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biomų, Polska | Europa Wschodnia 
Wywiad niemieckiego dziennika z min. Zaleskim. 

Wi dzienniku „Dortmunder Gene- 
ral Anzeiger* ukazał się wywiad ge- 
newskiego korespondenta tego dzien 
nika, M. J. Larsonsa z ministrem 
spraw zagranicznych Polski, p. Augu- 
stem Zaleskim na temat sytuacji w 
Europie środkowej i wschodniej, oraz 
stosunków polsko-niemieckich. Treść 
iego wywiadu podajemy poniżej. 

Delegacja polska — pisze „„Dort- 
munder General Anzeiger'* — złożyła 
w Lozannie dnia 1-go lipca doniosłe 
memorandum 0 położeniu gospodar 
czem państw Europy wschodniej i 
Środkowej, zawierające szereg postu- 
latów dla usunięcia istniejących tru- 
dności. „celem przywrócenia równo 

wagi gospodarczej w atmosferze wza 
Jemnego zaufania”. Memorandum to 
Spotkało się z bardzo przychylnem 
przyjęciem w kołach Ligi Narodów. 

W memorandum z 1 lipca przypo 
miną p. minister fakt, że swego czasu 
rząd polski podjął inicjatwę ustabili- 
zowania położenia gospodarczego 
Państw Europy wschodniej i central- 
nej przez współpracę państw agrar- 
nych, t. j. t. zw, błok agrarny. Czy 
rząd polski ma zamiar rozszerzyć tę 
współpracę w dziedzinie gospodarczej 
także i na współpracę tych państw 
agrarnych w dziedzinie politycznej?— 
Pada pierwsze pytanie. 

— Nie sądzę. Rokowania prowa- 
dzone między zainteresowanemi pań- 

swami (Polska, mała ententa, Czecho- 

słowacja, Rumunja, Jugosławja; Wę 
Sry, Bułgarja i trzy państwa bałtyc- 
kie: Estonja, Finlandja i Łotwa) ja- 

kie toczyły się na konferencji w War 
sząwie w roku 1930 miały zawsze na 

oku tylko cele czysto gospodarcze. 
Na konferencji warszawskiej usiłowa 
No znaleźć propozycje i bieg myśli, 
tóreby były wspólne wszystkim wy 

mienionym państwom. Głównym ce- 
em było wynalezienie wspólnej linji 
na konferencji gospodarczej w Gene- 
Wie, Sądzę, że uchwała powzięta w 
Ozannie po ustanowieniu osobnego 
Omitetu, złożonego z przedstawicieli 

Wielkich mocarstw i innych zaintere- 
Sowanych państw dla studjum poło 
zenia Europy wschodniej i środkowej 
może być uważana za rezultat owych 
usiłowań. Przypuszczam, że państwa, 
które brały udział w dotychczasowych 

obradach będą sobie życzyły w krót- 
kim czasie zebrać się znowu na na- 

rady, ażeby omówić wytyczne, jakie 
mi mają się kierować w tych obra- 
dach. W każdym razie jednak zamie 
rzam wystąpić do państw tych z podo- 
bną propozycją. Naszym celem jest 
prowadzenie współnej, uzgodnionej 
polityki gospodarczej. 
„— We wspomnianem memorandum 

Ošwiadcza p. minister, iż aby osią- 
Snąć odprężenie między narodami 
Przez przywrócenie normalnej wymia 
Ry towarów i kapitałów niezbędnem 
Jest przedewszystkiem starać się o u- 
Sunięcie zarządzeń wojny celnej, ist- 

niejących jeszcze w stosunkach mię 

zy pewnemi państwami. Ten ustęp 
należy zapewne rozumieć, jako aluzję 
skierowaną do Niemiec? 

— Jesteśmy w każdej chwili goto- 
wi położyć kres narzuconej nam woj 
nie eelnej z Niemcami, Daliśmy wyraz 

temu stanowisku już przy zawie* 
raniu traktatu handlowego, którego 
szkie zawiera m. in. szereg artykułów, 
zmierzających do usunięcia wojny 
celnej. Niestety, układ handlowy nie 
został ratyfikowany. Polska nie zmie- 
nila jednak swego: stanowiska i zaw” 
Sze<gotowi jesteśmy podjąć normalne 

stosunki ze wszystkimi: naszymi są- 

siadami, jesteśm bowiem zdania, że 
każda wojna celna szkodzi nietylko 
państwom, biorącym w niej udział; 
lecz także w pewnym stopniu stanowi 
przeszkodę w rozwoju życia. gospodar 
czego: w: całej Europie, Ponadto, i to 
jest właśnie ważne, poprawa stosun* 
ków gospodarczych oddziaływa zaw- 
sze dobroczynnie na stosunki politycz 

ne między zainteresowanemi państwa- 
"mi. Dla mnie stanowi to jeszcze jeden 
Powód, aby dążyć do osiągnięcia lep- 
szych stosunków gospodarczych # 

Niemeami. 
— (y sądzi Pan Minister, że do- 

datni wynik konferencji lozańskiej, 
który sprowadził pewne odprężenie 
w stosunkach między Niemcami i 
Francją, oddziaływa również dobrze 
na stosunki między Niemcami 1 Pul- 
ską? 

— Mam iej 'zdkok, nadzieję. 

  

Zawsze byłem 

że każde odprężenie między 

Francją i Niemcami wpłynie również 
dodatnio na stosunki między Niem- 
cami a Polską, To jest przyczyną, dla 
której w ciągu sześciu lat, odkąd sto- 

ję na czele polskiego ministerstwa 

spraw zagranicznych usiłowałem za- 
wsze kierować się taką polityką, któ- 
raby w żaden sposób nie przeciwstar 
wiała się poprawie stosunków fran- 
cusko-niemieckich, Przeciwnie, zaw 
sze byłem gotów współpracować przy 
takiej poprawie. 

— Ponicważ w dzisieiszych stósun 
kach politycznych — mówi korespon- 
dent „D. G. A“ — niemożliwe jest 
rzeczywiste zadowolenie Europy bez 
przywrócenia prawdziwie przyjaciel- 
skich stosunków sąsiedzkich między 
Niemcami i Francją z jednej strony, 
a między Niemcami i Polską z drugiej 
— jakie Środki uważa Pan Minister 
za stosowne, ażeby oprócz propone- 
wanego przez Polskę rozbrojenia mo 
ralnego sprowadzić rzeczywiste od: 
prężenie w dzisiejszej atmosferze mię 
dzy Niemcami a Polską, stanowiącej 
przedmiot zaniepokojenia i niebez- 
pieczeństwa dla pokoju Europy. 

— Nie taję tego, że jest lo zada- 
nie trudne na dalszą metę. Wystar- 

czy rzucić okiem na historję, by spo 
strzec trudności, jakie przeciwstawia” 
ja się zbliżeniu tych dwóch krajów. 
Jestem jednak przekonany, że przy 
wytrwałości i cierpliwości cel ten da 
się osiągnąć. Jako pierwszy krok na 
tej drodze uważam natychmiastowe 
podjęcie wszelkich zarządzeń, mają- 
cych spowodować zbliżenie gospodar- 
cze, Następnie musimy uczynić wszy 
stko, ażeby lepiej się poznać. Chociaż 
jesteśmy najbliższymi sąsiadami, to 
jednak sądzę, że znamy się wzajem- 
nie bardzo mało zarówno na polu du 
chowem, jak i w życiu codziennem. 
Zadałem sobie wiele trudu dla osiąg- 
nięcia zbliżenia na polu kulturalnem. 
Przyjąłem przewodnictwo honorowe 
w komitecie organizacyjnym wystawy 
sztuki niemieckiej w Warszawie, u- 

czyniłem wszystko, ażeby przyciągnąć 
niemieckich uczonych do udziału w 
odbywających się w Polsce kongre- 
sach naukowych i jeszcze niejedno. 
W każdym razie doznałem jednak 
przytem pewnego rozczarowania. A 
przecież musimy znaleźć wkońcu dro- 
gę, ażeby zahamować stanowczo pro 
pagandę, prowadzoną przeciw sobie. 
Sądzę, że na tem polu zadaniem od- 

powiedzialnych przedstawicieli prasy 

obydwóch krajów powinno być znale 
zienie wspólnego Środka i dróg, wio- 
dących do zbliżenia i porozumienia 

się, ażeby przez to uniemożliwić, za- 
truwającą atmosferę, progagandę. 

Rządy obu państw mogą ze swej stro 

ny przyczynić się do tego, nie mogą 

jednak rozwiązać zagadnienia wobec 

istniejącej w obu państwach wolno- 
ści prasy. W każdym razie rząd polski 
oddawna wytknął sobie cel zbliżenia 
obu państw i jest zdecydowany dzia- 
łać w przyszłości również w tym kie 
runku. 

—, Niektóre wiadomości prasy wska 
zują, że wLozannie osiągnięto nietylko 
gospodarczo-finansowy uklad miedzy 

Francją i Niemcami, ale również oma 

wiany był rzekomy plan niemiecko- 
francuskiego porozumienia wojskowe 

go, celem zwalczania Rosji Sowiec- 

kiej. Według tych wiadomości, ponie 

waż bez uprzedniej rewizji zagadnie- 
nia polskiego korytarza i Gdańska na 
rzecz Niemiec niemożliwą byłaby po” 

dobna współpraca wojskowa Niemiec 
i Francji, przeto delegacja polska mia 
ła rzekomo żywić obawę, aby w razie 
dojścia do skutku podobnej kombina 
cji wojskowej Niemiec 'i Francji, Pol 
ska nie była zmuszona zapłacić póź: 
niej jej kosztów, Co Pan-Minister są- 
dzi o tej wiadomości pyta korespon 
dent „D. G. A.*, 

— Rozprawy w Lozannie śledziłem 
jak najuważniej i z bardzo bliska, Ni- 
gdy nie słyszałem 0 tem ani słowa. 
Dlatego nie przykładam najmniejszej 
wagi+do podobnych pogłosek, będąc 
zupełnie przekonany, że są one wys- 
sane z palca. Delegacja polska nie ma 
więc najmniejszego powodu żywić o- 
baw pod tym względem. 

-— Inne dzienniki przyniosły wiado- 

mość, że w razie niemiecko-francu- 
skiego zbliżenia wojskowego Polska 
będzie ewentualnie gotowa, celem 
ostatecznego usunięcia raz na zawsze 

kości niezgody między nią a Niemca- 
mi, oddać im dzisiejszy korytarz, gdy 

  

   

  

owe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 
e swo Ró 

Widmo wojny domowel 
w Niemczech. 

Konflikt rządu Rzeszy z rządem Prus. 
KAŃCĆLERZ— KOMISARZEM RZESZY DLA PRUS 

BERLIN. 19.7, (Pat). Ogłoszone 

zestałe dziś w południe rozporządze- 

nie nadzwyczajne prezydenta Rzeszy 

w. sprawie przywrócenia ładu i porząd 

ku na obszarze Prus. Rozporządzenie 

zawiera 2 paragraty: 

1) przewiduje nominację kancle- 

rza Rzeszy na komisarza rządowego 

«la Prus. W żym charakterze kancierz 

mpoważniony jest do suspendowania 

ezłonków rządu pruskiego w ich urzę 

dach oraz do przejęcia agend pruskie 

go premjera i powołania innych osób 

w charakterze komisarzy rządu Rze- 

szy dla prowadzenia agend innych 

członków gabinetu pruskiego. 

2) Na kanclerza przechodzą wszel 

kie uprawnienia, przysługujące uprze 

dnio premjerowi pruskiemu. Rozpo- 

rządzenie to wchodzi w życie z dniem 

dzisiejszym. 

Rząd pruski odmawia posłuchu. 
BERLIN, 20-VII. (Pat). W związku z nominacją komisarza Rze- 

szy dła Prus członkowie rządu pruskiego odmówili podania się 

do dymisji. 

Stan wyjątkowy w Brandenhuroji. 
BERLIN, 20-VH. (Pat). W Berlinie i Brandenburgji ogłoszony 

został stan wyjątkowy. Gmach Reichstagu obstawiony jesi przez 

oddziały Reichswehry. 

Wojsko w siedzibie rządu pruskiego. 
Nieposłuszni ministrowie odcięci ed świata. 

BERLIN, 20-Vli. (Pat). Kanclerz Papen jako komisarz Rzeszy 

dła Prus zwołał posiedzenie gabinetu pruskiego na godz. 17-tą. 

© godz. 18-ej zbierze się na naradę gabinet Rzeszy. 

0 godz. 13-ej gmach, w którym mieści się siedziba rządu pru- 

skiego, został obsadzony przez oddziały Reichswehry. Biura 

premjera Brauna i ministra spraw wewnętrznych są zamknięte. 

W wejścia stoi straż, złożona z żołnierzy Reichswehry. Z polecenia 

komisarza rządu zamknięte również biuro wydziału prasowego 

rządu pruskiego. Ministrowie byłego gabinetu pruskiego przeby- 

wają, jak słychać, w gabinecie ministra Seweringa. 

Prezydent policji berlińskiej Grzesinsky ustąpił. Wraz z nim 

zgłosiii dymisję wiceprezydent policji dr. Weiss i pik. dr. Hei- 

mannsberg. Komendę nad policją berlińską objął płk. Poten. Straż 

przy pałacu prezydenta Hindenburga została silnie wzmocniona. 

Krążą pogłoski, iż wewnątrz pałacu ustawiono karabiny maszynowe. 

Ministrowie pruscy stawią cpór. 
BERLIN. 19.7. (Pat) — Na zwoła 

me przez kanclerza v. Papena na godz. 
17-tą posiedzenie gabinetu pruskiege 
nie przybył żaden z ministrów prus 
kich. Kanclerz Rzeszy zestał zaweza- 
su © decyzji ich zawiadomiony. W ko- 
łach pointormowanych oczekują, iż 

również niezasuspendowani dotych- 

czas ministrowie pruscy zostaną jesz 

cze w ciągu dnia dzisiejszego zawiesze 

ni w urzędowania. Kanclerz Papen po 

wierzy agendy odnośnych ministerstw 

komisarzom resortowym. 

Usuniecie Severinga siłą. 
BERLIN. 19.7. (Pat) — Pruski mi 

nister spraw wewnętrznych Sewering, 

który w godzinach wieczornych, ucze- 
stniczył w kenferencji członków gabi 
netu pruskiego, odbywającej się w 
mieszkanin ministra Hirtsiefera, 0 4. 

19 m. 30 powrócił do ministerstwa 

spraw wewnętrznych. O godz. 20 w ga 

binecie ministra zjawił się wicekanc- 
Jerz Rzeszy w towarzystwie nowego 

prezydenta policji Melchiora oraz ofi- 
cera policji i wezwał Seweringa do zło 
żenia urzędu. Sewering odmówił, po- 
nownie podkreślając, że ustąpi jedy- 
nie przed siłą. Dopiero wobec groźby 
środków przymusowych, Sewering ©- 
puścił gabinet, znajdujący się obok je 
go prywatnego mieszkania, w tym 5а 
mym domu, ćo ministerstwo. 

Dramatyczna rozmowa kanclerza Papetńia 
z: ministrami pruskimi. 

BERLIN. 20.VII. (Pat.) Dzisiejsza roz- 
mowa pomiędzy kancierzem Papenem a 

ministrami pruskimi . Ffirtsieterem, Sewe- 
rińgiem i Kiepperem miała przebieg wysóće 

dramatyczny. 

Zabierając na wstępie głos; kańćlerz ©- 

świadczył iż rząd Rzeszy na podstawie dła- 
gich obserwieyj stwierdził, że władze pru- 

skie nie są w stanie zapewnić” porządku i 

spokoju w kraju, Z tego też pówodu rząd 

by zato przyznano Polsce szczególne 
przywileje w porcie gdańskim. W ta- 
kim wypadku Polska życzyłaby so- 
bie jednak kompensaty na koszt Ro- 
sji. Mianoby stworzyć nowy korytarz, 
któryby dawał Polsce dostęp do Czar 
nego Morza z portem w Odesie. Pol- 
ska musiałaby udzielić Niemcom w 
porcie odeskim tych samych przywi- 
lejów, jakieby otrzymała w porcie 
gdańskim. Czy w tej wiadomości jest 
coś z prawdy? — pyta korespondent 

SAGA | ' 
— W wiadomości tej niema ani 

słowa prawdy. Wszystko to jest czy” 
stym wymysłem. Dziwię się tylko, że 
ktoś mógł wpaść na taki pomysł — 
kończy minister Zaleski. 

Rzeszy, korzystając z uzyskanych od pre- 

zydenta Hindenburga nadzwyczajnych pełno- 

mocenietw, postanowił powołać rządowego 

komisarza Rzeszy w Prusach i zawiesić w 

urzędowaniu dotychczasowego premjera рга 

skiego Brauna oraz ministra spraw wewnętrz 

nych Seweringa. 

Kanelćrz odczytał następnie przygotowa- 

ne rozporządzenie prezydenta Rzeszy, po- 

wierzające mu funkcje rządowego komisa- 
rzą w Prusach oraz zawiadomił ministrów 
pruskich © nominacji nadburmistrza dr. 
Brachta na stanowisko swego zastępcy, któ- 

remu powierzone zostanie prowadzenie 2- 

gend pruskiego ministerstwa spraw wew- 

nętrznych. Tu kanclerz wezwał ministra Se- 

weringa do zadośćuczynienia żądaniu, wyra- 

żonemu w rozporządzeniu prezydenta Rze- 

szy, t. j. natychmiastowego złożenia swego 

urzędu. 

W| odpowiedzi swej Sewering oświadczył, 

iż odmawia przekazania swego urzędu komi- 

sarzowi Brachtewi uznające wydane ostatnio 

rozporządzenie prezydenta Rzeszy za sprze- 

ene z postanowieniami konstytueji na c0 

odparł kanclerz, że kwestja ta narazie nie 

ma żadnego praktycznego znaczenia, Sprawę 

ważności dekretu rozstrzygnąć może tyl- 

ko Trybunał Stanu, a w każdym razie roz- 

porządzenie wydane przez prezydenta na 

podtsawie $ 48 konstytucji nie podlega dy- 

skusji. 

Wówczas Sewering ošwiadezyl že ustapi 

tylko wobec siły. Jako minister republiki 

nie może tehórzliwie zdezerterować ze swe- 

go stanowiska. Wobec prób pojednawczych 

kanclerza Sewering oświadczył że o załat- 

wieniu polubownem sprawy może być mo- 

wa tylko między równouprawnionymi, a 

rząd Rzeszy uznał za właściwe nakazać pru- 

skim ministrom ażeby stawili się do rapor- 

tu. Minister Sewering uważa za swój obo- 

wiązek wobec ojczyzny pozostać nadal na 

stnowisku ministra policji, gdyż, pełniąc ten 

urząd przez lat 7, może lepiej podołać wy- 

mogom chwiłi, aniżeli jakiś nowicjusz, któ- 

rego się teraz powoła. Kanclerz Papen zaa- 

pełował wówyczas de ministra, aby podpo- 

rządkował się rozporządzeniu prezydenta 

Rzeszy, wskazując, iż zostało ono podykto- 

wane racją stanu. Kanelerz powołał się przy 

tem na specjalny szacunek, jaki żywi dla 

©scby ministra Seweringa. Minister Sewering 

odparł, że właśnie z uwagi na rację stanu 

widzi, iż nominacja komisarza nastąpiła nie 

ze względów prawnych, lecz z pobudek po- 

Nitycznych. 

Do ošwiadezenia „Seweringa przyłączyli 

się również minister finansów Klepper i 

centrowy minister Hirtstefer pełniący obo- 

wiązki premjera pruskiego przyczem mini- 

ster Hirtsiefer zaznaczył że o6hecny krok 

rządu Papena nie ma równego sobie w ca- 

łej historji. 

Na tem rozmowa została przerwana i mi- 

nistrowie prusey opuścił; gabinet kanclerza 

Papena. 

Motywy nominacji komisarza 
dla Prus. 

Brak energji w tłumieniu 
rozruchów komunistycznych. 

BERLIN. 19.7. (Pat) — W uzasad 
nieniu ogłoszonego dziś dekretu pre- 
zydenta Rzeszy biuro Wolffa komuni 
kuje: 

Dekretem dzisiejszym  kanelerz 
Rzeszy został mianowany koraisarzem 
w Prusach. W tym charakterze na 
podstawie udzielonych mu pełnomoc 
nictw zawiesił on w urzędowaniu pre 
mjera pruskiego Brauna i ministra 
spraw wewnętrznych Seweringa. Peł 
nomocenictwa i zadania pruskiego pre 
mjera przeszły temsamem na kanc 
lerza. Samodzielność Prus w ramach 
konstytucji Rzeszy — jak stwierdza 
komunikat — nie została naruszona. 
Włęcz przeciwnie, rząd Rzeszy ocze- 
kuje, że w najkrótszym czasie uda mu 
się zlikwidować stan wytworzony tym. 
dekretem. Wywołane ze strony komu 
nistów rozruchy postawiły rząd Rze- 
szy przed ciężkiem zadaniem dołoże 
nia starań dla utrzymania spo- 
koju i bezpieczeńswa w tym najwięk 
szym kraju związkowym Niemiec, ja 
kim są Prusy. W innych krajach nie- 
mieckich, w których kierownictwo 
policji wykazało większą sprężystość, 
nie zachodzi obawa. aby knowania 
komunistyczne uwieńczone miały być 
powodzeniem. Rząd Rzeszy ubolewa, 
iż brak w Prusach tych samych wa- 
runków, pomimo iż władze policyjne 
starały się z narażeniem na niebezpie- 
czeństwo życia urzędników policji o- 
panować sytuację. W Prusach rząd 
Rzeszy stwierdzić musiał brak planu 
i świadomego celu w kierownictwie 
akcji przeciwko rozruchom komuni- 
stycznym, Komunikat dalej stwierdza 
iż właśnie w Prusach komunistyczne 
organizacje bojowe występowały z 
największą sprawnością bojową i od: 
niosły. największe sukcesy; oraz że w 
różnych miejscowościach doszło do' po 
ważnych i krwawych niepokojów. Za 
chodzi uzasadnione podejrzenie, że 
wysokie pruskie , instancje urzędowe 
w Berlinie i w innych większych ośrod 
kach nie posiadały koniecznej dla wy 
konania ich zadań niezależności we- 
wnętrznej. Doprowadziło to w szero- 
kich kołach urzędniczych i ludności 
do podważenie autorytetu państwa. 
Nastroje te zostały wzmocnione w o- 
pinji publicznej wskutek nieposkro- 
mionych ostrych ataków pruskiego mi 
nistra spraw wewnętrznych i innych 
wysokich urzędników na rząd Rzeszy. 

Niepokój w Bawarii. 
BERLIN. 19.7. (Pat) — Rząd pru- 

ski zwrócił się telegraficznie do Try- 
bunału Stanu o wydanie tymczasowe 
go zarządzenia, powstrzymującego, do 
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Łakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Gdynia mimo kryzysu będzie wykończoną. 

Kosztować to ma dalszych 70 miljonów zł. 

Trzeba pamiętać jednak, że port gdański da- 

je gospodarce polskiej około 350 miljonów 

zł. rocznie, które, nie mając własnego portu 

musielibyśmy wydatkować w związku z 

przewozami kolejowemi, przeładunkami i wo- 
góle wymianą towarów z zagranicą. 

Obecnie gdańszćzanie przyglądają się 

pierwszem ośmiu  półportalowym dźwigom 

nośnym na 3 tonny. Oprócz  montowanią 

tych dźwigów idą prace nad betonowaniem 

wiaduktu nad torami, kolejowemi na molo 

węglowem. 
* 

Wegiel zaczernia zupelnie nastroje przemy 

słowców w zagłębiu górnośląskiem i dąbrow 

skiem W ciągu pierwszych 5-ciu miesięcy r. 

b. produkcja węgla w Polsce spadła w poró- 

wnaniu z tymże okresem 1929 r. o 37,35 proc. 

zbyt całkowity o 39,54 proc, zbyt zaś na ryn- 

kach wewnętrznych o 47,02 proc. Eksport 

na stare rynki Austrji, Czechosłowacji, Wę- 

gier skurczył się w tymże czasie o 55,11 proc., 

przyczem wyniki finansowe tego eksportu 

pogorszyły się bardzo. Eksport na pozostałe 

rynki zmniejszył się tylko o 2,9 proc. Ale ma- 

ła w tem pociecha, bo są to rynki bez wy- 

jątku deficytowe. 
* 

Zapasy węgla na zwałach wzrosły za czas 

od i czerwca 1929 r. do 1 czerwca b. roku o 

2.705,675 tonn, t. j. o 223,8 procent, czyli pra 

wie trzykrotnie. To też w roku 1931 kopalnie 

masze ani nie zapłaciły odsetek od zaciągnię- 

tych kredytów, ani nie odpisały kosztów a- 

mortyzacji. Właściciele kopalni twierdzą, że 

w jednym tylko miesiącu kwietniu b. r. ko- 

palnie węgla poniosły 6 miljonów zł. efekty- 

wnych strat. Mówi się o konieczności reduk- 

cji płac robotniczych. Nie będzie to jednak 

łatwe. Robotnicy nie mogą pozwolić, by cię- 

żar kryzysu i ratowania obecnego ustroju 

spadł na barki mas pracujących, tem bar- 

dziej, że z przemysłem węglowym innych kra 

jów też nie jest dobrze. Wywóz węgla an- 

gielskiego w pierwszych 6-ciu miesiącach b. 

r. w stosunku do analogicznego okresu r. ub. 

spadł o 1,5 miljona tonn a w stosunku do. 

*930 r. o 8 miljonów 700 tys. tonn. Só 
* 

Handel światowy kurczy się nadal. Czer- 

wcowe bilanse handlowe dają garść cieka- 
wych cyfr. Poraz pierwszy Stany Zjednoczo- 
ne w czerwcu wykazały nadwyżkę przywozu 
nad wywozem w sumie 6 miljonów dolarów. 
Czechosłowacja zamknęła bilans handlowy w 
czerwcu niedoborem w kwocie 38,6 miljonów 
koron. Niedobór za pierwsze półrocze wyno- 
si 225 miljonów koron wobec 837 miljonów 
koron nadwyżki w tym samym czasie roku 
ub. Niemcy natomiast zamknęły handel za- 
graniczny w czerwcu nadwyżką w wysokości 
90 miljonów marek, czyli nadwyżką o 6 mi- 
ljionów mniejszą niż w maju r. b. Razem 
pierwsze półrocze daje Niemcom 602 miljo- 
ny nadwyżki. W porównaniu z innymi kra- 
jami wcale nieźle, a tyle jest niemieckiego ję 
ku na konferencjach międzynarodowych. 
Szwajcarja ma ujemne saldo czerwcowe w 
wysokości 86,3 miljonów franków 

Na czoło państw eksportujących w pierw- 
szem półroczu wysunęła się Anglja. W zesz- 
łym roku rekord biła Ameryka, za nią szły 
Niemcy, a dopiero trzecią była Anglja. W tym 
roku idzie Anglja, potem Ameryka, a potem 
dopiero Niemcy. 

Być największym eksporterem Świata, to 
znaczy najwięcej eksportować, przyczem mo- 
żna jeszcze więcej wwozić i mieć saldo ujem- 
ne, jak to jest z Ameryką i Anglją. 

* 

Lista bankrutujących kolosów produkcji 
w Niemczech stale wydłuża się. Wielki dom 
konfekcyjny Bernarda Leinwebera ogłosił 
świeżo upadłość wobec 2 miljonów marek zo 
bowiązań. Największa saska fabryka budowy 
maszyn R. Hartman w Kamienicy zaopatru- 
jąca prawie cały świat w lokomotywy i ma- 
szyny przemysłowe uległa całkowitemu unie- 
muchomieniu 116 gmachów fabrycznych i 
3600 robotników zostało bez pracy. 

Zastraszeni widmem upadłości przemysło- 
wey niemieccy próbują szukać szczęścia poza 
swą ojczyzną. 

Barjery celne Niemiec rosną bez przerwy. 
Junkrzy pruscy broniąc swych zysków, na- 
kładają olbrzymi haracz na niemiecki pro- 
letarjat. Dzięki protekcjonizmowi rolnemu 
chleb w Niemczech droższy jest niż w Belgji 
na 133 proc., a cukier na 150 proc. Zdawało- 
by się że niema granic śrubowaniu ceł. A 
jednak granica się znalazła. Im większe są 
cła, tem większy zysk wabi przemytników. 
Granica zachodnia niemiecka zatrudnia jak 
wykazały procesy sądowe, olbrzymią armję 
przemytników w liczbie 250 tysięcy. Co noe 
słychać ma; granity  sttzały, ,Mkną specjalne, 
opancerzone auta opatrzone w niepodające 
się kulom szkła. Same grzywny za przemyt 
nietwo na wąskim odcinku Diisseldorf—Kóln 
wyńoszą. tocznie_ 80 miljónów marek. - 

chwili powzięcia przez Trybunał osta 
tecznej decyzji, doraźne zarządzenia 
rządu Rzeszy. 

Z Monachjum komunikują: Wiado- 
mość o nadzwyczajnych zarządze- 
niach rządu Rzeszy podziałała w ba 
warskich kołach rządowych jak bom- 
ba. Jeszcze w ciągu dnia dzisiejszego 
zbierze się na narady gabinet bawar- 
ski, celem zajęcia stanowiska wobec 
kroku berlińskiego rządu centralne* 
go. Jak informują, rząd bawarski stoi 
na stanowisku, że doraźne zarządze- 
nią rządu Papena zagrażają niezawi- 
słości krajów związkowych oraz pod 
stawom, na jakich oparty jest Zwią- 
zek Rzeszy. 

(Dalszy ciąg depesz па stronie 2-iej).



Prezydent policji Grzesinsky, wice- 
prezydent Weiss i komendant policji 

Heimannsberg aresztowani. - 
Aresztowania dokonał oficer Reichswehry. 

BERLIN, 20-VII. (Pat). W czasie akcji prowadzonej przez Reichs- 

wehrę w prezydjum policji berlińskiej, nastąpiło — według donie- 

sień biura Conti — około godz. 17.45 aresztowanie prezydenta po- 

licji Grzesinsky'ego, wiceprezydenta Weissa i komendanta policji 

Heimannsberga. Aresztowania dokonał oficer Reichswehry na czele 

oddziału, złożonego z 12 żołnierzy. Aresztowanych odwieziono sa- 

mochodami de aresztu oficerskiego w Moabicie. 
W czasie dokonywania aresztowania urzędnicy prezydjum pe- 

Hcji zgromadzili się na korytarzach, wznosząc okrzyki na cześć 

republiki. 

Zwolnienie aresztowanych. 
. Komuniści nawołują do strajku. 

BERLIN. 20.VII. (Pat.) O godz. 19 pre- 
zydent polieji Grzesinsky wieeprezydent We- 
iss i komendant Heimannsberg zwolnieni 
zostali z więzienia. Zwolnienie nastąpiło po 
podpisaniu przez nich oświadczenia, iż u. 
stępują z urzędu pod groźbą siły i funkceyj 

swych spełniać nie będą. 
Wi godzinach popołudniowych ukazały 

się na mieście nadzwyczajne dodatki komu- 
nistycznej „Rote Fahne- z wezwaniem do 
strajku generalnego. Dodatki zostały nie- 
zwłoczunie skonfiskowane przez policję. 

  

Minister Reichswehry — faktycznym 
dyktatorem w Berlinie. 

BERLIN. 19.7. (Pat) — Jak donosi 
biuro Conti, pruski minister spraw 
wewnętrznych  Sewering odmówił 
przekazania swego urzędu komisarzo 
wi Brachtowi, uzasadniając swoje sta 
nowisko wątpliwościami natury kon- 
stytucyjnej. Równocześnie Minister 
Sewering, oświadczył, że ustąpi jedy- 
nie przed siłą. Naskutek tego stanowi 
ska ministra nastąpiło ogłoszenie 
przez prezydenta Rzeszy stanu wyjąt 
kowego na terenie Berlina i w prowin 
cji brandenburskiej. Na mocy tego 
rozporządzenia generał Schleicher po 
wierzył władzę wykonawczą komen- 
dantowi korpusu gen. Rundstedtowi, 
który objął również kierownietwo 
nad polieją. : 

Rozporządzenie o stanie wyjątko 
wym przewiduje zawieszenie szeregu 

artykułów konstytucji, dotyczących 
swobody osobistej, wolności słowa, 
stowarzyszania się i zgromadzeń, Oraz 
tajemnicy listowej, telefonicznej itd.. 
Władza wykonawcza przechodzi na 
ministra Reichswehry, który wykonu- 
je ją za pośrednictwem swych pod- 
władnych. Zarządzenie przewiduje 
ciężkie kary za sprzeciwianie się za- 
rządzeniom ministra Reichswehry, 
łub upełnomocnionych władz wojsko 
wych. 

* * * 

BERLIN. 19.7. (Pat, — Zamiano- 
wany naczelnym dowódcą wojskowym 
Berlina i prowincji brandenburskiej 
generał-porucznik Rundstedt ogłosił 
rozporządzenie, wzywające władze i 
ludność do podporządkowania się je- 
go zarządzeniom. 
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Stahihelm za Hitlerem. 

W obliczu zbliżających się wybo- 
rów do Reichstagu uwidocznia się co 
raz wyraziściej ciążenie Stahlhelmu 
do radykalnych ugrupowań prawico 
wych Hitlera i niemiecko—naro- 
dowych. Ostatnio kierownictwo Stahl 
helmu w osobach Franza Seldtego о- 
raz Diisterberga opublikowało oświad 
czenie, w kiórem podkreśla się donio 
słość czynnego udziału w wyborach 
jako obowiązku względem ojczyzny. 
„Każdy członek Stahlhelmu głosuje 
na listy o zabarwieniu narodowem, 

Aby uniknąć nieporozumień polecamy 
wszystkim kolegom opowiedzieć się 
za jedną z dwóch wielkich, w ogól- 
ych celach nam bliskich partyj: za 

ja hitlerowską względnie za part- 
niemiecko—narodowych*.: (ZAP). 

   

   
  

Opłakana sytuacja gospo- 
darcza Pomeranii. 

Według urzędowych danych sta- 
rystycznych jest na terenie Pomeranji 
wykorzystanych dla celów gospodar” 
czych okrągło 2,084,000 ha. W dniu 
1 kwietnia 1932 r. podległo t. zw. „Si- 
cherungsverfahren* okrągło 513,000 
ha roli, t. zn. 25 proc. Według ostat 
nich danych w czerwcu b. r. upadło 
58 ośrodków gospodarczych. Kon- 
kursy ogłoszono nad 40 ośr.(w czem 33 
poniżej 100 ha), przeprowadzono kon 
kurs nad 7 (w czem 6 poniżej 10 ha), 
wszczęto wreszcie postępowanie upad 
łościowe wobec 11 objektów. W ten 
sposób w miesiącu ubiegłym upadły 
na terenie Pomeranji przeciętnie po 2 

ośrodki gospodarcze. (ZAP). 

Przywódca socjalistów 
austrjackich raniony 

na posiedzeniu. 
WIEDEŃ. 20.VII. (Pat.) Rana w głowę, 

zadana popielniczką porcelanową posłów: 
socjalistycznemu Ottonowi Bauerowi na 
wczorajszem posiedzeniu komisji budżeto- 

wej przez członka klubu Heimwehry Hein- 
sla nie jest — jak stwierdziły oględziny 
lekarskie — poważna. Popielniczka trafiła 
posła Bauera poza lewem uchem, wywo- 

łując silny upływ krwi. 

    

  

Wznowienie walk chińsko 
Porwanie japońsk. oficera przez partyzantów. 

PARYŻ. 20.VII. (Pat.) Oficer japońskiego 
sztabu generalnego Iszimoto ze służby łącz- 
ności armji w Ku-Wian-Tung, został porwa 
ny przez oddziały wojskowe Czang-Tsu- 

Lianga, byłego naczelnego wodza wojsk maa 
dżurskich. Władze mandżurskie wysłały na- 
tychmiast w pościg samochody pancerne 
oraz oddziały wojskowe. 

Atak samolotów japońskich na Czao-Jang. 
PEKIN. 20.VII. (Pat.) Nad miejscowością 

Czao-Jang przeleciały samoloty japońskie, 
estrzeliwując miasto z karabinów maszyno- 

wych. Jest wiełe ofiar. Atak miał miejsce 
w nocy. Spowodował on wiełkie zaniepoko- 
jenie wśród ludności chińskiej. 

Początek pierwszego aktu 
tragedji chińsko-jspońskiej. 

PARYŻ. 19.7. (Pat) — Korespon- 
dent „Matin* donosi z Dalekiego 
Wschodu, że wałki, jakie toczą się ko 
ło Jehol między Japończykami a Chiń 
czykami zaalarmowały oficjalne koła 
w Nankinie i Szanghaju. Panuje oba 

  

wa, aby ten drobny fakt nie posłużył 
Japonji jako pretekst do wznowienia 
operacyj. Wedle informacyj „Matin“, 
koła wojskowe uważają, że wypadki, 
jakie miały miejsce we wrześniu 1931 
roku należy uważać za podniesienie 
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Zmiany w rządzie włoskim. 
Dymisja Grandiego. 

RZYM. 19.7. (Pat). — Król przyjął 
dymisję kilku ministrów, a mianowi- 
cie ministra spraw zagranicznych 
Grandiego, ministra finansów Mosco- 
niego, ministra sprawiedliwości Roc- 
co, ministra oświecenia publicznego 
Guiliano, ministra korporacyj Bot- 
taia, 

Następnie król mianował minist- 

rem Spraw zagranicznych i korpora- 
cyj Mussoliniego, ministrem sprawied 
liwości — dep. de Francesci, rektora 
uniwersytetu w Rzymie, ministrem fi 
nansów — dep. Guido Junga i mini- 
strem oświecenia publicznego — dep. 
prof. Ereole, rektora uniwersytetu w 

Palermo. 

Wszystko ma być w ręku Il Duce. 

RZYM. 19.7. (Pat) — W związku 

ze zmianami w gabinecie nastąpił sze 

reg nominacyj podsekretarzy stanu. 

Rekonstrukcja gabinetu uważana tu 

jest za wyraz dążenia rządu do powie 

rzenia najbardziej odpowiedzialnych 

  

PINCHAS KOK. 

stanowisk osobom, stanowiącym eliię 

kół faszystowskich. Najważniejszym 

czynnikiem jest niewątpliwie ześrod- 

kowanie władzy, tak w dziedzinie po- 

lityki zagranicznej, jak i specjalnie go 

spodarczej w rękach Mussoliniego. 

0 wpływie prawa żydowskiego 
na prawo kanoniczne w pierwszych 

wiekach chrześcijaństwa. 

Profesor prawa kościelnego na 

Uniwersytecie Wileńskim ks. dr. Bo- 

lesław Wilanowski ogłosił niedawno 

pracę o doniosłem znaczeniu dla hi- 

sterji rozwoju prawa kościelnego, w 

szczególności dla badania wpływów, 
jakim prawo kościelne w pierwszych 

wiekach chrześcijaństwa ulegało *). 

Uchodziło dotąd w nauce omalże 

za aksjomat, iż prawo kanoniczne za- 
równo formalne jako też materjalne 
tworzyło się i rozwijało od czasów 
wczesnego chrześcijaństwa przeważ- 

nie pod wpływem prawa rzymskiego. 
Stąd powstło nawet twierdzenie, że 
„Ecclesia vivit lege romana*, stąd też 
pierwotne prawo kanoniczne uważa- 
no za źródło do lepszego poznania 
zasad prawa rzymskiego. Proromani- 

stami byli dotąd prawie wszyscy 

*) Dr. Bolesław Wilanowski. Rozwój Hi 
storyczny Procesu Kanonicznego. T. I. Pro- 
ces kościelny w starożytności chrześcijań- 

skiej. Wilno. Nakładem Towarzystwa Przy- 
jaciół Nauk w Wiilnie. XII -- 400. 

uczeni w tej dziedzinie jako Molitor, 
Fessler, Wernż, Saegmueller, Devoti, 
Loening i inni. Nawet ci z pośród uczo 
nych, którzy nie podzielali poglądu 
romanistycznego co do genezy prawa 
kanonicznego, jak np. profesor rosyj- 
ski Zaozierskij, uważali, że kanonicz 
ny proces sądowy w jego początkach 
powstał samodzielnie z najprostszych 
zasad procedury w duchu świętych 
pism chrześcijaństwa, zaś z prawa 
rzymskiego Kościół zapożyczył tylko 
niektóre mniej ważne instytucje. 

Profesor Wilanowski występuje 
nową tezą, a mianowcie, że Kościół 
od początku recypował prawo proce- 
sowe żydowskie i proces kościelny 
w pierwszych wiekach chrześcijańst- 
wa jest dalszym ciągiem procesu ży 
dowskiego. Szczegółowemu uzasadnie 
niu tej śmiałej tezy, która jest pierw- 
szorzędną rewelacją naukową, ро- 
święcone jest wymienione dzieło. 

Przedewszystkiem autor analizuje 
skład etniczny środowiska, w którem 
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- japońskich. 
kurtyny, zaś pierwszy akt tragedji 
chińsko-japońskiej rozpocznie się nie 
bawem. 

Kontrofenzywa. 
MOSKWA. 19.7. (Pat) — Donoszą 

z Szanghaju, że wojska chińskie roz- 
poczęły kontrofenzywę. 

L GONZO GoTo EE 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Problem inteligencji jest problemem 

nowej kultury, 

Pod takim tytułem zamieszcza 
„Słowo Polskie* artykuł, głęboko uj- 
mujący powyższe zagadnienie. Czyta” 
my m. in.: 

Stosunek inteligencji naszej do masy naro 
du jest różny. Zło w tem, że u ogromnej jej 
większości jest żaden. Pogrążona we włas- 
nych troskach i rosnącej biedzie staje ona 

poza życiem masy własnego narodu, oddala 
się od tej masy z szybkością. 

Tem, co czyni naszą t. zw. starą inteligen- 
cję o kulturalnym obliczu szlacheckiem, czy 
mieszczańskiem beznadziejnie obcą masie na- 
rodu jest właśnie ta jej kultura zachodnia, 
której przezwy ć w sobie nie ma siły a 

i i utrzymanie nie ma odwag 

    
  

  

     

  

  

  

Masa jest silniej związana z życiem, jest 
naturą. Potrzeba nowej kultury jest w ma- 
sach narodu żywiołową, nie mają one zaufa- 
nia do t. zw. starej inteligencji, bo straciły 
zaufanie do kultury, którą inteligencja ta re- 
prezentuje. 

Masy pod naciskiem życia, naporem roz- 
wojowych potrzeb rzeczywistości szukają no 
wej inteligencji; inteligencji, któraby dała im 
nową kulturę; kulturę, jakiej żąda życie. Pro 
blem inteligencji w Polsce jest problemem 
nowej kultury. 

Dmowski — masonem 

Jak pewne matki straszą swe nie- 
grzeczne dzieci kominiarzem — tak 
prasa endeciza swych czytelników ma. 
sonem. Donosiliśmy już o próbie „o 
żywienia rynku* przez wysunięcie ta- 
kiego mistycznego straszka — maso 
na, ukoloryzowanego tym razem na 
olbrzyma. Pokpiwając z „wiarogod- 
ności* źródeł zaczerpnięcia tych ma- 
soūskich „rewelacyj“, „Gaz. Polska“ 
pisze: 

„Zabawa z „czarnym kotem* (podobno — 

symbol masonerji), tym razem trwała niedłu 
go i skończyła się dla endecji żałośnie. „Dzień 

Pomorski* wyszperał niemniej autorytatywne 
od paryskiego źródło szwajcarskie, które 
stwierdza ezarno na białem, że Roman Dmow 
ski jest masonem. 

Mianowicie: w wydawnictwie K. Heisego 
p. t. „Die Entent — Freimauerei und der 
Weltkrieg* (Masonerja Ententy i wojna świa- 
towa). wydanem w Bazylei nakładem J. 
Finckha na str. 148 i 172 K. Heise wymienia 
Romana Dmowskiego na pierwszem miejscu 
jako masona, który podpisał Traktat Wersal 
ski w St. Germain... 

Miejmy nadzieję, że tę cenną informację 
zużytkuje obecnie paryski „Przegląd stowa- 
rzyszeń sekretnych*. 

Wiadomość ta wywołała furję w 

„Gaz, Warsz.“: 
„Widocznie pod wpływem panujących u- 

pałów „Gazeta Polska“ wpadła na nowy gen- 
jalny pomysł i proklamowała Romana Dmow 
skiego — masonem.* 

„Gaz. Warsz.* nie wyjaśnia, dła- 
czego, gdy ona ,proklamuje* 100 о- 
sób to to się nazywa „„zdemaskowa- 
niem*, a gdy zrobi to samo „Gaz. 

  

Nowe wystąpienie lappowców. 
Nieudana próba uprowadzenia min. spraw wojskowych. 
HELSINGFORS. 20.VII. (Pat.) Podczas 

pobytu ministra spraw wojskowych Lah- 
densuc w Lappo ze sirony aktywistów lap- 
powskich nastąpiła próba uprowadzenia mi- 
nistra w ten sam sposób jak uprowadzone 
w swoim czasie byłego prezydenta republiki 
Stahlberga. 

Uzbrojeni lappowcy wtargnęli do miesz- 
kania ministra celem zmuszenia go do zaję- 
cia miejsca w oczekującem aucie. Okazało 

się jednak że minister Lahdensuo był uprze- 
dzcny © napadzie i przygotował obronę, 
ukrywszy w mieszkaniu kilku uzbrojonych 
ludzi. 

Gdy napastnicy zorjentowali się w sytu- 
aeji, dali kilka strzałów, na eo obrońcy od- 
powiedzieli również strzałami. Zdołano za- 
trzymać tylko jednego z napastników. 

Nowe wystąpienie lappowców wywołało 

wielkie poruszenie umysłów. 

Jeszcze jeden dowód. 
KRÓLEWIEC. 20.7 (Pat) — Mimo 

niezwykle trudnej sytuacji gospodar” 
ki państwowej rząd Rzeszy wyasygno 
wał pierwszą ratę na budowę linji 
kolejowej Dąbrówno—Nibork. Kolej 
ta posiada wyłącznie strategiczne zna- 
czenie, gdyż prowadzi się ją wbrew 
żądaniom ludności zdała od więk- 

szych wiosek, Budowa powyższej linji 
w związku z przeprowadzanemi w t. 
zw. trójkącie liczbarskim pracami for 
tyfikacyjnemi, rzuca charakterystycz- 
ne światło na przygotowania wojenne 
Niemiec na terenie wschodnio-prus 

kim. 

Wydatki wojskowe Niemiec przewyższają 
francuski budżet wojskowy. 

GENEWA, 20.VI1. (Pat.) Komisja obro- 
ny narodowej przy konferencji rozbrojenio- 
wej rozpatrywała wczoraj wojskowy system 
obrony Rzeszy Niemieckiej. Pierwszem wra- 
żeniem jakie wyniosła komisja jest, że admi- 
nistracja finansowa Reięhswehry podłegi 
mniejszej kontroli niż inne działy obrony 
narodowej. Komisja postanowiła że po usta- 
leniu, które orgaizacje należy zaliczyć do 
zorganizowanych formacyj wojskowych, nie- 
zbędne będzie dodatkowe zbadanie wydat 

ków jakie rząd niemiecki ponosi na te orga- 

     

wczesne chrześcijaństwo się rozwijało 
oraz możliwości, jakie poszczególne 
grupy etniczne miały dla wywierania 
wpływu przy kształtowaniu się form 
procesu kanonicznego. Wskazuje 
przytem, że w pierwszych dwu wie 
kach dominującemi grupami były 
najsamprzód grecka, a następnie ła- 
cińska, w dalszym zaś rzędzie żydow- 
ska, syryjska i koptyjska. Obraz pier 
wotnego procesu kanonicznego autor 

konstruuje na podstawie pewnych 
ustępów z pism Nowego Testamentu 
i źródeł wczesnego chrześcijaństwa: 
oraz współczesnych wiadomośc: © 
wielkich rozprawach kościelnych, 
które się odbyły w pierwszych wie 

kach chrześcijaństwa: heretyka Mon- 

tanusa (koniec II w.), najwybitniej- 
szego w swoim czasie pisarza Kościo 
ła Orygenesa i in. Równolegle przed- 
stawia proces karny grecki, rzymski 
i żydowski i dopiero po zestawieniu 
i krytycznem porównaniu instytucyj 
poszczególnych procesów autor do- 
chodzi do niezmiernie interesujących 

wniosków. 

Recepcję zasad procesu żydowskie- 
go prof. Wilanowski stwierdza już 
w. samym Nowym Testamencie, śledzi 
jednak tę recepcję w sądowaictwie 

kościelnem aż dokońca IV wieku. 

Główne zasady żydowskiegc pra: 
wa procesowego, które zostały prze- 
jęte przez kanoniczny proces karny, 

nizacje oraz na oddziały policji, których 
budżet nie figuruje w ogólnym wojskowym 
budżecie Reichswehry. Zaznaczyć należy. że 
rząd niemiecki wydaje na policję sl 
rowaną około 200 miljonów mk. co wy 
© 50 miijonów więcej niż sam budżet Fe- 
ichswehry. Rząd Rzeszy wydaje 9.300 miij. 
fr. na policję, zorganizowane formacje woj 
skowe i Reichswehrę, francuski zaś budżet 
wojskowy, łącznie z žandarmerją, wynosi 

3 miljardów fr. 

    

    

  

są wedle prof. Wilanowskiego nastę- 
pujące: 

1) Instytucja świadków-oskazży- 
cieli. Postępowanie karne mogło być 
wdrożone wyłącznie naskutek zjawie 

nia się przed sąd samego pokrzywdzo 
nego „lub świadków zajścia, którzy 
występowali w roli oskarżycieli. przy 
czem musiało ich być koniecznie 
dwóch lub trzech. Jest to specyficzna 
cecha prawa żydowskiego, nie spoty 
kana w innem prawie procesowesn. 
W Rzymie np. każdy pełnoprawny 
obywatel z własnej woli mógł wystą- 

pić jako oskarżyciel publiczny (accu- 
sator), stając się stroną w procesie. 
Jeszcze pod koniec IV wieku św. Am- 
broży, jeden z filarów chrześcijańst- 

wa i świetny prawnik, wytyka bisku- 
powi Werony Syargjuszowi uchybie 
nia w procesie dziewicy Indycji, po- 
wołując się nato, że według prawa 
kościelnego (lex Ecelesiae) z oskarże 
niem winni wystąpić dwaj lub trzej 
świadkowie. 

2) Przestrzeżenie. Jest specyficz- 

nym wymogiem tylko żydowskiego 
prawa procesowego (po hebrajsku 
„Hatraah“), aby świadkowie przestrze 
gali przestępcę przed popełnieniem 

czynu i zwrócili mu uwagę na następ- 

stwa, na grożącą karę. Zasadę tę sto 
suje Kościół od samego początku. Na 
soborze w Efesie (431 r.), który roz- 
poznawał sprawę Nestorjusza, bisku 

Połska* w stosunku do jednej osoby, 
ma to być wpływem upałów. 

(Co do nas, o tyle nie zgadzamy się 
z „Gazetą Polską*, że zestawianie au- 
torytatywności paryskiego i szwajcar- 
skiego źródła wogóle nie może mieć 
miejsca. Naturalnie, wierzymy szwaj- 
carskiemu. Rozumiemy teraz całe zna 
czenie tak częstego w ostatnich cza 
sach okrzyku w „Gaz. 'Warsz.'': 
„Trzymaj złodzieja!) 
„RETRO ASS TSO 

Menażerja bez obsługi 
w pociągu. 

PARYŻ. 20.VII. (Pat.) W. ostatnich dniach 
przybył na dwerzec w Strassburgu, w prze- 
jeździe do Czechosłowacji, pociąg z egzo- 
tyeznemi zwierzętami, wiozący 70 Iwów, 3 
tygrysy i lamparta. Z niewiadomych przy- 
czyn personel, transportujący zwierzęta, 
znikł, tak, iż nieszczęśliwe zwierzęta poze- 
stały bez pożywienia. Jeden lew zdechł z 
głodu. 

NOWOŚĆ! WYDAWNICZE 
— Generał Sławoj Felicjan Skład 

kowski — „Moja służba w brygadzie 
Nakładem Instytutu Badania Najnow 
szej Historji ukazała się w tych dn. 
nowa. niezmiernie cenna publikacja, 
pióra genarała Sławoj—Składkow- 
skiego p. t. „Moja służba w bryga- 
dzie”. Autor, zaciągnąwszy się w pier 
wszych dniach wojny światowej do 
Legjonów. pełni z górą dwa lata służ 
bę w I brygadzie, jako lekarz, pisząc 
jednocześnie skrupulatnie swój dzien 
nik. 

Dzienik ten, malujący w niezwyk- 
le barwnych słowach całą bohaterską 
epopeję I brygady — zapoznaje czytel 
nika w kolejnych rozdziałych książki 
z pierwszym okresem kieleckim, z ob 
roną Wisły pod Korczynem i Winia- 
rami, z hojem pod Laskami i słynnym 
marszem Józefa Piłsudskiego przez 
Ulinę Małą skroś korpusy rosyjskie. 
W dalszym ciągu generał Składkow- 
ski pisze o charakterystycznych, pa- 
miętnych walkach na Podkarpaciu, 
krwawej bitwie pod Łowczówkiem i 
odpoczynku w Lipnicy i w Kątach. 

Rok 1915 I brygada spędza naj- 
pierw w walkach pozycyjnych nad 
Nidą, poczem w pościgu za wrogiem 
toczy ciężkie boje pod Konarami, prze 
chodzi Wisłę, krwawiąc się w wielu 
bitwach w Lubelskiem. 

Na opisie przeżyć żołnierza legjo- 
nowego po przejściu Wisły kończy 
się pierwszy tom pamiętnika gen. 
Składkowskiego. Jako dokument his- 
toryczny, malujący z niezwykłą szcze 
rością przeżycia żołnierza I brygady, 
jego psychikę, nastroje, dzieje walk, 
marszów i znojów — książka generała 
Składkowskieko stanowi / wartość 
wręcz pierwszorzędną. Wzbogaca ona 
dotychczasową literaturę legjonową 
nową. Świetną książką, którą ze wzru 
szeniem i niesłabnącem ani przez 
chwilę zainteresowaniem czytać będą 
zarówno ci, którzy mieli zaszczyt słu- 
żyć w I brygadzie. ale i ci, dła których 
jest to karta nieznanej, lecz bliskiej 
im przeszłości. 

„Moja służba w brygadzie* mimo, 
iż została wydana na doskonałym pa- 
pierze i ozdobiona ilustracjami, mimo 
iż liczy 336 stron — kosztuje tylko 
10 złotych. Nabyć ją można we wszy- 
stkich księgarniach. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
DEWIZY: Nowy York kabel 8,928—8,948 

—8,908. Paryż 34,98—35—07—34,89. Szwaj 

carja 173, 3 

PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. pož. 
6.15. 4 proc. pož. inwest. 95,5—95,25 

5 proc. pož. konwers. 36. 6 proc. poź. 
. 58,25—54. 7 proc. stabil. 47,88—48, 
5, 10 proc. kol. 101, 4,5 proc. L. Z. 3 

   

    

    

    

  

   
      

    

  

     

Nr. 164 (2406) 

LORNETUJEMY ŚWIAT. 
Rozbitkowie. 

Śmiga warczy, drży motor. Potężne pchnię 

cia wichury znoszą samolot z kursu. — O- 

strzej stery, przyjacielu 

stery, gdyż aparat runie. 

Bertramie, ostrzej 

Burza dmie, jak wszyscy djabli, rzuca 

płatowcem, niczem ždžblem puchu. Wkzy- 

stkie wiązania trzeszczą, skrzydła gną się 

złowrogo. Raz po raz silne podmuchy — 

samolot jęczy i gro 

  

Lecz kierowany wpraw 

ną ręką piłota, jeszcze walczy. 

  Czy ustąpią poszarpane chmury, czy us- 

pokoi się orkan? Towarzysz Bertrama Klaus- 

mann patrzy z przerażeniem wdół: kilkume- 

trowe bałwany czarne są, jak atrament. z 

grzebieniem białej piany. — Hej, przyjacielu 

Bertramie, ostrzej stery, bo zguba czeka na 

dole. 

Szarpie przyjaciel Bertram za dźwignię, 

naciska potrzebny pedał. Wyprowadza raz 

jeszcze samolot, choć aparat już długo nie 

wytrzyma. 

— Hallo pilocie, uwaga, widzisz ten ciem 

ny zarys?! wyspa, to ratunek! 

Chwytaj poraz ostatni za stery, zniżaj sa- 

molot, ląduj. Jesteśmy uratowani ! 

To ziemia,   

Wyspa Melwille jest pagórkowata i le- 

sista. Nieliczne gromady dzikusów uciekają 

przed dwoma białymi. Trudno się przedzie- 

rać przez zarośla kolczaste, niesposób zdo- 

być pożywienie. Wiięc rozbitkowie próbują 

zaspokoić głód liśćmi i korzonkami, po nie- 

długiej tułaczce wracają do samolotu. 

   

Burza rozbiła go w drzazgi — na nic są 

już te mizerne szczątki, Nie traćmy jednak 

nadziei; ludzie biali muszą być niedaleko 

Trzeba tylko przebyć cieśninę Dunda, dostać 

się na ląd Australji. Odwagi, przyjacielu 

Bertramie, odwagi, przyjacielu Klausman- 

nie. 

* Z pływaka płatowca robią 

łódź, z drągów 
rozbitkowie 

sporządzają wiosła. Osłabli 

i głodni puszczają się na morze. Burza już 

dawno jest skwarno, pali. 

Zlewając sobie głowy wodą, wiosłują. drżąc, 

minęła, słońce 

  

by rekiny nie przewróciły łódki. Lecz wy- 

trwałość zwycięża, coraz bliższy jest ląd 
Australji. 

Słońce wschodzi, zachodzi, dzień nastę- 

puje po nocy, a oni wciąż płyną przy brzegu. 

Jeden, drugi, trzeci tydzień — płyną. Nie 

tracą odwagi i otuchy, zwyciężą prześladu- 

jący ich los. Fale zlekka uderzają o brzeg, 

słońce pali. Rozbitkowie zatrzymują łódzynę, 

szukają między kamieniami jadalnych šli- 

maków. Ślimakami, trawą i liśćmi żyją parę 

tygodni. Sił już zupełnie nie mają, każde 

uderzenie wiosła jest uderzeniem ostatniem. 

Lecz po niem następuje jeszcze jedno, i jesz- 

cze, i jeszcze. 

—Nie damy się, zwyciężymy! 

Palące słońce sprowadza burzę, wichura 

rozbija ich łódkę. Odtąd muszą iść pieszo. 

Czy wiecie, co to jest serub? To obszer- 

ne przestrzenie drzew karłowatych, cierni- 

stych akacyj oraz trawy kolącej — spinifex. 

Geografowie powiadają, że przedrzeć się 

przez te zarośla nie można. Nieprawda — 

Bertram i Klausmann przedarli się i przez 

serub. Kolce i ciernie zdarły z nich całe 

ubarnie, pokryły ranami ciało. Brak poży- 

wienia i dobrej wody osłabił ich ogromnie, 

skwar i słońce wypiło z nich resztę sił. Pa- 

dali, myśleli, że nie wstaną, lecz wkońcu 

szli. Wblno, niezmiernie wolno, lecz posu- 

wali się naprzód. Pełzali, odpoczywali, wsta- 

wali i, słaniając się, szli dalej, Wlekli sie 

tak parę miesięcy, wyczerpanych doszczęt- 

nie znaleźli krajowcy. Ci dali znać do Drys- 

dale. Gonstabl Marschall oznajmił światu o 

znalezieniu lotników. 

    

Do rodziców w Niemczech wysłał Bert- 

ram radosną depeszę: 

  

„Dzięki Bogu, jestem uratowany. Szlę 

pozdrowienia. Depeszujeie“. 

Brawo, przyjacielu Bertramie. brawo, 

przyjacielu Kłausmann'ie. 

W. Toli. 

RORCZWÓGG ZWZ PORE TTT 

Popierajełe Przemysł Krałowy 
  

į Olbrzym cyrków europejs. 
— największy w Polsce Cyrk Staniewskich 

Przybył do Wilna 
tylko na 6 dni 

Otwarcie cyrku na placu przy ul. Mickiewicza 55 w czwartek 21 b. m. o g. 8.30 w. 
Wspaniały program |8.tu światowych atrakcyj. — Egzotyczne zespoły: Arabów, Chiń- 
czyków, Malajów. Murzynów i Turków. 

olbrzymi zwierzyniec. 

Uwaga: Po skończonem przedstawieniu 
kursujące we wszystkie kierunki, miasta 

Czołowe siły cyrków europejskich Na are- 

nie: tresowane słonie, zebry, wielblądy, małpy i grupa arabskich koni. 
W robotę dn. 23 i w niedzielę dn. 24 b m, po 2 przedstawie- 

nia: o g. 4-ei pp. i 8.30 wiecz. W sobotę na przedstawienie popołudn. ceny zniżone. 

Przy cyrku 

— oczekują na Sz. Publiczność autobusy, 

  

pa konstantynopolitańskiego, oskar- 
żonego o herezję, na wstępie rozpra 

wy stwierdzono, że Nestorjusza ostrze 

gali biskup aleksandryjski Cyryl i 

popież Celestyn. 

3) Ustne wnoszenie skargi. 

4) Znaczenie przyznania się. We- 

dług ówczesnego prawa żydowskiego 
przyznanie się oskarżonego do popeł 
nionego czynu (przed zeznawaniem 
świadków) powodowało darowanie 
kary. Tej zasady trzymał się Kościół, 
o czem Świadczy cały szereg faktów 
darowania kary oskarżonym wskutek 
przyznania się do winy w procesach, 
które toczyły się na pierwszych syno 
dach i procesach. ar 

5) Kary. Najcięższą karą, jaką sąd 
kościelny orzekał, była ekskomunika 
(klątwa wyłącznie z Kościoła). Kara 
ta jest recepcją kary cherem i niddui 
z prawa żydowskiego. Kościół stoso 
wał jeszcze inną karę, będącą pocho 
dzenia żydowskiego — chłostę. Karę 
tę spotykamy wprawdzie również 
w procesach rzymskim i greckim, w 
odmiennej jednak formie. Poza inne- 
mi różnicami, wskazuje prof. Wila- 
nowski, że sądy grecie i rzymskie za 
sadniczo orzekały chłostę li tylko w 
stosunku do niewolników i w wypad- 
kach wyjątkowych również w stosun 
ku do aktorów (w Rzymie, od czasów 
Augusta, tylko podczas przedstawie- 
nia). W sądach żydowskich chłosta 

    

natomiast miała szerokie zastosowa 
nie i mogła być wymierzana. wszyst 
kim, nie wyłączając nawet samego 
arcykapłana, przyczem ilość razów 
była ograniczona do 39, która to 
ilość nie mogła być nigdy przekroczo 
ną. Pierwotne Sądy Kościelne orze- 
kały chłostę nawet w stosunku do kle 
ru, przyczem skazywano właśnie na. 
39 razów, zrzadka tylko przekracza- 
jąc tę liczbę go w każdym razie świad 

czy o żydowskiem pochodzeniu kary. 

Profesor Wilanowski z niepospoli 

tą erudycją zagłębia się w szczegóły 

procesu kanonicznego, ustroju sądo- 

wnictwa i trybu postępowania karne- 

go w pierwotnym Kościele i wyka- 
zuje, jak daleco to wszystko po naj 
większej części pokrywa się z odnoś 
nemi instytucjami prawa żydowskie- 
go. Niesposób jest zreferować obfite- 

go materjału w krótkim artykule. 

Autor, zdaje się, nie pomija żadnego 
szczegółu, który może mieć znaczenie 
dla jego koncepcji. Tak naprz. zatrzy 
muje się nad faktem, że Sądy Kościel- 
ne do końca III w. odbywały się w 
poniedziałki, Ani rzymska ani też 
grecka procedura nię łączyły rozpraw 
z określonym dniem w tygodniu. 
Analogję autor i w tym, zdawałoby 
się drobnym i nieznacznym szczególe 
znajduje w procesie żydowskim.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Ciernie i róże kanikuły w Wilnie. 

Fatalne skutki burzy. 
Matka z dzieckiem porażone piorunem. 

Burze które naweidziły ostatnio wileńsz- 

<zyznę pociągnęły za sobą dużo ofiar w lu- 

dziach. Niezwykle dramatycznie przedsta- 
wiał się wypadek we wsi Opiesa gminy sło- 

dzkiej powiatu brasławskiego. 
Podczas szaiejącej tam barzy piorun u- 

derzyj w kemin domu należącego do Piotra 
Dzierab. Kolo pieca stala Marja Kapustowa 
lat 30 trzymając na ręku półtoraroczną cór- 
xę Afanasję, Piorun trafił w matkę zabija- 

Jac ją namiejseu, córeczka zaś została po- 
ważnie poraniona. 

"m, Podobnie. tragieznie skończył się wypa- 
dek w sąsiednim domu Jana Dzierabo. Do 

Dzieraby przyszedł schronić się przed ulewą 

    

niejaki Adolf Bułhak lat 22, który również 
szukał ukrycia koło pieca. Piorun trzasnął 
w komin, zabijając Adołfa Bułhaka. 

Pozatem na terenie tego powiatu zanoto 
wano jeszcze cały szereg pożarów i porażeń 
od piorunów. We wsi Delikatery, gminy 
słoóbódzkiej w czasie burzy od pioruna spa- 
liły się trzy stodoły wraz ze sprzętem gospo 
darczym na szkodę Sylwestra i Joachima 
Raczyńskich oraz Wiineentego Ostopki. 

Straty wynoszą 3500 zł. 

We wsi Sudniki, gminy przebrodzkiej 
piorun zabił Józefa Mońskiego lat 55, w cza 
sie gdy suszył on siano na łące. (e) 

Dochodzenie w sprawie zabójstwa policjanta 

ŚŚ. p. Andrzejewskiego zostało ukończone. 
W dniu 28 b.m. merderca stanie przed sądem doraźnym. 
Dochodzenie w sprawie zabójey poliejan- 
Š. p. Andrzejewskiego, który jak czytelni- 

€y nasi pamiętają, zginął tragiczną śmiercią 

Podczas pełnienia obowiązków służbowych, 
zestąło ukończone. 

Zabójca ś. p. Andrzejewskiego Konstanty 
Kwieciński stanie przed sądem doraźnym. 

który odbędzie się w dniu 28 b. m. w Głę- 
bokiem. 

Zabójca Kwieciński przebywa obeenie w 
więzieniu Łukiskiem, skąd w przeddzień 

procesu przetransportowany zosłanie do Głę: 
bokiego. 

Grozi mu stryczek. (et 

Dalsze ofiary sezonu kąpielowego. 
Przyjechał z Poznania w gościnę i utonął. 

. Tegoroczny sezon kąpielowy obfituje w 
nieszczęśliwe wyadki. 

W rzece Serwecz w powiecie wilejskiia 

  

  

utonął podczs kąpieli Jan Lewicki lat 26 
rodem z Poznar Lewicki z zawodu jest 

peślusarzem w warsztatach kolejowych w Lesz- 

(ie i przybył do miasteczka Krywicze w g« 

ścinę do swojej zamężnej siostry Andrze- 
Jewskiej. Zaraz po przybyciu Lewicki udał 

SIĘ do pobliskiej rzeki wykąpać Nie 

    

   

umiejąc pływać trafił na głębokie miejsce i 
utonął. 

Zwłoki wydobyto dopiero po dwugodzin- 
nych poszukiwaniach. 

Drugi wypadek utonięcia Za- 
notowano w powiecie brasławskim kolo wsi 
Czerniowo. gdzie w rzece Drujce znalazł 
śmierć Jan Smiercjew lat 18 mieszkaniec 
wsi Rosakowszczyzna gminy przebrodzkiej. 

  

Baranowicze. 
p: ь 
Wycieczka do Wilna i na Kalwarję 

sekcji Kół Gospodyń Wiejskieh w po- 
wiecie baranowiekim. 

„Jednem z zadań Sekcji „Kół Gospodyń 
-'lejskieh* jest krzewienie znajomości h 
Joznawczych wśród członków. 
Sek Onieważ ciężkie czasy nie pozwoliły 

R KGW: urządzić dalszej wycieczki zro- 
togi trzydniową niezbyt uciążliwą i 
ową, bo do W) 
ka 

instruktorka KGW! p. Marja Wiydždžanka. 
sł Zwiedzono pamiątki Wilna, członkinie wy 

1 uchały mszy na swoją intencję w Ostrej 

  

  

   

    

i na Kalwarję. W 

Tamie, odbyły spowiedź i pielgrzymkę do 
  

      Alwarji, były też i na odpuście na Św 
całe i Pawła na Antokolu podziwiały 6 

Todawny zwyczaj łączenia odpustu z j 

wmarkiem, na produkty wiejskie, bardzo 
SIę podobała podróż 
„Wrėcily z wycieczki 

„Wilna, zbliżone organiza 

   
  

  

rade z poznan:a 
   

| rozrywki. połączonej z praktykami religij- 
nemi w miejscach cudami słynących. 

S. B. 

Święciany. 
Zatrzymanie podejrzanego o dokona- 

nie świętokradztwa. 

wł: 

a 

© dok. 
raijal; 

si g 
zdol 
w S$ 

wych, 

Kolonia letnia dla dzieci 
2 Wiina w Podbrodziu. 

Dzięki niestrudzonym staraniom i zab:e- 
A Pani kuratorowej Szelągowskiej w b. r 

ś zybyły dzieci z Wilna najbiednie 
Zziców do Podbrodzia na letnią 

  

  

kolonię 
Olonja została umieszczona w gmachu szko 

józefa Piłsudskiego, z 
feryj lel- 

Inym im. Marszałka 
stórego będzie korzystać w ie fe 

, nich. Miejsce jak na kolonię jest wyśmie 
nite. Lokal s ь st wspaniały i 
szerne, powietrza słońca žo. 
gmach szkoły mieści 
górku tuż obok 

    

    

  

    

  

     

    

   

  

  

` i sosnowego. 

sę zale ma trwać w przeci 
dzić A I pierwszym okresie mi 
niż s s ocji 30 dzie 

liczbie ybędzie nowa partja 

_ Same 
jest wzorg 

     

urządzenie wewnętrzne koloni 
WIARE owe. c ystość nadzwyczajna. Od: 

A dzieci częste i pożywne. Życie dz 
w. olonji idzie trybem 
Wszystko odbywa si 
R e pilnym 
ŁóRów „ gólnem ero 

€j Szelągowskiej. 

   
   

    

WED jest utrzymywana ze środków 
Yskanych z ofiarności społeczeństwa i za- 

pomogi Opieki 
ES W Wilnie. 
и Piekę lekarską 
ka Brokowski, któ 
©lonji dwa razy 

   roztacza nad dziećmi 
y od czasu uruchomienia 
już dziatwę wizytował. 

R. R. 

     

la" Sprostowanie. 
, Mieszkańcy wsi Krypule, gm. parafjanow 

Skiej, z sołtysem na czele, w związku z na- 

szą notatką z dn. 10 b. m. p. t. „Nieudana 

ucieczka do Rosji Sowieckiej morderców śp. 
Andrzejewskiego”, — nadsyłają nam wyjaś 

mienie, iż mordercy Stanisław i Konstanty 

Kwiecińscy, mieszkańcami wsi Krypule nig- 

dy nie byli i nikomu z mieszkańców tej oko- 
licy nie są znani, 
.. Pozatem zaznaczają oni iż „środowisko 
R Wsi rodzi zdrowych członków społeczeń- a, y 

Sprostowanie to z przyjemnością zamiesz 
схату. 

EEE OO AISEE TTT TIA 

 Uiežkie położenie malarzy. 
ie zestawienie, sporządzone przez 

ezroła c; ZAWOdowy Malarzy wykazuje, że 

obejm: cie w jch zawodzie stale wzrasta | 
Jmuje obecnie 60 proc. ogólnej ilości 

dził ZASZYNA wzrostu bezrobocia, jak stwier 
| kabin 4 jest napływ do Wilna niewy- 
Ё П—Ы(іс}]д owanych malarzy, którzy po bardz 

cenach wykonują roboty malarskie. 
Przez larze ci zerwali stawkę robotnicza, 

wiednie ogół malarzy, posiadających odpo 
w barą kwalifikacje zawodowe, znalazł się 

Jan ciężkiem położeniu materjalneru. 

tualnęgo z omówienia tego położenia i ewen- 

Poprawy R uchwał, zmierzających do 
a dzień BR л 2_3-\і2ч‹і związku zwołuje 

- lu malarzy as zgromadzenie ogó- 

   

    

  

    

у 

с     

liczyła 18 uczestniczek, prowadziła ją 

    

statkiem z Kalwarji. 

jnie i wdzięczne 

Zarządowi za urządzenie im takiej miej 

kų dniu 19 b, m. został zatrzymany przez 
ze policyjne niejaki Stanisław Wilejto 

Ši Stałego miejsca zamieszkania podejrza- 

Szereg kradzieży a w szezególności 
Onanie świętokradztwa w kościele pa- 

К: hym w Komajach w dniu 31 maja 

: '._1“_]“1‘1'\0 zastał zatrzymany po raz dru- 

VŽ po pierwszym wyadku zatrzymania 

lał uciee. Zatrzymanego Wilejtę oddano 
Więcianach do dyspczycji władz sądo- 

szych re- 

sale ob- 

bowiera 

w lakiej samej 

   

  

regulaminowym. 
w godzinach ustalo- 

orem kierowniczki ko- 
ierownictwem pani Kura- 

Społecznej urzędu wojewódz- 

    

  

Teatr Letni (Bernardynka). 

„Florette et Patapon* farsa Hene- 
quin'2. 

„Florette et Patapon* którą mieli- 

śmy sposobność oglądać na ostatniej 
premjerze, jest farsą napisaną przez 
dobrego majstra. operującego umie- 
jętnie powikłanemi sytuacjami, wyp- 
ływającemi z zamiany nazwisk, szefa 
z zakochanym w jego żonie buchalte- 
rze, autora traktującego zdradę mał- 
żeńską z iście francuskim lekkim sa- 
tyrycznym hiumorem. 

Z tej farsy Henequin'a małżonko- 
wie powinni wyciągnąć naukę, że pob 
łażliwością na niewinne grzeszki żo- 
ny, przywiązuje się ją do siebie bar- 
dziej, a tem samem zapewnia jej wier 
ność, niż surowością i zbytniem despo 
tyzmem, które to czynniki wywołują 
reakcję i potrzebę wyładowania w ob- 
Jęciach amanta sztucznie tłumionego 
temperamentu. Z tych to powodów 
Blanka potajemnie przyprawia rogi 
tyranizującemu ją Pataponowi* a lek 
komyślna Riquette pozostaje wierną 
swojemu poczciwemu Florette zada- 
walniając się niewinnym flirtem i za 
bawą. 

Pan Ciecierski stworzył świetny 
typ zgryźliwego. surowego i pedanty- 
.cznego Patapon'a, który jest predestv- 
nowanym rogaczem. Takie typy wszę 
dzie widzą zdradę. gdzie jej niema, 
a są ślepe na realne fakty. Pan Gliń- 
ski był niesłychanie miły jako lekko- 
myślny, poczciwy i pogodny grubas 
Florette, i zbierał huczne oklaski w 
kostjumie kąpielowym i w stroju dam 
skim. Pan Dejunowicz doskonale się 
nadawał do roli dobrodusznego i nai- 
wnego buchaltera Juljusza, będącego 
dzięki swej poczciwości kozłem ofiar 
nym wszystkich powikłań i pomyłek. 

Panie Szurszewska i Grelichowska 
doskonale wywiązały się ze swoich 
ról Blanki i Riquetty i wy dały uro 
czo, zwłaszcza w kostjumach kąpielo 

ch i pijamach. Reszta wykonaw- 
ców stanowiła wyborną kanwę dla ak 
cji. Całość spektaklu szła w należy- 
tem tempie żywo i barwnie. „Fłorette 
i Patapon* zapewnia każdemu parę 
godzin wesołości i niefrasobliwego 
humoru. : 

  

  

  

    

Zastępca. 

Harcerze wiłeńscy w Estonii. 
Czarna Trzynastka Wileńska Drużyna 

Harcerska, reprezentująca Związek  Harcer- 
stwa Polskiego przybyła w liczbie 26 osób do 
Estonji dnia 15 lipca 1932 r. pod Komen 
harcmistrza Józefa Grzesiaka, ažeb; i 
udział w Narodowym Zlocie Skautów Estoń. 
skich. 

Na dworcu w Parnawie (Pirnu) przywitał 
polską reprezeitacją Komendant Zlotu prof. 
Saral, poczem reprezentacja udała się na te- 
ren Zlotu, razem z przybyłymi tym samym 
pociągiem Litwinami i Łotyszami. 
„Teren zlotu leży wpobliżu miasta póirnu 

(liczy 25 tysięcy miezkańców jest 3 co do 
wielkości miastem w Estonji). Obozy zlotowe 
są rozbite nad morzem. 

W dniu 17 lipca obóz liczył około 700 
osób, z czego na reprezentacje zagraniczne 
przypada 163, a mianowicie: Łotwa 72, Lit. 
wa 38, Polską 26, Szwecja 15, Finlandja 11, 
Węgier 1. z 

Obóz Polski posiada najpiękniejsze namio 
ty, na co wszyscy zwracają uwagę. W jed- 
nym z namiotów polscy harcerze urządzili 
świetlicę, ozdobioną wileńskiemi kilimami i 
fotograf jami, umieszczając w nim również 
mapę Polski. Goście zwiedzający tłumnie pol 
skie namioty otrzymują broszurki propagan- 
dowe przywiezione z kraju, a dotyczące na- 
szych uzdrowisk, pięknych okolic górskich, 
stosunków gospodarczych i politycznych. Sło 
wem Polacy urządzili małą wystawę, która 
jest jedyną w tym rodzaju na całym Zlocie. 

Wieczorem dnia 16 lipca odbyło się pierw 
sze ognisko wspólne, przy którem Polacy wy 
stąpili ze śpiewami i orkiestrą. i 

Uroczyste otwarcie obozu odbyło się dnia 
17 lipca, którego dokonał Prezydent Peństwa 

Obóz Polski odwiedziło szereg gości — a 
między innymi Estoński Minister Oświaty JI. 
Hunerson 

  

Humor. 
GODZINA JAZDY. 

— No, jak ci zeszła pierwsza godzina lek 
kcji w maneżu? 

— Na piasku. (Le Rirev. 

   

Po wyjątkowo chłodnym i dżdży- 
stym czerwcu, tegoroczny lipiec, jak- 
by chcąc wynagrodzić długotrwałe 
chłody naszego klimatu, przeszedł naj 
śmielsze oczekiwania, darząc nas tro- 
pikalną temperaturą. Deszczu prawie 
niema, słońce praży niemiłosiernie, 
a chmury grożące burzą, po lekkiem 
polaniu zakurzonych jezdni i chodni 
ków rozchodzą się szybko na widno- 
kręgu. 

Termometr wskazuje w słońcu po- 
nad trzydzieści stopni, powietrze jest 
ciężkie parne i duszne, a do takiej tem 
peratury, wilnienia, „wiadomo nie 
przywykszy“, to też każden nieszczęś 
nik skazany aa pobyt w mieście wyglą 
da deszczu jak kania i modli się o bu- 
rzę, któraby odświeżyła powietrze. 

Kto więc tylko mógł ten zabrał 
lary, penaty i najprzewiewniejsze stro 
je i wyjechał na letnie wywczasy, nad 
morze, do uzdrowisk, na wieś, lub 

daj do podmiejskich letnisk. W mieś- 
cie pozostali tylko ci których zatrzy 
muje praca, lub tacy którzy nie mają 
za co wyjechać, ci ostatni są najnie- 
szczęśliwsi, gdyż ludzie na posadzie 
pocieszają się nadzieją rychłego urlo- 
pu. umożliwiającego wyjazd a dla wy 
dziedziczonych z mamony niema żad- 
nej nadziei poprawy losu. 

Z tych to powodów pomimo wyjąt 
kowych upałów, więcej niż kiedykoi- 
wiek osób musiało w tym roku pozo- 

stać w Wilnie. : 
Z nieba sypie się żar, to też prze- 

chodnie szukają cienistej strony ulicy 
i poruszają się w zwolnionem tempie. 
Wszystkie okna po stronie słonecznej 
są szczelnie pozamykane i zawieszone 
roletami, pomimo tego, w mieszka- 
niach, jak i na ulicy, ludzie ziewają się 
potem jak w łaźni i każda praca wy 
maga natężenia woli i dużego wysił- 
ku. Tylko dzieci nie sobie z upału nie 
robią, hasając w krótkich kostjumach 

kąpielowych. napełniają podwórza i 

klatki schodowe radosnym hałasem 

swych zabaw. 
Jedyną ulgą na cierpienia ka- 

nikularne, jest pławienie się w wodzie. 

Na szczęście nie brak Wilnu bieżącej 

wody. Brzegi Wilji aż się roją, wszy- 

stkie plaże są zapchane, po rzece 

mkną. statki, łodzie i kajaki. Młody i 

stary, chudy i otyły, nie sobie nie ro- 

biąc z estetyki prezentuje swe kształ- 

ty. bądź to opalając się na bronz, na 

piasku, plaży, bądź też wynurzając z 

fal wodnych. Plaże wileńskie mogły- 
by dostarczyć bogatego materjału ma- 
larzowi. 

Ale, plaże są daleko od śródmieś- 

cia, dojście do nich w upał uciążliwe, 

o iłe się nie ma pieniędzy na autobus 

lub statek, a i wstęp na plażę coś ko- 

Ssztuje. to też biedniejsza ludność, ką 

pie się wberew zakazom policji, wszę 

dzie gdzie się da. 
Dzieciarnia zaś urządziła sobie pla 
nad Wilnką u stóp góry Trzykrzys 

kiej i Bekieszowej, tak że spacerując 
po ogrodzie Bernardyńskim obserwo- 

wać można, małych golasów pływają 

cych na brzuchach i baraszkujących 

wesoło po wodzie, która im sięga po 

kolana. Przed paru laty stróże ogro- 
dów miejskich bronili tego staczając 

formalne walki z młodocianymi ama- 

    

torami kąpieli, w bieżącym roku na- 
strojeni przez upały pobłażliwiej, za- 
przestali walki i pozwalają używać 
spokojnie kąpieli nietyle wodnej co 
powietrznej. 

A propos Bernardynki nadmienić 
trzeba, że prawdziwem dobrodziejst- 
wem jest to, że Magistrat zabronił u* 
rządzania w niej dochodowych imprez, 
co pozwala wszystkim mieszkańcom 
korzystać bezpłatnie ze świeżego po 
wietrza, zieleni, i zapachu kwiatów o- 
grodu, tłumnie też w Bernardyńskim 
co wieczór, wszystkie ławki szczelnie 
obsadzone, tak że amatorom samot- 
ności polecić możemy Cielętnik, który 
jakoś dziwnie opustoszał. 

W kinach wyświetlają stare fil- 
my. przytem jest w nich tak niewy- 
mownie duszno, że trzeba bohater* 
skiej odwagi by się tam wybrać, są 
też one w obecnym okresie nawpół 
puste, za wyjątkiem tego w którem 
się produkuje Władzio Zwirlicz, wca- 
le nieźle wyzyskujący naiwności ludz 
-kie pomimo kryzysu. 

Teatry Miejskie bokami robią, kró 
luje w nich tak jak i w zimie „Święta 
Deficyta“, słyszeliśmy już o tem w 
„Dziadach Wileńskich*, a kanikuła 
nie w tym porządku rzeczy nie zmie- 
niła. Pustki w teatrach gdy grają nasi 
artyści, niepełno również było i na 
występach Rosyjskiego Dramatyczne- 
go Teatru z Rygi. Trudno bo się dzi- 
wić ludziom wymęczonym całodzien 
nym upałem że wołą ochłonąć i wypo 
cząć na świeżem powietrzu, niż dusić 
się w przegrzanej sali teatralnej nie 
mającej odpowiedniej wentelacji. Sie- 
dząc na widowni Teatru Letniego pod 
czas ostatniego przedstawienia, nie 
mogłam rozkoszować się grą artystów, 
zajęta obcieraniem potu i czułam się 
tak jak niedźwiedź polarny przenie- 
siony do cieplarni roślin tropikalnych. 
Podziwiałam bohaterską wytrzyma- 
łość artystów, którzy w tej temperatu 
rze mogli grać, i zastanawiałam się 
dlaczego Dyrekcja, nie każe otworzy: 
górnych okien tak, aby był przewiew. 

Wyszedłeś nareszcie człecze, z 
przegrzanego kina lub teatru, i chcesz 
odetchnąć świeżem powietrzem idąc 
wolno przez ulice. Nareszcie bramy 
są zamknięte i nie sączą różnorakich 
podwórkowych odorów mille fleures, 
aż tu musisz przyśpieszyć kroku, by 
nie dać się przegonić kolumnie „„zielo 
nej artylerji* ciągnącej się z charak- 
terystycznym brzękiem przez ulicę i 

zatruwającej powietrze długą przeraź 

liwą smugą fetorów. 
Jedynem wytchnieniem dla zmę- 

czonych płuc, ludzi nie mogących w 
lipcu wyjechać z Wilna a zarazem 
najrozkoszniejszem miejscem wypo” 
czynku jest ogródek Cukierni Sztralla. 
Drzewa owocowe i krzewy ogrodu da- 
ja w śródmieściu złudzenie wsi, przy 
jemny chłodek oświeża. Księżyc świe- 
ci a dźwięki muzyczki uspasabiają mi 
le do pogawędki ze znajomymi, któ- 
rych tu zawsze można spotkać, gdyż 
chociaż miasto wypustoszało, jednak- 
że wszystkie stoliki tak w ogródku jak 

na werandzie są stale zajęte. 
Takie są letnie rozkosze w Wilnie. 

  

  

   

Zojja Kalicińska. 

SPORT. 
Z Lidy. 

WYJAZD DRUŻYNY PIŁKI NOŻNEJ LIDZ- 
KIEGO PKS NA ZAWODY KLASOWE DO 

SŁONIMA. 

W, dniu 22 bm. żdża drużyna piłki 
nożnej lidzkiego PKS. na zawody klasowe da 
Słonima gdzie egra mecz w dniu 23 bm 
z temtejszą .dr ną B. klasową „Makabi * 

Mecz ten wyznaczony jest przez Okr. Zw. 

Piłki Nożnej w Wilnie. 
Dotąd lidzki PKS, ma poza sobą rozegra 

ne mecze z wileńskiemi A klasowemi dru- 

żynami: „Makabi*, WIKS. 6 p. p. leg. i Ww. 
R PL 

   

  

    
   

  

   
   
   

;jeżdża w składzie: Ko- 
MakarewiczI, Biełan, Makarewicz IL. 

Urbanowi Sierzputowski, Paszuk, 
z, Muler i Kuczyński. Jako kierow 
ny jedzie st. posterunkowy Koro 

wajczyk i jako gospodarz post. Koral. 

Z Polski i ze świata. 
GRECY © ROZWOJU SPORTU Wj POLSCE. 

    

ATENY (Pat). Najpoczytniejsze pismo 
sportowe w Grecji „Atletikos Typos*  za- 
mieściło entuzjastyczny artykuł o sporc'e 
polskim. Autor artykułu podkreśla podziwu 
godhy rozwój sportu w Polsce mimo maio 

sprzyjających warunków polityczno - eko- 
nomicznych. Pismo przypisuje to głównie 
zrozumieniu i wybitnemu poparciu przez ko 
ła rządowe idei wychowania fizycznego. Po- 
parcie to znalazło swój realny wyraz we 
wzniesieniu kolosalnego Instytutu Wychowa- 
nia Fizycznego na Bielanach. 

Pismo przytacza nazwiska najlepszych 
polskich lekkoatletów jak Kusociński, Pet- 
kiewicz, Włeissówna, Heljasz, Pławczyk, Sie- 

dlecki, którzy zapisali się chwalebnie na liś. 

cie najlepszych lekkoatletów świata. Arty- 
kuł kończy się wyłliczeniem wszystkich „re- 
kordów polskich, osiągniętych na ostatnich 
zawodach przedołimpfjskich, podkreślając, 
że jest to rezultat racjonalnej pracy trenera 
Klumberga. 

BERLIN WALCZYĆ BĘDZIE Z POZNA- 
NIEM W TENISIE. 

POZNAŃ. (Pat) Wi dniach 19, 20 i 21 
sierpnia odbędzie się w Poznaniu na kor- 
tach miejscowego AZS bardzo ciekawy mecz 
tenisowy pomiędzy reprezentacjami Pozna- 
nia i Berlina. 

Barw Berlina bronić będą finalista walk 
o puhar Davisa von Cramm Janecke. Poz- 
nań podobno ma być reprezentowany przez 
Tłoczyńskiego i Wiermińskiego. 

TABELA LIGOWA WEDŁUG STRACONYCH 
PUNKTÓW. 

Tabela ligowa według straconych punk- 
tów przedstawia się następująco: Na czele 
kroczy Crakovia, która na 10 gier straciia 
tylko 4 punkty, druga zkolei Legja strac ła 

również tylko 4 punkty ale ma o jedną grę 
mniej od Cracovji. Trzecią z rzędu jest Gar- 

barnia — 6 straconych punktów na 9 gier. 
Dalsze miejsca zajmują: 4) Pogoń 8 punk- 

tów straconych, 5) ŁKS — 9 puktów stra- 
conych, 6) Wiisła 10 punktów, 7) Wiarsza- 
wianka 11 punktów, 8) 22 pp. 11 punktów, 

9) Warta 13 pkt. 10) Ruch 14 pkt., 11) Po- 

lonia 17 pkt. 12) Czarni 21 pkt. (Pat) 

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY HIPICZNE 

  

  

   

W! GDYNI. 

GDYNIA. (Pat.j W' Gdyni na polance 
Redłowskiej odbędą się dnia 6 7 i 9 sierp- 
nia r. b. ogólnopolskie zawody hipiczne. 

Program obejmuje konkurs otwarcia, 
konkurs Polskiego Morza, konkurs im. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej i konkurs pożeg- 
nania. 

W] zawodach wezmą udział czołowi jęźdź 
cy armji polskiej — oficerowie, Centrum 
Wyszkolenia kawalerji i Centrum Wyszkole- 
nia artylerji oraz oficerowie kawalerji ame 
rykańskiej przebywający na przeszkoleniu w 
Grudziądzu. 

RRAOREGRSCZROYCE PWESOROZZEZOOWRETOWK 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

RRT EEST PTE ESTA 

Dziš przyježdža cyrk 
Staniewskich. 

Cyrk przyjeżdża! Wi tym okrzyku mieści 

się wszystko: i zachwyt tłumów i śmiech 

rozbawionej dzieciarni i szmer podziwu : 

ogień huraganowy oklasków i cisza oczekiwa 

nia... 
Cyrk Staniewskich, który dziś na 

krótką tylko gościnę przyjeżdża do Wilna 
występuje z premjerą rewelacyjnego pro- 

gramu, który nie zawiedzie nadziei wieloty- 
sięcznych rzesz zwolenników Cyrku. 

Wspaniałe widowisko składające się z 
18-tu numerów obfituje w szereg świato- 
wych atrakcyj, z trupami Chińczyków, Tur- 

ków. Włochów i Hiszpanów na czele, a eg- 

zotyczna rewja z udziałem słoni, zebr, wiel- 

blądów i małp olśni przepychem barw i bo- 

gactwem treści. 
Cyrk przywozi ze sobą olbrzymi zwierzy- 

niec, którego zwiedzenie zalecić należy spec 

jalnie młodzieży szkolnej i wspaniałą 
grupę rasowych tresowanych koni. 

Przedstawienia odbywać się będą na pla- 

cu przy ul. Mickiewicza 55 w olbrzymiewm 

wygodnem pomieszczeniu, widownia na 3000 

osób, własna orkiestra, własna stacja radjo- 

wa, najbardziej nowoczesne urządzenia tech 

niczne najlepie mówią o rozmiarach najwięk 
szego w Polsce przedsiębiorstwa widowisko- 

wego. 
Pierwsze przedstawienie w Cyrku Staniew 

skich odbędzie się dziś o godz. 8 m. 30 w, 

a więc — dowidzenia na premjerze! 

Rekurs endecji w sprawie wyborów 
prezydenta miasta został odrzucony. 

Po wybraniu d-ra Maleszewskiego na 
prezydenta miasta ugrupowanie en- 
decko-chadeckie na terenie Rady 
Miejskiej opierając się na:rzekomych , 
nieformalnościach złożyłó rekurs do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 
żądaniem unieważnienia dokonanego 

wyboru. dowiadujemy się obeerie, 
że Ministerstwo po zaznajomienin się 
ze złożonym rekursem  cdrzucilo go 
jako niemający: dostatecznych pod- 
staw prawnych. W związku ź tem wy 
bór d-ra Maleszewskiego został raz 
jeszcze i ostatecznie usankcjonowany. 

Awantura przy ściganiu zaległego podatku 
w sumie... 

W. dniu wczorajszym na ul. Rudnickiej 
w Wilnie doszło do wielkiej awantury na tle 
przymusowego ściągania podatków. Do wła: 
šeicielki sodowiarni niejakiej Badanesowej 
zgłosił się sekwestrator 1 urzędu skarbowe- 
go z żądaniem zapłacenia zaległego podatku 
za rok. 1931 w sumie... 24 groszy. Badane- 
sowa wyjaśniła sekwestratorowi, iż wszyst- 
kie podatki za ubiegłe lata zapłasiła i na 
dowód swych słów okazała odpowiednie kwi 
ty. Nie zrażony tem sekwestrator wytłuma- 
czył iż w danym wypadku zaszła omyłka 
i zażądał kategorycznie natychmiastowego 
wpłacenia 4 zł. 30 gr. to znaczy: 24 gr. 
właściwego podatku, 6 groszy odsetek ла 
zwłokę i 4 zł. jako koszta egzekueyjne. 

Właścicielka sodowiarni odmówiła wpła- 
cenia tych pieniędzy prosząc sekwestratora 
o odroczenie sekwestru do dnia następnego, 

24 groszy. 
by mieć możność wyjaśnić całą sprawę w 
urzędzie 'skarbowym. Sekwestrator nie zga 
dzał się jednak na zwłokę i usiłował zabrać 
za nieopłacony podatek pewną ilość tabli- 

czek czekolady. Przeciwko temu zaprotesto - 

wało kilku obecnych w sodowiarni klijen- 
tów którzy zaczęli żądać od sekwestratora 
odroczenia sekwestru do czasu wyjaśnienia 

sprawy. Powstała kłótnia która zgromadziła 
wpobliżu tłum ciekawych. Awantura zwró- 
ciła uwagę dwóch posterunkowych policji, 

którzy awanturę zlikwidowali. Sekwestr z0- 

stał po dłuższych pertraktacjach z sekwestta 
torem odroczony, policja zaś spisała prote- 
kół za zakłócenie spokoju. 

Sądzimy, iż w danym wypadku podobne 
traktowanie sprawy nie było właściwem i 
nie oprócz szkody urzędowi skarbowemu 

przynieść nie może. (e) 

Bezrobotny don-żuan w opałach. 
Wizoraj o godz. 12 w nocy do ambu- 

latorjum pogotowia rat. w Wilnie dostarczo- 
ny został przez posterunkowego policji nie- 
jaki A. Zmitrowicz — bezrobotny z Szere- 
giem obrażeń głowy i twarzy. Po nałożeniu 
opatrunków Zmitrowicza na jego prośbę 
przewieziono do domu. Do szpitala jechać 
nie zgadzał się. 

Jak się okazało Zmitrowicz padł ofiarą 

zemsty pewnego dozorcy przy ul. Garbar- 
skiej, który, zastawszy go o godzinie 12 w 
nocy w swojem mieszkaniu sam na sam z 
żoną powziął podejrzenie, że Zmitro- 
wiez usiłuje sprowadzić ją z „drogi enoty* 
i przy pomocy swego syna dał niefortun- 
nemu adoratorowi swej żony taką nauezkę, 
że będzie ją pamiętał ruski: miesiąc. tej 

Gdzie jesteście, chłopcy? 
Właściciel cukierni przy ul. Mickiewicza 

p. Urwanow zameldował policji o zaginię- 
ciu jego 18 - letniego syna Adama, który 
przed dwoma dniami wyszedł z domu i do- 
tychczas nie powrócił, P. Urwanow przy- 
puszcza, iż syn jego udał się do Gdyni po- 
nieważ nosił się z zamiarem zaciągnięcia 

się do marynarki. 
W tymże czasie zaginął niejaki L. Try- 

nopolski syn fryzjera przy ul. Kalwaryjs- 
kiej. Zbiegły chłopiec pozostawił list w któ- 
rym pisze, iż ucieka z powodu złego trakto- 
wania go przez rodziców. 

Policja rozesłała listy gończe. (e) 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— „Florette et Patapon* w Teatrze Lei- 
nim. Dziś, w czwartek 21 lipca o godz. 8.15 
zabawna, tryskająca fransuskim humorem 
farsa p. t. „Florette et Patapon,,. Pełna nie- 

oczekiwanych i eoraz komiczniejszych sytu- 
acyj pobudza do śmiechu i braw. Spółka fil- 
mowa prowadzona przez pp. Glińskiego : 
Ciecierskiego musi pobudzić každego do šmie 
chu. Włeczór spędzony w Teatrze w ogre- 
dzie Bernardyńskim — jest wytchnieniem 
po ciężkiej pracy całodziennej i wnosi jas- 
ny, pogodny i beztroski nastrój do duszy 
każdego widza. 

Jutro w piątek i dni następnych o godz. 
8.15 „Florette et Patapon*. 

— Teatr Letni — Dziś. w czwartek pró- 
ba generalna „Lichwa Mieszkaniowa”. 

— „Lichwa mieszkaniowa“ G. B. Shaw'a 

w Lutni. Już w piątek dn. 22 b. m. premjera 

świetnej komedji „Lichwa mieszkaniowa”: 

największego pisarza Anglji o wszechświa- 

towej sławie G, B. Shaw'a. Największe i nie- 
słabnące powodzenie sziuk Shaw'a jest m'a- 

rą jak pisarz ten przemawia do wszystkich 

i trafia w najgłębsze zagadnienia naszego 

współczesnego życia w sposób pełen subtel- 

nej ironji i twórczego paradoksu. 

  

— Park im. Żeligowskiego. Dziś „Wieczór 
Czajkowskiego”, który ze względu na deszcz 

w dniu 19 b. m. nie odbył się. Dzisiejszy 

koncert pod dyr. prof. Walerego Bierdiaje- 

wa jest poświęcony wyłącznie muzyce Czaj- 

kowskiego i obejmuje w swym bogatym 

programie 6-tą symfonję Patetyczną, warja- 

cje na temat Rococo w wykonaniu solo- 

wem na wiolonczeli przez Alberta Katza i 

inne. 
Początek o godz. 8.15 wiecz. 
Wejšcie tylko 40 gr. 

— W! Parku Żeligowskiego „Tani Pią- 

tek*. Jutro 22 b. m. odegrana będzie poraz 

ostatni w sezonie opera Rossiniego „Cyru- 

lik Sewilski“ niezmienionej obsadzie. po 

cenach umożliwiających dostęp każdemu. 

Wiejście 40 gr., ulg. 30 gr., miejsca przed 

estradą od 60 gr. do 1 zł. 

RADIJO 
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 (płytyj. 

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. Hue 

wicz dyr. progr. 19,35: Prasowy dziennik 

radjowy. 19,45: Program na piątek i rozm. 

20,00: Koncert. 21,20: Słuchowisko. 21,50: 

Kom. 22,00: Muz. tan. 22,40: Wiadomosci 

sportowe. 22,50: Muz. tan. 

  

PIĄTEK dnia 22 lipca 1952 roku. 

Sygnai czasu 15.10: Progr. dzien- 

ny. 15.15: Muzyka z płyt. 15.35: kom. met. 

15.40: Muzyka tan. (płyty). 16.30: Kom. Wiil. 
Tow. Org. i Kół. Roln. 16.40: „Złotodajna 

gąsienica* odcz. 17.00: Koncert popularny. 

18.00: Krechowce* odcz. 18.20: Muzyka lek- 

ka. 19.15: Z prasy litewskiej. 19.30: Progr. 

na sobotę. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 

19.45: Przegląd prasy rolniczej krajowej i 

zagranicznej. 20.00: Koncert symf. 20.45: 

„Radjo a muzyka“ felj. 21.00: D. C. Kon- 

certu symf. 21.50: Kom, 22.00: Muzyka tan. 
22.40: Wiad. sport. 22.50: „Białe fartuszki“ 

zradj. kom. muz. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
FAŁSZYWE PIECZĘCIE. 

Policja wileńska prowadzi obecnie docho- 

dzenie w sprawie fałszerstwa pieczęci fab- 

ryk futerkowych w Wilnie. ч 
Właściciele tych fabryk skarżą się, iż 

oszuści skupują najgorszego gatunku futra, 

stawiają pieczęcie fabryczne i sprzedają, 

czem podrywają opinię fabryk. (e) 

MAMUSIU, CZEMUŚ PORZUCIŁA JADZIĘ? 

W, dn. 19 b. m. w klatce schodowej do- 

mu Nr. 21 przy ul. W: Pohulanka znaleziono 

podrzutka płei żeńskiej w wieku około 1 

roku. Przy podrzutku była kartka z napi- 

sem: „Ochrzczona — imię Jadzia“.  Pod- 

rzutka umieszczono w przytułku Dzieciątka 

Jezus. 

    

  

SCHWYTANIE ZŁODZIEI. 

Wi nocy z dnia 19 na 20 b. m. szeregowy 
6 komisarjatu P. P. m. Wilno w czasie 
patrolowania na ul. Krzywe Koło natknał 
się na dwóch osobników, którzy na wid.k 

Z TEKI WŁÓCZĘGI. 
Uliczne rozmówki nowogródz- 

kich sztubaków. 

(Autentyczne). 

Ze szkoły powraca do domów grupa chło 

paków, niosących otrzymane świadectwa. Kil 

ku z nich przeszło do klas wyższych z za- 

strzeżeniami, a dwóch pozostało na rok 

przyszły. Niezadowoleni, mniej lub więcej, 

z tego powodu, pragnąc się usprawiedliwić 

z otrzymania niedostatecznych stopni, pro- 

wadzą między sobą takie monologi: 

— Mnie się zawsze ta cholera czepia — 

mówi Janek, 

— I mnie również — oświadcza Józio — 

Cholera taka, jak umiem to się nie pyta, a 

jak czasami, cholera, zapomnę, to już, psia- 

mać, dwójkę pakuje. 

— 0, choleraby ich pobrała — wtrąca 

Stach, najstarszy z nich, który „nie ma 

szczęścia do nauczycieli* i musi się uczyć 

po dwa lata w każdym oddziale — Wszyscy 

oni tacy. Cholera, sami nie wiedzą czego 

chcą — i splunął z pogardą. 

— Trzeba, cholera, za nich się wziąść— 

radzi ktoś z tyłu. 

— Tak, cholera, powiem ojcu — mówi 

Janek — Pójdzie do kierownika i tak zerznie 

mordę, psiamać, że już nigdy nie będę miał 

dwójki. 

— A ja, cholera, tyż, — zaciąga inny — 

mój ojciec jest funkcjonar... 

— Et, gauno... Janka ojciec, cholera, jest 

prezesem komitetu, i urzędnik... 

— Ja się, psiamać, sam rozprawię — o- 

świadcza Stach, z bandyckiem wykrzywie- 

niem twarzy, wyjmując z kieszeni składany 

stalowy nóż, przymocowany łańcuszkiem do 

spodni — Jak dżgnę, cholera, tem majchrem 

pod żebro... 

—-Pokaż, pokaż! — wołają zaciekawieni 

chłopcy. 

— O, taki sam nóż jak w „Deiektywie“. 

Gdzieżeś ty cholero, go kupił? 

— Dostałem, cholera, od „jednego...“ 

Patrz, tu jeszcze widać zakrzepłą krew... 

— Ooo! Ale to chyba nie krew? 

— (o, nie?! — huknął Stach z oburze- 
niem — Jak ci, świntuchu zaraz juchę pusz 
czę, to się przekonasz... 

— Odejdź! ——woła napastowany — bo 
i ja mam nóż! 

„Powstaje bójka na pięści. Wtem nadcho- 
dzi jeden z nauczycieli ich szkoły. 

— Rozejść się, psiakrew, do domów!— 

zawołał przez zaciśnięte zęby. 

Chłopcy w mig się rozbiegli. Jeden z nich 

po drodze rozbija w sklepie szybę. 

— No, jakże tam, smyku? — pyta się 
ojciec Janka gdy ten powrócił do domu. 

Wszystko tatuńciu byłoby dobrze 
gdyby ta... cholera nie wstawiła swojej dwój 
ki... 

— Pokaż świadectwo. Co, zastrzeżenie? 
Pójdę k.. mać, do kierownika. Zobaczymy, 
czem się on usprawiedliwi, psiamać... 

— Zaczekaj, — uspokaja go żona — mo- 
że kierownik sam się usprawiedliwi. 

— Nie. Taki s... syn bez obicia mordy 

nie obejdzie się... 

I poszedł. 

Wczoraj Janek zwierzył się kolegom, że 
„kierownik, cholera, psiamać, decyzji nie 
zmienił”. 

Tw. 

jego porzpucili walizkę i zbiegli. Jak stwier 
dzono, walizka zawierała bieliznę damska 
oraz 85 złotych gotówką. Rzeczy te skradzio 
ne zostały Łepkowskiej Marji, zam. w Głę- 
bokiem, czasowo zoś przebywającej w Wil. 
nie, Popowska 39. Zwrócono je właścicielce. 
Za spawcami wszczęto poszukiwania. 

OCZYSZCZAĆ KOMINY. 

W; dniu 19 b. m. o godz. 20-ej w domu 
Nr. 9 przy ul. Fabrycznej należącym do 
Ziemkowicza Józefa, wskutek zapalenia się 
się sadzy w kominie i przedostania się 0g- 
nia na strych powstał pożar. Ogień strawił 

wierzch domu. Zawezwana straż pożarna 
ogień ugasiła. Straty wynoszą około 1500 zł.



   

  

: Dziś: Praksedy. 

* Jutroi Marji Magdaleny. 

  

: Wschód slošca — g. 3 m. || 

F Zachód s —g. 7m.39 

Spostrzeżenia Zakładu Matęorelogi! I. 5. R 

w Wilnie z dnia 20/VII — 1932 roka, 

Citajeni» średnie w milimetrach 754 

Temperatura średnia + 189 G: 

3 najwyśzz:: - 229 C. 
. majaiższa, + 14% C. 

Opad: 10 

Włatr: zachodni. 
Tendencja: wzrost. 

Uwagia wiecz. deszcz. 
MIEJSKA. 

Wybory nowege ławnika 
Wobec zdekompletowania Kole- 

gjum Magistratu przez zawieszenie ła 

wnika Łokucjewskiego i opróżnienie 
stanowiska szefa sekcji zdrowia, kró 

re piastował dr. Maleszewski, wybra- 

ny ostatnio na prezydenta  imiasta, 

władze miejskie postanowiły dokonać 

wyborów. nowego ławnika. 
Wybory. dokonane zostaną nieod- 

wołalnie na posiedzeniu plenarnem 

Rady Miejskiej w dniu 27 b. m. 
Wśród kandydatów. na to stano” 

wisko. wymieniane są nazwiska dra 

Borowskiego i d-ra Safarewicza — 

obaj z ugrupowania prorządowego. 

— Ilość podrzutków wciąż rośnie. 
W ciągu ostatniego tygodnia nie- 

ma dnia, by w wydziale opieki społe: 
cznej Magistratu nie zostało. podrzu- 
conych 3—4' podrzutków. Wobec te 
go, że wszystkie przytułki dła dzieci 
są już przepełnione, wynajdywanie lo- 
kum dla podrzucanych: dzieci nastrę- 
czą Magistratowi wiele. trudności. 

Z drugiej jednak strony nie można 
najczęściej winić rodziców  porzuco- 
nych dzieci, gdyż zwiększający się kry 
zys stawia ich najczęściej w sytuacji 
bez wyjścia. 

— 2116 rowerzystów liczy Wilno. Prze- 

prowadzona ostątnio, doroczna rejestracja 
rowerów pozwoliła stwierdzić, że liczba ro- 
werzystów na terenie miasta w stosunku do 
roku ubiegłego nieznacznie wzrosła. Ogółem 
zarejestįrowanb| 2116, mowerów. Liczba . ta 
prawdopodobnie jeszcze nieco wzrośnie, 
gdyż nadal do wydziału komunikacyjnego 
zgłaszają się opieszali rowerzyści. 

— Nowe opłaty za wodę. Wydział wodo 
ciągowo-kanalizacyjny Magistratu opracował 

ostatnio projekt nowych opłat za wodę na 
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rok 1982-33. Projekt ten będzie przedmio- 
tem: obrad najbliższego plenarnego posiedze- 
nia Rady, Miejskiej. 

— Podania, o wstrzymanie, eksmisji. W. 
ciągu ostatnich dwóch tygodni Związek Lo- 
katorów i Sublokatorów m. Wilna i woj. 
wileńskiego złożył do Sądu około 20 podań 
z prośbą o wstrzymanie wyznaczonych już 
eksmisyj. 

ZE ZWIĄZKÓW. I STOWARZYSZEŃ 
— z życia: Twa. Opieki. nad; zwierzętami 

w, Wilnie. Zarząd T-wa podaje do wiadomoś 

KTU RER 

ci członków i sympatyków, że poczynając 
od 16 lipca b. r. do 1 września b. r. sekre- 
tarjat T-wa czynny jest co wtorki, czwartk; : 
soboty, od godz. 18 do 19 (Tatarska 2 — III 
Kom. P. P.). 

Zebrania Opiekunów Rejonowych odby- 
wają się jak zwykle w każdą środę o godz 

18-tej. 

Ambulatorjum T-wa będzie nieczynne oć 
18 lipca do 3-go września b. r. z powodu wy 
jazdu p. doktora Dowgiałły. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

W) najbliższych dniach przybywa do Wil 
na p Dawid Piński znany pisarz hebrajski, 
który wygłosi tu kilka odczytów. 

Dla przyjęcia gościa zorganizował się 
komitet z pośród miejscowego społeczeńst- 
wa żydowskiego: 

Reorganizacja pracy i redukcje 
personelu w. magistracie wileńskim. 

Wyniki narad: 
Zgodnie z naszą zapowiedzią w dn. 

19 b, m. pod przewodnictwem prezy- 
denta miasta d-ra Maleszewskiego od 
była się specjalna konferencja poświę 
cona sprawie reorganizacji pracy w 
sekcjach i wydziałach Magistratu ce- 
lem osiągnięcia większej produktyw- 
ności pracy, uproszczenia administra- 
cji i w związku z tem przeprowadze 
nia selekcji i redukcji personelu. 

W konferencji wzięli udział na- 
czelnik wydziału samorządowego U- 
rzędu Wojewódzkiego Józef Rakow- 
ski, inspektor samorządowy Aleksan 
der Żyłko, prof, Gutkowski, delegat 
Rządu Adam Piłsudski, ławnicy Ma- 
gistratu i sekretarz Rady Miejskiej p. 
Dziewicki. 

Po ożywionej wymianie zdań, któ- 
ra trwała do późnego wieczora ustalo 
no następujące wytyczne: 

1) Poddanie rewizji. dotychczaso- 
wego podziału administracy jnego Ma 
gistratu z uwzględnieniem połączenia 
niektórych wydziałów w grupy pokre- 
wne ewentualnie skasowanie niektó- 
rych jednostek administracy jno—gos 
podarczych. 

2) Poddanie rewizji organizacji 
pracy i podziału czynności w poszcze 
gólnych resortach na podstawie wy- 
ników. specjalnej ankiety opracowa- 
nej przez inspektora Żyłkę. 

3) Opracowanie w związku z po- 
wyższem ogólnego statutu organiza- 
cyjnego oraz instrukcyj regulamino- 
wych dla poszczególnych resortów. 

4) Opracowanie regulaminu dla 
Kolegjum Magistratu. 

Opracowania projektu statutu or- 
ganizacyjnego i podziału czynności 
w poszczególnych resortach  podjęji 
się naczelnik Rakowski i inspektor 
Żyłko. 

Dalsza praca została podzielona 
między członkami konferencji w ten 
sposób, że dla opracowania poszczegó 
Inych kwestyj i wniosków wyznaczo 
no specjalnych referentów i koreferen 
tów a mianowicie: rachunkowość re 
ferent — Ad. Piłsudski, koreferent — 
prof. Gutkowski, Statuty przedsię- 
biorstw miejskich referent wice-prezy 
dent Czyż, koreferent prof. Gutkowski 

Regulamin dla Kolegjum Magistra 
tu zreferuje Marjan Dziewicki, kore- 
feratu podjął się naczelnik Rakowski. 

Opracowanie wniosków w sprawie 
zakupów, przetargów, dostaw i t. p. 
przydzielono inż. Jenszowi. 

Do współpracy z p. Żyłko na tere 
nie Magistratu w sprawie podziału 
czynności w poszczegolnych wydzia: 
łach i reorganizacji -:n'owaości wyzna 
czono p. Teodora Nagurskiego. 

Wechec tego >> poruszone ną kun 
ferencji tematy nie wyczerpują cało- 

kształtu zamierzonej reorganizacji, 
Magistrat w stosunku do innych za” 
gadnień dot; czących tej sprawy opra 
cuje we własnym zakresie względnie 
powoła fachowych referentów rzeczo 
znawców ze strony. 

W ten sposób rozpoczał się już w 
Magistracie pierwszy akt wielkiej re- 
organizacji, jaką zaprojektował nowy 
prezydent miasta dr. Wiktor Male 
szewski. 

Ua O S a i i САСЕ 

Ceny nie zmienione: od 40 gr. — DZ iš! 
Triumfalne arcydzieło, za którem szaleje cały 
świat! Wszechświatowa atrakcja — 

ważesim ost. Swiatła wielkiego miasta. 
Dtwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Otwięk. Kino - Teatr 

sollywood. 
Šiekiew. 22, tel. 15-28 

Dziśl 

ożwiękowe Kino DZIŚ! 

CASINO 
wialka 47, tel. 15-41. 

wszystkich czasów! 

Mea dhezna gwiezde ckm Ewelina Hol 
NAD_PROGRAM: [datki dźwiękowe. Ceny: Parter 30 gr. Balkon 60 gr. 

AKORDY MIŁOŚCI Najpromienniejsza symfonja wiel- 
kiego uczucia. Arcydzieło sztuki filmowej 
W rol. gł. urocza para kochanków Małgorzata Allan i John Batten. 

„Gottam Singers". Nad program: Urozmalcone dodatki dźwiękowe. 
Początek seansów o godz. 6, В 1 10'15, w niedziele i święta o godz. 4-ej. 

Genialny 

Nad program. Rapsodja Liszta. 

w arcy 
filmie 

CHARLIE CHAPLIN 
Scenarjusz. muzyka i realizacja Charlie Chaplina. Film, który 
wzbudził zachwyt całej kuli ziemskiejl Najpotężniejsza komedja 

Początek o g. 4-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

BEZBRONNE DZIEWCZĘ 
na wszyst- 
kie seanse 

osnute na tle czarującej sielan- 
ki miłosnej Tomasza Hardy. 

Pieśni w wykonaniu słynnego kwartetu 
CENY od 25 gr., parter dz. 60 gr. 

  

DZIŚ! 
Dźwięk. teatr świetlny   sl. Wielka 42, tel. 5-28 

BUENA 

WIRGIŁ MARKHAM. 

Po raz pierwszy w Wilnie 100% 
wspaniały dźwięk. — arcykomedja salonowa 

PAN prawnym zdobrw Adolfem Menjcu 
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DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

II. 

LISTY MIŁOSNE. 

Gdyby nie to, że o spisku dowie- 

dzieliśmy się na kilka dni przed za- 
machem, byłby się napewno udał. 

Okazało się, że Peisner był sam 

rutynowanym przestępcą. Jego udział 

w spisku polegał na tem, że miał zab- 

rać klucze od oddziału śmierci i wy- 

rzucić je. przez oznaczone okno infir- 
merji czekającej na podwórzu obsłu- 

dze.karetki z morgi. Jak się łatwo 

domyślić, byli to bandyci. Klucze mia- 

ły się;dostać w ich ręce. kwadrans 
przed<ósmą. 

Wiedzieli; że Evarts miat-byč stra 
cony pierwszy. Wdarcie się do od- 
działu śmierci było oznaczone na dzie 

sięć po: ósmej, momentalnie po pierw 
szej egzekucji. W razie oporu straży 
więziennej miano strzelać, 

Peisner zabrał klucze z kancelarji 

i na ich miejscu powiesił'inne, podob- 

ne. Nie wiedział, że był pod obserwa- 

cją. W chwili, gdy chciał wyrzucić klu 
cze na podwórze, znalazł się w obję- 
ciach dwóch atletycznie zbudowanych 
strażników, 

Co się tyczy bandytów, którzy przy- 
jechali karetką ż morgi, to skoro tyl 

ko wjechali na podwórze i zamknięto 
za nimi bramię, policja i strażnicy 

obeżwładnili ich tak szybko, że obesz- 
ło się bez jednego wystrzału. 

W czasie śledztwa w sprawie za* 

machu wyszło najaw, że bandyci na: 

padli w drodze na karetkę z morgi, 

pobili obsługę, związali i wrzucili do 

komieniołomu koło drogi, przyczem 

jeden z opryszków pozostał tam na 

straży aż do wpół do dziewiątej. Nie 

zdołaliśmy się jednak dowiedzieć, kto 
zainspirował ten napad. Bandyci nie 
chcieli zeznać absolutnie nic. 

Myśl o Holbornie nie dawała mi 
spokoju. Zadawałem sobie pytanie, 
dlaczego, wiedząc o zamierzonym za 
machu, poszedłem do jego celi? Może 
dlatego, że chciałem być sprawiedli- 
wy i wysłuchać go bez uprzedzenia. 
I zreszą nie miałem bezwzględnej pew 
ności, że wiedział o spisku. Przekona 
łem się o tem dopiero w ostatniej 
chwili, kiedy zobaczyłem w jego rę- 
ku rewolwer. 

Ale co on mi chciał powiedzieć? 
Chyba coś bardzo nieczystego, jeżeli 
chciał mnie związać ślepem przyrze- 
czeniem. Ale co to mogło być? 

Przejrzałem akta jego sprawy. — 
Był skazany za zamordowanie kobie- 
ty, z którą przez jakiś czas żył. Do- 
wody były aż nadto oczywiste. Cóż 
stąd, że wyznał mi; iż był niewinny? 
Jest to zwykła taktyka wszystkich 
przestępców od początku świata. A 
jednak... jednak nie mogłem się opę- 
dzić przykrym wątpliwościom. 

I nagle w trakcie śledztwa otrzy- 
małem z poczty pakiet'starych listów, 
nie mających nie wspólnego z moją 
osobą. Dziwna ta przesyłka nie zawie- 
rała żadnego wyjaśnienia. 

O mało ich nie rzuciłem do kosza 
i jeszcze dotychczas nie wiem, czy nie 
szkoda, żem tego nie uczynił. 

Chwila, w której zdecydowałem 
się zabrać je z kancelarji do domu, 
stała się punktem zwrotnym mego 
życia. Nigdy nie zastanawiałem się 
nad przeznaczeniem, ale gdybym 
chciał, mógłbym napisać teraz na ten 
temat spory foljał, Bo co mnie skusiło 
do zabrania tych listów, jak nie... 

z niezrównanym, dy- JAKI PAPA TAKI SYN żzowzny. nie»o- 
w roli tytułowej. 

pod piek. żarem Ssmumu, następnie wśród „złotej młodzie- 

žy“ Paryża. Śpiew! Muzyka! Tańce! Humor! Nad program: Nadzwycz dodatek rysunkowy Miki w zalotach. 

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

TT DISTRI 

Akeja toczy się: Z początku u stėp paramid 

CENY od 30 gr. 

Ale idźmy dalej. 

Mieszkałem, stosownie do przepi- 
sów w obrębie więzienia. Spožyw- 
szy obiad przygotowany przez moją 
gospodynię, przeszedłem do gabinetu 
i zabrałem się do studjowania zagad- 
kowej przesyłki. 

Koperta, w której przysłano pa- 

kiet, miała pieczątkę z Nowego Jorku. 
Ale to nie wyjaśniało niczego. 

Listy, — osiem czy dziesięć — nie 
były datowane, tylko ponumerowane 

niebieskim ołówkiem. Papier różowa- 
wy w dobrym gatunku, pismo — du- 
że, niedbałe, lecz wyraźne, jak się 
odrazu domyśliłem, pensjonarskie. — 
Autorka podpisała się pod wszystkie 
mi zdrobnieniem „Pat“. 

© tem, kto pisał i do kogo. mog- 

łem się dowiedzieć tylko z treści lis- 

tów. Innych wskazówek nie było. 

Już po pierwszym poczułem się 
pod czarem. Przytaczam go tułaj w 

całości. 

„Drogi Staruszku Dubrosky! 

Tak mi się podoba twoje nowe 

nazwisko, że wszystkie poprzednie, 

włącznie do prawdziwego, odrzucam 

jako niebyte: To jedno harusonizuje 

z twoją długą kędzierzawą brodą, kol 

czykami, wielką blizną od cięcia szab 

Ii na czole, długim kordelasem u bo: 

ku i wszystkiem, co przystoi piratowi: 

Tak się ucieszyłam, gdyś mi pokazał 

wczoraj gdzie będzie stał doim lalek! 

I mam teraz do czytania Browninga 

„Blot on tlie Scucheon*, chociaż ma” 

musia o tem nie wie. Kochańa mamu- 

sia nie wie o tylu rzeczach. Pomyśla* 

laby, że to dla mnie ża tcudne, ale 

ją rozumiem. Tak się cieszę, że mam 

ciebie i że nosisz kolczyki. Ładnie 
jest, jak mężczyzna nosi kolczyki. 

Strasznie się dziwię, że ty pirat, bu- 

dujesz domek dla lalek, ale to może 

dlatego, że dzieciniejesz na starość, 

czy coś takiego. Ale ja, kochany Dub 

rosky, nigdy nie będę cię uważała za 

starego. Nie się nie zmieniłeś od czasu 

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

МРр 

Stawianie ороги przy 
sekwestrze. 

Nie do bardzo miłych należą czynności 

sekwestratorów, lecz trudno takie dziś psie 

czasy nastały, że jak się nie ściągnie należ- 

ności przymusem to dobrowolnie nikt nie 

wpłaci. Bywają w dodatku wypadki że zdy 

sekwestratór przystępuje do wykonywania 

czynności egzekucyjnych, stawiany jest mu 

czynny opór przez niesumiennych i opiesza- 

łych płatników. 

Wypadek taki miał iniejsce w dniu 14 

b. m. Oto do Bohosaja Nestera ze wsi Bojary 

gm. Bielica, Lencewiczowej Anny, Gadziń: 

skiego Szymona, mieszkańców wsi Porzecze 

gm. bielickiej. przybył w celu dokonan'a 

ekzekucji rzeczy zajętych za nieopłacane 

podatki, sekwestrator Jarocki w towarzyst- 
wie wójta gminy bieleckiej Kaczanowskiego 

Zygmunta. Wi czasie wykonywania czynnoś 

ci egzekucyjnej wszyscy w. w. stawili czyn- 

ny opór przybyłym organom wyrywając m 

z rąk zajęte przedmioty. Spisano odpowied- 

ni protokół a resztą zajęła się policja z Po 

sterunku Bielica. Będą mieli bezwątpienia 

grubą z tego nieprzyjemność. 

Skup płótna w Lidzie. 
Zarząd Okręgowego Towarzystwa i Kółek 

Rolniczych w Lidzie podaje do wiadomości, 

że dnia 25 lipca b. r. o godz. 9 w. w lo- 
kalu OTO i KR (Sejmik lidzki) odbędzie się 
wielki skup płótna lnianego dla wojska. 
Bazar przemysłu ludowego będzie płacił za 
płótno następujące ceny: 1) cienkie płótno 

onucowe szer. 70 em. — 1 zł. za metrz cien 
kie płótno workowe szer. 55—70 em. — 
60 gr. za metr, ręcznikowe bielone szer. 40 
cm. — 1 zł. za metr. Wiszyscy posiadający 
półtno na sprzedaż winni skorzystać z oka- 
zji i płótno na skup dostarczyć. 

Sejmikowe. szkółki: drzew 
w Berdówce. 

W dobie dzisiejszej każdy uświa- 
domiony rolnik potrafi ocenić znacze- 
nie sadownictwa. Sejmik Lidzki, tro- 
szcząc się o rozwój sadownictwa w 
powiecie, stale popiera je moralnie i 
materjalnie. Sprowadzane drzewka z 
innych szkółek, okazały się mniej od 

  

     

  

powiednie w naszych warunkach ze 
względu na różnieę gleby i klimatu. 

Wobec tego, że w naszem woj. no- 
wogródzkiem i w innych, dalej położo 
nych na wschód, szkółek drzew i krze 
wów owocowych nie mieliśmy, Sej- 
mik Lidzki dzięki inicjatywie pew- 
nych osób na posiedzeniu z dnia 15 ' 
grudnia 1927 r. postanowił założyć 
szkółki w ośrodku kultury rolnej w 
maj, Berdówce. W tym celu wyasyg 
nowano pewne sumy i wydzielono z 
fermy rolnej 16,5 ha gruntu. 

Kierownikiem Szkółek mianowa- 
no iniejatora i założyciela tychże, p. 
Ignacego Wierszyłłowskiego, nauczy- 
ciela szkoły rolniczej w tymże mająt 
ku. Dzięki wydatnej pomocy Sejmiku 
Lidzkiego i subsydjum M. R. Szkółki 
w Berdówce zajmują pod drzewka 5 
ha 7117 m“. Ogólna lość drzewek wy 
nosi 142700 sztuk, w tej liczbie są 
drzewka do obsadzania dróg i morwy, 
które w sumie z poprzedniemi stano 
wią 7000 sztuk. 

Ponadto 1 ha zasadzony jest wik* 
liną, sadzonek której używa się do 
zakładania plantacyj wikliny, zalesie: 
nia nieużytków, jak i do wyrobów 
koszykarskich. W roku 1930—31 wy- 
hodowane drzewka sprzedano prze- 
ważnie w powiecie lidzkim. Obecnie 
w Szkółkach jest bardzo dużo drze- 
wek do sprzedaży piennych wysokość 
do korony 150—180 cm. i półpienne 
120—150, Wiele drzewek 3—4 lata. 
W większej ilości drzewka wyhodowa 
ne są według doboru na woj. nowo- 
gródzkie na bielicy. Pod względem 
jakości drzewek do sprzedaży Szkółki 
w Berdówce nie ustępują pierwszo- 
rzędnym zakładom szkółkarskim. 

Sejmik Lidzki, chcąc przyjść z po- 
mocą w tym ogólnym kryzysie rolni- 
kowi, sprzedaje drzewka po możliwie 

  

Nr. 164 (2406) 

najniższych cenach, na jak najbar- 
dziej dogodnych warunkach. Bliższych 
informacyj udziela Zarząd Szkó: 
łek drzew_ i krzewów owocowych 
w Berdówee poczta Lida, skiytka po- 
cztowa 52, woj. nowogródzkie. 

Juszkiewiez. 

Kto wygra proces o spadek 
400 miljonów franków? 
W r. 1902 zmarła królowa Marja Henrjet- 

ta, żona króla Belgji, Leopolda II. Pozostały 
po niej majątek w domach, różnych nierucho 
mościach, terenach budowlanych etc. ocenia 
ny jest na sumę 400 miljonów franków (oko- 
ło 13 miljonów złotych). 

Pretensje do spadku zgłosił niedawno — 
prócz rodziny bliższej i dalszej krółowej — 
niejaki Jan August Horwath, komiwojaźer 2 „ам 
Lugdunu, obywatel francuski, z pochodzenia | 
Serb. Horwath z Lugdunu twierdzi, iż jest 

prawnukiem Jana Horwatha, szlachcica serb 
skiego, któremu królowa zapisała pono cały 
swój majątek. Pretensje spadkowe Horwatha 
popiera adwokat lugduński, B. Sarrazin, któ- 
rw przedłożył sądowi belgijskiemu odnośne 
dokumenty. 

Przed kilku miesiącami wystąpił z pretens 
ją o otrzymanie tego samego spadku również 
Horwath Józef, tragarz z zawodu, z Zagrzebia 
w Jugosławji. Horwath numer drugi twierdzi, 
jak i jego imiennik numer pierwszy, iż jest 
również najbliższym krewnym owego legen- 
darnego Horwatha, któremu zmarła krółowa 
zapisała w spadku cały swój majątek osobi- 
sty. 

Horwath z Lugdunu nie oponuje bynajm- 
niej przeciw pretensjom Horwatha z Zagrze 
bia, ustalony bowiem jest fakt, fż Horwath 
spadkobierca miał dwóch synów. 

   

Cała ta sprawa, że względu na olbrzymią 
sumę, o jaką chodzi, oraz wobec rogłosu-euro 

pejskiego, jest nader ciekawa. O ile preten- 
sje obu kandydatów do spadku zostaną uzna 

ne przez sąd belgijski, ostateczne rozStrZYg- „am 
nięcie. sprawy przekazane będzie zapewne są 
dowi międzynarodowemu w Hadze. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III. Grodno 

zawiadamia, że w dniu | sierpnia 1932r. o godz. 10-ej 

odbędzie się w Grodnie przetarg nieograniczony na 

roboty budowlane i instalacyjne w Wilnie, Podbro- 
dziu, Mołodecznie i N. Wilejce. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polsce 
Zbrojnej” i „Przeglądzie Technicznym* w Warszawie. 

Okr. Urząd Budown. Nr. lil 
Grodno 
Nr. 850/Bud 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna poszukuje reflektan- 

tów na wydzierżawienie lokalu po ki- 
nematografie miejskim (t. zw. Sali Miejskiej) 
przy ul. Ostrobramskiej 5. 

Bliższe informacje o warunkach dzierża- 

wy otrzymać można w Kancelarji Głównej 

Magistratu (pokój 16) w godzinach urzędo- 

wych. Tamże składać oferty w zamknię- 

tych kopertach do dnia 1 sierpnia 1932 r. 
Jednocześnie 2 ofertą należy wpłacić ka- 

ucję w sumie 2000 zł. 

561/VI 
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Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

1. $. MILL. 

Bibljoteka Nowości 
Wilno, ui. Jagiellońska 3, m. 33 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
wośŚCi i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

== 

  

  

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener 
narządów moczowych 

od g. 9—1 i 5—8 wieca. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg 12—2 i 4—6 wiecz 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Akuszerka 

Marja Lainejovė 
przyjmuje ed 9 do 7 wiec: 
ulica Kasztanowa 7, m. * 
w. Z. P. Nr. 69. 852 

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowski 

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

LETNISKO 
blisko Wilna, las, rzeka, 

miejscowość zdrowa. 
Jagiellońska 9, m. !3 

  

  

ginął PIES rasy „Pół- 
Taksa" maści ryżej, 

siwy, na głowie ma bro- 
dawkę, wabi się Drużok. 
Odprowadzić lub wska- 
zać pod adresem: Magis- 
tracka Kolonja 12, Mały- 
szkiewicz, lub Wielka 2—1   

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. lt 
rog Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 832: 

Od zaraz 
poszukuje poważne 
Towarzystwo kilka 
inteligentnych Pań 
na stałą dobrze płat- 
ną posadę. Facho- 
wość zbędna, pienią- 
dze zaraz. Zgłaszać 
się z dokumentami 
we czwartak o godz. 
5—7 po poł. — ulica 
Mickiewicza 41—19, 

front. 

Grupa studentów 
przygotowuje do egzami- 
nów ze wszystkich przed- 
miotów w zakresie gim- 
nazjalnym i szkoły tech- 
nicznej oraz do wstępnych 
egzaminów konkursowych 

na politechnikę 

Mickiewicza 19—31. 

  

Do wynajęcia 
słoneczne mieszkanie 

3-pokojowe z wygodami 
oraz | pokój z kuchnią 
i stajnia — Tartaki 19 
róg Ciasnej, telefon 3-52   

De wynajęcia 

pokól 
w najlepszym punkcie 

miasta—Zamkowa 3—3. 
Dowiedzieć się w godzi» 

nach urzędowych. 

Potrzebna 

ondulatorka 
żelazkowa. Zgłoszenie z 
podaniem warunków — 

ILJA, pow. wileński 
Fryzjernia „Lucjana“ 

ŻNIWIARKI, 
MASSEY - HARRIS (ma- 

  

  

szyna na 20 lat pracy) 
oraz s/mu  DEERINGA 

PORE 
Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna ||-a. 

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

ustępstwo. 

BEREAEAEORERECKE 
WIELKI SKŁAD 

wyrobów kolonjal- 
nych i tytoniowych 

L. Cwajfussa 
Lida, Suwalska 8 

poleca Sz. Klijenteli swe 
psługi w doborze dosko* 
nałych wyrobów. Na skła” 
dzie najświeższe owoce: 

m 

jak byłeś u nas pierwszy raz Miałam 

wtedy dziewięć lat, ale mam. dobrą 

pamięć. 
Czy ci się zdaje, że w sobotę bę 

dzie padał śnież? Chciałabvin sir; spot 

kać wśród zawieruhcy, wiejącej od 

wody i zobaczyć jak białe płatki top- 

nieją.w twej brodzie. Chociaż jeżeli 

będzie śnieg, to nie będzies:. mógł pra 

cować nad domkiem, a ja nie mogę 

go się doczekać. Gdyby nie to, że 

chcesz mi zrobić niespodziankę, chcia 

łabym patrzeć jak to robisz. Ale niech 

to lepiej będzie niespodzianką i zre- 

sztą możebym ci przeszkadzała. Je- 

steś dla mnie strasznie dobry. Dowi- 

dzenia na teraz. Słyszę na schodach 

ciężkie kroki mamusi. Żałuję, że ina- 

musia nie ma bardziej współczesnych 

poglądów. Jeżeli będzie się upierała 

przy zwyczajach z roku 30-tego, to nie 

dam się nastraszyć. 

Jeżeli nie będzie śniegu, mogliby- 

śmy iść na šlizgawkę. 

  

  

„Pat“. 

Ileż ona mogła mieć lat? Ujrzałem 

małą dziewczynkę w krótkiej sukien 

ce i bereciku, którą brodaty Dubro- 

sky prowadzi za rękę. Kim ona była, 

gdzie się spotykali i kiedy? lasty nie 

były datowane, ale. miały wygląd sta 

rych. Wzmianka o roku %0 -vskazywa 

ła, że mogły być opisane, gdzieś koło 

roku 1900. 
Żaden z następnych listów nie dał 

mi na to odpowiedzi. Mała pisała je 

zawsze pó jąkiemś spotkaniu. space- 
rze, wycieczce konnej, ślizgawce, lub 
czemś podobnem. Były wzmianki „o 
dziwnych i strasznych, piekielnych 
skałach i lodowatem wybrzeżu”, 

ani słowa o położeniu geograficznem. 

Dziewczynka była pod urokiem 

człowieka, który, sądząc z opisu, mógł 

być jej ojcem. Spotykali się potajem- 

nie, bo: „nie trzeba, żeby nas widy- 

wano razem. Ludzie by plotkowal:, 
zwłaszcza Maitlandowie i Rapagowie. 

Wiesz, jacy oni są!* 
Ostatni list kończył się w następu- 

jący sposób: 

  

  

Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1. tel. 3-40. 

       

„Listy można zostawić w tem sa- 

mem miejscu, co zawsze. Albert Jo- 

nes idzie czasami przez sad i raz go 

tam spotkałam z psem, ale on nie mo- 
że podejrzewać niczego. Wiem, że ma- 
musia też się niczego nie domyśla, bo 
wcale nie umie udawać i odrazuby 
się zdradziła, że wie. Czy to nie głupie 
że ja nie mogą się przed nią zwie- 
rzyć? Na przyszły tydzień wyjdę wcze 
śnie od Padgetta i spotkam się z tobą 
przed powrotem do domu*. | 

Na tem się urywało. Myśl, że wię: 

cej się nie dowiem, przejęła mnie u- 

czuciem głębokiego zawodu. Listy ma 

łej Pat tchnęły takiem życiem, że opi 

sane przez nią sceny stały mi wciąż 

w oczach. Możliwe, że urok ich po- 

tęgował się dzięki okolicznościom, w 

jakich je otrzymałem. Nie dostałem 
ich przez omyłkę. Adres był aż nadto 

wyraźny. Co miałem z niemi zrobić? 

Zniszczyć? O, nie! W ciągu tygodnia 
przeczytałem je trzy razy. 

W dziesięć dni później dostałem 

nowy pakiet, zawierający. piętnaście 
listów. Tego dnia zwolniłem «się wcze 
śniej i wróciwszy do domu, przeczyta 

łem wszystko jednym tchem. Alberto- 
wa czekała na mnie z obiadem pół go- 

dziny. 

Nie mogłem się oderwać od tych 

czarownych listów. Wieczorem prze: 

czytałem je jeszcze kilkasrazy. Pierw 

szy, napisany w parę dni po ostatnim 
z poprzedniej przesyłki, brzmiał jak 

następuje: 

„Drogi Dubrosky! 2 

Kiedy pozwolisz mi zobaczyć dom 
lalek? Jeżeli będziesz bardzo zwlekął, 
to tak dorosnę, że już mnie to nie u 
cieszy. Mamusia mówi, że w moim 
wieku upodobania zmieniają się bar- 
dzo szybko. Ale jestem pewna, że- 
dwie rzeczy nigdy mnie nie znudzą: 
ty i przedstawienia. To mnie tylko mar 

twi, że najbliższy teatr jest o trzysta 

mil, Więc muszę poprzestać na tobie. 

Tylko uważaj i nie mów mi, że domek 

lalek, który budowałeś przez całą zi- 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

mę, zajmie ci jeszcze całe lato. Wiesz. 
że potrafię być bardzo gwałtowna i że 
to sie odbija najbardziej na tych 
których kocham najwięcej... 

A dalej: 

„Och, Dubrosky, jaki ten dome" 

' czek Śliczny, jaki Śliczny. Miałeś rac- 

ję, że mi go pokazałeś razem z lalka 
mi. Musiałeś się wpierw o nie posta“ 
rać. Co to za lalki! Co za lalki! Po 
przeczytaniu „Blot on the Scucheon“ 
zlękłam się, że już mnie lalki przesta 
ły obchodzić. Ale takich lalek nie wi“ 
działam nigdy w życiu. A domek — 
dwupiętrowy i taka boska ransarda! 
Naturalnie trzeba stanąć bardzo dale- 
ko, żeby zobaczyć dobrze całość, ale 
to jest cudne i warto było włożyć w 

to tyle trudu. Z wierzchu było ślicznie, * 
a cóż dopiero, gdy otworzyłeś domek | 
i pokazałeć mi w środku wszystkie 
laleczki. Jesteś nadzwyczajny. Drugie 
go takiego Dubrosky'ego niema na” 
pewno na całym Świecie. 

Idzie mama, słyszę jej kroki. Mu- | 
szę schować list, lecz zaniosę go na 

pocztę jeszcze dziš“. ać 

Inny list: | 

„Wczoraj wieczorem, kiedy szlam | 

po twoją odpowiedź, o mało mnie nie 

złapali. Na szczęście jestem trochę po 

dobna do Millie, służcej od Porterfiel" | 

da (to jest, pociemku, kiedy nie widać 
twarzy), która wychodzi czasem do 

ogrodu na schadzkę z naszym drugim _ 
ogrodnikiem. Mamusia i pan Pond / 
(nie mam najmniejszego pojęcia, 9 

oni tam robili; nie przypuszczam, że” > 

by się sobą interesowali) — zobaczył | 

mnie, kiedy przechodzilam pod pio“ | 
tem. Usłyszałam lekki okrzyk mamu“ 

51 — опа zawsze dziwi się na głos — 
a pan Pond zapytał: — „Co tam?“ * 
mamusia roześmiała się i odpowiedzia 

ła: „To ta głupia dziewczyna od Pof 

terfielda. Ona nigdy nie chodzi prze” > 

furtkę, O, dziękuję. Za wiele ludz 
chodzi przez furtkę!** 4 
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