kopalniach uruchomiono 
nowy szyb węglowy z rocznem wydobyciern 
900,000 tonn, a.w Jarosławlu puszczono w 
ruch pierwszą fabrykę syntetycznego kau- 
czuku. Pozatem idą gorączkowe przygotowa- 
nia drugiej piatiletki. Do 15 sierpnia mają 
złożyć wnioski poszczególne rządy republik, 
sowieckich, do dnia zaś 20 września „Gos- 
płan* przedłożyć ma związkowej Radzie Ko- 
misarzy gotowy projekt pięcioletniego planu 
dla całego $. $. В. В. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
WALUTY i DEWIZY: — Dolary 8,87 — 

8,98 — 8,89. — Paryż 34,99 — 35,08 — 34,90 
Berlin 212,11. — Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROC.: — 3 proc. pożyczka 
bud. 36 — 35,84 — 36. 4 proc. pożyczka 
inwest. 94 i pół. 4 proc. dolarowa 47,60 — 
47,50 — 47,60. 7 proc. stabilizacyjna 47,25, 
47,75 — 47. 8 proc. LZ. BGK. i BR. obl. BGK 
94. — 8 proc. obl. bud. BGK. 93. 4 i pół 
proc. ziemskie 35. 4 i pół proc. warszawskie 
45,75. — Tendencja niejednolita.
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Tragedja ,„Prometeusza'“'. 
7 b. m. doniosły pisma o zatonię- 

ciu francuskiej łodzi podwodnej „Pro 
methee*. Ze względu na niedawną 
stosunkowo katastrofę angielskiej 
„M 2“, tragedja „Prometeusza“ nabie 
ra specjalnego charakteru. Dotąd z re 
guły. ginęły w katastrofach samoloty. 
Dwie przedzielone krótkim jeno od- 
stępem czasu katastrofy łodzi podwod 
nych przypomniały niejako, że i w 
wodzie stalowe narzędzia wojny zda- 
ja się podłegać prawu przedwczesnej 
zagłady w stopniu mało bodaj mniej- 
szym od statków powietrznych. Ni- 
niejszy szkic ma właśnie na celu uza- 
sadnienie tej smutnej prawdy. 

Katastrofy łodzi podwodnych roz 
poczęły się niemal jednocześnie z wy 
nalezieniem tego rodzaju statków. Ar 
chiwa angielskiej marynarki wojen- 
nej z lat przed — i powojennych kry- 
ja niejeden tragiczny szczegół w tym 
względzie. Tąk więc np. uległy kata- 
strofom niemal wszystkie łodzie pod- 
wodne z serji A. /W r. 1904 zatonęła 
łódź „Al% z 11 luźmi; w 1905 г. — 
„A4“ i,A8“; w 1912 r. — „A3“ z14 
ludźmi: wreszcie w 1914 r. — „AT z 
11 ludźmi. Wszystkie te katastrofy 
miały miejsce przed wojną światową. 
Możnaby je przeto złożyć na karb 
prymitywnej konstrukcji. gdyby nie 
okoliczność, że już po wojnie — a 
więc w epoce wielkich udoskonaleń 
technicznych — fala katastrof nawie- 
dziła łodzie z serji K. W 1921 r. toną 
ЭНО К ло 1022 r. zaś „wk 
13%. Wreszcie w styczniu r. b. tonie 
„M 2%. Wymienione łodzie odznacza- 
ły się wielkiemi wymiarami i liczną 
załogą (po 60—380 ludzi). 

Niezależnie od tego, uległo kata- 
strofom w samym tylko okresie po- 
wojennym: 7 łodzi angielskich, 4 ame 
rykańskie, 3 francuskie (łącznie z 
„Prometeuszem '), 2 japońskie i 1 wło 

ska. Jeżeli chodzi o przyczyny tych 
katastrof. w większości wypadków 

miało miejsce zderzenie danej łodzi z 
innym statkiem. Zderzenia te obfito- 
wały w dramatyczne momenty. Tak 
np. przy zderzeniu japońskiej łodzi 
„48% z krążownikiem „Tatsuka“ (pod 
Sasebo w 1924 r.) zginęła cała załoga. 
Ostatnim znakiem życia zamkniętych 
w stalowej trumnie Japończyków był 
sygnał: „Szybko, dusimy się!*. Przy 
zatonięciu w analogicznych warun- 

kach angielskiej „H 47* zginęło 24 lu- 
dzi, przyczem 3 zdołało się uratować. 
2 marynarzy stało w chwili katastrofy 
na pokładzie, zaś 3-ci uratował się je- 
dynie dzięki niezwykłej przytomności 
umysłu. Zdążył on mianowicie wysko 
czyć po schodkach w górę i uchwycić 
się wystającego pręta łodzi „L 12“, 
która się właśnie z nieszczęśliwą „H 
47* zderzyła. „L 12* zanurzyła się po 
katastrofie na 40 stóp, lecz marynarz 
trzymał się łodzi kurczowo. Po chwili 
„L 12% wypłynęła na powierzchnię. 
Marynarz był nieprzytomny. Szybko 
przywrócono go do życia. 

W wypadku amerykańskiej „S 4*. 
długi czas spodziewano się wydobyć 
ją na powierzchnię. 6 marynarzy zam- 
kniętych w pomieszczeniu dla torped 
walczyło przeszło 3 dni ze śmiercią, 
dając do ostatka sygnały przy pomo- 
cy młotka. Nurkowie badający po- 
łożenie „„S$ 4* słyszeli wyraźnie wystu 
kiwane młotkiem wezwania: „Kiedy 
nas uratujecie?“ ,„„Spieszcie się!*, „Po- 
wietrza zaczyna braknąć*, „Czy jest 
nadzieja?“. Na 3-ci dzień daremnych 
prób wydobycia łodzi na powierzch- 
nię, usłyszano w pewnej chwili gwał- 
towny stuk młotka o stalowy pancerz, 
poczem zapadła cisza. 

17 stycznia 1911 r. zatonęła nie- 
miecka „U'3*. Miało to miejsce blisko 
brzegu tak, że jedynie tył łodzi pogrą- 
żony był w wodzie. Dziob natomiast 
sterczał nad powierzchnią. Głębokość 
morza wynosiła w tem miejscu zaled- 
wie 12 mt. Dzięki temu cała załoga 
za wyjątkiem kapitana, jednego z ofi 
cerów i sternika — zdołała się urato- 
wać przez rury torpedowe. 3 wymie- 
nione osoby zginęły jedynie dlatego, 
że znajdowały się w tyle łodzi i nie 

rzedostać się do przedniej częś 

  

  

    

  

  

Wielką groźbę dla łodzi podwod- 
nych stanowią przepływające parow- 
ce, o których dno wynurzająca się 
łódź może z łatwością się uderzyć. O- 
becnie niebezpieczeństwo to zostało 
zmniejszone przez wynalezienie spe 
cjalnych hydrofonów, które zawcza- 
su oznajmiają o zbliżaniu się okrętu. 
Konstruktorzy głowią się wciąż nad 
wynalezieniem sposobu ratunku dla 
zatopionej załogi. Niedawno czyniono 
próby ze specjalnym dzwonem nurko 
wym oraz „sztucznemi płucami”, 

wzorowanemi na masce przeciwgazo- 
wej. Dąży się też do budowy specjal- 
nych statków, któreby dźwigały przy 
pomocy łańcuchów i bloków zatopio- 
ną łódź na powierzchnię. Narazie je- 
dnak nic naprawdę skutecznego i nie 

zawodnego nie wynaleziono. 
„Prometensz* urzędowo skazany 

został na zagładę. Ministerstwo Mary- 
narki francuskiej okazało się bezsil 
ne, gdy zaszła potrzeba wydobycia na 
powierzchnię podwodnego olbrzyma 
o 1550 tonn pojemności i 90 mt. dłu- 
gości, Mit grecki miał swój happy end. 
W tym wypadku zaś, nie znalazł się 
Herakles. Mimo olbrzymiego postępu, 
technika wiele ma jeszcze do osiągnię- 
cia na tem polu. 

Oczywiście, katastrofa „Prometeu- 

sza* nie powstrzymała Francji od bu- 
dowania łodzi podwodnych. W naj- 
bliższym czasie wypłynąć ma na oce- 
an najnowsza francuska łódź podwod 
na ,„Surcouf*, o pojemności blisko 8 
tys. tonn i 200 ludziach załogi. Tech- 
nika rzuca nowe wyzwanie śmierci. 
Czy jednak zwycięskie? 

T. J—ski. 

PARYŻ. 19. 7. (Pat). Franeuskie 
ministerstwo marynarki publikuje о- 
rzeczenie angielskiego inżyniera Coxa 
w sprawie zatopionej łodzi podwodnej 
„Prometeusz*, 

Cox stwierdza, iż wypadek „Pro- 
meteusza* jest zupełnie odosobniony 
ze względu na niespotykane dotych 
czas w akcji ratunkowej warunki. 

„Prometeusz* spoczywa na głębo- 
kości 75 metrów, w miejscu, gdzie mo 
rze prawie zawsze jest wzburzone 0- 
raz gdzie siła prądu wynosi 7 węzłów. 
Tylko nurkowie świetnie wyspecjali- 
zowani w pracach na wielkich głębo- 
kościach mogliby się podjąć tego dzie 
ła. 

Na takiej głębokości nurkowie nie 
są w stanie wykonywać żadnej pracy 
ratowniczej, jak np. cementowania, 
uszezelniania luk, przyśrubowania ru 
chomych części ete. 

Inż, Cox zaznacza, że próby wydo- 
bycia statku nie byłyby raejonalne, 
gdyż prace trwałyby być może kilka 
łat, koszta zaś wynosiłyby 8—10 mil- 
jonów fr. Przytem nałeży uwzględnić 
możliwość nowych katastrof. 
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Układ francusko-angielski a Polska. 
Wywiad z ministrem Zaleskim. 

PARYŻ, (Pat). „Paris Midi* ogła- 
sza wywiad z ministrem Spraw Zagra 
nicznych Zaleskim. 

Na zapytanie, co minister sądzi o 
układzie zaufania oraz o możliwych 
reperkusjach na los innych państw— 
niesygnatarjuszy układu — a głównie 
sojuszników Francji, w pierwszym 
rzędzie Polski, minister odpowiedział, 
iż — według opinji publicznej, panu- 
jącej w Polsce — dobre stosunki mię 
dzy Francją i Wiełką Brytanją leżą 
również w interesie Polski. Dlatego 
też polityka rządu polskiego była za- 
wsze przychylna zbliżeniu francusko- 
angielskiemu. Łatwo można zauwa- 
żyć, że ile razy rozbieżność zapanowa 
ła między Francją a Wielką Brytanją. 
konsekwencje odbijały się przedewszy 
słkiem na Polsce. 

Następne pytanie, jakie redaktor 
„Paris Midi* zadał, brzmiało: 

Czy układ taki, jak się przedsta 
wia obecnie, może dać powody do fał 
szywej interpretacji. Zaproszenia do 
wstąpienia skierowane zostały do 
Włoch. Belgji i Niemiec. Co zamyśla- 
ją zatem uczynić inne państwa? 

Procedura postępowania nie zo0- 
stała dotychczas ustalona, lecz — zda 

niem ministra — opublikowany układ 
jest sam w sobie jasny. Zresztą i о- 
świadczenia min. Simona w Genewie 

  

"były również jasne. Minister Spraw Za 
granicznych Wielkiej Brytanji stwier- 
dził, iż układ ten jest otwarty dła wszy 
stkich, z czego wynika, iż w kwestji 
przystąpienia do układu innych 
państw, niema żadnej wątpliwości. 
Wszelka interpretacja byłaby bezwąt 
pienia sprzeczna z paktem Ligi Na- 
rodów, na który powołano się w arty 
kupe 1ym układu. 

Dalej redaktor dziennika francu- 
skiego zadał pytanie, czy to, co mó- 
wi minister Zaleski, odpowiada opinji 
całego rządu polskiego. Wielokrotnie 
bowiem mówiono o istnieniu różnie 
poglądów między min. Zaleskim a wi 
ceministrem Beckiem, który jest ja 
koby mniej przyjaźnie usposobiony 
wobec Francji. 

— (o się tyczy polityki zagranicz- 
nej —odpowiedział minister Zaleski 
— to linja po której idzie rząd polski, 

jest prosta i jednolita, co może Pan 
podkreślić. Polityka ta nie dała nigdy 
powodu do jakiejkolwiek dyskusji, a 
co do p. Becka — ciągnie minister — 
który jest najbliższym moim kolegą, 
to zawsze byłem z nim w pełnem poro 
zumieniu. 

Na zapytanie, czy minister Zaleski 
nie uważa, iż wkrótce już może nada 
rzyć się okazja stwierdzenia realnej 
wartości francusko-angielskiego ukła 
du zaufania, miinister Zaleski odpo 

wiedział: 

  

— Jest to możliwe. Wartość ukła- 
du będzie zależała od sposobu wyko- 
nania. Sądząc z tego, co widziałem w 
Lozannie, stosunki między Mac Donal 
dem a Herriotem zdają się zapowia- 
dać na przyszłość jak najpomyślniej. 
Według mego zdania — kontynuuje 
minister — negocjacje genewskie, 
które rozpoczną się w przyszłym ty- 
godniu, będą pierwszą próbą solidno- 
ści tej nowej polityki. 

Reasumując, należy stwierdzić, że 
układ zaufania może tylko wzmocnić 
współpracę franeusko-polską. 

Polska przystępuje de układu. 
Współpracownik „Paris Midi* do 

daje od siebie, że nie miał okazji 
wprawdzie rozmawiania z przedsta- 
wicielami państw Małej Ententy, lecz 
jest przekonany, iż poglądy ich w tej 
sprawie są analogiczne z poglądami 
ministra Zaleskiego. 

LONDYN. 19. 7. (Pat). Ambasador 
Rzeczypospolitej wręczył wczoraj w 
Foreign Office notę rządu polskiego, 
donoszącą o gotowości przystąpienia 
do anglo-francuskiego układu konsul- 
tatywnego. 

Ostateczne rezultaty wyborów 
w Rumunii. 

BUKARESZT. 19. 7. (Pat), Wed- 
ług centralnego biura wyborczego о- 
stateczne rezultaty wyborów  przed- 
stawiają się jak następuje: 

Na ogólną liczbę 387 mandatów 
stronnietwo narodowo-chłopskie otrzy 
mało 277, Na następnem miejscu stoi 
stronnietwo liberalne, na czele które 
go pozostaje Duca, posiadający 28 
mandatów, partja węgierska — 14, 

stronnictwo liberalne Bratianu — 13 
mandatów, stronnictwe chłopskie — 
12 mandatów, liga antysemieka — 11, 
stronnietwo agrarne — 7, socjal-demo 
kraci — 6, t. zw. straž želazna — 5, 
stronnictwo żydowskie — 5, unja na- 
rodowa, pozostająca pod kierownici- 
wem Jorgi—5, wreszcie stronnietwo 
ludowe — 4 mandaty. 

Ukonstytuowanie się nowego gabinetu 
estońskiego. 

TALLIN. 19. 7. (Pat). Nowy gabi- 
net ukonstytuował się ze stronnictw 
agrarnego i centrum narodowego. 
Skład jego jest następujący: prezes ra 
dy ministrów  Einbund, minister 

spraw zagranicznych Pung, minister 
gospodarswa narodowego Zimmer- 
mann, miniser obrony kraju Kerem, 
miniser spraw wewnętrznych Ander- 
kopp. 

Znów spłonęła fabryka w Łodzi. 
Straty wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

ŁÓDŹ, 19. 7. (Pat). — Wezoraj wieczo- 
rem wybuchł pożar w fabryce Kłuszyńskie- 
go. Pożar powstał na piewszem piętrze i prze 
niósł się niebawem na drugie piętro, gdzie 

były nagromadzone zapasy przędzy. Znisz- 
czeniu uległy maszyny przędzalnieze, całe za 
pasy przędzy oraz częściowo mury. 

Według prowiorycznych obliczeń, straty 
wynoszą kiłkadziesiąt tysięcy złotych. 

Fabryka nie była ubezpieczona. Naskutek 
pożaru straciło pracę kilkudziesięciu robot. 

ników. Na miejsce pożaru zjechały władze 
śledcze. 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
„Kopiec i obojętność”. 

Pod takim tytułem zamieścił Jul- 
jusz Kaden-Bandrowski niezmiernie 
aktualny artykuł w „Gazecie Polskiej* 
Na marginesie odezwy Komitetu mic- 
kiewiczowskiego w Nowogródku, na- 
wołującej do dalszej ofiarności społe- 
czeństwa na dalsze cele komitetu: za 
łożenia muzeum mickiewiczowskiego 
w domu rodzinnym Wieszcza; ochro- 
ny jeziora Switezi od zagłady przez 
wykupienie jego brzegów z rąk pry- 

Samolot, prowadzony przez kpt. Orlińskiego 
uległ katastrofie. : 

Przymusowe lądowanie. — Samolot rozbity. — Kpt. Orliński 

KIELCE. 19. 7. (Pat). 19 b. m. 
o godz. 9.10 przed południem na po- 
lach majątku Skronina w odległości 
pół kilometra od stacji kolejowej Bia- 
łaczów powiat opoczyński z powodu 
defektu chłodnicy zmuszony był do 

wyszedł bez szwanku. 
lądowania samolot prowadzony przeź 
kpt. Orlińskiego, a zdążający do Zury- 
chu. Samołot wskutek wywrócenia się 
uległ zniszczeniu. Pilot wyszedł bez 
szwanku. 

Szczegóły katastrofy. 
BIAŁACZÓW, 19. 7. (Pat). — Dalsze szcze 

góły katastrofy której uległ kpt. Orliński w 
swem locie do Zurychu są następujące: 

Dziś © godz. 8.45 wystartowali na między 
narcdowy raid w Zurychu dwoma aparatami 
kpt. Orliński i kpt. Bajan. W. 25 minut po 
cdlcrie spostrzegł kpt. Orliński że system 
chłodzenia motoru źle funkcjonuje, a motor 
rozgrzał się powyżej 100%. Wobee tego zmu- 
szony był opuścić się. Lądował on na karto 
ilisku pod wisą Skronin przy stacji Biała- 
czów, pareset metrów od toru kolejowego 
Koluszki—Skarżysko. 

Wi chwili lądowania aparat skapotował, 
toczące się w tej pozycji skutkiem rozpędu 
kilkadziesiąt metrów. Szezęśliwym zbiegiem 
okoliczności wyszedł kpt. Orliński z kata- 

strofy bez szwanku. Sam on rozpiął pas, wy 
dobył się z pod roztrzaskanego aparatu. Ae- 
ropłan jest bardzo zniszczony, zwłaszcza tyl 
nia jego część. Motor prawdopodobnie 
mniej. 

W międzyczasie przybył do Krakowa kpt 
Bajan i nie mogąc doczekać się przybycia 
kpt. Orlińskiego wysłał na pozukiwania aero 
plan z Krakowa, który odnalazł kpt. Orliń- 
skiego i stwierdziwszy niemożność kontynu- 
owania lotu zawrócił do Krakowa pozosta- 
wiająe kpt. Orlińskiego przy zniszczonym 
aparacie. 

W godzinach popołudniowych przybyła 
na miejsce katastrofy komisja techniczna z 

Warszawy. 
Jak się dowiadujemy będzie kpt. Oriiń- 
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Regaty trockie ich znaczenie 

Г i rezultaty. 
Wywiad z komendantem Ośrodka Wych. Fiz, i Przysp. W. kpt. Zygm. Ostrowskim, 

Regaty na jeziorze trockiem, to 
najważniejszy ewenement w sporcie 
wodnym nietylko Wilna, ale i całego 
jego regjonu, do którego zaliczyć mo- 
żna także i Grodzieńszczyznę. Ale 
znaczenie tych regat wykracza znacz 

nie poza regjon wileński. Przebieg ich 
i rezultaty wzbudziły wielkie zainie- 

resowanie w świecie, nietylko nawet 

sportowym, wiłeńskim. Dla szerszych 
kół interesujących się niemi potrzeb- 

ny jest pewien komentarz popularno- 

specjalny, to też: zwróciliśmy się o 

opinję o tej imprezie wodnej do źró- 

dła tak autorytatywnego, jak założy- 
ciel i długoletni kierownik Sekcji 
Wioślarskiej W. K. S. „Pogoń*, a 
obecnie komendant wileńskiego OŚ- 
rodka W. F., p. kpt. Zygmunt Ost- 
rowski. Znaleźliśmy p. kapitana. w 
schronisku Ligi Morskiej w Trokach, 
gdzie prowadzi obecnie t. zw. Ośrodek 
Śródlądowy Żeglarski, utworzony 

tam przez Państw, Urząd Wych. Fiz. 

i P. W., przy współudziale Polskiego 
Zw. Żeglarskiego, wraz z odpowied: 

nim kursem. nietylko zresztą žeglar- 
skim, ale obejmującym wszystkie za- 
sadnicze sporty wodne, t. j. także 
wioślarkę i pływanie, a dodatkowo 
i lekką atletykę, w zakresie przygo- 
towania do egzaminu na t. zw. Pań- 
stwową Odznakę Sportową. Jest to 
impreza tak ciekawa, przyjemna i 
tak dužej wagi dla rozwoju naszych 
sportów wodnych, że niebawem do 
niej powrócimy. Tymczasem przecho- 
dzimy do regat. 

— Nareszcie wioślarstwo nasze 
wyszło z Wilji, z parodji regat — do 
regat prawdziwyca — mówi p. kar 
pitan. 

— Parodji? 
— Tak. Wąskość toru (zaledwie 

dwie osady). nierówność i zmienność 
prądu na każdym torze innego i mo- 
żliwości pokrzywdzenia którejkolwiek 
osady, częste skręty rzeki, trudność, 
czasem prawie niemożliwość  obli- 
czenia i wyrównania szans i wyni- 
ków — wszystko to sprawia, że wy- 
niki te zależą w ogromnej mierze od 

szczęścia, a nie wyszkolenia zawodni- 

ków. Inny tor, czy inny poziom wo- 

dy, w nieznacznych nieraz odstępach 
czasu daje często tak zdumiewające 
niespodzianki, że zawodnicy bywają 
zdezorjentowani. 

Zupełnie co innego na torze stoją- 
cym. Jeziora trockie, zwłaszcza Gal- 

we, są idealnym terenem dla regat. 

Na przestrzeni od północnego brzegu 
do linji na wysokości schroniska Ligi, 
przygotowano trasę sześciotorową! 
Jedynym czynnikiem, nieco utrudnia- 
jącym bieg była spora stosunkowo w 
dniu regat fala. Uważano to jednak 
raczej za pożyteczne niż szkodliwe. 
Zaostrzając bowiem nieco warunki 
regat, w niczem nie psuło równowagi 
współzawodnictwa osad. Jeden tor w 
Bydgoszczy tylko może konkurować 
z trockim, tem jednak tylko, że jest 
on na kanale i jeszcze łatwiejszy do 
obserwacji, niż nasz no i tam zamiast 
ruchomych boi, są co 100 m. powbi- 
jane słupy na torze; korzyść zresztą 
nie tak wielka. Natomiast w położeniu 
swojem, w malowniczości terenu są 
Troki niedoścignione. Nie da się wy” 
powiedzieć, jak wielki jest wpływ 
tych właśnie zalet terenu na formę 
wewnętrzną, nastrój całą psychikę 
zawodników. 

— Jakaż jest opinja pana Kapi- 
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ski prawdopodobnie zmuszony nie brać u- 
działu w międzynarodowym raidzie w Zu- 
rychu. 

Nieprawdziwa wiadomość 
o wypłacaniu pracownikom 
kolejowym pensyj zdołu. 

Z ministerstwa komunikacji otrzy- 
maliśmy kategoryczne zaprzeczenie 
wiadomościom. jakie ukazały się w 
niektórych dziennikach, jakoby dy- 
rekcja gdańska polskich kolei pań- 
stwowych zamierzała zgodnie z zarzą 

dzeniem ministerstwa komunikacji 
wypłacić pobory swym pracownikom 
nie 1go łecz 10-go sierpnia r. b. 

Ministerstwo nie wydało takiego 
zarządzenia i nie zamierza zmieniać 
ustalonego terminu płacy podłegłyni 

mu pracownikom. (iskra). 

tana o ogólnym poziomie sportowym 

regat? 
— Był niewątpliwie wysoki, pomi- 

mo przykrych wyników Wilna. Orga- 

nizacja bardzo sprawna, czego nie 
zdołała zepsuć nawet dość silna bu- 
rza w dniu poprzednim, która poczy- 

niła liczne szkody w urządzeniach 

dwukilometrowej trasy. Zalety orga- 
nizacyjne regat zdobyły sobie całko- 
wite uznanie zawodników, zwłaszcza 
warszawskich gości. 

— (zem wytłumaczyć porażki o- 
sad wileńskich? 

— Brakiem przygotowania. Zupeł- 
nie widocznem, bardzo dobrem wy- 
szkoleniem zwyciężyli warszawscy go” 
ście, klub „Syrena*. Widać było pe- 
wną pracę w wynikach AZS. WKS. 

Grdno kończy resztki dawnego roz- 
pędu, w czem zresztą bije go AZS; 
wyraźnie zaniedbały się WKS 8 sap. 

i WKS „Pogon“. 

Brak przygotowania wyraża się 

nietylko w niedostatecznej wielkości 

bezpośredniej zaprawy wioślarskiej, 

ale i w tem, że jest ona zbyt jedno 

stronna i nie obejmuje wcale niezbęd- 

nych w niej gimnastycznych ćwiczeń 

pomocniczych. Pozatem przyczyny 
klęsk wileńskich są jeszcze szersze. 
Spoczywają w wadłiwej organizacji 
całego wioślarstwa wileńskiego. W 

  

watnych; wykupienia placu, przylega: 
jącego do kopca, dla stworzenia odpo- 
wiedniej dla tego kopca oprawy; wre- 
szcie — rozpowszechniania wśród naj 
szerszych warstw ludności dzieł poe- 
ty — pisze Kaden-Bandrowski: 

„.„jeżeli w tym zakresie działania poprze- 
staniemy na oddawaniu czci i hołdu choćby 
największym twórcom z przed stu lat, zamro- 
zimy ich całkowicie w tej czci, oraz hołdach 
aaszych. Droga do Miekiewicza, Słowackie- 
go i Norwida, droga do uszanowania, ukocha 
nia i używania literatury prowadzi dziś nie 
przez hołdy, obchody i całą tę najszanow- 
niejszą, najsłuszniejszą egzaltację, lecz przez 
poznanie, a przedewszystkiem uznanie, jako 
potrzeby eodziennej, — polskiej literatury 
współczesnej. 

Trudno tu nie zestawić przecie tych świę 
łych hołdów i czci oddawanej genjuszom z 
przed stu lat, ze straszliwą, często potworną 
obojętnością, jaką okazujemy w życiu współ. 
czesnem następcom owych Mickiewiczów, Sło 
wackich, Norwidów i t. p. 

  

Tam kopiec, uroczystość, wmurowywanie 

tablic, a tu, — jeszcze tak niedawno, — Że- 

romski bez mieszkania w Warszawie, Żerom- 

ski w trzech pokoiczynach na trzeciem piętrze 

w oficynie na ulicy Wspólnej, Przybyszewski 
1czkijający się na parę dni przed śmiercią o 

25 złotych zaliczki, składkowy koncert na po- 

krycie "kosztów leczenia konającego Żyznow- 
skiego, — pocóż wyliczać więcej? 

   

"Tam kopiec, zjazd ogromny, uroczystość, 
wielkie — i słuszne — słowa o miłości zie- 
mi, miłości wyznanej niepowtarzalnem sło- 
wem poety, — a tu parę miesięcy temu, w 
stolicy, na wieczorze trzech świetnych pol- 
skich pisarzy, wśród nich zaś Weyssenhoffa 
— pustki zupełne. 

  

..Szukamy dziś pamiątek po Mickiewiczu 
od Petersburga po Paryż i Konstantynopol, 
Chopin'a od Żelazowej Woli aż po Majorkę. 
Dobra to praca szukajmy, nie należy jednak 
chyba, by podczas tego szukania los nam roz 
rzucał i niszczył to właśnie, co jest najwięk- 

szym dorobkiem tamtych wielkich, — to jest 

literaturę z poczynania tamtych pokoleń 
wśród nas żywą i kwitnącą*. 

   

Teorja. 

„Il. K. C.* streszcza za „Die Zeit“ 
interesującą rozmowę ks. kard. Hlon- 
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LORNETUJEMY ŚWIAT. 
Stałowa trumna. 

W skalistym wąwozie leży olbrzymie sta- 

lowe cygaro. Przechylone bezwładnie, bezsil 

ne jest jak sztaba żelazna. Ściany wąwozu 

wyrastają nad niem na kilka metrów. Panu- 

je zielonkawy półmrok, jedynie w górze wi 

dzimy błade światio przez wodę. 

Po grzbiecie c dziwaczne 

у stałowe kręgi 

pancerza chronią od głębinowego ciśnien 

Porusza się niezgrabnie jak ra 

mi ruchami wspina się na kopuł 

pitana. Stuka w nią hakiem, który 

miast dłoni. Stuka raz i drugi, cor: 

ra pełznie    

  

stworzenie — mocny hełm, 

    

   

  

   

      

mem, by móc lepiej 

słyszy nic. Posyła w g 

— Żadanej odpowiedzi. 

Wewnątrz cisza. Nurek sprawdza ra 

Wewnątrz cisza. 

  

je- 

szcze, że wszystkie wejścia zostały zamknię- 

te. Wewnątrz jest 56 ludzi: dziesięciu ofi- 

cerów, trzydziestu sześciu marynarzy i dwu- 

dziestu ir '» techników, robotników 

ze stoczni w Cherbourg. 56 ludzi robi tysiąc 

wdechów na minutę, 56 ludzi długi czas na- 

próżno trzepotało płucami, 56 ludzi nie daje 

cia. Rozrzuceni są w łodzi bezwład- 

nie, w niespokojnych ruchach, z wykrzywio- 

nemi twarzami, z zastygłą rozpaczą w 

oczach, z otwartemi ustam 

na Ściar wej trumny: nie s: 

łów ze świata. 

— Wiewnątrz cisza — twierdzi 

Lecz kr: 4 okręty 

szcze nie wierzą. Ministerstwo Mąrynarki 

Wojennej ma jeszcze nadzieję. Depesza do 

Londynu, po paru godzinach przylatuje inż. 

Cox. Inž. Cox jest specjalistą od zatopionych 

okrętów których wiele wydobył już z głębin. 

Inż. Cox to ostatnia nadzieja Marynarki. 

inż. Cox w, a wdół nowych nurków — 

trzeba założ liny stałowe pod statek, 

ba wydobyć trumnę na powierzch 

ściany wąwozu są strome, utrud 

  

  

    

  

  

  

znaku ż 

  

  

    

     ygna- 

nurek. 

      

    

trze- 

  

   
   

  

do łodzi. Ма głębokości pięćdzies 

rów niełatwa jest praca. Nurkowie w 

na pokład bezradnie rozkładają ręce. 

Ale inż. Cox wysyła ich raz jeszcze: łódź 

trzeba wydobyć na powierzchnię. Mimo że 

ściany kie, mimo, że praca na takiej 

głęboko ciężka, mimo nawet, iż „wew 

nątrz cisza” inż. Cox nie ustaje w akcji. — 

Spoglądając wciąż na szare, falujące morze, 

daje rozkazy przez telefon nurkom. 

Dokoła statki marynarki francus| 

tek włoski „Artig , który porzucił wy 

wianie złota z zatopionego okrętu „Egypt”, 

by ofiarować pracę swych nurków, statek 

„Rostro“ nurkami, jeszcze parę 

innnych statków. Na jednym z nich biało- 

czerwona flaga — to kontrtorpedowiec „Bu- 

Iza ` 

Szare fale tłuką się dokoła burt, morze 

szumi, wiatr $piewa na masztach i antenach. 

Dokoła powietrze, całe masy ostrego mor- 

skiego powietrza, prawdziwa uczta dla płuc. 

Oddycha się głęboko, bardzo głęboko do 

dna. Gdyż jest się na powiechrzni... 

W* stalowej trumnie pięćdziesięciu sześ- 

ciu ludzi z rozrzuconemi w męce rękami. 

Leżą na wznak, z odrzuconą wtył głową, 

skuleni na boku, siedzą półoparci o Ści 

łodzi. Rozpacz i beznadziejnošė zastys 

obliczach. A dokoła lśniące wyczyszczone 

przyrządy, wizjery, urządzenia torpedowe. — 

Wzorowy ład i porządek, martwy blask mo- 

siądzu i stali. 

Słychać uderzenia w pancerz łodzi — to 

pracują nurkowie. Lecz załoga „Promethóe* 

nie odpowiada. nie słyszy, nie wie. Pozostają 

bez ruchu wszyscy, nie dbają o wysiłki inż. 

Gox'a. To też nurkowie znowu ślą w górę 

sygnał: 

— Wewnątrz cisza. 
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ze swymi 
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Żadnej odpowiedzi. 

W. Toli. 

аЫЕЛИОНСЛОЕ ЛНЕ НИРБЯ ООО 

da z niemieckim katolikiem-pa-y4istą 
dr. Foersterem. J. E. konkluduje: 

„Niema żadnej rozumnej przyczyny, ani 

uzasadnienia dla niskiej nienawiści między 

narodami, dla wzajemnego zatruwania sobie 

powietrza przez najgłupsze oszczerstwa. ' 

Obyž „Il. K. C. w swoim zakresie 

zechciał to zapamiętać... 
Ag 

Nagroda literacka dla dzieci. 

Wie Francji wyznaczono nagrodę literac- 
ką dla dzieci. Nagroda wynosi 200 franków, 
a mogą się o nią ubiegać chłopcy i dziew 
czynki nie wyżej 13 lat. Nagrodę otrzyma 
ten lub ta którzy nadeślą najlepiej napisane 
opowiadanie z ilustracjami lub bez, przy- 
czem „autora* ma obowiązywać słowo hono 
ru, iż w jego pracy nie pomagał mu nikt 
z dorosłych. Wkrótce będziemy więc mieli 

laureatów poniżej lat 13. 

  

rozdrobnieniu jego pracy, w licznych 
i słabych klubach, ledwie mogących 
się zdobyć na opędzenie najniezbęd- 
niejszych potrzeb, o poważniejszych 
inwestycjach niema mowy. Wioślarzy 
regatowych jest mało, przeważają tu 

ryści, rodzaj zresztą bardzo pożądany, 

ale najliczniejsi są ci, których nazwał 

bym „zabawowcami*, których wy jaz” 

dy zazwyczaj nie sięgają poza Woła 

kumpię, a w najlepszych razie — 

Werki. Oczywiście to lepsze, niż wałę 
sanie się po Mickiewicza, bilard, kar 

ty, czy piwo i wódka, ale sport nie 

zyskuje na tem wiele. 

Praca w klubach rozpoczyna się 
późno. Sprawy organizacyjne załatwia 
ne gdzieindziej w styczniu, lutym czy 

marcu, u nas załatwit się w kwietniu 

i maju, a nawet czerwcu... 

— (Czy odpowiada prawdzie po 
gląd, jakoby w dużej mierze zaszko- 
dził Wilnu także brak trenerów? 

— Nie. AZS miał np. odsługu jące 

go w Wilnie wojsko, Łaszewskiego, 

członka osady, która brała udział w 

zeszłorocznej olimpjadzie. Zresztą 

miejscowi nie ustępują „zagranicz 

nym'', Praca, praca i jeszcze raz pra 

ca, to decyduje. Młody WKS 3 PAC 

popracował trochę i wygrał przed ia 

kim starym klubem jak „Pogoń*, 

  

który tu nie ma nie na swoje wytłu 
maczenie. 

Tak więc dopóki kluby wileńskie 
nie zaczną intensywniej i wszechstron 
niej pracować, dopóty będą przegry- 
wały z takimi gośćmi jak warszawska 
„Syrena“: 

— Może jeszcze, Panie Kapitanie, 
parę słów na zakończenie, o sporcie 
regatowym wogóle?.. 

-— Niewątpliwie turysta ma znacz 
nie więcej bezpośrednich przy jemno- 

Ści niż regatowiec. Swoboda, pozna 
wanie kraju etc. Regatowiec ma twar- 
dy rygor, skomplikowane ćwiczenia 

ale zato potem! Co za satysfakcję 
daje zwycięstwo uczciwie zapracowa” 

ne! 

Pozatem wielkie jest znaczenie wy 
ehowawcze takego szkolena, przez 
zaprawianie młodzieży do karności, 

do intensywnej, regularnej, systema 
tycznej pracy zespołowej, do podpo- 

rządkowania się dobru gromady, klu- 
bu, z pominięciem osobistych ambi- 

cyjek i innych korzyści. To zalety, 
których nam tak bardzo brak w Pol 

sce. S. Z. KI. 

Ró 

    PYTAŁ,
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Tragiczny wypadek w Nowej Wilejce. 

3 osoby porażone prądem elektrycznym. 
Student politechniki warszawskiej został zabiły. 

Mieszkańcy Nowej Wilejki poruszeni zo- 
Stali tragicznym wypadkiem, jaki zaszedł w 
dniu wczerajszym na podwórku domu Nr 
28 przy ulicy Połoekiej. 

5d wskazanym adresem znajduje się doin 
należący do mieszkańca Nowej Wilejki p 
Józefa Oskierki. Ostatnio zamieszkała u p 
Oskierki na letnisku pani Klementyna Rych 
terowa z Wilna. 

Wi dniu wezorajszym p. Rysterowa pr 
chodząc przez podwórkc zaczepiła o leżą 
ma ziemi koniec przewodu elektrycznegc 
zastała perażona prądem. Na ratunek Rychie 

he TOwej pośpieszył szwagier Stanisław Sosnow- 
Ski. Lecz i on został porażony. Krzyki Rych- 
terowej i Sosnowskiego usłyszał syn Sosnow 
skiego. 22-letni student politechniki warszaw 
skiej Robert który niezwłocznie przystąpił 

  

   

    

do akcji ratunkowej. 
Czynił to jednak tak nieostrożnie i nieu- 

miejętnie iż również został porażony. 
Męki porażonych trwałyby czas dłuższy, 

gdyby nie kilku ludzi, którzy wyłączyli prad 
zer yszy całkowicie fałalny przewodnik. 

Pani Rychterowa i p. Stanisław Sosnow- 
ski doznali stosunokwo lekkich paparzeń 
rąk. Natomiast student Robert Sosnowski 20 

stał bardzo poważnie porażony. 
W. stanie nieprzytomnym przewieziono 

go za radą miejscowego lekarza do szpitala 
żydowskiego w Wlilnie, gdzie wkrótce zmarł 

nie odzyskawszy przytomności. 
Przeprowadzone dochodzenie policyjne 

ustaliło, iż przewody elekiryczne na podwór 
ku p. Oskierki nie były zabezpieczone i to 
pociągnęło za sobą fatalne skużki. (c). 

    

    

Tragiczne skutki onegdajszej burzy. 
Kilka osób uległo porażeniu. 

10 budynków spłonęło wraz z żywym inwentarzem. 
Onegdaj w dzień nad gminą mejszagol- 

$Ка i miasteczkiem przeszła niezwykle silna 
burza połączona z piorunami, ulewnym desz* 
zem i wichurą. 

Wichura zerwała kilkanaście dachów z 
domów mieszkałnych i gospodarczych bu- 
dynków zniszczyła cały szereg starych drzew 

Burze z piorunami 
Niebywała burza z piorunami. jaka prze- 

Szła dnia 16 b. m. w godzinach popołudnio- 
wych nad powiatem świeeiauskim poczyniła 
niecbliczalne szkody. Wichura i  uiewny 
deszez zniszczyły w niektórych miejseowoś- 
tiach zasiewy. Pioruny, według wdzo- 

jeszeze doniesień wzniec paru 
miejscowościach peżar. Jednocześnie nadcho 
dzą wieści, że od "uderzenia piorunów są 
ofiary w ludziach. Dalszych szczegółów nara- 
Tie brak. (Ter). 
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uszkadzając przytem przewody komunika- 
cyjne. Wiyładowania elektryczne podpaliły 
10 budynków.. 

Podczas burzy kilka osób uległo poraże- 
nia. 

Straty narazie nie ustalono. 

Ś * - = © 

w Święciańskiem. 
ŚWUĘCIANY, 19. 7. (Pat). Dnia 16 

b. m. podczas gwałtownej burzy, przechodzą- 
cej nad powiatem święciańskim, zosłała za- 

bita uderzeniem pioruna mieszkanka wsi 
Wiileki gminy twereekiej Albina Całanówna 
W] tymże czasie spłonął doszezętnie dom mie 
szkalny brata zmarłej Kazimierza Całana. 

W tymże dniu piorun zabił Urszulę Ma- 
ciulewiez, znajdującą się w swem mieszka- 

niu w folwarku Lubekinia gminy kołtyniań- 
skiej. 

  

Miejski| -:" 
Kine -Teatr Dźwięk 

w Nowogródku 

Nowogródek. 
Zamknięcie i opieczętowanie kawiarni 

Lewina i Szefea. 
le 

  

Kawiarnie i cukiernie, a nawet wi 
wszełkie jadłodajnie nowogródzkie nie g 
Szą zbytnio czystością. Zamiast — przynaj 
mniej jakiego takiego porządku i czystość: 
— w wielu razach widzimy brudy i niechluj 
stwo. Jednym z miłych wyjątków jest eukier 
Nia—kawiarnia Kasperowicza u wylotu ulicx 

ickiewicza, utrzymana wzorowo. Cukiern:'e 
ewina i Szefca (zwłaszcza ta ostatnia) na 

Wielkim Rynku czyniły wrażenie „lokali“ 
wiele pozostawiających do życzenia pod 

ża Vzelędem higjenicznym. To też lekarz woje- 

/ Wódzki, stwierdziwszy stan rzeczy, uznał cu 
ernie Szefca i Lewina za nienadające s:ę 

© publicnego użytku ze względów zdrowoi- 
Mych, — ; kazał je (przed dwoma dniam.) 
Opieczętować i zamknąć. 

,. Fakt „czyszczenia brudów* w naszem jie 
ście należ powitać z uznaniem. Życzyćby j+ 
ynie wypadało by odnośne czyn: 

<iły też uwagę na wszelkie „gazownie“ i „lo 
Wnie* z wodą sodową, które w liczn: 

YPadkach są doskonalemi  rozsadnik: 
Akteryj charobotwórczych. 

  

   

  

   

   

Macherki p. Ajzika. 

Wielkie rozgoryczenie wśród ludności 
walleszkującej okolice miasteczka Cyryn po 

mału nowogródzkiego wywołuje postępowe- 
"A właściciela młynu wodnego we wspoin- 
Riese] „miejscowoś i. Przez nadmierne pod- 

"enie poziomu wody na Serweczy ego!- 

WA młynarz p. Ajzik zabagnit i wyjaio- 
a okoliczne łąki wyrządzając znaczne szko 
i ich właścicielom. Ludność złożyła skargę 

o Komisji Wodnej. 
becnie rozchodzą się pogłoski iż Kom'- 
Wydała decyzję w minimalnej jedynie 
ze zaspokajającą uzasadnioną skargę 

$ nu został podobno zobowiaza 
wody tylko na jedsi 

    

    

"sja 
amier: 

  

     

Ny do spuszezania 
tydzień w roku). 

p0p. ZAdanem byłoby aby przez słuszne i ry 

e załatwienie sprawy władze położyły te- 

mu kres, zwalniając nas od obowiązku ew*n 
tualnego powrócenia do tej sprawy. 

Święciany. 
Pomoc bezrobotnym. 

P. Urzędowe dane podają, że zlikwidowany 
Światowy Komitet do Spraw Bezrobocia w 
AWiecianach za czas swej działalności uzy- 

т Ofiar w gotówce i w naturze 16817 zł. 
68001. ©arz w naturze za zaległe podatki — 

o zł, na pomoc 384 bezrobotnym oraz na 
dożywiąnie jednorazowo dziennie niezameż- 
nej dziatwy szkolnej, Komitet wydał 11520 

zł, TESztę przekazał do dyspozycji Woj. Ko- 
mitetowi w Wilnie. (Ter). 

  

Pomoce dotkniętym klęską żywiołową. 

» „100 osiedli położonych na terenie gminy 
awięciąńskiej, mielegiańskiej i žukojnickiej i 
o PSkiej zostało w ub. r. nawiedzionych 

<5Ка gradobicia. Dla 920 zniszcz. gospo 
darsty Rząd i Samorząd okazały pomoc w 
postacį ulg w płaceniu podatków oraz udzie 
lenia kredytów siewnych na obsianie pól. 
Komunalna Kasa Oszczędności w Święcia- 

  

  

Film osnuty na tle zna- 
nej operetki Oskara Strausa 

wykonany przez najznakomitszych amantów świata 

Luisy Vernon, Villi Foitsch i in. 

OSTATNI WALC | 

nach i Kasa Gminna w Żukojniach udziciiły 
na ten cel 41775 zł. krótkoterminowych pu 
życzek. (Ter). 

PW. i WF. 

W miesiącu czerwcu r. b. na teren e pow 
święciańskiego odbyło się 5 świąt rejon”- 
wych PW. i WIE.: w Ignalinie, w Podbrodziu 
w Hoduciszkach w Świrze i Św ęcianach, — 
Udział w świętach brało około 100 zawadni- 
ków. (Ter). 

Lustracja granicy. 

Onegdaj p. Starosta Święciański w towa- 
rzystwie wyższych oficerów KOP. przepro- 
wadził lustrację odcinka granicznego polsko 
litewskiego pogranicza w rejon'e Kołtynian. 
Łyngmian, Połusza oraz Ignalina, (ler). 

Orany. 
„Święto pieśni*. 

Z końcem bież. roku szkolnego Ognisko 
Zw. Naucz. Polskiego w Oranach zorganizo- 
wało „Święto Pieśni, połączone z szeregieni 

imprez oświatowych i zabawą ludową. Zje 
chały aż z 9 nawet odległych miejscowosci 
gminy orańskiej chóry szkolne i pozaszkol- 
ne które udatnie wykonanemi pieśniami - 
dowemi umiliły czas licznie zebranej miejsec 
wej ludności polskiej i litewskiej inteligen- 
cji, przedstawi/żeli władz i gości. Z przyjem 
nością słuchało się zarówno tęsknych i smut 
nych pieśni litewskich jak i żywych — pot 
skich. 

Entuzjazm wśród zebranej ludności -wy- 
wołały dobrze wykonane kanony chóru szkol 
nego z Rudni pod kierownictwem p. Po. 
wicza. Wspólna praca, godziwe rozrywki 
zgodnie śpiewana obok siebie pieśń polska 
i litewska budzi u społeczników nadzieję 
normalnego współżycia dwóch narodowości 
związanych losem dziejowym. 
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Nowojelnia. 
Poświęcenie kościoła. 

W. dniu 17 b. m. w Nowojelni pow. no- 
wogródzkiego odbyło się poświęcenie nowe- 
wybudowanego kościoła rzymsko—katolick'e 
go, przy udziale kilku tysięcy ludzi z okol 
i sąsiednich powiatów. Aktu poświęcenia, 
licznej asyście duchowieństwa, dokonał ks. 
dziekan Zalewski ze Zdzięciołia. W! uroc 
stości jako przedstawiciel rządu brał udział 
p wice-wojewoda nowogródzki Fr. Godlew- 
ski oraz przedstawiciele miejscowych władz 
administracyjnych i samorządowych. 

Bilans strat, spowodowanych 
przez pożar w Lidzie. 

Węzoraj ogłoszono na podstawie zeznań 
Lidzie. Straty te zamykają się cyfrą 712 ty 
bilans strat, spowodowanych przez pożar w 
sieęcy złotych. Największe straty poniósł p. 
Dłuski, właściciel posesji 65 1 58, mianowi- 
cie około pół miljona zł. Domy p. Dłuskiego 
były asekurowane na 145 tysięcy zi, Gal 
perin Józef — na 35 tysięcy zł., dzierżawea 
kina Nirwana Jabłoński na 18 tysięcy zi. 
it. d. — Ogółem klęską pożaru zostało dot- 
kniętych 29 rodzin. 

    

  

   

  

a: Banda „Złotego Sztandaru" przed sądem 
okręgowym 

o porwanie 8-ioietniego chłopca. 
Rozprawa została odroczona. 

W. poniedziałek na wokandzie III wydzia- 
łu karnego Sądu Okręgowego w Wilnie zna- 
Azia się głośna i sensacyjna przed kilku 

. Miesięcy sprawa o porwanie 8-letniego syna 
dyrektora lombardu „Kresowja“, Josela Lej. 
owicza, celem wymuszenia od ojca chłop- 

ca, Ajzyka Lejbowieza okupu w kwocie 15 
tys. zł. 

Jak wiadomo, po przetrzymaniu dziecka 
Brzez gwa dni, złoczyńcy mający na pię- 

oda. tropiącą ich policję. zdecydowali się 
- Apić od swych warunków i porwane 
"eko odesłali rodzicom. 

i SIĘ niemniej energiczne śledztwo ustal'- 
Witkin ta wcami samego porwania byli Abel 

zu ma ar którzy działali z roz 
Szta bandy znanej p. n. „Złoty 

Sztandar” Zelika Tewóbna. * : 
Ki Mocnemi w tej sprawie były Basia 
się ri Genia Kantorowa, które opiekowały 
wo op ęzionem dzieckiem. Wreszcie śŚledz:- 

Kraw. prowadziło do ujęca nejakiego Berki 
listy z 2 Sy pisał do Ajzyka' Lejbowicza 

4daniem okupu . 

o 
SZ! - . . 

Ystkich wymienionych postawiono w 

stan oskarżenia z art. 51 i 502 k. k. 
Lewinsona, który zbiegł z Wilna, ujęto 

dopiero po 2 miesiącach w Smorgoniach. 
Prócz Witkina i Kantora, którzy przyz- 

nali się, do udziału w zbrodni, wszyscy inni 
podsądni wypierają się winy. 

Po otwarciu rozprawy sądowej, której 
przewodniczył p. sędzia A. Orlicki, przy u 
dziale pp. sędziów Cz. Sienkiewicza i J. Za- 
niewskiego, okazało się, iż kilku świadków 
nie stawiło się, a w ich liczbie aspirant 

P. P. Niemiro, który prowadził dochodzenie 
w tej sprawie. 

Obrona w osobach mec. mec.: Andrejewa, 
Czernichowa, Engla, Frydmana, Rudnickiego 
i Barańczyka wysunęe cały szereg wnios- 
ków. 

Sąd postanowił sprawę odroczyć na inry 
termin. Wezwać świadków asp. Niemirę, po- 
wołać w charakterze biegłego kaligrafa p. 
Brzeskiego oraz kilku świadków, wskaza- 
nych przez obronę. Natomiast odrzucony zo. 
stał wniosek obrony o zmianę aresztu za- 
stosowanego do podsądnych na inny środek 
zapobiegawczy. Ka-er 
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Gdzie jest inspektor pracy? 
Czekamy na wyjaśnienia! 

„Arbon*, wnosząc do Wilna za- 
chodnio europejską elegancję i wyge- 
dę wozów, wniósł też już nie zachod- 
nio europejską ale wręcz amerykań- 
ską stopę eksploatowania swych pra- 
cowników. I tak dowiadujemy się, że 
konduktorzy i szoferzy „Arbonu“ ma- 
ja tylko raz na miesiąc jeden dzień 
wolny od pracy. Sytuacja nasza jest 
wręcz kłopotliwa. Nie pozostaje nam 

nic innego, jak skierować wzrok na 
Inspektora Pracy i czekać wyjaśnie- 
nia. Nie wierzy się wprost, by gdy tyv- 
le mówi się o 46-godzinnym tygodniu 
pracy, gdy chwalimy się ciągle postę- 
powem ustawodawstwem pracy, by* 

mogły takie fakty dziać się tuż pod 
bokiem Inspektora pracy i pod socja- 
listycznem okiem p. Czyża. 

hd. 

Sowiety kolonizują pogranicze. 
Przed kilku dniami w rejonie odcinka 

granicznego Michniewicze na teren Polski 

przedestała się grupa włościan sowieckich 

w ilości 7 osób. Uciekinierzy z „raju sowiee 

kiego* odawna, jak opowiadają nosili się 

z zamiarem ucieczki, lecz byli, jako „nie- 

błaganadziożni* pod stałym nadzorem. Ostai- 

nio dowiedzieli się, że wkrótce mają być 

przymusowo wysiedleni do gub. astrachań- 

skiej. Na ich miejsce mieli przybyć osadniey 

— byli wojskowi. Elementem tym, jak już 

donosiliśmy rząd sowiecki zamierza obsadzić 

pogranieze. 

Aresztowanie podejrzanego „gastrolera” 
z Poznania na dworcu wileńskim. 

W. dniu wczorajszym wywiadowcy wydzia 
łu śledczego zatrzymali na peronie dworca 
kolejowego w Wilnie jakiegoś osobnika po- 
dejrzanego, który na gapę przybył pociągiem 
warszawskim de Wiilna. 

Po sprawdzeniu jego dokumentów okaza- 
ło się, iż jest to niejaki Zygmunt Sie z Poz- 
nańskiego. który nie mógł się wytłumaczyć 

co sprowadziło go do Wilna. 

Przypuszczalnie jest to złodziej lub oszust 
przybyły do Wilna na gościnne występy. 

Osadzone go narazie w areszcie Śledczym 
W. dniu dzisiejszym opuści Wilno, lecz tym 
razem pod eskortą policyjną, która zawiezie 

(e). do go Poznania. 

  

Traina i pożyteczna inicjatywa. 
Paczta w roli pożytecznego pośrednika. 

Przedsiębiorstwa państwowe, ko- 
munalne i wogóle publiczne, mające 
styczność z życiem gospodarczem spo 
tykają się często z najrozmaitszemi 
zarzutami,,o ile chodzi o umiejętność 
przystosowania się ich do wymogów 
iego życia. Zarzuca się im zbytnią for 
malistykę, która jest zresztą wyni- 
kiem samego trybu „urzędowania* 
biurokratycznego, 

Okazuje się jednak, że właśnie in- 
stytucja rządowa potrafi przełamać 
wszelkie szablony biurokratyczne i 
wystąpić z inicjatywą, której nie po- 
wstydziłaby się najbardziej ruchliwa 
i przedsiębiorcza firma handlowa, dba 
ła o zwiększenie zarówno dochodów 
Lo) jak i o wygodę publieznoś- 

; Mówimy o trafnej i pożądanej ini- 
cjatywie, Jaką podjęło Ministerstwo 
Poczt i Telegrafów w zakresie zbliże- 
nia „konsumenta do producenta i 
zmniejszenia rozpiętości cen, jaka ist 
ia różnemi dzielnicami 

ski w zakresie & 2 a sie środków spożyw- 

Rozpiętość ta jest dotychczas zna- 
czna, 

Gdy np. na Wołyniu jaja sprzeda- 
wane są po 2 gr. sztuka, a nawet w 
nieszczęsnym Jadowie, o kilkadzie- 
siąt kilometrów od Warszawy, jaja 
sprzedawano po 4 grosze, w Warsza- 
wie cena tego „kurzego owocu* vie wyno si jednak 12 gr., zaś na Helu — 18%: 
Nasze wybrzeże morskie, choć tak 
miniaturowe co do obszaru, wciąż je- 
szcze jest źle zaopatrzone w produk- 
ty spożywcze i kosztują tam one dro- 
go. 

Mąka w Warszawie kosztuje 67 gr. 
gdy w Bydgoszczy — 48 gr. za masło 
w Łodzi płaci się 5 zł, 96 gr. kilo, gdy 
cena tegoż produktu w Lublinie wy- 
nosi zaledwie 4zł. 25 gr. 2 

Poczta chce usunąč te anomalje. 
Sposób na to prosty. Producent 

nadaje na najbliższej stacji pocztowo- 
telegraficznej depeszę ofertową, za 
którą opłaca 2 gr. od wyrazu i 1 zł. 
ryczałtu. Depesza ta jest wystawiona 

na widok publiczny w 25 urzędach 
pocztowo-telegraficznych. 

Publiczność czyta te oferty i wy- 
syła zamówienia albo na druczku spe- 
cjalnym, który kosztować będzie tyl- 
ko 5 gr. albo telegraficznie — po 2 
gr. za wyraz i 50 gr. opłaty ryczałto- 

wej. : 
Paczk nie mogą przenosič 10 kg. 

wagi, ale pod jednym adresem można 
wysłać 5 takich paczek. Opłaty od 
tych paczek będą z dniem 1-go sierp- 
nia znacznie zredukowane (blisko do 
jednej trzeciej). Paczki nie muszą być, 
jak dotychczas, lakowane, przyjmo- 
wane będą o wszelkiej porze, gdy 
czynne jest jakiekolwiek „okienko '* 
w danym urzędzie. 

Wielką dogodność stanowi inowa- 
cja, że paczki takie będzie można na- 
dawać wprost do wozów ambulansc- 
wych na każdym przystanku kolejo- 
wym. 

Słowem, jeśli tylko inicjatywa Mi- 
nisterstwa Poczt i Telegrafów nie zo- 
stanie zepsuta przez niesumiennych 
nadawców lub przez niechętnych 
wszelkiej nowości agentów handlo- 
wych, może ona stać się poważnym i 
pożądanym czynnikiem w naszem ży 
ciu gospodarczem. Chłop nie będzie 
potrzebował oddawać niemal zadar- 
mo produktów swej gospodarłi, zaś 
gosposia w Warszawie, Łodzi czy nad 
morzem nie będzie przepłacać tychże 
produktów. 

Ogromną rolę mają tu przed sobą 
wszelkie kooperatywy rolnicze, ma- 
šlarnie i serownie spółdzielcze, zbior 
nice jaj i mleka i t. p. 

Należy jak najszerzej uświadomić 
ludność zarówno wiejską, jak i miej- 
ską, co do tej inowacji. 

Że na rozwinięciu tego ruchu pacz- 
kowego zarobi poczta i telegraf, ro 
zumie się samo przez się. Ale właśnie 
jest to typowa inicjatywa, na której 
instytucje i przedsiębiorstwa rządowe 
mogą zarabiać i powinny. I nikt tu 
nie może im zarzucić, że niepotrzeb- 
nie ingerują w życie gospodarcze kra- 
ju. D. 

SPORT. 
Z Lidy. 

Zawody pływackie. 
Zapowiedziane na niedzielę zawody pły- 

wackie pań zgromadziły poważną ilość pub- 
liczności. Niestety nasze piękne lidzianki, — 
choć miały pływać na Lidziejce — zawiodty. 
Były pochopne przed zawodami. W; dzień za 
wodów z zapału ostygły — (a może ne 
umieją pływać na wodzie) — i udziału n'e 

Dopisały natomiast „Sybiraczki* z 
k ch p. Guzowska stylem dowolnym na 
50 metrów osiągnęła 53,8 sekundy, drugie 
miejsce zajęła p. Stępnicka. 

  

   
   

  

Publiczność wśród której widzieliśmy bur 
mistrza Zadurskiego zgotowała im miłą owa 
cję. Następnie panie Guzowska i Stępnicka 
dały pokazy: rozbierania się w wodzie (rzu- 

ciły się do wody w ubraniach) oraz ratowa 
nia tonących. Oba pokazy wypadły bardzo» 
dobrze i znalazły uznanie publiczności. Na- 
stępnie panie Szczęsnowiczówna i Dajnisów 
na stylem dowolnym na 100 metrów walczy 
ły o pierwszeństwo — pierwsza osiągnęła -—- 
czas 2 minuty 27 sekund, druga 2 min. 28 se 
kund. 

Ponieważ była mała ilość zawodniczek, 
zostały zorganizowane zawody panów na 50 
metrów stylem dowolnym o najlepszy czas. 
Pierwsze miejsce zajął p. Wajdak, osiągając 
czas 37 sekund. Po zakończeniu zawodów 
zastępujący Pow. Kmdt. PW, ppor. rez. Bo- 
żek Jan wręczył p. Guzowskiej nagrodę Pow. 
Kom. P. W. w postaci pięknej plakatki z po 
piersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pub 
No zgotowała p. Guzowskiej burzę okla. 
sków. 

Z Polski i ze świata. 
HARCERSKI SPŁAW) KAJAKOWY. 

Największą imprezą wodną, jaką dotych- 
czas zorganizowano w Polsce jest harcerski 
spław kojakowy który ruszył w dniu 10 b. 
m. z Grodna na Pomorze. 

Spław zorganizowały Komendy Chorąg- 
wi Harcerzy Białostocka i Wileńska przy wy 
datnem poparciu finansowem O. U. W. F. 
i P. W. w Grodnie 

Harcerze w liczbie 73 z terenu O K. III. 
a mianowicie z Wiilna, Grodna, Białegostoku, 
Niemna, Baranowicz i Stołpc, ruszyli w dro- 

gę około 900 klm. podzieleni na pięć grup, 
płynąc w pewnej odległości jednej grupy od 
drugiej. Charakterystycznem jest, że tabor 
wodny jest wykonany przeważnie przez ucze 
stników spławu. 

Celem spławu jest zadokumentowanie wo 
bec całej Polski zainteresowania Kresów —- 
Wschodnich morzem i wzięcie udziału w 
Międzynarodowym Zlocie Skautów Morskich 
który się odbędzie na Pomorzu od 1 do 15 

sierpnia b. r. 

Przed rozpocząciem spławu uczestnicy 
wzięli udział w Harcerskim Dniu Włodnym, 
zorganizowanym przez władze harcerskie w 
Grodnie. Na program złożyło się poświęce- 
nie kajaków zawody pływackie i bardzo cie 
kawe popisy wodne. Popisom przygłądały się 
tłumy publiczności z gen. Litwinowiczem, — 
Wojew. Kościałkowskim i pułk. Frydrychem 
na czele, oklaskując hucznie każdy punkt 
programu. 

Dobrze wyekwipowani i starannie dobra- 
ni uczestnicy ruszyli z humorem w świat że 
gnani przez społeczeństwo grodzieńskie. 

Obecnie spław harcerski płynie rozciągnię 
ty wężem między Osowcem i Łomżą, po prze 
byciu szczęśliwie Kanału Augustowskiego. 

Organizatorem spławu i Komendantem 
jest harcmistrz Kohutek. Ludwik, referent 
Drużyn Żeglarskich Chorągwi Wileńskiej 
Harcerzy. . ’ 

LADNY REKORD. 
POZNAŃ, 19. 7. (Pat). — Na międzynaro 

dowych zawodach pływackich w Poznaniu 

Kaniewski pobił rekord Polski w biegu na 
100 metrów stylem klasycznym. Kaniewski 
uzyskał wynik 1:25:2. 

NOWY REKORD ŚWIATOWY NA 
MOTORÓWCE. 

LONDYN, 19, 7. (Pat). — Słynny rekar- 
dzista świata Caye Don zaatakował ponow- 

nie rokerd Światowy na motorówce, Caye 
Don uzyskał na łodzi „Miss England III“ -- 
Średnią szybkość 117,43 mil na godzinę, bi- 
jąc swój poprzedni rekord, uzyskany w Ame 
ryce, o 5,73. W. drugiej próbie Caye Don po- 
bił tylko co ustanowiony rekord wynikiem 
120 mil na godzinę, w 3 zaś próbie poprawił 
swój wynik na 120,50 mil. Średnia szybkość 
wszystkich 3 biegów wyniosła 119,81 mil na 
godzinę. 

Jeszcze o Arbonach. 
Od jednego z naszych czytelników 

otrzymaliśmy następujące uwagi: 

„Chodzić ulicami, po których krą- 
żą Arbony, staje się wprost niemoż 
liwem. Wydobywający się z rury gaz 
zatruwa powietrze, a więc i nasze płu 

ca. 

    

O tem pisało się wiele razy, lecz 
rezultatów niema. Kiedyś obiecywał 
Arbon, że obfite wydzielanie gazu jest 
spowodowane nieumiejętnością szo- 
ferów, lecz co może zrobić szofer, je- 
żeli materjał opałowy w tak wielkiej 
ilości wydziela najohydniejszy fetor? 
Mieć nadzieję, że Arbon będzie uży- 
wać benzyny nie można, trzeba prze- 
to zaradzić w inny sposób. Otóż, ob- 
serwując wozy, łatwo można zauwa- 
żyć, że dym, po wylocie z rury, pędzi 
jakiś czas za wozem, a potem wzbija 
się w górę i rozsnuwa w powietrzu; a 
więc, gdyby tylko przedłużyć rurę i 
wyprowadzić ją o pół metra ponad 
dach wozu, gaz nie sięgałby ziemi i 
nie zatruwałby naszych płuc. 

Wystająca nad dachem гига 057- 
peci wagon? Chyba, że nie, a gdyby 
nawet tak było, to przecież nasze zdro 

wie jest ważniejsze niż zewnętrzny 
wygląd wozu! 

Mamy łatwy sposób zmusić Arbo 
ny do zastosowania się do naszych 
wygód: możemy przecież je zbojkoto 
wać, chodząc pieszo i używając doro 
żek, na tyle wszak jesteśmy uspołecz- 

RADJO 
ŚRODA dnia 20 lipca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dzien. 
15.15: Opera komiczna i operetka (płyty). 
15.35: Kom. met. 15.40: Aud. dła dzieci. 16.05: 
Słynni śpiewacy na płytach. 16.40: „Histor ja 
kamienia polnego* odczyt. 17.00: „U Węg- 
rów* aud. muz. literacka w opr. W. Hule- 
wicza. 18.00: ,„Narzędzia do badania duszy* 

odczyt. 18.20: Muz. lekka. 19.15: Opowiada- 
nia o Litwie z przed stu laty. 19.30: Progr. 

na czwartek. 19.35: Pras. dziennik radjowy. 
19.45: Mow. teatr. 20.00: Muz. lekka. 20. 

Kw. literacki. 21.00: Koncert solistów, 21.50: 
Kom. 22.00: Muz. tan. 22.25: Kwadrans kla- 
wesynu (płyty). 22.40: Wiad. sportowe. 22.50: 
Muz. tan. 

     

CZWIRATEK dnia 21 lipca 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien 
ny. 15,15: Muzyka hiszpańska (płyty). 15,35: 
Kom. met. 15,40: Muzyka popularna (płyty). 
16,30: Kom. tow Gimn. „Sokół*. 16,40: „Ma. 
ła skrzyneczka* listy dzieci omówi Ciocia 
Hala. 17,00: Koncert. 18,00: „Z drogi na 
Olimpjadę* odcz. wygł. K. Muszałówny. — 
18,20: Muz. lekka. 19,15: „Skrzyneczka pocz 
towa Nr. 210" listy radjosł. omówi W. Hule 
wicz dyr. progr. 19,35: Prasowy dziennik 
radjowy. 19,45: Program na piątek i rozm. 
20,00: Koncert. 21,20: Słuchowisko. 21,5U: 
Kom. 22,00: Muz. tan. 22,40: Wiadomosci 
sportowe. 22,50: Muz. tan. 

NOWINKI RADJOWE. 

JAK SIĘ MIERZY INTELIGENCJĘ? 

O godz. 20 rozgłośnia wileńska nadaje na 
wszystkie stacje interesujący odczyt p. Je- 
rzego Ostrowskiego z dziedziny psychotech- 
niki, która znajduje obecnie coraz szersze 
zastosowanie przy określaniu typów umysło 
wości i charakteru młodzieży szkolnej. Pre 
lekcja nosi tytuł: „Narzędzie do badania du- 
szy 

„POLAK WĘGIER — DWA BRATANKI.. 

Z twórczością zaprzyjaźnionego z nami 
narodu węgierskiego zapozna dziś radjosłu- 
chaczy audycja muzyczno—literacka p. L. 
„U Więgrów*, w opracowaniu Witolda Hule 
wicza. Złożą się na nią płyty z utworami 
współczesnych kompozytorów węgierskich 
oraz szereg płyt muzyki cygańskiej, które 
przeplatane będą informacjami oraz recy- 
tacjami utworów węgierskich w polskiem tu 
maczeniu. Początek audycji o godz. 17. 

Z ZA KULIS TEATRALNYCH. 

Po dłuższej przerwie wznowiony zostanie 
w wileńskich programach radjowych dział 
sprawozdań teatralnych p. t. „WI świetle 
rampy. A więc o godz. 19,45 p. Tadeusz 
Łopalewski omówi ostatnie premjery wi- 
leńskie oraz opowie o horoskopach na przy- 
szły sezon teatralny w Wilnie. 

Wycieczka krajoznawcza. 

Zarząd Centralny Zrzeszenia Młodzieży 
Rzemieślniczej i Przemysłowej Woj. Wileń- 
skiego — pragnąc zapoznać ogół członków 
z ważniejszemi ośrodkami przemysłowemi. 
oraz z zabytkami historycznemi Rzeczyp“- 
spolitej, w miesiącu sierpniu r. b. organizuje 
7-dniową wycieczkę krajoznawczą do Gdyni 
i Gdańska. 

Wycieczka w czasie podróży zwiedzi na- 
stępujące miejscowości a mianowicie: zakła- 
dy Przemysłowe Białostockie, Wiarszawę, To 
ruń, Grudziądz, Bydgoszcz, Gdynia i Gdańsk 

Koszta wycieczki (oprócz odżywiania się) 
są minimalne t. j. 27 zł. od osoby — resztę 
wydatków pokrywa Zarząd Centralny ZMR. i 
i P. Wbj. Wileńskiego. z 

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informa 
cji udziela Sekretarjat Zrzeszenia do dnia 
25 m. b. ulica Mickiewicza 23—5, tel 359, w 
godzinach urzędowych. 

Sprostowanie błędów. 

W: artykule p. t. Legjomści Żydzi, zamie 
szczonym w numerze wczorajszym wydru- 
kowano błędnie nazwiska, które mają — 
brzmieć: Józef Blauer — Kratow'cz, Broni- 

sław Mansperl — Chaber, Murek  Punim, 

  

Griinberg, Mieczysław Spanier — Edward 
Szarski, Jan Berlinerblau — Prot, Karo! 
Lilienfeld — Krzewski, Wilhelm Uzopp — 
Wilhelm, Adam Taubwurzel — Wurski, Raul 
Brenejcn — Zyg. 

Zniekształcona przypiska do artykułu 
brzmi w rękopisie: Opieram się też na :nfor 
macjąch uzyskanych od Pp. Józefa Feli i 
Tadeusza Młodkowskiego. 

Wiszelkie materjały w poruszonej sprawie 
uprasza się kierować na adres: dr. Adofl 
Hirschberg, Wilno, Tomasza Zana 7 m. 12. 

ROZEGRANIE MECZU O PUHAR EUROPY 
ŚRODKOWEJ. 

WIEDEŃ, 19, 7. (Pat). — W Wiedniu ro- 
zegrany został dalszy mecz o puhar Europy 
Środkowej, pomiędzy włoską drużyną „Bo- 
lonia“ a „Vienną“. 

Zwyciężyła drużyna wiedeńska 1:0 (1:0). 
Mimo zwycięstwa „Vienna została wyelimi 
nowana z dalszych rozgrywek o puhar Eu- 
ropy Środkowej, poprzedni bowiem mecz za- 
kończył się zwycięstwem Wiłoch 2:0. Ogólny 
zatem wynik wynosi 2:1 na korzyść „Boło- 
nji“. 
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Nowelizacja rezporządzenie 
0 ubezpieczeniu pracowników 

umysłowych. 
Na ostatniem posiedzeniu rady zarządza- 

jącej Związku Zakładów Ubezpieczeń Praco 
wników Umysłowych uchwalono projekt na 
welizacji rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o ubezpieczeniu pracowników п 
mysłowych, który przedłożony będzie mini 
sterstwu pracy i opieki społecznej dla przed 
stawienia go zkolei rządowi. 

Projekt przygotowany przez Związek Z 
U. P. U., przewiduje nowelizację w szczup: 
łym dość zakresie. Najważniejszą z propon» 
wanych reform jest wprowadzenie, naraz: 
na okres kilkuletni, prawa do renty dla pr. 
cowników, którzy ukończyli 60 lat życia, — 
wyczerpali świadczenia z tytułu braku pracy 
i pozostają nadal bez pracy. Dla zrównowa 
żenia wydatku, który pociągną za sobą teg. 
rodzaju renty, przewidziane jest ogranicze 
nie niektórych Świadczeń o mniejszem zn. 
czeniu społecznem. 

W, zakresie ubezpieczenia na  wypade! 
bezrobocia, projekt zawiera szereg wniosków 
mających na celu usunięcie możliwości uzy 
skiwania świadczeń w wypadkach społeczni: 
nieuzasadnionych, lub kolidujących z zasz 
dami ubezpieczenia. Pozatem projekt nowi 
lizacji rozporządzenia zawiera szereg wnios- 
ków natury porządkowej i proceduralnej, -- 
mających na celu usprawnienie diałalnośc 
zakładów ubezpieczeń pracowników umysło 
wych, oraz zracjonalizowanie ubezpieczeniu. 

Losowanie książeczek P. K.© 
Dnia 15 lipca 1932 r. odbyło się w Pocz- 

towej Kasie Oszczędności 25 z rzędu losowa 

nie książeczek premjowanych Serji I. 
Premje w kwocie zł. 1000 — padły 

następujące Nr. Nr.-y. 

   

na 

3,366 20,651 38,703 
8,203 21,156 40.131 
9,252 23,335 40,313 

10,610 23,649 41,289 
10,974 24,431 42,657 
11,485 26,198 44,519 
12,921 32,189 44,977 
14,377 33,837 45,048 
15,994 34,305 46,441 
18,994 35,043 47,289 
20,426 35,780 
20,580 36,807 

Wycieczka kajakowców. > 
Kajakowcy Zrzeszenia Młodzieży Rzemie 

Ślniczej i Przemysłowej woj: Wileńskiego, 
którzy wyruszyli w dniu 5 lipca r. b. szla 
kiem wodnym do Gdyni, w podróży swej 
zwiedzili obóz P. W. w Grandziczach, gdzi 
doznali b. serdecznego przyjęcia. Następni 
kanałem Augustowskim trudnym do przeby - 
cia ze względu na gęste wodorosty, dzieli 
wycieczkowicze dojechali do Augustowa. Tu 
za Augustowem nad Jeziorem Studzieniec: 
nem w bardzo pięknej i malowniczej okolic: 
obozuje 27 Warszawska Drużyna Harcerski:, 
która do swego obozu zaprosiła na wypocz: 
nek bratnią młodzież wileńską. Przez Biel 

rzę t Narew kajakowcy wyruszylł w dalsz 

drogę zbliżając się de Wisły i zwiedzając n. 
potykane miasta, jak Wiznę, Łomżę, Ostro- 
łękę. Podkreślić należy gościnność miejsce - 
wych Oddziałów Zw. Strzeleckiego (szczegi 
nie w Augustowie), oraz ks. ks. Kuleszy 
Godlewskiego w Wiiznie, którzy bezpłatn: 
udzielili noclegu i gościnnie podejmowali wy 
cieczkowiczów. 

lle Londyn spożywa chleba? 
Odpowiedź na to pytanie daje statystyka 

zw. piekarzy londyńsk., którzy obi. iż Lon- 
dyn spożywa co tydzień 25.000,000 bochen 
ków chleba, które ułożone jeden obok dru- 
giego zajęłyby na długość 600 mil. angiei- 
skich. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TRAGICZNY WYPADEK W KOSZARACH 

1-GO P. A. G-u. 
W, dniu wczorajszym około godziny 1- 

w południe koszary 1 pułku Artylerji Cięż- 
kiej w Wiilnie stały się widownią tragiczneg: 
wypadku. 

Zajęty przy naprawie dachu budynku ko 
szerowego blachasz Chaim Rozenkrane pra 
cując na dachu dwupiętrowego budynk: 
stracił nagle równowagę i runął na podwó” 

ko, odnosząc bardzo poważne uszkodzenie 

ciała. 
Zawezwane pogotowie ratunkowe przewi: 

zło go w stanie bardzo ciężkim do szpital: 
żydowskiego. (e). 

TAJEMNICZY ZGON NIEZNANEJ KOBIETY 

Wtezoraj w godzinach wieczorowych zna 
lezicno na chodniku ulicy Troekiej jakas 
nieznaną kobietę w wieku około 50 lat. —- 
Zawezwane na miejsce wypadku pogotowie 
ratunkowe przewiozło ją w stanie bardzu 
ciężkim do szpitala żydowskiego gdzie nie 
odzyskawszy przytomności zmarła. Nazwi- 
ska zmarłej narazie nie ustalono. Przyczyne 
zgonu ustali sekcja włok, która dokona 
zostanie w dniu dzisiejszym. (e). 

   

   

KRADZIEŻ BIŻUTERJI NA PLAŻY. 

Ostatnio zanotowano cały szereg kradzie- 
ży dokonanych na szkodę kąpiących się w 
Wilji. W. przytłaczającej większości wypad- 
ków winę ponoszą sami poszkodowani któ- 
rzy lekomyślnie, bez wszelkiego dozoru, -- 
pozostawiają swe rzeczy na brzegu Wilji z 
czego recz prosta korzystają złodzieje. 

Szczyt lekkomyślności wykazała jednak p 
Marja Bigulowa, która kąpiąc się na plaży 
Nowowerkowskiej pozostawiła na brzegu 
rzeki nietylko ubranie, lecz i biżuterję a mię 
dzy innemi pieścionek z szafirem ogólnej 
wartości 800 zł, sama zaś popłynęła dość 
daleko. Kiedy p. Bigulowa powróciła do 
swcich rzeczy biżuterji już nie było. O kra- 
dzieży poszkodowana powiadomiła policję, 
która ma obecnie nielekkie zadanie odszuka 
nia złodzieja. (e). 

ŻONA OSKARŻA MĘŻA O KRADZIEŻ. 

De policji śledczej wpłynęła skarga nieja 
kiej Anny Zygo, zamieszkałej przy ulicy Bel 
wederskiej, w której oskarża ona swego 
męża o okradzenie jej i ucieczkę z domu. 

(e). 

KRADZIEŻE. 

WI dniu 18 b. m. skradziono Majdzisowej 
Annie (Obozowa 48) dwa łomy żelazńe oraz 
inne drobne rzeczy łącznej wartości 35 zł. 

Kradzieży dokonał Piórko Władysław (Przy- 
jaźń 2), którego zatrzymano ze skradzione- 
mi łomami. 

W. dniu 18 b. m. Januszkiewiczowi Alfcn 
sowi (Lwowska 22) skradziono z niezamkn ę 
tego mieszkania zegarek kieszonkowy warto- 
ści 20 zł. Sprawcą kradzieży okażał się Ło- 
ziewicz Jan, bez stałego miejsca zamieszka- 
nia którego zatrzymano. Zegarka nie odna- 
leziono. 

Na brzegu Wilji, w Zakrecie, skradziona 
Jabłońskiej Eleonorze (Bukowa 20) gardero- 
bę wartości 5 zł. Sprawczynię kradzieży M:l 
sonową Małkę (Kacza 4) z częścią skradzio- 
nej garderoby zatrzymano. 

PODRZUTKI. 

WI dniu 18 b. m. znaelziono na terenie 
m. Wiilna dwóch podrzutków: jednego. płci 
żeńskiej, w wieku około 10 dni — przy ulicy 
Stefańskiej, w korytarzu domu 34, drugiego 
płci żeńskiej w wieku około tygodnia — na' 
rynku Łukiskim około straganu. Podrzut- 
ków umieszczono w przytułku Dzieciątka 
Jezus. 

 



    

K U-R 4 E R W J LSESNUS KI Nr. 163 (2405) 
  

RONIKA 

  

  

4 

| Dziś: Eljasza. 

3 Środa Jutro: Praksedy. 

i į 

EEE i: 
ż JE Wschód słońca — g. 5 m. 10 

|| Lipiec | Zachód „ —g. 7 m.40 

Szostrzeżonia Zakładu Motoorsiogji U. $. В. 

«© Wiinię z śnie 19/VI1 — 1982 reka. 

Ciśnienie średnie w inilimeb'achi 753 
Temperatura štadnia — — 18° С. 

Е zajwyfezz: + 22° С 

> uzjniższa: + 167 C 

Jpae: | 

SFiatr: południowo-zachodni. 

Tendencja: wzrost, potem spadek. 

Uwagi: po południu i wiecz. drobny deszcz. 

MIEJSKA. 

—- jeszeze w ciągu bieżącego ty- 

godnia mają być rozpoczęte roboty 

przy budowie nowej jezdni na ul. 

Zamkowej. Na wczorajszem posiedze- 

niu Magistratu inż. Puński po powro 

cie z Poznania, Lwowa i Warszawy, 

dokąd był delegowany dla zaznajo- 

mienia się z budową jezdni klinkiero- 

wych, złożył wyczerpujące sprawoz- 

danie ze swoich spostrzeżeń, W związ 

ku z tem Magistrat postanowił jesz- 

cze w ciągu bieżącego tygodnia przy- 

stąpić do budowy klinkieru na ulicy 

Zamkowej. 
— Sprawa lokali szkolnych. W związku 

ze zbliżaniem się nowego roku szkolnego 

aktualną stała się obecnie kwestja nowych l» 

kali szkolnych, gdyż jak stwierdzono, w Wił 

nie sytuacja pod tym względem przedstaw a 

się bardzo źle i zachodzi konieczność jak 

najszybszego jej uregulowania. Wi związku 

z tem Magistrat powołał do życia specjalną 

Komisję Szkolną, która odbyła już kilka 

narad i posiedzeń. 
Pozatem Komisja zajmuje się zamianą 

dotychczasowych lokali na nowe bardziej 

dostosowane do potrzeb szkolnictwa. 
— Urłopy w Magistracie. Z dniem wczo- 

rajszym rozpoczął 2 tygodniowy urlop wy- 

poczynkowy szef sekcji nieruchomości i zie- 

mi miejskiej oraz rzeźni i rynków ławn'k 

Kruk. 
Jedńocześnie powrócił z urlopu szef sek- 

„cji technicznej wice—prezydent Czyż. 

— Przed nowym seżonem teatralnym. —- 

W. związku ze zbliżającym się nowym sezo- 

nem teatralnym dła omówienia szeregu aktu 

alnych spraw w przyszłym tygodniu ma być 
ewołane posiedzenie Komisji Teatralnej. 

Przy sposobności dowiadujemy. się, że dy 
rektor Szpakiewicz rozpoczął już prace zwią 

vane z angażowaniem nowego zespołu arty- 

„tycznego, gdyż jak wiadomo wielu z obec- 
mych artystów opuszcza Wilno. 

— Magistrat o bezrobocie. Podług dokona 
nych obliczeń Magistrat zatrudnia obecnie 

na robotach miejskich około 300 bezrobot- 

nych. W! wypadku pomyślnego wyniku sta- 

"sań o kredyty ilość zatrudnionych zostanie 

wydatnie zwiększona. 

— wydział Elektryczny komunikuje p.p. 

abonentom, iż z powodu potrzeby przepro- 

wadzenia niezbędnych robót na sieci kablo- 

wej wysokiego napięcia, prąd elektryczny zo 

stanie wyłączony w następujących  dziełn:- 

each miasta: ' 
Dnia 22 lipca od godz. 7 rano do godz. 

20 wieczorem: — dzielnica Zwierzyniec, ul. 

Wiłkomierska, dzielnica Kalwaryjska 1 Ko- 
szary im. Piłsudskiego. 

Dnia 2 Zlipca od godz. 7 rano dou godz. 
18 wieczorem: — dzielnica Antokol i szpital 
Załogi. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Legjonu Młodych. Sekretarjat Leg 

Mł. powiadamia iż wszyscy członkowie, któ- 
rzy chcieliby wziąć udział w zjeździe Źw. 
Legjonistów w Gdyni w dniu 14 sierpnia, 
proszeni są o zgłoszenie się *do sekretarjatu 
L. Mł. Równocześnie Sekretarjat komunikuje 
iż godziny urzędowania są — codziennie 
od godz. 9 rano do 12. 

  

  

Z POCZTY. 
— Rozbudowa sieci teletonicznej. Roboty 

nad rozbudową sieci centrali telefonicznej 
zostały już definitywnie zakończone. Obec- 
na centrala może obsłużyć 3000 abonentów. 

ALTAS MANAI, 

WIRGIL MARKHAM. 

Wi szybkiem tempie postępują także prace 
nad zamianą napowietrznej sieci na podziem 
ną kablową. Tak naprz. na szeregu ulic słu. 
py łączące druty telefoniczne zostały już 
zniesione całkowicie i zamienione na pod- 
ziemną sieć kablową. 

  

    

RÓŻNE. 
— Srebrne 10-ciozłotówki. Dyrekcja Od- 

działu Banku Polskiego w Wilnie została pv- 

wiadomiona, że z początkiem sierpnia zosta- 

ną wypuszczone w obieg nowe 10-ciozłotowe 

monety srebrne, które zastąpią wy: ofane c- 

becnie bilety Banku Polskiego tejże warto- 

ści. 

WYCIECZKI. 

— Wycieczka w Beskidy Zachodnie, Tat- 

ry i Pieniny. Oddział Wórszawski Pol. Tow. 

Tatrzańskiego urządza w okresie od 7 do 

28 sierpnia r. b. trzytygodniową wycieczkę 

w Beskidy Zachodnie, Beskidy Śląskie, Tat- 

ry i Pieniny traktowaną jako obóz wędrow 

ny t. j. z noclegami codziennie w innej m 

scowości względnie innem schronisku tury 

stycznem. Wjycieczkę prowadzić będzie dr. 

Mieczysław Orłowicz (Wiarszawa Min. Ko- 

"W; wycieczee można przyjmować 

e częściowo t. j. tylko na pewną 

wycieczki. Bliższe informacje i zgło 

pod adresem prowadzącego w termi- 

nie do 31 lipca r. b. 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— „Florette et Patapon* w Teatrze Lei- 

mim. Dziś w środę dnia 20 lipca o godz. 8 

min. 15 wiecz. po raz drugi pełna humozu 

farsa Henequin'a „Florette et Patapon*. -- 

Wtzorajsza premjerowa publiczność słucha - 

ła sztuki z wyjątkowem zaciekawieniem, ba- 

wiąc się doskonale i zachwycając się świei- 

ną grą artystów. pięknemi dekoracjami. — 

Wjszystkich otoczył beztroski nastrój i we- 

sołość — napewno więc „Florette et Pata- 

pon* długo rozweselać będzie Wilno. 

— Jutro w czwartek dnia 21 m. b. i dm 
następnych „Florete et Patapon*. 

— W, Teatrze Lutnia — dziś, jutro i po 

jutrze przedstawienia zowieszone z powodu 

technicznych przygotowań do rekordowej 

sztuki M, Tołstoja i Szczegolewa p. t. „Azeć 

— „Lichwa mieszkaniowa“ B. Shawa w 

Lutni. Teatr Lutnia przygotowuje niezwyk- 

łą wesołość. Jest nią najnowsza sztuka gen- 

jalnego Bernarda Shaw'a p. t. „Lichwa miesz 

kaniowa”. Nazwisko wielkiego myśliciela i 

największego dramaturga współczesności -— 

Shaw'a — zelektryzować musi całe Wilno — 

tak żądne prawdziwych, głębokich probie- 

mów. 
— Park im. Żeligowskiego. 7 powodu 

niepogody wczorajszy koncert „Wieczór 

Czajkowskiego pod dyr. prof. Whlerego Bier- 

diajewa został przeniesiony na jutro dnia 

21 b. m, 

LISTY DO REDAKCJI 
Niniejszem tiprzejmie prosimy Pana Re- 

daktora o łaskawe umieszczenie w piśmie 

W. Pana następującej rezolucji Pośiedz. Za- 

rządu Zw. Prac. Samoch. z dnia 19 lipca 

1932 roku. 
Do wiadomości Zarządu Związku doszło, 

iż grupa pracowników garażowych T-wa „Ar- 

bon* w Wilnie w dniu 16 1 17 b. m. zmusza 

ła pracowników „Arbonu”* do podpisania dek 

laracji, żądającej powrotu inżyniera Tarło 

na dawne stanowisko Dyrektora, z którego 

został odwołany przez Zarząd Firmy. 

Zarząd Zw. Prac. Samochodowych Z. P. 

Wischodnich kategorycznie zabrania swym 

członkom podpisywania wszelkich deklaracyj 

bez uprzedniego porozumienia się z Zarzą- 

dem Związku, i protestuje przeciw metodom 

gwałtu stosowanym dla przywrócenia posady 

p. inż. Tarle. 
Zarząd oświadcza, że sama sprawa i sto- 

sowane metody nie mają nic wspólnego z 

pracą Związku Zarz. Z. P. W. 

Jest to jakaś intryga personalna, w któ 

rej my jako organizacja zawodowa udziału 

brać nie zamierzamy. 
Pozostajemy z wysokiem poważaniem: 

Prezes: J. Bohdziewicz. 
Sekretarz: (podpis nieczytelny). 

Wilno dnia 19. 7. 1932 r. 

   

   

   

Wobec ukazania się w dzisiejszym nu- 

merze „Kurjera* artykułu w sprawie zajścia 
w garażach T-wa „Arbon*, niniejszem uprze, 
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DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Więzienie nie posiadało odpowied 
niego wehikułu, tak że w razie potrze 

by pożyczaliśmy go od morgi, która 
wystawiała nam zgóry kwit na ciała 

żywych skazańców. 
Klucze od śmiertelnego oddziału 

wisiały zawsze w mojej kancelarji. Po 

egzekucji i autopsji zabierano je, że 

by otworzyć szereg drzwi, przez które 

wynoszono trupa na podwórze, gdzie 

czekała karetka. 
Wychodząc z kancelarji, spojrza- 

łem na szybkę z nietłukącego się szkła 

za którą wisiały zawsze klucze, nie 

brakowało ani jednego. = 

Wszedłem do oddziału skazańców. 

Po obu stronach korytarza mieściło 

się po osiem cel. Drugi korytarz pod 

kątem prostym do pierwszego, prowa- 

dził do pokoju egzekucyjnego. Zoba- 

czyłem przez otwarte drzwi pięciu 

świądków (pięciu jeszcze nie przy- 

szło), czekających w ponurem milcze- 
niu pod ścianą w głębi. 

Holborn był w swojej celi sam, 

gdyż odmówił przyjęcia pociechy re- 

ligijnej. Kiedy mu zaproponowano 

pastora miał odpowiedzieć: 
—. Żadnych fars. 
O dwie cele dalej Porky Evarts roz 

mawiał z pastorem. Mówił przeraźli- 

wym głosem i przez pierwszych parę 

minut bytności u Holborna rozróżnia 

łem wyraźnie słowa, nie orjentując 

się w sensie. 
Holborn był wysoki i tęgi i przez 

czas pobytu w oddziale śmierci jesz- 

cze mu przybyło na wadze. Jak się wy 

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ 

raził: „z braku ruchu“. Miat na sobie 
śmiertelny ubiór z przecięciami do 
elektrodów i palił ogromne cygaro. 
Nie gorączkowo, ale spokojnie, jak 

smakosz. 
Zobaczywszy mnie za kratą, wyjął 

cygaro z ust i ukłonił mi się niem z 
przyjacielskim uśmiechem. 

— Dziękuję, panie naczelniku, że 
pan przyszedł. Chciałem uciąć z pa- 
nem ostatnią pogawędkę. Nie wiem 
jaki będzie mój następny adres. 

Mówił powoli, z rozwagą, Ponie- 
waż nie odpowiedziałem, w zachowa- 
niu jego zaszła zmiana. Uśmiechnął 
się jeszcze szerzej i mówił dalej: 

— Panie, pan jest za przystojny 
na naczelnika więzienia. Za młody, 
żeby żyć w takiem zamknięciu. I wy- 
ksztatcony — tak jak ja. Wszystko 

za panem przemawia. Powinien pan 
to rzucić i wziąć się do czegoś lepsze- 
go. — Zachichotał. — Do czegoś na 

serjo. Z pana byłby dobry materjał, 
ho, ho Pan by umiał zabijać, ho, ho, 
Z pana byłby człowiek, ho, ho! 

Słyszałem to już z jego ust wiele 
razy i zdziwiłem się tylko, że nie za- 
przestał tych żartów na kilka minut 
przed śmiercią, 

— Ma pan dosyć więzienia? Praw- 
da? Znudziło się panu? 

Nie zdobyłem się ani na jedno sło- 

wo odpowiedzi. Stałem jak słup, o- 

niemiały, oszołomiony. 
Tymczasem Holborn mówił dalej, 

nie wypuszczając cygara z ust: 
-- Powinien pan wyjść. Dłuższa 

* S-ka z ogr. odp. 

mie prosimy o łaskawe sprostowanie niektó- 
rych nieścisłości: 

1. Wywieziony na taczce został monter 
ob. szwajcarski Lozer, a nie Glezer i nie in- 
żynier. 

2. Tego czynu dokanała obsługa garażo- 
wa, która nie wspólnego nie ma z szofera- 
mi i konduktorami. 

3. Nieprawdą jest, że ci ludzie byli pi- 
jani i bili mechanika Lozera. Zrobili to zu- 
pełnie świadomie za aroganckie zachowanie 
się p. Lozera wobec pracowników garażo- 
wych i ciągłe obrazy, łajania i t. i to w 
przeciąku całych 6 miesięcy. Przec j 
garażu jeszcze jeden przedstawi 
Saurer któremu pracownicy nie mają nic di 
zarzucania. 

Musimy zaznaczyć, iż kilka dni temu 
Dyrekcja Arbonu zabroniła p. Lozerowi wstę 
pu do garażu ze względu na jego zachowa- 
nie się wobec pracowników garażowych. 

Pozostajemy z wysokiem poważaniem: 

Prezes: J. Bohdziewicz. 
Sekretarz: (podpis nieczytelny). 

Wiilno dnia 19. 7. 1932 roku. 

  

    
   

   

WI związku z nie odpowiadającemi istocie 

rzeczy notatkami, jakie się pojawiły w niek 

tórych organach prasy wileńskiej niniej- 

szem uprzejmie komunikujemy, z prośbą o 

łaskawe zamieszczenie na łamach poczytne. 

go pisma Wi. Panów, że od 15 b. m. w zw:ąż 

ku z reorganizacją pracy w Centrali w War- 

szawie p. inż. Jerzemu Tarło, dotychczase 

wemu kierownikowi Komunikacji Autobuso- 

wej w Wiilnie wyznaczony został inny dział 

pracy. 
Na stanowisko powyższe delegowany jest 

od dnia 15 lipca r. b. p. inż. Konstanty 

Massalski Dyrektor Tramwai i Auiobusow 

w Poznaniu. 
7 5 

  

Komunikacji Autobusowych S-ka Akce. 

(Pedpis nieczytelny). 

Stow. Właścicieli Restauracyj i Hoteli na 

Woj. Wileńskie nadsyła nam następujące 
sprostowanie: 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W; związku z notatką umieszczoną w 

„Kurjerze Wiileńskim* (dnia 15 lipca r. b 

„Wulfka* i 16 lipca r. b. „Wulfka zaprze- 

cza”) uprzejmie prosimy o łaskawe sprosto- 

wanie i zrehabilitowanie przez to poszkodo- 

wanego w opinji, członka naszego Stowarzy 
szenia p. Smolgowskiego W: 

Znamy wspomnianego od szeregu lat jako 

lojalnego obywatela i kupca prowadzącego 

swoje przedsiębiorstwo zgodnie z przepisa- 

mi o handlu restauracyjnym i przekonani 

jesteśmy, że zarzuty czynione p. W. Smol- 
gowskiemu nie mogły mieć miejsca. Naj- 

prawdopodobniej zaszło w powyższej spra: 
wie jakieś nieporozumienie łub autor notatki 
został mylnie poinformowany. 

W. nadziei umieszczenia powyższego w 
swem poczytnem piśmie, łączymy wyrazy 
szacunku i poważania z jakiem pozostajemy: 

Sekretarz: Prezes: 

(Podpisy nieczytelne. 

Zarządzenie w sprawie bez- 
pieczeństwa lotniczego. 
W.'związku z óstatniemi nieszczęśliwemi 

wypadkami na terenie klubów lotniczych, 
minister komunikacji wydał okólnik, w któ- 

rym zwraca uwagę pilotom i klubom lotni- 
czym na potrzebę ścisłego przestrzegania 
przepisów i warunków bezpieczeństwa. 

Ministerstwo komunikacji, doceniając na- 
leżycie ujemny wpływ wypadków lotniczych 

na rozwój lotnictwa, starało się zawsze w rx 
mach swych kompetencyj i możliwości, prze 
ciwdziałać tym wypadkom, wydając odpow'e 
dnie pouczenia i ostrzeżenia. Wbbec niedo- 
statecznego zrozumienia zarządzeń minister- 
stwa i wypadków lekceważenia ich, minister 
komunikacji prestrzega, że w wypadkach 
stwierdzenia wykroczeń przeciwko obowiązu 
jącym przepisom, jak również w wypadkach 
stwierdzenia, że w klubach lotniczych nie zo 
stały przedsięwzięte wszelkie środki celem 
zapewnienia dyscypliny, karności i bezpie- 
czeństwa lotniczego — stosować będzie w 
całej rozciągłości przysługujące mu sankcje 
karne, poza skierowaniem spraw na drogę 

sądową. 

Odpowiedzi redakcji. 
Pani W! Grzmielewskiej w Wilnie. Wy- 

jaśnieniem stanowiska redakcji w spraw'e 
artykułu p. Т. J—ski o emigracji rosyjskiej 
był poniekąd dopisek redaktora naczelnego 
do artykułu p. Bochan (Kurj. Wil. Nr. 148). 
Oczywiście, redakcja daleką jest od potęp'a 
nia w czambuł całej emigracji rosyjskiej, als 
uważa, że brak jest w niej ideałów społecz- 
nie dynamicznych. Przepraszamy za b. spóź- 
nioną odpowiedź. 

  

taka egzestyncja odbije się na panu 
fatalnie. Zrutynizuje pana na amen 
— bez ratunku. 

—Czy tyle tylko ma mi pan do po 
wiedzenia? — zapytałem ochrypłym 

głosem. 
Roześmiał się. 
— Nie, ale wpierw chciałem panu 

palnąć jeszcze jedno kazanko. — 
Wzruszył ramionami. — Wejdź pan 
do mnie, naczelniku. Nie chcę mówić 

przez kratę. 
Otworzyłem drzwi i wszedłem do 
— A więc... — rzekł niezwykle po 

ważnym tonem Holborn. Mówił szyb- 
ko i cicho... długo o tem myślałem, ale 
wreszcie się zdecydowałem. Niema 

dużo do gadania. Najprzód powiem 
coś, w co pan nie uwierzy. Za parę 
minut będę stracony bez winy — wcią 
gnięto mnie w potrzask. Może mi pan 
nie uwierzyć. Pogodzę się z tem. Ale 
— niech pan nie zapomina, że mnie 
wciągnięto. Dzielę się z panem tą ta- 

jemnicą przed śmiercią, bo bo... je- 

stem człowiekiem. Popełniłem wiele 
idjotyzmów, ale mordercą nie jestem. 

— Mam nadzieję, że to prawda — 
odpowiedziałem. 

Na te słowa rzucił mi baczne spoj- 

rzenie i zmarszczył brwi: 

— Mniejsza z tem — rzekł. — Ale 

to nie wszystko. Chcę, żeby pan coś 
dla mnie zrobił. : 

— Ależ owszem — odparłem. -— 
Nieraz już wypełniałem... 

Urwałem, spostrzegłszy się, że po- 

pełniłem przykry nietakt. 

— Ostatnie życzenia morderców — 

dokończył Holborn. 
— Tak. Wszystko, co tylko... 
Nie pozwolił mi dokończyć. Mówił 

takim tonem, jakby chodziło o jakiś 
zwyczajny interes. 

— Musi mi pan przyrzec, że pan to 

zrobi. 
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Wrablen 

Siły wojskowe Japonii w oświetleniu 
rosyjskiem. 

Dziennik sowiecki, wychodzący w Tyf- 
lisie, p. t. „Zarja Wostoka*, poświęcił ob- 
szerny artykuł ocenie sił zbrojnych Japonj“ 
i jej możliwościom ofenzywnym. Artykuł 
ten jest bardzo charakterystycznym przyczyn 
kiem do oceny sytuacji przez Sowiety na Da- 
lekim Wthodzie, która zaczyna się znowu 

zaostrzać. 
„Zarja Wlostoka* pisze: 
„Armja japońska, doskonaląc się bez 

ustannie, stanęła wr. 1923 w. szeregu najlep 
szych i najlepiej zaopatrzonych i uzbroja 
nych armij światowych. 

W| czasie pokoju armja japońska składa 
się z 250.000 szeregowców, w tem 20,000 ofi 
cerów. Podzielona jest ona na17 dywizyj pie 
coty, 4 brygady kawalerji, 6 pułków artylerji 
ciężkiej, 2 pułki artylerji z trakcją mecha- 
niczną, 4 pułki artylerji przeciwlotniczej 
4 pułki artylerji górskiej, oraz wojska tech- 
niczne i łączności. 

W, chwili obecnej 5 dywizyj piechoty + 
brygada specjalna znajdują się w Mandżur- 
ji. Zresztą do Mandżurji przybywają Stałe 
nowe oddziały. 

Wi razie wojny Japonja może zmobilizo- 
wać 6 miljonów ludzi i wysłać na pole dz:a 
łań wojennych 50 dy j 

  

   

   

  

Nadzwyczajnie rozrasta się awjacja woj- 
skowa japoń Składa się ona z 26 eskadx 
powietrznych; liczba samolotów sięga 1,138, 
a pozatem t. zw. oddziały obrony wybrzeży 
liczą 300 aeroplanów. Ogółem liczba samoło 
tów wojskowych sięga cyfry 2000. 

Aparaty lotnicze, któremi posługują się 
Japończycy, są przeważnie pochodzenia oh- 
cego, w ostatnich jednak latach Japonja zro- 
biła ogromne postępy na polu budowy ae 
planów i posiada cały szereg fabryk które 
mogą produkować dobre aparaty własnej 

   

   

    

konstrukcji. Trzeba przyznać, opinjuje pismc 
sowieckie, że siły powietrzne Japonji znajdn 
ja się na wysokim poziomie technicznym i 
nie ustępują wcale co do wartości tej broni 
państwom militarnym zachodu. 

Podstawą potęgi militarnej Japonji jest 
jej flota. Pod tym względem zajmuje ona 
jedno z pierwszych miejsc w szeregu flot 
wojennych świata. Ustępując liczebnie miej- 
sca flocie angielskiej i amerykańskiej, nie 
ustępuje im ani na cal w doskonałości tech- 
nicznej i wartości bojowej. Japonja posiada 
10 pancerników bojowych, 31 krążowników, 
6 awjomatek, 103 torpedowce. łodzie pod- 
wodne. Większość tych okrętów została zbu- 
dowana po wojnie i zalicza się do najnow- 
szych typów jednostek wojennych. 

   

Armja japdńska składa się w 65 proc. 2 
chłopów; żywioły miejskie tworzą zaledw'e 
17 proc. 

Kierownictwu armji japońskiej 
armji trzeba przyznać nadzwyczajn 
pod względem ducha ofenzywy i inicjatyw 
w akcji wojennej. Armja odznacza się wiełką 

zdolnością do marszów na wiel 

i samej 
        

  

   
kie dystanse. 

Przechodząc do: oceny „m: 
żą ;Z 

  

żliwości i per-   
     spektyw*, jak się wyraża ,. Wostoka“, 

stwierdza pismo sowieckie, iż razie wojny 
kierownictwo armji japońskiej musiałoby 

  

   
dbać przedewszystkiem o zaaprowidowanie 
kraju, co byłoby rzeczą niełatwą, ze względu 
na zły stan finansów. 

Przemysł c w Japonji rozwija się w 
szybkiem tempie i jest w stanie zaopatryw 
armję w razie potrzeby w rozmaite materia- 
ły wojenne, broń i amunicję. Państwo dy- 
sponuje 25—30 fabrykami amunicji, które 
zatrudniają około 100.000 robotników. Fabry 

  

  

   

  

ki prywatne awjacyjne są w stanie wyprodu 
kować około 800 samolotów rocznie. 

Pismo sowieckie, nie wypowiadając wy- 
raźnie swej opinji, nasuwa myśl juź przez 
same ceny i zestawienie cyfr i faktów o moż 
liwości starcia zbrojnego na Dalekim Wscho- 

dzie. E. R. 

Esi i iki] 

Magistrat w roli pošrednika 
małżeńskiego. 

Magistrat stolicy Japonji, Tokio, jest zda- 
nia, że od przybytku kłopotów głowa nie 
zaboli. Uznając widocznie tę zasadę, pow- 
ziął zamiar założenia miejskiego biura poś- 
rednictwa małżeństw. Ojcowie miasta obti- 
czyli już nawet, iż do biura napływać bę- 

dz 
ki „pracy urzędników miejskich** dojdz 
skutku około 300 małżeństw. Jak na miljo. 
nowe miasto nie jest to cyfra imponująca 
i nasuwa się pytanie czy warto tworzyć no 
wy urząd dla tak mizernych rezultatów. 

Innego jednak zdania jest magistrat to- 
kijski który decyzję już powizął i głowi sę 
teraz nad inną stroną tego zagadnienia. 
Zadał on sobie bowiem pytanie czy skojarzo 
ne za pośrednictwem biura miejskiego mat- 
żeństwa nie wpadną czasem na pomysł w 

e złego pożycia wy 
! em odszkodowan 

pośrednictwo. Groźbie tej ma 
uzula w kontrakcie ślubnym, mówiąca o zr 
czeniu się zgóry wszikich pretensyj de mia- 
sta w razie zawarcia małżeństwa. 

4 
Kryzys kosi kinoteatry 

3 w Berlinie. 
W ciągu ostatniego tygodnia zamknięto w 

Berlinie zgórą 100 kinoteatrów, które zmu 
szone zostały do tego kroku brakiem frek- 
weneji. W poró 
letnim frekwencja w kinach berli 
ła o 40 proc. 

  

    
corocznie około 2000 zgłoszeń, zaś dzię- 
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Premjera! Po raz pierwszy w Wilnie 100% 
wspaniały dźwięk. — arcykomedja salonowa 

Adolfem Menjou 
piewi Muzyka! Tańce! Humor! 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
al. Wielka 42, tel. 5-28 

  prawnym zdobyw. 

| serc niewieścich 
ży” Paryża. 

JAKI PAPA TAKI SYN 
w roli tytułowej. 
pod piek. żarem Samumu, następnie wśród „złotej młodzie- 

Nad program: Nadzwycz. dodatek rysunkowy Miki w zalotach. 

z niezrównanym. dy- 
styngowanym, niepo- 

Akcja toczy się: Z początku u stóp paramid 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne od godz. 2-ej. CENY od 30 gr. 

      

    

  

POBMA/W GLAGZASYM ROZPYLACZU 
Nakas 
DOSZCZĘTNIE 
KARALUCHY 
PLUSKWY 

MOLE 

Nieruchomość Poszukuję 

  

BROŃ BEZ ZEZWOLENIA POLICJI. 
Browning kal. 6 mm. metalowy 
nikl. system ES-TE precyz. wy- 
konany wraz z zabezpiecznikiem 
Strzel. z specjaln. „Sell* naboi 
wysyłamy za zaliczeniem za 
zł. 570, 2 szt. 10.50, 6 szt. 30.00, 
50 naboi „Sell“ do browninga 
zł. 1.45, 100 szt. 2.70, 

  

Adresować: Zakłady Mechaniczne KUPERMAN, 

Warszawa I, skrzynka poczt. 97, oddział 23. 
  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, V-go re- 

wiru, Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy 
ulicy Wileńskiej Nr. 25 m. 10, zgodnie z art, 1030 
U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 
29 lipca 1932 r. od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. 
Rydza-Śmigłego 42, odbędzie się sprzedaż z licytacji, 
należącego do Marji i Mieczysława Zacharzewskich 
majątku ruchomego, składającego się z urządzenia 
domowego, oszacowanego na sumę 3.503 zł. na zaspo- 
kojenie preteneji Barbary Żyżysówny w sumie 4.000 
zł..z %% i kosztami z obligu. 

555/V1. 
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najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 

  

šiannaai 

Znaczyto to, že nie moglem robič 
zastrzeżeń. Musiałem się zgodzić zgó- 
ry, albo się nie zgodzić. 

On mówił natarczywie dalej: 
— (Chcę panu dowieść, że nie ży- 

wię do pana urazy. Chcę panu wy- 
świadczyć przyjacielską usługę. Bę- 
dzie mi pan kiedyś wdzięczny. Idzie 
mi o dobro pana. Zastanawiałem się 
nad tem i doszedłem do przekonania, 
że to jest dla pana wymarzona oka- 

zja. 
Nieraz już mówił mi takie rzeczy, 

ale teraz wypowiedział się wyraźniej. 
Za dziesięć minut miałem zapro- 

wadzić Evartsa na śmiertelne krzesło. 
Ale musiałem się zastanowić i mog- 
łem się nie spieszyć. Kilka sekund 0- 
późnienia nie znaczyło nie ani dla E- 
vartsa, ani dla sprawiedliwości. Czy 
miałem przyrzec Holbornowi, że wy- 

pełnię jego życzenie, jeżeli będzie u- 

czciwe? 
Obserwował mnie uważnie. Odczu 

łem instynktownie, że porównywa 
mnie z sobą i stwierdza, iż jest więk- 
szy i silniejszy — może moralnie. 

"To rozstrzygnęło moje wątpliwoś- 

ci. Właśnie dlatego nie mogłem mu 

ustąpić. 
— Nie! 
Nie okazał zdziwienia. Skinął tyl 

ko głową i rzekł: 
— Dziękuję, naczelniku. 
Jakby chcąc dowieść, że ja mam 

przewagę, zacząłem się przed nim u- 
sprawiedliwiać z wielkiem  uniesie- 
niem. Zakończyłem słowami: 

— Nie powiem panu, że pan jest 
inteligentny, bo byłaby to zniewaga, 
ale ma pan na tyle rozumu, żeby po- 

jać, że żąda pan niemożliwości. Na 

mojem stanowisku trzeba się liczyć z 

każdym krokiem. Skąd ja mogę wie- 
dzieć, że pan mi nie każe dokonać ja- 
kiejś zemsty? Pan wie, że choćbym 

  

sę, 
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Komornik Sądowy J. Mościcki. 

KAŻDE OGŁOSZENIE 
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Dr. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

niedziela 9—1. 
W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

Marja Lakogiowė 
przyjmuje od 9 de 7 wiec: 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852 

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

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

ŻNIWIARKI 
oryginalne 

MASSEY - HARRIS (ma- 
szyna na 20 lat pracy) 
oraz s/mu DEERINGA 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna ||-a. 

Przy dostatecznych gwa- 
rancjach—kredyt. Płacą- 
cym gotówką — znaczne 

ustępstwo. 

Sprzedaje się 
działka ZIEMI hipoteczn. 
800 sążni kw. na Lipówce 
vis-a-vis Stacji Radjowej 
Warunki: Zacisze 7—7 

Jako Ślusarz 
poszukuję pracy 

przy browarze 
lub gorzelni 

Bazyljańska 4, m. 26 

  

  

  

  

w śródmieściu od 2-ch ulic 
tuż przy Mickiewicza 

Reflektanci zechcą skła- 
dać oferty z adresami pod 

„Bez pośrednictwa" 
w redakcji „Kurjera W.* 

(Jagiellońska 3) 

  

OKAZJA! Sprzedam dom 
drewniany z placem 480 
s. kw. względnie plac 200 

s. kw, oraz MAGLE 
ul. Pióromont 34—1 

° 
Do egzaminów 

wstępnych, 
które odbędą się we 

wrześniu w Państwowej 
Szkole Technicznej 

przygotowuje zespół na- 
uczycieli specjalistów. 

Ceny przystępne. 
Zgłoszenia u p. A. Szu- 
lakiewicza, Stara 24, m. 2 

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. 

UCZENICA 
7.mej klasy wyjedzie na 
kondycję. Lubi dzieci. 
Niemiecki, łacina, mate- 
matyka, polski. Może da- 
wać lekcje gry na for- 

tepianie. Łaskawe oferty 
do redakcji sub. „Ucze- 

nica VII“. 

      

  

Młoda panna 
a miłej powierzchowność 
sumienna i b. pracowii: 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsylai 
do Adm. „Kurjera Wil.“ 

pod „Młoda panna"   

jakiejkolwick: predj lbiać 
rowej, magazyniera ew. 
innej. Obeznany z księ- 
gowością. Złożę niewiel- 
ką kaucję. Łaskawe ofer- 

ty do Administracji 

Rządca domu 
poszukuje posady 
tylko za mieszkanie. 
Oferty do Administr. 
„Kurjera Wilensk.“ 

oszukują posady 
wożnego, posiadam dobre 

świadectwa 
Koszykowa 39—3 

Insialócje giekicyczne 

  

  

  

uzwonki sygnalizacy)- 4“ 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i tsiefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Oflarna Nr. 4, m. 9. 

Sklep materjałówpiśmien. 
„ELEONORA“ 

ul. Ś-to Jańska i 
Poleca; zeszyty, bruljony, 
stalówki, ołówki : *. d. 

    

Najtańsze i najlepsze 

szczotki i pędzie 
tylko w firmie 

B. SYMONOWICZ 
Wilno, Ś-to Jańska Nr. 7 
(vis a vis Uniwersytetu). 

Wyroby własne. 
  

OSTRZENIE nożykówGil- 
lette, Eclipse, etc. fabr. 
Ba e O 
w Skł. Apt. J. PRUŻANA. 
Mickiewicza 15 vis-a-vis 

hotelu Georges. 

— 
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nawet dał panu przyrzeczenie, to mu- 
siałbym je w tym wypadku złamać, 
Nie. Nie dam panu żadnego przyrze- 

czenia. 
— Niech i tak będzie — odparł, 

wzruszając ramionami. Jak pan chce. 
Niema o czem mówić. Nie pogniewa- 

my się o to. 
W tej chwili spostrzegłem że w 

korytarzu stoi stróż. 
Gdyby nie zareagowałem na pu 

kanie, zawołał: 
— Panie naczelniku, już dwie mi- 

nuty po ósmej. 
Trzeba było iść po Evartsa. 
— W porządku, naczelniku! — za 

wołał za mną Holborn i dodał trochę 
głośniej, żebym napewno usłyszał: — 
Może jest w tem trochę zemsty, ale 
to nic złego. Najwyżej trochę nieleg:l 
ne. Możeby się pan nigdy nie domyš- 

lił powodu mej prośby. — Umilkł i 

zawołał jeszcze głośniej. — Może pan 

pożałuje, że pan odmówił przyjęcia 

spadku po mnie. 
Poszedłem ze strażnikiem po E- 

vartsa. Wyszedł na korytarz za pasto 
rem, zataczając się jak pijany. Trzy- 
mał się kurczowo rękami za łokcie i 
piał niezrozumiale przeraźliwym gło- 
sem. W siedem minut później już nie 
żył. Tego dnia straciliśmy tylko jego 
jednego. 

Złożono jego ciało na tapczanie za 
parawanem i strażnicy poszli po Hol- 
borna. 

Wszedł z niedopałkiem cygara w 
ustach. Zauważyłem, że zaraz od pro 
gu rozejrzał się po pokoju i że na jego 
twarzy odbiło się zdumienie. Zupełnie 
jakby się dziwił, że to on ma być stra- 
cony, a nie kto inny. Spojrzawszy na 
świadków, stanął. Strażnicy, trzymają 

cy go za ręce, również stanęli. Zupeł- 
nie jakby on ich prowadził, a nie oni 
jego. 

Wkońcu oczy jego spotkały się z | 
moim wzrokiem i odbiło się w nich 
jeszcze większe zdumienie. 

— Tak, Holborn — rzekłem—Pei. 
sner zabrał klucze, ale nie pozwoli- 
liśmy mu ich wyrzucić przez okno in- 
firmerji. Pańscy przyjaciełe, którzy 
przyjechali po pana żywego karetką 
z morgi, stoją pod karabinami maszy- 

nowemi, wycelowanemi z murów i 
wiedzą o tem. Odsiecz się nie udała. 

Usłyszałem za sobą stuk padające- 
go ciała. Jeden ze świadków zemdlał. 

Nagle zobaczyłem, że Holborn trzy 
ma w ręku rewolwer. Nie mam. poję- 
cia, skąd go wydostał, ale była to cza- 

rodziejska sztuka, tylko, że stokroć 
niebezpieczniejsza, 

Nie jestem nowicjuszem i nigdy 
nie chodzę do cel bez Colta. W naj- 
lepiej prowadzonych więzieniach zda 
rzają się niepojęte napaści i mordy. | 

Holborn rzucił się wbok, widocz- | 
nie, żeby użyć jednego ze strażników, 
jako tarczy. Ale nie zdążył. Błyska. , 
wiecznie wpakowałem mu dwa pocis- ‚ 
ki w piersi. ) 

Žyt jeszcze kilka minut i mogliš- 
my przywiązač go wlašciwie do krzes 
la i dobič regulaminowo, alešmy juž 
tego nie zrobili. 

Nim rozwiał się dym po wystrza- 
łach, zapadł w śmiertelne omdlenie, z 
którego już się nie ocknął. Umierając 
rzekł do mnie: 

— Nie mam do pana żelu, naczel- | 
niku. Nie miałem zamiaru strzelać do 
pana. Spełnił pan swój obowiązek, 
psiakrew! Oby to już pana więcej nie 
spotkało. 

I w chwilę potem dodał szeptem: 
— Może się pan tego podejmie i 

bęz przyrzeczenia. Е 
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brzydkim uśmiechem i tak pozostała. 
D>G m) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


