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KŁOPOTY ŚWIATOWEGO BANKIERA. 
Ze wszystkich czterech kontynen- 

tów świata zjechały się do Ottawy 
całe plutony ministrów imperjalnych 
Jego Królewskiej Mości. Piękna, w 
parkach, kwiatach i wodospadach to- 
nąca Ottawa ma być świadkiem hero- 
icznych odmładzających zabiegów 
Woronowa nad zestarzałem cielskiem 
wielkiego imperjum. W  teczkach 
doradców Mac Donalda leżą projek- 
ty imperjalnej misji gospodarczej Do- 
minjonów z ich brytyjską macierzą. 
Unja ta ma być wentylatorem dla za- 
duszkowanych fabryk angielskich, 
wiązaniem  montującem brytyjskie 
„Commonwealth of Nations“. 

Anglja wcześnie przeżyła miodowe 
miesiące kapitalizmu. Byly to piękne 
cząsy pierwszej połowy dziewiętnaste 
go wieku. Zaczęło się od rynków po- 
łudniowoamerykańskich. W latach 
1824—25 giełda londyńska tonęła w 

południowo- amerykańskich papierach 
Wartościowych. Ponad 20 miljonów 
funtów szterl. pożyczek poszło do A- 
meryki Południowej, by wrócić jako 
należność za angielskie maszyny i to- 
Wary. Anglicy pożyczali, by następnie 
sprzedając swym zamorskim dłużni- 
kom angielskie towary, wypompowy- 
wać swój własny kapitał, odziany już 
W gruby, zamorski zysk i nabywać 
bajecznie tanie surowce. Po Ameryce 
Przyszły Indje, Afryka Południowa, 
Australja, Egipt i wszystkie inne ko- 
lonje. Angłja stała się monopolistycz- 
nym fabrykantem całego Świata. Fa- 
brykant mógł spać spokojnie. Kolonje 
skrupulatnie dostarczały surowiec, 
jeszcze  skrupulatniej płaciły żąda- 
ne przez komiwojażerów angielskich 
ceny za przywożone towary. Surowiec 
był coraz tańszy, bo coraz sprawniej 
Pracował aparat nacisku na tuziem- 
ców. Kolonje wiedziały co mają ro- 
bić, bo wokół wybrzeży błąkały się 
Odnjechcenia eskadry brytyjskiej flo- 
Y, leniwie rozziewającej paszczęki 
Yszczących armat, Przemysł angiel- 

ski szybko akumulował olbrzymie re- 
zerwy kapitału, który, przelewając 
Się przez szczupłą Anglję, płynął oce- 
ami w poszukiwaniu lokaty, wle- 

Wał się do kolonij, rewolucjoniżował 
Miejscowe dziewicze stosunki, hojnie 
Tozpożyczając się obudzał nowe po- 
YZeby, otwierał coraz nowe rynki 

zbytu, Rósł eksport angielskich towa- 
tów, ale jeszcze w większej mierze 
rósł eksport kapitału angielskiego. 
owoli Anglja z monopolistycznego 

fabrykanta świata staje się najwięk- 

Szym bankierem świata. 

  

Niewtajemniczony w arkana kapi- 
talizmu człowiek, gdy zechce przej: 
rzeć bilanse handlowe Anglji od 1880 
roku, będzie głupi, jak baran. Przez 
cały czas Anglja zamykała swe bilan- 
se handlowe ujemnem saldem. Nad- 
Wyżka przywozu angelskiego nad wy- 
Wozem wynosi w latach 1881—85 
Średnio 99 miljonów funtów szterl. 
Tocznie, w dalszych latach systematy- 
Cznie rośnie, osiągając w 1913 roku 
Wysokość 158 miljonów funtów, a w 
1931 r. 409,2 miljonów funtów. 

Mimowoli rodzi się pytanie, jak 
można w ciągu dłuższego czasokresu 
otrzymywać z innych krajów więcej 

Produktów, niż się wzamian daje, W 
Czasie od 1880 r. do 1931 r. Anglja 
wwiozła towarów o okręgło 4 miljar- 
dy 800 miljonów funtów szterl. więcej 
Niż wywiozła! Widocznie poza nor- 
malną wymianą towarową istnieją ja- 

leś inne tajemnicze przejścia, które- 
mi do ogniotrwałych kas angielskich 
Sączy się potrzebny na pokrycie bier- 
nego salda handlowego kapitał. Tą ta 
Jemniczą kanalizacją, którą od kilku 
ziesięciu lat spływają miljardowe do- 

chody, jest sieć pożyczek i inwestycyj 
zagranicznych Anglji. Według obli- 
czeń Georga Paisha kapitały angiel- 
skie, zastrzyknięte w organizm gospo” 
darczy Świata poza granicami Anglji, 
wynoszą. w 1911 roku zawrotną sumę 
3 miljardów 191 miljonów funtów 
szterl. przyczem w samych Domin- 

jach i kolonjach angielskich pracuje 
1 miljard 554 miljonów angielskich 
funtów. Roczny dochód synów. Albio- 
Ru z inwestycyj zagranicznych, rocz- 
Ry haracz, płacony przez cały świat 
SWęmu bankierowi wynosił w latach 
1881 85 56 miljonėw. funtów rocz- 
Nie, w latach 1901—1905 już — 147,1 
miljonów funtów, w r. 1913 — 210 
miljonów, a w roku 1928 — 285 mil- 
J0Nów. funtów. A trzeba wiedzieć, że 
Ażdy funt to 32 złote, a niedawno 
Tzęd spadkiem funta) nawet 45 zł. 

Myślałby kto, że dań, płacona 
bankierom angielskim idzie na dalsze 
inwestycje. Było tak — ale w pierw- 
szej połowie XIX wieku. Od lat 80- 
tych mamy rosnące z każdym rokiem 
konsumcyjne rentjerstwo. Żeby się 
przekonać o konsumcyjnym charakte- 
rze imperjalizmu angielskiego wystar- 
czy zestawić dochody z inwestycyj za” 
granicznych z cyframi rocznego eks- 
portu kapitału. WI latach 1881—85 z 
56 miljonów funt. rocznego wpływu 
z inwestycyj tylko 29,4 idzie dalej w 
świat na eksploatację „hinterlandów 
angielskich", a 26,1 miljonów grzęź- 
nie w rentjerskiej konsumcji we- 
wnątrz Anglji; w latach 1901—1905 
zostaje już w Anglji 81,6 miłjonów 
funtów cudzej pracy, a w r. 1926 z 
270 miłjonów produktu pracy domi- 
niów i kolonij zostaje zjedzone ca- 
łych 158 miljonów funtów. Te 158 mil- 
jonów funtów cudzej pracy, to naj: 
lepsza legitymacja na międzynarodo- 
wego rentjera całego globu. Od świa- 

towego fabrykanta do światowego 
bankiera, od światowego bankiera — 
do światowego rentjera — oto skrót 
rozwoju angielskiego kapitalizmu. 

* * * 

Dziwne są i przekorne prawa rzą- 
dzące gospodarką kapitalistyczną. Naj 
wspanialsze kwiaty potęgi kapitali- 
stycznej hodują robaka, który je to- 
czy. Kapitał przemysłowy Anglji, któ- 
ry w w pierwszej połowie XIX wieku 
zrobił taką bajeczną karjerę, rchło wy 
tworzył siły odśrodkowe. Wychował 
swoich kainów. 

Dumny, stary przemysł Birming 
hamu i Lancashiru, opanowując ok 
brzymie rynki dominjalno-kolonjalne 
pożyczkami dla nowoobudzonych kra 
jów, torując sobie coraz większy zbyt, 
spoczął na laurach mónopolu. Miał 
on nadzieję, że, głosząc Święcie praw- 
dziwą zasadę wolnego handlu, przeko 
na świat o niezastąpionych walorach 
towarów angielskich. Niech tylko 
wszyscy wierzą w dobrodziejstwa woł 

nego handlu, niech otworem trzymają 
swe granice dla wymiany międzyna- 
rodowej, a przemysłowiec Birmingha- 
mu czy Lancashiru był pewny, że ma- 
jąc premję tanich kolonjalnych surow 
ców i rutynę techniczną, nigdy nie 
dopuści do powstania niebezpiecz- 
nych konkurentów. Budzące się jed- 
nak imperjalizmy, w szczególności 
niemiecki i „krewniaczy“ amerykan- 
ski wykazaly duže chamstwo, nie u- 
wierzyły w wolny handel, zasłoniwszy 
się tarczą ceł wybudowały silny prze- 
mysł i okazało się po pewnym czasie, 
że starego kapitału przemysłowego 
Anglji nie stać pod względem postę- 
pów technicznych i racjonalizacji na 
konkurencję z młodemi imperjalizma- 
mi gospodarczemi. Historyk wojny 
światowej mógłby tu mieć bogate po- 
la studjów w jakiej mierze zazdrość 
staruszki Anglji była motorem wojny 
jej, z Niemcami. Powojenna rekon- 
strukcja aparatu produkcyjnego i je- 
go racjonalizacja również przebiegała 

w Anglji znacznie bardziej ospale niż 
w Stanach Zjednoczonych i Niem- 
czech. Lord Beawerbroock już parę 
lat temu straszył Anglików niebezpie- 
czeństwem amerykańskiem, mówiąc, 
że amerykański eksport przemysłowy, 
który w 1913 roku wywoził zaledwie 
połowę eksportu angielskiego, po woj 
nie znacznie go przewyższył. Udział 
Anglji w eksporcie światowym z 28 
proc. w 1913 r. spadł do 22,3 proc. w 
r. 1928, Najwięcej jednak zabolał zna- 
komitego lorda ten fakt, że Ameryka 

skutecznie atakuje Anglję na jej wła- 
snych dominjalnych rynkach. 

* * * 

Te same losy, jakie spotkaly fa- 
brykanta angielskiego, spotykają dziś 
bankiera J. Królewskiej Mości. Kapi- 
tał finansowy Anglji, omotując swe 
dominja i kolonje siecią pożyczek i 
inwestycyj, niósł też ze sobą mikroby 
swej śmiertelnej choroby, Pożyczki i 
inwestycje zagraniczne są wprawdzie 
narzędziem otwierania nowych ryn- 
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Przełomowe chwile w Niemczech. 
Aresztowanie komendanta policji 

berlińskiej. 
BERLIN. 22.7. (Pat) — W dniu 22 

b. m. były komendant policji berliń- 
skiej płk, Heimannsberg, major poli- 
eji Enke i członek organizacji Reichs- 
banneru Carlbergh zostali aresztowa- 
ni. 

Według oficjalnego komunikatu, 
aresztowanie nastąpiło z powodu po- 
dejrzenia wspomnianych osób o po- 
pełnienie czynów, wykraczających 
przeciwko dekretowi prezydenta Rze- 
szy z 20 lipca. Aresztowani odstawieni 
zostali pod silną ekskortą do więzie- 
nia wojskowego w Moabicie, 

BERLIN, 22.7. (Pat). Wi związku z aresz- 
towaniem komendanta policji Heimannsber- 

przywódcy Reichsbanneru Carlbergha i 
mjr. Enkego biuro Conti ogłasza wyjaśnie- 
nie, stwierdzające, że komendant policji 
Heimannsberg był również, członkiem Reichs- 
banneru, a mjr. Enke pozostawał w ścisłych 
stosunkach z Carlberghiem. Wiedług donie- 
sień prasy, zarzuty stawiane komendantowi 
Heimannsbergowi pozostają w związku z 
jego stosunkiem do Reichsbanneru. 

BERLIN 22.7. (Pat), O aresztowanym ko- 
merdancie policji berlińskiej Heimanns- 

Centrowcy 
BERLIN, 22.7. (Pat). Zarząd stronnictwa 

eentrowego zwołany zesłał telegraficznie na 
jutro do Berlina. Wiceprzewodniczący stron 

ga, 

  

  

  

    

bergu, mjr. Enke i przywódcy Reichsban- 
neru Carlberghu brak wszelkich bliższych 
wiademości. Według komunikatu biura Con 
ti czynniki rządowe nie zamierzają narazie 
ogłaszać żadnych wyjaśnień w tej sprawie. 

Prasa nacjonalistyczna wymienia jako pe 
wód aresztowania koniendanta Heimannshber- 
ga to, iż dążyć on miał za pośrednictwem 
mjr. Enke, członka partji radykalno-demo- 

rat, j, de wpłynięcia na członków poli- 
h zwolennikami soejal-demokra- 

tów i Reichsbanneru, aby występowali prze- 
ciwke jego usunięciu z urzędu, Mjr. Enke 

'zredagówać miał ulotkę, nawołującą rzeko- 
mo ludność do -wystąpień ulicznych. Carl- 
bergh, który z zawodu jest aktorem, służyć 
miał za łącznika przy kierownietwie Żelazne- 
go Frontu. W czasie przeprowadzenia rewi- 
zji miano znaleźć u mjr. Enke listy, obcią- 
Żające bardzo ciężko wszystkich 3 areszio- 
wanych. Prasa donosi dalej, że z polecenia 
wojskowego komendanta na Berlin i Bran- 
denburgję gen. Rundstedta, który wydał roz- 
kaz aresztcwania, zbierze się prawdopodob- 
nie sąd, który w trybie doraźnym rozpatrzy 
sprawę Heimannsberga i towarzyszy, zgodnie 
z pestanGwieniami Gstatniege dekretu pre- 
zydenta, przewidującemi wydanie wyroku 
w ciągu 24 godzin. Dochodzenie w tej spra- 
wie w ciągu dnia dzisiejszego otoczone jest 
jak najśeiślejszą tajemnicą, 

protestują. 
nietwa pos. Joos ogłasza deklarację, zawie- 
rającą 6stry protest centrum przeciwko za- 
rządzeniem rządu von Papena w Prusach. 

  

    

Niewesoło jest w Niemczech. 
BERLIN. 22.7. (Pat) — W kronice 

zaburzeń politycznych należy zanoto 
wać następujące incydenty: 

W Króleweu narodowi socjaliści 
dotkliwie pobili posła socjal-demokra- 
tycznego do Reichstagu Jaeckera, 
który wygłosił na zgromadzeniu prze 
mówienie pod tyt.: „Wałka z faszyz- 
mem. 

Według doniesień prasy, pobicie 
nastąpiło w obecności kapitana žan- 

darmerji miejscowej. Przed przemó- 
wieniem posła Jaeckera zarządzona 
była rewizja wszystkich obecnych w 
poszukiwaniu broni. 

W, Berlinie podpalono ubiegłej no 
cy szereg słupów reklamowych z pla- 
katami wyborczemi. Zaalarmowana 
straż ogniowa, względnie pogotowie 
policyjne we wszystkich wypadkach 
zdołały ogień stłumić, 

Represje prasowe. 
BERLIN, 22.7. (Pat). Zarządzeniem ko- 

mendanta wojskowego m. Berlina zawieszo- 
ny został na okres 4 dni dziennik demokra- 
tyczny „8 Uhr Abendblatt*, wydawany przez 
koncern Mossego. Zakaz nastąpił z powodu 
umieszczenia przez dziennik karykatury, 
przedstawiającej Papena, podpisującego przy 
suto zastawionym stole dekrety nadzwyczaj- 
ne. 

BERLIN, 22.7. (Pat). Po zawieszeniu 
dziennika „8 Uhr Abendblatt* nastąpił dziś 
zakaz wydawnietwa dziennika komunistycz- 
nego „Rote Fahne* na okres 5 dni. Motywy 

tego zarządzenia nie są podane. Pozźtem 
skonfiskowany został w Lipsku ostatni nu- 
mer komunistycznego dziennika „Arbeitstim 
me*. Dziennik ten zawieszony został poza- 
tem do 34 b. m. włącznie za nawoływanie 
do zdrady stanu. Równocześnie prasa donosi 
6 zakazaniu przez wojskowego komendanta 
na Berlin i Brandenburgję gen. Rundstedta 
prywatnej komunikacji lotniczej na central- 
nem lotnisku w Berlinie, Zarządzenie to mo- 

tywowane jest obawą, że organizacje lotni- 
cze © charakterze partyjnym mogą czynić 
próby niedozwolonych wystąpień. 

Konferencja premjerów państw związkowych. 
BERLIN. 22.7. (Pat) — Kanclerz 

zwrócił się w drodze telegraficznej do 

premjerów krajów związkowych z za 

proszeniem na konferencję, jaka od: 

incydent francusko - włoski 
na posiedzeniu Kongresu Unii Miedzyparlamentarneį. 

GENEWA. 22.7, (Pat) — Na piąt- 
kowem rannem posiedzeniu kongresu 
Unji Międzyparlamentarnej doszło do 
incydentu francusko-wloskiego. O in- 
cydencie otrzymujemy następujące 
szczegóły: Е 

Deputowany włoski Costomagna 
wygłosił przemówienie, poświęcone 
sprawie kodyfikacji prawa międzyna- 
rodowego, w którem kładł duży na- 
cisk na konieczność oparcia stosun- 
ków międzynarodowych na zasadach 
sprawiedliwości i prawa każdego na” 
rodu do posiadania dostatecznego te- 
rytorjum, kołonij itd. 

Gdy mówca włoski skończył, zna: 
ny socjalistyczny przywódca franeus- 
ki Renaudel ze swego miejsca zawo 
łał: „Niema sprawiedłiwości tam, 
gdzie niema wolności, ani kontroli 
opinji publicznej”! 

Dało to powód do żywych protes 
tów delegatów włoskich i ostrej wy- 
miany zdań, w toku której Renaudel 
zawołał: „Reprezentujecie rząd, który 
wydał rozkaz zamordowana  Matte- 
ottiego!*. 

Wywołało to nowe protesty i ogól 
ny tumult. Sała: została zamknięta i 
natychmiast przybyli do niej z sąsied: 
niej. sali obrad konferencji rozbroje: 
niowej delegaci wojskowi włoscy. Zno 
wu wywołało to protesty soejalisty 
francuskiego. Graumacha. Przewodni: 
czący grupy francuskiej sen. Merlin 
złożył oświadczenie w którem stwier- 
dził, że incydent jest czysto indywidu- 
alny. Delegacja. francuska zachowuje 
całkowitą neutralność. Następnie za: 
brał głos sen. San Martino, przewodni 
czący grupy włoskiej, który zażądał, 
aby Renaudel przepresił delegację 

włoską za incydent i obrazę rządu i 
narodu włoskiego i Mussoliniego. Re- 
naudel, wstając, oświadczył, że w żad- 
nym wypadku tego nie uczyni. 
W nowym tumulcie posiedzenie zo- 

stało przerwane, poczem natychmiast 
zebrała się rada Unji. Tu Włosi po- 
nownie zażądali przeprosin lub wy: 
kluczenia Renaudela. Na wypadek 
nieotrzmania zadośćuczynienia zapo- 
wiedzieli Włosi, że opuszczą Unię 
Międzyparlamentarną. W czasie dys- 
kusji delegaci włoscy opuścili salę ob- 
rad. 

Po dłuższej dyskusji, na wniosek 
przewodniczącego grupy polskiej sen. 
Loewenherza, postanowiono, że Ści- 
słe prezydjum, złożone z przewodni: 
czącego i 4 wiceprzewodniczących, m. 
in. sen. Loewenherza, zredaguje о5- 
wiadczenie, które zostanie złożone na 
plenarnem posiedzeniu konferencji. 

GENEWA. 22.7, (Pat) — Po iney- 
dencie na posiedzeniu kongresu Unji 

Międzyparlamentarnej wszyscy dele- 
gaci włoscy na kongres oraz na konie 
rencję rozbrojeniową zebrali się na 
naradę pod przewodnictwem Balbo. 

Renaudel w wywiadzie z przedsta- 
wicielami prasy oświadczył: „Od 2-ch 
dni słyszę ze strony delegatów włos- 
kich nieprzerwane hymny pochwały 
na cześć faszyzmu. Uważam, iż jest to 
sprzeczne z systemem parlamentar: 
nym. Członkom kongresu przystugu- 
je całkowita swoboda słowa*. Delegat 
trancuski potwierdził wypowiedziane 
przezeń słowa, które wywołały ze stro 
ny włoskiej protesty oraz inwektywy, 
na które Renaudel odpowiedział, iż 
nie przyjmuje lekcji od przedstawi- 
cieli systemu, który zabił Matteottie' 
a” 

i Jeden ze świadków incydentu oś- 
wiaczył, iż z ław delegacji włoskiej 
padł także zarzut pod adresem Fran" 
cji, iż udziela sehronienia zabójeom 
faszystów. 

Tragedja karelczyków. 
Masowa ucieczka z „raju** sowieckiego. 

HELSINGFORS. 22,7, (Pat) — Do 
Finlandji napływa nowa fala uchodž- 
ców z Karelji wschodniej, uciekają: 
cych przed: deportacjami na Sybir. 

Sowiety — jak zapewniają uchodź 
cy — niezmiennie kontynuują w Ka: 
relji akcję kolektywizacyjną, a na 0- 
pierających się chłopów. nakładają: o: 

Niezwykle śmiały 
LONDYN, 22.7. (Pat). Donoszą z Managua: 

Dokonane: tam niezwykłe śmiałego napadu 
bandyekiego na jeden z wielkich magazy- 

gromne podatki w naturze: od krowy 
400. litrów mleka, 40 kg. masła i 40 
kg. mięsa, od: owcy 2 i pół kg. wełny 
oraz. z hektara 2500. kg. ziemniaków i 
3000: kg. ziarna. Ostatecznym wyni: 
kiem tych poczynań sowieckich jest 
postępująca w szybkiem tempie rusy- 
fikaeja Karelji Wschodniej. 

napad bandycki. 
nów. Bandyci zamordowali 7 osób z perso- 
nelu sklepu. 

być się ma w Sztutgarcie w dniu 23 

b. m. W obradach wezmą udział mini 

strowie rządu Rzeszy Gayl i Schaeffer 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
ŻYDZI ŁITEWSCY I POLSCY SPOT- 

KAJĄ SIĘ W ŁYNGMIANACH. 

Litewskie Ministerstwo Spr. Wewn. 
zezwoliło na spotkanie litewskich i 
polskich Żydów na linji administra- 
cyjnej w Łyngmianach. Spotkanie te 
odbywa się co roku dn. 11 sierpnia. 
Miejscem spotkania jest cmentarz ży- 
dowski w Łygmianach. 

DO KŁAJPEDZKIEGO SEJMIKU 
POWIATOWEGO. 

Jak donosi Elta, 22 b. m. odbędą się wy- 
bory do kłajpedzkiego Sejmiku powiatowego. 
Detychezas nawet w pismach nie rozpoczęto 
żadnej agitacji przedwyborczej, Jedynie ro- 
botnicy Litwini w ub. niedzielę zwołali w 
kilku miejscach zgromadzenia oddziałów, 
na których protestowano z powodu zbyt poś 
piesznego wyznaczenia daty wyborów oraz 
ze względu na to, że wybory odbywają się 
podług sporządzonych w lutym spisów wy- 
horczych, w których liczha Litwinów posia- 
dających paszporty krajowe jest nieznaczna, 
Spisy te nie zostały uzupełnione nazwiskami 
wyborców, którzy uzyskali paszporty krajo- 
we później. 

WYBORY 

Do wyborów przystąpią różne partje i 
grupy w 36 listach, zblokowanych w 6 ugru 
powaniach. 

PROWINCJONALNY KREUGER. 
Jak podają pisma, w tych dniach w po- 

wiecie poniewieskim sprzedano z przetar- 
gów za długi należący do niejakiego Jodi- 
kisa folwark o przestrzeni 28 ha. Ze sprze- 
daży uzyskano 35 tys. litów. Okazuje się jed 
nak, że Jodikis zdołał obciążyć swą niewiel- 
ką nieruchomość sumą długów nieprawdo- 
podobną wprost w tych warunkach bo wyno 
szącą aż 100 tysięcy litów. Domorosły „gen- 
jusz finansowy* płaci ostatnio żyrantom za 
poręczenie weksła po 50 litów. Należy wąt- 
pić, czy to wynagrodzenie pokryje obecnie 
straty tych lekkomyślnych ludzi, którym wy 
padnie zapłacić za bankruta jego długi w su 
mie 65 tysięcy. 

LICZNE ARESZTY PODEJRZANYCH 
Q KOMUNIZM Wj BIRŻACH. 

Wi nocy z dnia 16 na 17 b. m. w Birżach 
i w okolicach tego miasta dokonała policja 
licznych rewizyj, w wyniku których areszto- 
wano 40 osób, podejrzanych o komunizm. 

ków dla eksportu kapitału i towarów 
oraz nowych źródeł eksploatowania: 
pracy ludzkiej, stają się one jednak 
równocześnie według praw dialekty- 
ki kapitalistycznej narzędziem two- 
rzenia nowych konkurentów, akumu* 
lowania nowych kapitałów. Londyń- 
skie kapitały, pracujące w Dominjach 
rychło tam wytworzyły własny krajo- 
wy kapitał, który buntuje się przeciw 
hegomonji Londynu, nie chce opłacać 
haraczu i pod osłoną barjer celnych 
inwestuje się we własnym kraju, 
rozbudowuje przemysł, wytwarza wła 
sną sieć bankową, wypycha londyń* 
skiego przybysza. Kołonje i dominja 
nie chcą już dziś macierzystego kapi- 
tału, jak dziecko nie chce rycyny. 
Eksport kapitału angielskiego zagra” 
nicę spada ze 143 miljonów funtów 
szterl. w 1928 r. do 46,8 miljonów w 
1931 r., a w styczniu i lutym b. r. nie - 
umieścili już Anglicy zagranicą ani 
grosza. 

Nietylko, że niema już nowych ińn- 
westycyj, ale i stare coraz gorzej owo- 
cują. Kryzys w  podzwrotnikowem 
tempie praży dominja i wywołuje ma 
sową niewypłacalność wobec Londy- 
nu. Dochody angielskie z inwestycyj 
zagranicznych w 1928 r. wynoszą 285 
miljonów funtów, w 1929 — 250 mił- 
jonów funtów, w 1930 — 220 miljo- 
nów, a w 1931 tylko 165 miljonów. 

Niema czem pokrywać lordowskiej 
konsumcji, niema z czego utrzymy- 
wać bezrobotnych, Bierne saldo bilan 
su handlowego podskakuje z 359 mil- 
jonów funt. w 1928 do 409,2 miljonów 
w 1931 r. A czem to bierne saldo się 
pokryje? Piękne oczy Mac Donalda 
nie wystarczą. To też zawsze czynny 
bilans płatniczy Angljj w ostatnich 
dwóch latach znacznie się pogorszył. 
Pogorszenie to w 1930 r. w porówna- 
niu z 1929 wynosi 75 miljonów funt., 
a w 1981 r. wobec 1930 — 138 miljon. 
funtów. Coraz ciszej jest w portach 
Liverpoolu. Mit o opasłych robotni- 
kach angielskich, którzy się na śmierć 
zakochali w kapitalizmie, kończy się. 
Trzeba mit ratować, Trzeba przeko- 
nać Dominja, a może się zgodzą być 
nadal zapleczem finansowego kapita- 
łu Anglji, który wówcząs znów odzy- 
ska swą potęgę. Takie nadzieje błys- 
kają zapewne przed delegacją angiel- 
ską, zasiadającą do okrągłego stołu 
konferencji w Ottawie. Czy te nadzie- 
je się ziszczą? Przekonamy się nieba- 
wem. 

Henryk Dembiński. 

OTTAWA, (Pat). Otwarcie konferencji 
imperjalnej odbyło się w atmosferze ogól- 
nej dobrej woli. W| kołach rządowych na- 
strój jest naogół raczej optymistyczny acz- 
kolwiek zamąccny licznemi p zkodami i 
nadmiarem zagadnień, które mają objąć e- 
brady. Spodziewane są raczej częściowe re- 
zultaty, dotyczące pewnej gałęzi przemysłu 
i niektórych produktów rolnych. Krótki sto- 
sunkowo okres obrad 4 tygodnie — nie pez- 
woli rozstrzygnąć wielkiego zagadnienia mo- 
netarnego. Konferencja ustali prawdopodob- 
nie główne zarysy porozumienia handlowe- 
go pomiędzy dominjami a metropolją, Kon- 
terencja wyłoni szereg komisyj, które będą 
prawdopodobnie obradowały w Londynie, 
opracowując podstawy porozumienia, osiąg- 
nięte w Ottawie. 

  

OTTAWA, (Pat). Przewodniczący konfe- 
rencji imperjalnej premjer kanadyjski Ben- 
nett, witając przybyłych w imieniu Kanady 
Gšwiadezyl, że bezinteresowna współna ak- 
cja nie była nigdy potrzebniejszą, niż obee- 
nie, nigdy też nie rozpoczynano wspólnej 
pracy pod tak  pemyślnenii auspiejami. 
Idziemy w kierunku nowego porządku s0- 
spodarczego — mówił Bennett — żaden na- 
ród wzięty z osobna nie ma siły wystarczają 
cej do poprawienia sytuacji ogólnej. Nało- 
miast konierencja w Lozannie wykazała sku 
teczność wspólnych wysiłków w kierunku 
osiągnięcia wspólnego celu, Sukces konferen 
cji w Lozannie — zakończył mówca — bę- 
dzie oznaczał wzrost pomyślności w egzy- 
stencji całego imperjum a nawet eałego 
świata, 

Delegat unji południowo - afrykańskiej 
Haveńga nawiązując do przemówienia Bald- 
wina opowiedział się za zasadą jak najwięk- 
szego rozszerzenią handłu imperjalnego i za 
znaczył, że kraj jego nie podziela poglądu, 
że imperjum brytyjskie ma tworzyć jedną 
całość odosobnioną od reszty świata. Dele- 
gat Indyj Chatterjee podkreślił, że w dzie- 
dzinie handlu suroweami rozwój handłu za- 
granicznego Indyj jest koniecznym warun- 
kiem ich pomyślności, także zagadnienie pie 
niężne ma w Indjach charakter niezmiernie 
pałący. Mówca dał wyraz nadziei, że konfe- 
rencja w Ottawie da jak najlępsze rezultaty 
jako wstęp do dyskusji juź nie międzyim- 
perjałnej a międzynarodowej. 

Havenga wyraził pogląd, że utworzenie 
jednolitego systemu monetarnego dla całego 
imperjum nie należy do zagadnień dających 
się urzeczywistnić i wzywał do ponownego 
ustanowienia parytetu złota z uwzględnie- 
niem specjalnych. warunków ekonomicznych 
poszezególnych państw.



Prasa angielska wobec układu 
iozańskiego. 

Przeszło dziesięć dni temu konfe- 
rencja lozańska, mająca właściwie na 
celu ustalenie i usunięcie przyczyn 9- 
becnego kryzysu, zamknięta została 
uroczystą, patetyczną mową przewod- 
niczącego konferencji Mac Donalda. 
Czy ten cel został osiągnięty, okaże 
najbliższa przyszłość. Mac Donald za- 
dowolony swojem wątpliwem zwycię- 
stwem: uratowaniem konferen. przed 
rozbiciem i doprowadzeniem jej do 
końca kosztem ostatecznej anulacji 
długów niemieckich (z czego wynika, 
że wyłączną korzyść wynieśli Niemcy) 
w przemówieniu swojem wiele mówił 
o konieczności ducha współpracy 
międzynarodowej — zagwarantowa- 
nia istotnego bezpieczeństwa, gdyż bez 
stałej woli pokojowej niema pokoju 
ekonomicznego. Frazesy, tyle razy 
powtarzane na konferencjach. Pomi- 
mo tego, spragniona pokoju i między- 
narodowego zaufania, city angielska 
optymistycznie przyjęła wyniki konfe. 
rencji, reagując haussą па 7 proc. po- 
życzkę niemiecką. 

Cała prasa najpierw niezwykle 
przychylnie oceniła wysiłki Mac Do- 
nalda w ratowaniu konferencji, je- 
dnak uważa, że Anglja z wyników 
konferencji  materjalnych korzyści 
mieć nie będzie, przeciwnie będzie 
musiała ponieść znaczne ofiary. We- 
dług optymistycznej mowy Mac Donal 
da konferencja lozańska stanowi no- 
wą kartę w dziejach powojennej Eu- 
ropy. Konsekwencją traktatu lozań- 
kiego będą porozumienia międzyna- 
rodowe o charakterze uniwersalnym. 

Minęło zaledwie dziesięć dni, kie- 
dy to rząd brytyjski, oraz niezliczone 
tłumy publiczności owacyjnie powita- 
ły na dworcu triumfalnie wracające- 
go premjera. Z chwilą zakończenia 
konferen. lozańskiej wypadki poltiyki 
zagranicznej potoczyły się naprzód z 
zawrotną szybkością. Co drugi dzień 
przynosił niespodziankę w formie ja- 
kiegoś paktu. „Gentlemen agreement" 
Pakt francusko-angielski... przy tego 
rodzaju konjunkturze na układy nie 
sposób określić jaki obrót wezmą 
sprawy nas wszystkich interesujące. 
Należy cierpliwie czekać czem świat 
zostanie ,„uszczęśliwiony' przez jego 
uzdrowicieli, 

Obecnie, po minięciu pierwszego za 
pału, który ogarnął prasę angielską, 
postaramy się przedstawić czytelni- 
kom opinję tej prasy. 

Zdaniem „Times*a, najpoważniejszego pis 
ma angielskiego, podniecenie walki poli- 
tycznej, wysiłek osiągnięcia za wszelką 
ostatecznego porozumienia, odsunęło wła 
ciwy cel konferencji, osiągnięcie ekonomicz 
nego odrodzenia świata... Sygnatarjusze nie 
łudzą się, że krok poczyniony w Lozannie, 
a mianowicie skreślenie reparacyj nie za- 
gwarantuje jeszcze pokoju, którego wszyscy 
tak pragną. Jednak mocarstwa mają nadzie- 
ję, że tak doniosłe porozumienie będzie nale 
życie ocenione przez wszystkie pokojowe e- 
lementy Europy. „The Times* twierdzi, że w 
kołach delegacji angielskiej panuje przeko- 
nanie, że osiągnięty w Lozannie układ uwa 
żać można za doskonały, biorąc pod uwagę 
trudności i przesądy, które musiały być po- 
dołane, co należy przypisać osobistym suk- 
cesom Mac Donalda. Pomimo, że cel delegacji 
angielskiej, zupełne anulowanie odszkodo- 
wań, nie został osiągnięty, Times sądzi, że 
pierwsza część problemu długów wojennych 
została rozstrzygnięta. Trucizna została usu. 
nięta z organizmu ekonomicznego Europv. 
Postępy, które poczyniła ostatnio gangrena 
gospodarcza, została powstrzymana. Psycho- 
logiczny efekt porozumienia będzie równie 

doniosły jak i praktyczny. Jednak najbar- 
dziej wielką przeszkodą konsolidacji euro- 

-pejskiej jest umyślne wprowadzenie w błąd 
niemieckiej opinji publicznej przez bojową 
partję hitlerowską, która będąc świetnie zor 
ganizowa jest niedoświadczoną i nieopann- 
waną. Żaden traktat nie może być zrewido- 
wany wyłącznie przeż jedną stronę sygna- 
tarjuszy. Włysunięcie przez Niemców spraw 
politycznych na konferencji czysto ekono- 
micznej było niewątpliwie błędne. Obeen'e 
należy spodziewać się skreślenia europejskich 
długów wojennych“. 

Analizując pakt angielsko-francuski, „Ti. 
mes* twierdzi że pakt ten nie posiada n'c 
wspólnego z „gentlemen agreement'. 

„Nie może być mowy o bloku angielsko- 
francuskim. Według tej umowy Francja i 
Anglja obowiązują się jedynie współpraco- 
wać w Genewie nad pomyślnem załatwie- 
niem problemu rozbrojeniowego. Mają rów- 
nież intencję współpracować ze Stanami 

   

  

Zjednoczonemi, oraz innemi mocarstwanii, 
celem wydobycia z propozycji Hoovera. 
Anglji oraz innych propozycyj dodatnich 
stron, które przysłużyć się mogą wielkiej 
akcji uzdrowienia świata. Układ ten bynajm 
niej nie dotyczy spraw związanych z długa- 
mi wojennemi, stanowi jednak krok na- 
przód w uporządkowaniu problemu euro- 
pejskiego“. 

Mniej optymistyczną jest prasa konser- 
watywna. 

„The Daily Telegraph* przyznaje słuszność 
politykom francuskim i angielskim, którzy 
nie dopuścili do zniesienia paragrafu odpo- 
wiedzialności Niemiec za wojnę, oraz rów- 
ności zbro, co zagroziłoby pokojowi eur»- 
pejskiemu“ 

Omawiając „pakt  francusko-angielski'* 
Daily Telegraph jest wręcz przeciwnego zda- 
nia niżeli „Times*, Kwestjami, które mogą 
być poruszone na padstawie punktu pierwsze 
go paktu, są nietylko te kwestje, które wyni 
kają z traktatu wersalskiego lecz ze wszyst- 
kich traktatów europejskich. Sprawy winy 
Niemiec, Gdańska, Kłajpedy mogą być poru- 
szone. 

Jednak według depeszy Pat'a w kołach 
zbliżonych do Foreign Office, zaprzeczają 
jakoby pierwszy punkt deklaracji francus- 
ko-brytyjskiej mógł być interpretowany jako 
otwarcie drogi do rozmów na temat rewizji 
Traktatu Wiersalskiego. 

Konserwatywny „Morning Post* woła: 
„Mac Donald, zapewniając świat, że Lozanna 
stanowi początek nowej księgi, nie zdaje 
sobie sprawy, że jest to księga buchalteryj- 
na, w której figuruje zarówno „debet* jak 
i „credit“. Po stronie „credit“ nastąpiło zu- 
pełne anulowanie długów, nie dokonano jed 
nak odpowiedniego ' skreślenia po stronie 
„debet*. Póki w Ameryce nie zwycięży roz- 
sądek, Anglja nie ma powodu do radości”. 

Organ Labour Party, „The Daily Herald", 
wzywa sygnatarjuszy układu lozańskiego do 
„jak najrychlejszej ratyfikacji układu lozan- 
skiego, celem przywrócenia zaufania między 
narodowego oraz ułatwienia uregulowania 
spraw długów wojennych. 

Jednak ratyfikowanie układu lozańskiego 
przez sygnatarjuszy nie ułatwi jeszcze by- 
najmniej uregulowaniu długów wojennych, 
sprawa ta zależna jest wyłącznie od porozu- 
mienią się z Ameryką. 

Zazwyczaj dobrze poinformowany „,Da'ty 
Telegraph* donosi z Waszyngtonu: Człon- 
kowie Kongresu Amerykańskiego odnoszą 
się sceptycznie co do możliwości całkowitego 
skreślenia przez rząd waszyngtoński długów 
wojennych. Podobno 80 senatorów oraz 258 
członków parlamentu oponują przeciw ana- 
lowaniu. Oświadczenie Mac Donalda, że 

Anglja spodziewa się pomocy Ameryki, nie 
zaskoczyło Amerykanów, którzy uważają, że 
po wyborach prezydenta rząd będzie jednax 
zmuszony zająć się probłemem rewizji dłu- 
gów wojennych. W Ameryce panuje pow- 
szechnie przekonanie, że Stany Zjednoczone 
z racji samoobrony były w ścisłym kontakcie 
ze wszystkiem co się działo w Lozannie. 
„Gentlemen agreement* nie  doszedłby do 
skutku, w razie nieoficjalnego sprzeciwu Sia 
nów Zjednoczonych. Nie przeciwstawiając 
się Stany Zjednoczone właściwie udziel' ły 
swoją zgodę.* 

Powrót zaufania w stosunkach między- 
narodowych nastąpić może dopiero wtedy, 
jak inne wiatry powieją w Niemczech. Arty- 
kui „Manchester Guardian“, najlępiej reda- 
gowanego pisma Anglji, reprezentującego 
handlowo-finansowo liberalną  inteligencj:: 
Anglji, o tendencjach pacyfistycznych i ger 
manofilskich, świadczy o nastrojach panują- 
cych w Niemczech które nareszcie otworzy - 
ły oczy przyjaciołom Niemiec. 

Według korespondenta berlińskiego tego 
pisma, Berlin przypomina obecnie miasto 

okupowane przez obcą potęgę, która zacho- 
wuje się niekulturalnie i niespokojnie. ..0- 
becnie wszystkie partje w Niemczech si: 
zgodne co do artykułu 231 Traktatu Wer- 
salskiego. Domagać się będą wszyscy usunię 
cia tego paragrafu, nazwanego w Niemczeca 
die „Kriegsschuldliige*, z tą jednak różnicą, 
że lewica niemiecka zgadza się sprawę tę po- 
zostawić do rozstrzygnięcia historykom óraz 
studentom polityki zagranicznej. Prawica 
niemiecka o tem zaś nic słyszeć nie chce. 
Określa ona artykuł ten „poniżeniem nie do 
zniesienia*. Charakterystycznem jest, że ci 
co dzisiaj najbardziej dążą do obalenia art. 
281, w 1914 roku entuzjastycznie powital 
wybuch wojny, wierząc w zwycięstwo Nie- 
miec. Nasuwa to podejrzenie, że dążą oni 
dzisiaj znowuż do wybuchu wojny. Z tego 
względu anulowanie art. 231 miałoby zna- 
czenie problematyczne. Z jednej strony by- 
łoby to sprawiedliwością dla cywilizowanego 
narodu, z drugiej strony jednak koncesją dla 
reakcji militarystycznej w Niemczech”. 

Problem rozbrojenia przedstwia się wedl. 
Manch. Guard, następująco: „Lewica uważa, 
że zwycięzcy powinni się rozbroić, jest ona 
przeciwniczką uzbrojenia się Niemiec. Pra- 
wica nie jest zainteresowana w powszech- 
nem rozbrojeniu, gdyż dąży ona do uzbrc- 
jenia się Niemiec. Będąc w ścisłym kontak- 
cie z reakcją militarną w Niemczech przeł:o 
nana jest, że wojny nie da się uniknąć. Wie 
rzą w szlachetność walki. Marzą o zdobycia 
byłych prowincyj wschodnich.  Uzbrojen e 
zlegalizowałoby potężne prywatne armje Nie 
miec. (Stahlhelm i Hitlerowców). Przy po 
mocy legalnej kontroli czynników oficjai- 
nych wpływy republikańskiego Reichsbar:- 
neru można byłoby usunąć. Niemcy stałyby 

  

   
   

  

  

Listy z Warszawy. 
Fuzja teatraina. — Ewolucja gustów. — Wątpliwa kapitulacja. — Wyjątkowe 

talenty. — Ludzie zadowoleni z siebie. — Ojcowie miasta. — Pięciolecie niedo- 

łtęstwa. — Sami sobie. — Strajkujący złodzieje i padające szynki. 

Już przed trzema laty, wypowia* 
dając na tem miejscu „kilka uwag o 
sztukach warszawskich i powojennej 
sztuce “(p. „Kurj. Wil.“ Nr. 191 z r. 
1929), pisałem, że dr. Szyfman, który 
ma niewątpliwy dar wyczuwania ten- 
dencyj rozwojowych sztuki, coraz wy- 
raźniej zdradza skłonność do ustępstw 
na rzecz kabaretu. 
To przewidywanie dziś najzupełniej 
się sprawdziło. Teatry Szyfmanow- 
skie połączone zostały z „Bandą ko- 
mików', czyli dawnym zespołem te- 
atrzyku „Oui-pro-guo“. 

Ze słów p. Szyfmana, wypowie: 
dzianych na konferencji prasowej, 
wnosić można (o ile dzienniki wier- 
nie je powtórzyły), że zanim powziął 
ostateczną decyzję, stoczył sam ze so- 
bą walkę: że czyn swój uważa za ka- 
pitulację pewnego rodzaju i pociesza 
się nadzieją, iż wraz ze zmianą kon- 
junktury powróci do swych ambicyj 
pierwotnych. Najwidoczniej więc u- 
waża się za ofiarę kryzysu. Zdaje się 
jednak, iż nietylko kryzys odegrał tu 
rolę. Ważniejszy od niego jest fakt, 
że nastroje i gusty publiczności teat- 

ralnej inne są obecnie, aniżeli w cza* 
sach, kiedy dr. Szyfman Melpomenie 
świątynię budował. Impreza prywat- 
na, przez nikogo nie subsydjowana, 
stosować się do nich musi. 

Ciekawą jest rzeczą, iż dzisiejszy 
„konsument* produkcji teatralnej, 
požądający „menu“ lekkostrawnego, 
stroni jednak od operetki, która 
wszak przed wojną największem cie- 
szyła się powodzeniem. Zwyciężyły ją 
t. zw. „rewje*, poufalące się z aktu- 
„alnością. Tu, mojem zdaniem, leży 
sens ewolucji. Dawniej publiczność do 
teatru uciekała od rzeczywistości; te- 
raz w teatrze szuka jej uzupełnienia. 
Największem powodzeniem cieszą się 
sztuki, mające styczność z zagadnie- 
niami, wysuwanemi przez chwilę bie- 
żącą. A że tych zagadnień jest obfi- 
tość coraz większa; że wciąż nowe i 
nowe się wysuwają; że sprawy drobne 
równie mocno poruszają umysły, jak 
wielkie — więc widzowi brak cierpli- 
wości do wysłuchiwania wieloakto- 
wych sztuk, w sobie zamkniętych. 
Oczywiście, nie można twierdzić, aby 
znikli zupełnie amatorowie dramatu, 
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Piętnastolecie il pułku ułanów grochowskich. 
х 

   
W dniach 25 i 26 b. m. odbędzie się w Suwałkach uroczysty obchód 
piętnastolecia istnienia Il pułku ułanów grochowskich im. gen. Józefa 
Dwernickiego. 
toniuach na Wołyniu. 

Drugi pułk ułanów powstał z końcem roku 1917 w An- 
Jeszcze w czasie swej organizacji pułk stacza 

szereg zwycięskich potyczek z powracającem z frontu żołdactwem ro- 
syjskism. Po rozwiązaniu pierwszego korpusu pułk ułanow grochow- 
skich ulega demilitaryzacji, poczem po wypędzeniu Niemców z kraju 
zostaje ponownie zorganizowany. Po organizacji Il pułk ułanów bierze 
czynny udział na różnych odcinkach frontu w obronie granic Polski, 
walcząc z Niemcami, Ukraińcami, Czechami i bolszewikami, odnosząc 
szereg sukcesów.. W roku 1920 ułani grochowscy uczestniczą w wypra- 
wie na Ukrainę, staczając szereg bitew z konną armją Budiennego. Po 
zawarciu pokoju pułk w r. 192| przybywa na stałą kwaterę do Suwałk. 
Na zdjęciu naszem widzimy placówkę pułku w opuszczonej wsi wołyń- 

skiej w roku 1917-tym. 

  

Zjazd Legjonistów w Gdyni. 
Jak już donosiliśmy, odbędzie się 

tegoroczny Zjazd Legjonistów w 
Gdyni. 

Odbycie zjazdu w X-tą rocznicę 
istnienia Związku Legjonistów Poi- 
skich nad morzem polskiem spowo- 
dowane jest względami szczególnemi: 
wielu z pośród pierwszych żołnierzy 
polskich nie widziało dotąd morza 
polskiego i budującego się portu i 
miasta. Nie widziało tego, o co wal- 
czyli oni sami i ich towarzysze. To 
też mimo pewnych trudności organi- 
zacyjno-komunikacyjnych i kwaterun 
kowych zjazd odbędzie się w najmłod 
szem polskiem mieście, stawianem na 
piaskach nadmorskich dzięki wysił- 
kom całego narodu. 

Zjazd będzie jednodniowy. Roz- 
pocznie się i zakończy w niedziełę 
dnia 14 sierpnia r. b. Szczegółowy 
program zjazdu ustalony będzie w 
najbliższych dniach. Obejmie on poza 
uroczystościami zjazdowemi, szczegó- 
łowe zwiedzanie Gdyni i wyjazd u- 
czestników na morze statkami. 

Kierownictwo organizacyjne spo- 
czywa na mocy decyzji zarządu głów 
nego Związku Legjonistów Polskich 
w ręku komitetu organizacyjnego, na 
czele którego stoi dr. Władysław Dzia 
dosz. Pozatem powołano do życia wo* 
jewódzki komitet pomorski z woje- 
wodą Kirtiklisem na czele, obywatel- 
ski komitet przyjęcia uczestników 
zjazdu, oraz komitet wykonawczy. 

Dła uczestników zjazdu zgodziło 
się ministerstwo komunikacji urucho 
mić cztery pociągi specjalne, które 
w dniu 13-ym sierpnia r. b. odejdą 
z Warszawy, Lwowa, Krakowa i Wil: 

na do Gdyni, dokąd przybędą w dniu 
14-ym sierpnia r. b. we wczesnych 
godzinach porannych. Odjazd pocią- 
gów nadzwyczajnych z Gdyni nastąpi 
w nocy z dnia 14-go na 15-ty sierpnia 
r. b. po zakończeniu wszystkich uro- 
czystości zjazdowych. Z uwagi na trwa 
jący sezon kąpielowy w Gdyni i miej: 
soowościach okolicznych, liczyć się 
należy z brakiem kwater i dlatego po- 
zostawanie uczestników - Zjazdu w 
Gdyni wydaje się być niemożliwe. 

Zgłoszenia uczestników zjazdu 
przyjmują oddziały i okręgi Związku 
Legjonistów Polskich, gdzie także u- 
dzielane są wszelkie bliższe informa- 
cje. 

Ulgi kolejowe dla uczestników 
zjazdu przewidziane są w wysokości 
50 proc. ceny biletu, w ten sposób, że 
przy przejeździe do Gdyni opłaca się 
pełną cenę biletu, w drodze zaś po- 
wrotnej przejazd jest bezpłatny, na 
podstawie ostemplowanych kart u- 
czestnictwa, które wydawane będą 
tylko w Gdyni. Przejazd bezpłatny 
przyznany jest na podróż powrotną 
w Ill-ciej klasie pociągu osobowego, 
lub jednego z czterech pociągów nad- 
zwyczajnych. (Iskra). 

Uroczystości Legjionowe w Warszawie. 
W dniach 6-yvm i 7-ym sierpnia 

r. b. w 18-tą rocznicę wymarszu Le- 
gjonów na front, odbędą się w całej 
Polsce uroczystości legjonowe. 

W. Warszawie utworzył się spec- 
jalny komitet z min. Wacławem Je 
drzejewiczem na czele, który ustalił 
następujący program uroczystości: 

w dniu 6-ym sierpnia r. b. — 
o godz. 6 po poł. zbiórka organizacyj 
ze sztandarami na pl. Marszałka Pił: 
sudskiego, skąd po złożeniu wieńca 

na Grobie Nieznanego Żołnierza wy: 
ruszy pochód do Belwederu; o god 
8 wiecz. odbędzie się przedstawienie 
na stadjonie w Łazienkach; 

w dniu 7-ym sierpnia r. b.: —- 
o godz. 10 min. 30 rano uroczyste 
nabożeństwo w katedrze św. Jana; 

o godz. 12-ej — akademja w sali Fil- 
harmonji, na której przemówienie 
wygłosi poseł Franciszek Paschalsk 
godz. 8-ma wieczorem — powtórze- 
nie przedstawienia w Łazienkach. 
(Iskra). 

   

  

  

się wszechpotężne. Popularna w narodzie i 
wpływowa niemiecka reakcja prawicowa by- 
łaby głęboko rozczarowaną dojściem do skut 
ku konferencji rozbrojeniowej. Celem jej 
jest, uzbrojenie i nowa wojna, która obali- 
łaby postanowienia traktatu wersalskiego ! 
przywróciłaby przedwojenny układ społecz- 
ny w Niemczech”. 

Przeżyliśmy w ostatnich cza* 
sach szereg konferencyj rzekomo przy 
czniających się do odrodzenia świa- 
ta, świadkami będziemy w niedługim 
czasie jeszcze szeregu innych: wyni- 
kająca z układu lozańskiego Świato 
wa Konferencja Gospodarcza, która 
odbędzie się w końcu września w Ot- 

komedji, opery... Są, ale -jest ich za 
mało, zwlaszcza w powojennej War- 
szawie. 

Jeżeli jednak chodzi o kapitula- 
cję, która boli p. Szyfmana, to na 
razie nie jest ona zbyt rażąca, Angiel- 
ska komedja muzyczna „Jim i Jill", 
którą zainaugurowano „nowy kurs* 
ma walory artystyczne wcale nie 
mniejsze i nie stoi na poziomie niż- 
szym od granej w Teatrze Małym 
bez wyrzutów sumienia — komedji 
Verneuil'a „Orzeł czy reszka”, 

Skrupuły dyrektora Teatru Pol- 
skiego byłyby więc niezrozumiałe, 
gdyby nie to, że opinja czyni różnicę 
między sceną poważną, a kabaretem. 
Pierwszą uważa ona — słusznie czy 
niesłusznie — za przybytek muz; dru- 
gi — za domenę przedewszystkiem 
Merkurego. Teatru nie kompromituje 
sztuka niekasowa. Przeciwnie: bardzo 
często przynosi mu zaszczyt. W tea- 
trzyku przeciwnie: kasa jest wszyst 
kiem. Program, który „nie robi“, dys- 
kwalifikuje instytucję. Trzeba jednak 
przyznač, že „Banda“ zdobyła śród 
kabaretów warszawskich stanowisko 
zupełnie wyjątkowe. A to głównie 
dzięki nieprzeciętnym siłom autor: 
skim. Podczas gdy inne tego rodzaju 
przedsiębiorstwa wystawiają utwory 
poetów, mających talent do... handlu 
—tutaj repertuar obsługują ludzie 
bardzo wyjątkowi: których wysokie 

nosząc do góry Białą Księgę 

tawie, konferencja gospodarcza Im- 
perjum Brytyjskiego, ciągle konferu- 
ją jeszcze w Genewie... Narazie kry- 
zys się pogłębia. Pięknemi frazesami 
Świat uzdrowiony nie będzie. Rację 
miał Loyd George, który krytykując 
w Izbie Gmin Mac Donalda, podczas 
debaty nad układem lozańskim, pod- 

rządu, 
zawierającą publikację umowy lozań 
skiej zawołał: „Zapowiadano nam no- 
wą erę. Myśmy otrzymali tylko wstęp 
do tej książki, nowej ery ja wciąż nie 
widzę”. 

Norbert Żaba. 

walory literackie nie kolidują ze zręcz 
nością życiową. Jak daleko zręczność 
ta jest posunięta, dowodzi fakt, iż 
„Banda* uprawia satyrę polityczną, 
która równocześnie bawi i opozycję 
i przedstawicieli władzy; „Gazetę Pol- 
ską“, „Warszawską“ i „Robotnika“; 
Żydów i antysemitów... Zadowalanie 
wszystkich daje im — rzecz najważ- 
niejsza — głębokie zadowolenie z sa- 
mych siebie. 

Nie zaszkodzi jednak, gdy w tem 
towarzystwie znajdzie się dr. Szyf- 
man, niezupełnie z siebie zadowo- 
lony... 

Skoro mowa o ludziach zachwy- 
conych sobą, mimowoli przypominają 
się urzędujące od lat pięciu papusie 
st. m. Warszawy. Pewne względy 
skłoniły władze nadzorcze do spro- 
longowania kadencji Rady Miejskiej, 
która już dwa lata temu winna była 
żywot swój zakończyć. Nie wchodząc 
w motywy owej prolongaty, stwier- 
dzić można z całą pewnością, iż w ra 
chubę nie byłe brane sympatje wybor- 
ców, ani też specjalne zasługi dzisiej- 
szych gospodarzy miasta. Panowie ci 
pokazują sztukę wręcz przeciwną, 
aniżeli kierownicy repertuaru „Ban- 
dy*. Wyrobili sobie opinję ludzi prze 
płacanych, bezwartościowych; a ich 
rządy budzą zgodne, jednomyślne nie- 
zadowolenie. Podatki płacimy duże, 
ściągane bywają bezwzględnie, a pie- 
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Delegacja 1p.uł. u Marsz.Piłsudskiego 
w Pikiliszkach. 

Bawiący na wywczasach w Piki- 
liszkach pan Marszałek Piłsudski przy 
jął onegdaj delegację 1-go pułku ula- 
nów krechowieckich, która ofiarowa- 
ła mu specjalny egzemplarz dziejów 
1-go pułku ułanów, wydany w 15-tą 

rocznicę bitwy pod Krechowcami. W 
skład delegacji wchodzili: dowódca 
brygady kawalerjj w Białymstoku 
pułk. Kmicie-Skrzyński, dowódca 1-g0 
pułku ułanów pułk. Strzelecki oraz 
major Litewski. 

Zwarty front dominiów przeciwko 
Wielkiej Brytanii. 
Manifestacje na cześć Irlandji. 

LONDYN, 22.7. (Pat) — Z nadesz- 
łych do Londnu bardziej krytycznych 
raportów i wczorajszem otwarciu kon 
terencji w Ottawie wynika, że wbrew 
twierdzeniom optymistycznych póło- 
fiejalnych sprawozdań, pierwszy 
dzień odrazu ujawnił sprzeczność, ro- 
kującą konfereneji mało nadziei na 
powodzenie. Przedstawiciel Kanady 
premjer Bennett oraz przedstawiciel 
Nowej Zelandji Coates postawili kwe- 
stję wyraźnie, żądając, aby Anglja 
wprowadziła wysokie cła ochronne 
na wszelkie produkty żywnościowe, 
sprowadzane nie z krajów dominjat- 
nych, lecz z kłajów obeych, jak Argen 
tyna, Danja, Holandja, Pelska itd. Ka 
nada i Australja zażądają więc wolne 
go rynku dla siebie, natomiast wyso- 
kich ceł ochronnch dla obcych. Wza- 
mian za to maksymalne żądanie, któ- 
re jest więcej, aniżeli tylko preferen- 
cją celną, Bennett w imieniu Kanady 
zaproponował wolny od ceł przywóz 
wyrobów przemysłu angielskiego do 
Kanady z dalego idącemi jednak za- 
strzeżeniami, że przez ten wolny przy 

wóz nie będzie pokrzywdzony prze 
mysł Kanady, ponieważ rozwinęła о- 
na obeenie własny przemysł w bardzo 
wiełu dziedzinach. Oferta Bennetta 
jest niewspółmierna pod względem 
tego, eo daje, a czego żąda. Baldwin 
oświadczył, że Anglja na wolny han- 
del z dominjami stanowczo nie pój: 
dzie i że Anglja dąży raczej do obale- 
nia barjer celnych z obcemi krajami, 
a nie podwyższania ich, albowiem 
handel z obcemi krajami sanowi: 79 
proc. handlu Anglji, a z dominjami -— 
tylko 30 proe. 

Podezas przemówienia przedstawi 
ciela Irlandji O“Kelley doszło do burz 
liwych manifestacyj wszystkich domi- 
njów na cześć Irlandji. O'Kelley był 
przedmiotem owacyj, podczas gdy de- 
legacja brytyjska siedziała nierucho- 
mo, Wogóle pierwszy dzień wywazł 
wrażenie zwartego frontu dominjów 
przeciwko Wielkiej Brytanji, która 
jest izolowana, mimo zewnętrzneh 
pozorów serdecznej gościnności, pa- 
nujących w Ottawie. 

Irlandja izoluje sie całkowicie 
od Anglji. 

DUBLIN. 22.7. (Pat) — Wbrew 
krążącym pogłoskom, pomiędzy rzą- 
dem angielskim a rządem Wolnego 
Państwa Irlandzkiego po ostatnich 
rozmowach Mac Donalda z de Valerą 
nie były prowadzone żadne dalsze per 
trakiaeje, W dniu dzisiejszym, z chwi 
łą gdy parłament irlandzki sankcjo- 
nuje ostatecznie projekt ustawy, oh- 

ciążającej specjałnemi opłatami im- 
port z Anglji, de Valėra opanuje zu- 
pełnie sytuację. Dziś wieczorem ma 
być ogłoszony spis, dotyczący towa- 
rów angielskich i zamykający rynek 
irlandzki przed wiełu rodzajami to- 
warów, przywożonych dotychczas z 
Anglji. 

WOZY OOO UROCZA TROSKA 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Niemiecka „armja pracy*, 

„Gazeta Polska* zamieszcza kores 
pondencję z Berlina na niezmiernie 
aktualny dziś temat — niemieckiej 
„armji pracy*. W oficjalriem oświe- 
tleniu rządu Rzeszy. 

„ochotniczą służbę może pełnić każdy о- 
bywatel niemiecki; pierwszeństwo mają meż 
czyźni niżej 25 łat, górna granica wieku nie 

  

jest jednak oznaczona. Wistąpienie do ochot- 
niczej służby pracy nie oznacza zawarcia 
żadnej umowy między pracodawcą a praco- 

też umowy służbowej między biorcą, ani 

rządem a obywatelami i nie odpowiada 
dnym formom prawnym, przewidzianym w 
ustawodawstwie niemieckiem. Ochotnikom 
nie przysługują też żadne prawa socjalne, z 
których korzystają pracownicy wszelkich 
przedsiębiorstw prywatnych, lub rządowych. 
Minister Pracy, Schaeffer, komentując istotę 
służby pracy w przemówieniu, wygłoszonem 
onegdaj przez radjo, określił jako jedyne 
prawo ochotników: prawo do pełnego utrzy- 
mania; jako obowiązek: obowiązek ścisłej 
dyscypliny i absolutnego zachowania tajem- 
nie służbowych. Na czelj: organizacji ochot- 
niczej służby pracy stoi komisarz rządu, któ 

rym mianowany został tym razem dyrektor 
Państwowego Zakładu Pośrednictwa Pracy 
i Ubezpieczeń od Bezrobocia. Jego przełożo- 
ną władzą jest Ministerstwo Pracy ale wszel 
kie zmiany w zakresie organizacji podpadają 
kompetencji całego gabinetu. 

    

Do armji pracy przyjmowani będą nie 
poszczególni kandydaci lecz całe stowarzy- 
szenia młodzieży, kluby sportowe, związki 
obronne (Wehrverbaende) i „wszelkie orga- 
nizacje, z któremi współpraca rokuje korzy- 
stne wyniki rzeczowe i moralne*. Ochotni- 
cza służba pracy służyć ma do podniesienia 
fizycznego, umysłowego i moralnego pozio- 
mu młodzieży. Wedle słów ministera Scha- 
effera wywodzi się rozporządzenie o służ- 
bie ochotniczej z liberalno-konserwatywne- 
go ducha: „kontynuuje ono w pewnym sen- 
sie tradycje przeszłości, podporządkowuje 
się koniecznościom życiowym teražniejszos- 
ci i przygotowuje drogę do lepszej przyszłoś 
ci“. 

Analizując 

   

furtki pozostawione 

niądze te się marnuje — tak, że nie 
starcza ich na potrzeby zasadnicze. 
Każdego pierwszego awanturują się 
robotnicy i urzędnicy, by wyrwać na- 
leżne im pensje; najmniejszej inicja* 
tywy w przeciwdziałaniu kryzysowi 
nie widać, walka z bezdomnością pro- 
wadzona jest niedołężnie, inwestycyj 
żadnych... Uporczywe trzymanie się 
zdobytych rozmaitemi sztuczkami 
stanowisk wyczerpuje całą energję 
tych panów. 

Rzecz prosta, iż proces radnego 
„Tasiemki* reputacji ich nie popra- 
wił. Ogólnie słychać, że gdyby się do- 
brze poszukało, to z każdego radziec- 
kiego klubu po kilka takich „tasie- 
mek* dałoby się wyciągnąć, 

I taki oto zespół uznał za wlašci- 
we urządzić sobie jubileusz pięciolet- 
niego trwania na ratuszu warszaw* 
skim. Jak gdyby owo trwanie było 
jakąś szczególną zasługą, jak gdyby 
w ciągu tego czasu dokonano jakichś 
ważnych dla stolicy czynów!... Sami 
sobie zrobili owację, porozdawali że- 
tony pamiątkowe i udzielili gratyfi* 
kacji w postaci dożywotnich biletów 
tramwajowych. 

Wszystko to poprostu kwalifikuje 
się do farsy. 

Zresztą, stosunki warszawskie nie 
do jednej krotochwili mogłyby tema- 
tów dostarczyć. Ot, np. czy słyszał 

przez Notverordnung, zestawiając zu- 
pełnie niedwuznaczne głosy prasy i 
wymowne fakty, dochodzi autor do 
wniosku, że cała ta „armja pracy* 
została pomyślana jako zaczątek ar- 
mji militarnej o powszechnym obo- 
wiązku służby wojskowej, że przejście 
jej pod komendę ministra Reichs- 
wehry jest tylko kwestją czasu. 

Bycza historja? 

Wiadomość o rozbieganych by- 
kach na ul. Wielkiej, podaną przez 
nas wczoraj, wydrukowały również 
inne pisma miejscowe. 

„Dziennik Wil* pisze w niej: 
„deden z rozszalałych zwierząt wpadł do 

sklepu..." 
: A w „Slowie“ czytamy jeszcze le- 

piej: 
„Wkzoraj rano ulicą Wielką prowadzono 

dwu bykėow... Przy pomocy policjantów uda 
ło się zorganizować obławę na rozbrykanych 
zwierzaków... i udało się ieh wpędzić do jed- 
nej z bram...““ 

Widzimy, że na wieść o bykach 
na ul. Wielkiej rozbiegały się dzikie 
byki w różnych redakcjach „i poczęły 
pędzić naoślep przed siebie*, budzące 
wśród czytelników „zrozumiałe za 
niieszanie''| Proponujemy wobec tego 
zorganizowanie przy pomocy policjan 
tów „obławy na rozbrykanych zwie- 
rzaków* reporterskich. Może uda się 
wpędzić ich do jednej z bram i tam 
nauczyć pisać poprawnie po polsku?... 

—0— 

   

Bezrobocie w Niemczech. 
BERLIN, 22.7. (Pat) — Ilość bez- 

robotnych w Niemczech w dniu 15-go 
lipca wynosiła 5.492 tysiące, czyli o 
16.500 więcej, niż w dniu 30 czerwca. 

gdzie kto o strajkujących... złodzie- 
jach?... A Warszawa ma takich. Nie- 
dawno pewien podziurawiony noža- 
mi jegomość zwierzył się policji ze 
swych niezwykłych utrapień. Z za- 
wodu jest „doliniarzem* (złodziejem 
kieszonkowym), ale nie „pracuje* na 
siebie, tylko służy u „majstra”, z za- 
wodu — nożowca. Przemysłowiec ten 
ma kilku czeladników, a tak ich wy- 
zyskuje, zmuszając do uiszczania co” 
dziennej daniny, że postanowili prze- 
stać kraść. To właśnie było powodem 
konfliktu, zakończonego wzywaniem 
pogotowia. 

Więc nawet i w tej branży dają 
się odczuwać mocniejsze tarcia mię* 
dzy kapitałem a pracą. Winien temu 
bezwątpienia kryzys... Bo co dziś 
biedny doliniarz może znaleźć w kie 
szeni warszawianina?.. 

Najlepszym wskaźnikiem wzrasta- 
jącej biedy jest fakt, że już nawet 
drugo i trzeciorzędne szynki upadają. 
Wielu, bardzo wielu rzeczy ludzie do- 
tąd sobie odmawiali, tylko nie knaj- 
py. A kiedy i na nie przyszła kolej, 
zaczęły znikać wytworne stare zakła- 
dy, których klijentela poprzenosiła 
się do barów. Obecnie jednak widzi- 
my zwijanie prostych, dorożkarskich 
szynków. 

To mówi o kryzysie więcej niż 
wszystkie artykuły ekonomistów. 

Benedykt Hertz. 
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We wsi Geladzina pod Podbrodziem, miał 
miejsce niezwykły wypadek masowego obłę- 
du, jakiemu uległa rodzina Szermisów. 

„Szczegóły tego wypadku przedstawiają 
ię następująco: Przed kilku dniami wście- 

В pies pokąsał krowę Szermisa. Krowa zo 
stałą wydojona i mleko zostało spożyte przez 

€złonków rodziny Szeremisa — jego żonę i 
Ś-cioro dzieci. W) parę dni później żona i 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Niezwykły wypadek masowego obłedu 

dzieci Szeremisa zaczęły zdradzać oznaki 
choroby umysłowej. 

Szermis nie wiedział z początku co robić 
wreszcie zawiadomił o wypadku policję. 
Lecz było już za późne bowiem żona jego 
wraz z dwójgiem dziećmi zbiegła do lasu 
gdzie ukrywa się. Mieszkańcy wsi Geladzina 
żyją w obawie, iż choroba rozpowszechni 
się i na innych mieszkańców wsi. (e). 

= - 

Katastrofa automebilowa. 
Rozhicie się auta bar. Neuhoffa. 

Obok st. kol. w Prużanie wydarzyła sie 
katastrofa samochodowa. jadące z dużą 

+“ Szyhkością auto barena Neuhoffa, właśc. m 
utniewicze z niewyjaśnionych bliżej przy- 

€zyn wpadło do przydrożnego rowu. Neuhofi 

    

wyszedł z wypadku ze złamaną nogą, żona 
jego uległa zmiażdżeniu ręki, zaś syn 18-1ct 
ni Roman, doznał ogólnych poranień. Samo- 
chód uległ całkowitemu rozbiciu. 

Krwawa bólka podczas zabawy wiejskiej. 
   Wie wsi Rusaliszki, gm. gródeckiej, po- 

Wiaiu mołodeczańskiego, odbywała się za- 
lawa taneczna w mieszkaniu jednego z włoś 

cian. Podczas zabawy podnieceni alkoholem 
Uczęstnicy zabawy rozpoczęli bójkę na tle 

porachuaków osobistych. W; wyniku bójki 
został ciężko ranny mieszkaniec tejże wsi 
Wiitold Wituszko, którego przewieziono do 
szpitala. > (c). 

| Tragiczny wypadek samochodowy na szosie 
Wilno —Oszmiana. 

W, dniu wczorajszym na trakcie Wilno— 
Oszmiana, w odległości 11 kilometrów od 
miasta, samochód ciężarowy, zdążający w 

kierunku Oszmiany zabił Bolesława Doksze- 
wicza, mieszkańca wsi Michałówka gminy 

rudomińskiej (e) 

Znowu ofiara piorunu. 
W; dniu wczorajszym podczas szalejącej 

burzy została zabita uderzeniem  piorunu 

  

mieszkanka majątku Olszew, gm. swirskiei, 
powiatu święciańskiego Marja Kimborowa. 

  

P> BER 

Oj, ten magistrat! 

Żadne chyba urzędy nie dają tyle okazji 
do reklamowania swojej „owocnej* działał- 
Ności co magis Magistrat Nowogródzki 
Nie daje się też w tym względzie wyprzedzić, 
iunym. Wfidok rynku nowogródzkiego świad- 
Czy о niezwykłej „gorliwości* ojców, miasta, 
ilkanaście młodych drzewek, zasadzonych 

Wzdłuż chodników, niema żadnego ogrodz:: 
lą. Liczne furmanki w dni targowe niszczą 
JE w niemożliwy sposób. Popękane i obdarte 
Z kory drzewa obwiązuje sie postronkami, 

е о ogrodzeniu nA: pomyślał dotychczas 
nikt, 

Na uwagę i uznanie zasługują natomiast 
niczki i skrzynki z kwiatami, poumfesz- 

Cząne przed sklepami. Nie .w każdym jednak 
_ Wypadku miejskie władze potrafiły pogodzić 
„ dążność do estetyki ze zdrowym rozsądkiem 

Tzed skrzynką pocztową umieszczoną obok 

Н starostwa, urządzono trawnik, który utrud- 
Ma do niej dostęp i jest przez chcących ke 

, Tzystąć ze skrzynki niszczony. — Bajka o 
Pobożnym, który z nadmiaru gorliwości pot 
łukł łeb znajduje nieraz swoje życiowe uza 

„ Sadnienie. 

        

Zahójea siostry przed sądem doraź- 
nym, 

Jak się dowiadujemy na dzień 28 b. m. zo 
Slałą naznaczona rozprawa w Sądzie Okręgo 
Wym w Nowogródku jako przed s. doraźn. 
Przeciwko Janowi Sawickiemu, mieszkańcowi 

Śminy mirskiej, który w dniu 25 kwietnia r. 
ilkoma strzałami z rewolweru zabił swą 

Slostrę, Sawicki znany był jako pijak i awan- 

) turnik, Swą część przypadającą na niego ma- 
_ jątku przehulał on w ciągu krótkiego czasu 
i 
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A zaczął w sposób bestjalski terroryzować ma- 
® 1 siostrę, żądając stale pieniędzy na wód- 

kei systematycznie groził im, że je zabije. 
Wreszcie dawno kiełkujący plan wprowadził 

życie dnia 25 kwietnia. Sprawa ta budzi 
Qzumiałe zainteresowanie. З; 

Zakaz sprzedaży mięsa w straganach. $ 

р Zgodnie z ustawą i rozporządzeniami od- 
_ Nośnych władz, sprzedaż mięsa i wyrobów 
į "ASarskich dozwolona jest ze względów zdro- 

: Otnych tylko w lokalach zamkniętych i od- 
„ Powiądających higjenicznym wymogom 

2 „Dlatego więc nasze gosposie nie znajdują 
| Już na rynku tych wozów ze wsi z wieprzo- 

р ną, coprawda znacznie tańszą, niż w skle- 
, Pach, ale nie zawsze świeżą... Także i w stra- 

Sanąch magistrackich sprzedaż mięsa jest już 
zbroniona. W związku z tem zarządzeniem, 

| „Większość wędliniarzy zrzekło się tego handlu 
| I tylko trzech z nich otworzyło przepisowe 

e sklepy, a mianowicie: p. Pilipczyk przy ul. 
Kościelnej, p. Żyliński przy ul. Zamkowej i p. 

ienkiewicz przy ul. Korelickiej. 

Zakaz sprzedaży mięsa w straganach zwię 
kszy niewątpliwie frekwencję w sklepach, 
Aczkolwiek kupcy ci zaprzeczają temu 

„Wątpię — mówi jeden z nich. gdy mu na 
© zwróciłem uwagę — bo zakaz sprzedaży 

© jest przez straganiarzy Ściśle przestrzega- 

RY. W każdym prawie straganie i „stoliku* 
Znajdzie pan ukrytą w skrzyniach i skrytkach 
wieprzowinę, którą oni sprzedają konkurując 
“Rami, korzystając z tego, że nie płacą ta- 

kich jak my podatków i wieprze biją sami* 
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Możliwe, ale starostwo nie jest pobłażli- 
WE W takich wypadkach Miejmy nadzieję, że 

i policją pędzie za tem bardziej śledziła, bo 
zatrucją się taką domową kiełbasą były tu 

dość Częste. w. 
| 

| Obozy harcerskie w Nowogródczyźnie 

Zaroiły się okolice Nowogródka ziełonemi 
Udzikami. Z dalekich krańców Polski przy- 

były młode drużyny wesołych skrzatów i roz 
biwszy obozy na zielonych polankach wśród 

ZyWicznych lasów Nowogródczyzny, używają 

NA całego. Więc w Litówce gdzie niedawno 
odbył się obóz łuczniczy, a potem w Zbójsku 

2 Majestatycznie plynącym Niemnem osia- 

dła drużyna hufca rybnickiego ze Śląska i w 

t młode płuca pełne dymów fabrycznych z za- 
+ Wytem wciąga balsamiczne powietrze szpil 

kowych lasów nadniemeńskich, napełniając 

całą okolicę radośćią swych śpiewów i mowy 
wardej, jak doła górnika, wydobywającego z 

głębi ziemi czarne djamenty. й 

ž obok Nowogródka w Horodziłówce 
PB Bekkerów, w miejscu niezwykle malowni 

CZEM rozbiła obóz drużyna harcerska im. Bar 
toszą Głowackiego z Milanówka, napełnia jąc 
WSZystko swą niefrasobliwą werwą i nieopi- 

sanym humorem młodości. W czasie ogniska 

Wieczornego Ściągają zewsząd mieszkańcy 
okoliczni, chcąc się przyjrzeć, jak to młodzi 
Się bawią i uczą, baraszkują i zaprawiają się 

© przyszłego życia. J. 

  

Nowogródek bez wody. 

ka. Jedną z największych bolączek Nowogród 
+» © czem przekonać się może każdy kto 

rej 8 kilka tu dni pobędzie, jest brak dob 
wępz Śdlanej wody. I to cały rok. Obecnie 
s e przewlekającej się posuchy sytuacja 

ainieniłą się zasadniczo na gorsze tąk że po- 

ży a. Wody w studniach nowogródzkich obni- 

jenejć w sposób poprostu zastraszający. Nie 

dzą Mokrotnie trzeba po wodę chodzić bar- 
ne gry śleko, kilometr i więcej, gdyż oklicz- 
nych gnie już we wczesnych godzinach ran- 
zrozunzj zupełnie wyczerpane. Stan ten budzi 

wokas obawy wobec możności pożaru, 
€C lata jest rzeczą niewykluczoną. J. 

Uwadze władz policy jno-sanitarnych. 

Przechodnie ulicy Bazyljańskiej są świad 
kami stałych zanieczyszczeń ulicy przez mie- 
szkańców posesyj Nr. 24, 26 i innych, którzy 
wszelki brud i pomyje zlewają wprost do 
„magistrackiego“ rynsztoku i na ulicę. 

Z uwagi, że obok (o kilka metrów) mie- 
Ści się studnia i że zanieczyszczanie rynszto- 
ku (zwłaszcza w dnie upalne) powoduje nie 
miłą woń — pożądana jest interwencja „od- 

nośnych władz. Iw. 

  

Co na to władze nadzorcze? 

Kwestja wynajęcia nowych i odrestauro- 
wania starych lokali szkół powszechnych w 
Nowogródku nie przestaje absorbować miesz 
kańców tego miasta, a zwłaszcza rodziców 
uczącej się dziatwy. O tem pisaliśmy już: 
niejednokrotnie, przedstawiając  opłakany 
stan lokali dostarczanych przez Magistrat 
dla szkół powszechnych, o które prawie wca 
le nie dba tłumacząc się rzekomym brakiem 
na ten cel funduszów. 

Tym parawanem Magistrat zasłania się nie 
od dzisiaj. Bo i wówczas, kiedy były środki 
ku temu, o budowaniu szkoły nikt tam nie 
myślał i wyrzucano pieniądze na inne, mniej 
ważne a kosztowne, inwestycje. 

Także i przy sporządzaniu obecnego pre- 
liminarza, budżet publicznych szkół powsze 
chnych ograniczony został do minimum, na- 
tomiast na subwencje dla szkół prywatnych 
preliminowano tysiące. 

Nie negując bynajmniej potrzeby subsyd 
jowania tych szkół, pragnę tylko zwrócić 
uwagę, że ta pomoc Magistratu może i powin 
na mieć miejsce dopiero po zaspokojeniu 
potrzeb publicznych szkół powszechnych. do 
czego magistrat zobowiązany jest mocą istnie 
jących ustaw. х 

Może więc władze nadzorcze wezmą pod 
uwagę te okoliczności przy zatwierdzeniu 
miejskiego preliminarza. Iw. 

  

Egzekucja podatków miejskich. 

Wpływy podatków miejskich znacznie się 
zmniejszyły. Magistrat, licząc się z sytuacją 
obywateli miasta, ściągając podatki, stara się 
w miarę możności, ułatwić uiszczanie tychże, 
Rozkłada więc je na raty i prolonguje licy 
tacje zajętych ruchomości, które przeważnie 
są wykupywane przez płatników przed licy- 
tacją. 

Jaka będzie cena zbóż? 

Tegoroczny urodzaj zbóż zapowiada się 
w Nowogródczyźnie naogół dobrze. 

Niektórzy rolnicy, pragnąc wywiązać się 
ze swych terminowych zobowiązań płatni- 
czych, sprzedają żyto pa niu po 9—15 zł. za 
100 kg. 

Żniwa już się rozpoczęły. 

Zakup koni dla wojska. 

W roku bieżącym odbędzie się zakup ko- 
ni artyleryjskich do wojska, w wieku od 3 
do 6 lat. 

W| woj. nowogródzkiem zakup odbędzie 
się w następujących miejscowościach: 

Dnia 4 października w Skrzybowcach. 
Dnia 5 października w Lidz. 
Dnia 6 października w Juraciszkach. 
Dnia 7 października w Nowąjelni. 
Dnia 12 października w Baranowiczach. 
Dnia 13 października w. Horodzieju. 

Iw. 

Nowa plaga. 
Ostatnio na terenie Nowogródczyzny p 

częły się szerzyć kradz , dokonywane 
przez Cyganów którzy, włócząc się po wsiach 

kradną przedewszystkiem konie. W zwiuz- 
ku z tem miejscowe organa bezpieczeństwa 
przedsięwzięły odpowiednią akcję. 

Przed paru dniami zatrzymano 4 Cyganów 
na terenie pow. wołożyńskiego, włóczących 
się bez określonego celu. Przy zatrzymanych 
znaleziono sporo srebra stołowego oraz srebr 
nych przedmiotów, jak papierośnice i t. p. 
Zatrzymani Cyganie pochodzą z terenu po- 
wiatów wilejskiego i brasławskiego. (Pat). 

  

Ofiary ostatniej burzy. 
Podczas ostatniej burzy nad powiatem 

wołożyńskim uderzył piorun w dom Win 
centego Hałaburdy w miasteczku Wiśniewo 
Dom w jednej chwili stanął w płomieniach. 
Żona Hałaburdy zdołała się wyratować z 
płomieni, wyskazując oknem. Natomiast ra- 
żony piorunem Hałaburda zginął w płomie- 
niach. (Pat). 

Skutki niedbałej opieki nad dziećmi. 
WI dniu 19 lipca we wsi Staryna pow. no- 

wogródzkiego w domu gospodarza Hajduka 
Antoniego wybuchł pożar, wzniecony przez 

pozostawione bez dozoru dzieci Hajduka. 
Wiskutek pożaru, wynikłego w porze połud- 
niowej, spłonęło 8 domów mieszkalnych i 15 
stodół, Straty wynoszą około 20 tysięcy zł. 
(Pat). 

GHEE KOKY ZZ ZE RE OKEJ ZCZKA 

Humor. 
GORĄCZKA PODRÓŻY. 

Na dworcu kolejowym. 
— Przepraszam, czy ten pociąg odchodzi 

naprawdę do Karlsbadu, 

Zawiadowca: — Dyrekcja kolejowa, kon- 
duktorzy personel wagonu reustauracyjnego, 
maszynista i ja — jesteśmy tego zdania. 
Czy to panu wystarcza. 

(Pravo Lidu:. 
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< - * # Ма zdjęciu naszem widzimy uroczy krajobraz z okolic Jaremcza nad Prutem. 

  

0 udostępnienie zbiorów 
etnograficznych. 

Obecny sezon wycieczek krajozna 
wczych i turystycznych, zawadzają- 
cych, jakże często, i o nasze Wiłno. 
przypominać chyba powinien miejsco 
wym. działaczom naukowym ich obo: 
wiązki społeczne. A są one, niestety, 
już od lat kilku zaniedbane w takiej 
np. instytucji cieszącej się dużą nawet 
popularnością w Połsce, jaką jest wła 
śnie Wil. T-wo Przyjaciół Nauk, któ- 
re niedawno  Święciło uroczyście 
ćwierćwiecze swego istnienia... A prze 
cież badacze rzeczy ludowych chyba 
wiedzą cośniecoś o szacownych zbio” 
rach etnograficznych, stanowiących 
poważny dział naukowych kolekcyj 
T-wa P. N. 

Od lat kiłku (sie!) ten dział jest 
nie wiedzieć poco zamknięty. a nawet 
podobno wcale nieuporządkowany. 
Czas wielki ażeby te piękne kolekcje 
zbiorów litewskich, białoruskich, azja 

tyckich i t. d., kilimów, pasków (ios- 
tej) i innych tkanin, kolekcje nadzwy- 
czajne prząśnic (lentele), drewnia 
nych, figurynek (np. smutkielisów), 
różnych narzędzi zdobnych, pisanek, 
wycinanek i t. p. osobliwości powinny 
stale służyć nietylko dla pouczających 
studjów specjalistów, lecz i ku zwró- 
ceniu baczniejszej uwagi światłego o- 
gółu dobrej woli, mogącego przyczy” 
nić się do uratowania na wsi niejedne- 
go zabytku ludowego z rodzaju powyż 
szych. 

Nie wątpimy, że stan konserwacji 
tych rzeczy jest pomyślny, ale wątpi- 
my ażeby dalsze trzymanie w ukryciu 
działu etnograficznego zbiorów T-wa 
P. N. było wskazane i pozbawiało mi- 
łośników tak cennych ludowych pa- 
miątek okazji naukowych spostrze- 
żeń. Kiedyż ten stan nienormalny 
znajdzie swój kres?.. 

    

Algirdas. 

„PORT 
Z Wilna. 

R. K. S. „TUR“ — K. S. „DRUKARZ“ 

Mecz 0 mistrzostyo kl. B. 

W) niedzielę dnia 24 b. m. na boisku 

Makabi odbędzie się mecz o mistrzostwo ki. 

B. pomiędzy R. K. S. „Tur — K. S, „Dru- 

karz*. 

Początek meczu o godz. 2 p. p. 

W; razie zwycięstwa „Drukarza”, drużyna 

ta zdobywa mistrzostwo Wilna kl. B. i praw- 

dopodobnie spotka się z P. K. S.-em Lida, 

walcząc o wejście do kl. A. Wil. O. Z. P. N. 

4+TYGODNIOWY KURS ŻEGLARSKI DLA 
POCZĄTKUJĄCYCH NA JEZIORZE 

TROCKIEM. 

Okr. Ośrodek WF. Wilna z dniem 2 sier- 
pnia 1932 r. organizuje 4-tygodniowy kurs 
żeglarski dla początkujących na jeziorach 
trockich od dnia 3 sierpnia do 80 sierpnia 
1932 r. na warunkach następujących: 

1) Na kurs 54 przyjmowani kandydatki 

i kandydaci — 1) stowarzyszeni w klubach 

sportowych, org. P. W. i Łow. sport, 2) mło- 

dzieży szkolnej, 3) nauczycielstwa i letników 
z Trok, oraz niestowarzyszonych z Wilna. 

2) Kurs zostanie zakwaterowany .w Schro 
nisku Ligi M. i K. (kawatery Ośrodka), bez- 

płatnych, a jedynie trzeba przywieźć z sobą 

koc i prześcieradło, w wypadkach wyjątko- 
wych może zaopatrzyć tut. Ośrodek. 

3) Koszt wyżywienia ponosi każdy ucze- 
stnik kursu, które wynosi 1,50 — w kasyn e 
Schroniska dziennie od osoby. Prócz tego 
wpłacić musi tytułem wpisowego 10 zł. za 
cały kurs. Uczniowie i członkowie P. W. pła 
cą tylko 50 proc. wpisowego. Wpisowe i na 
wyżywienie wpłaca się w dniu przybycia na 

kurs. 

4) Zgłoszenia przyjmuje Ośrodek Wi F. 
do dnia 29 lipca 1982 r. do godz. 13 i prze- 

słać należy na adres: Śródlądowy Ośrodek 

Żeglarski w N. Trokach, Schronisko Lgi M. 
+ a 

5) Instruktorem żeglarstwa 
jest instr. przez P. Z. Z. 

6) Prócz żeglarstwa, uczestnicy przecho- 
dzą naukę pływania, wiosłowania, gry sport. 

delegowany 

"i całkowite przygotowanie do P, O. S. Od me 
których rodzai sportów uczestnicy mogą być 
zwolnieni, lecz nie od pływania i wioślarki. 

7) Każdy uczestnik i uczestniczka po zda- 
niu egzaminu z zakresu żeglarstwa i pły- 
wania otrzymuje świadectwo. 

Z Polski i ze świata. 
WYNIKI PIERWSZEGO DNIA MECZU 

O PUHAR DAVISA. 

PARYŻ, 22. 7. (Pat). W! pierwszym dniu 
meczu o puhar Davisa, w finale międzystre- 
fowym w grze pojedyńczej Cramm (Niemcy) 
przeciwko Shields (St. Zjedn.) wyniki są na 
stępujące: 7:5, 5:7, 6:4, 8:6. 

Walka z kryzysem. 
Od najniższych do najwyższych warstw 

1 ъ    naszego społeczeństwa, na ustach wszystkie 
daje się słyszeć słowo kryzys. Każdy z niepo 
kojem zadaje pytanie co dalej będzie? Każdy 
rad byłby przyczynić się choć w małej mie- 
rze do wałki z tą hydrą, która gospodarkę 
państwową toczy. Naszem zdaniem jedną z 

przyczyn pogłębienia: się kryzysu jest to, 
że społeczeństwo polskie nie docenia znacze 
nia szkół zawodowych. Mamy za dużo: dok- 
torów, adwokatów, inżynierów, filozofów, 
wogóle ludzi z wyższem wykształceniem gim 
nazjalnem, nie mamy natomiast dobrego ku- 
pca, przedsiębiorcy, administratora, uczciwe 
go fachowego urzędnika w samorządzie. Olb 
rzymie masy maturzystów gimnazjalnych z 
braku środków na kształcenie się powięk- 

szają liczne szeregi bezrobotnej inteligenc):, 
podczas gdy leży w zaniedbaniu dziedzina 
tak ważna dla państwa, jak. handel. — Dz'ś 
w Polsce handlem zajmuje się około 30 proc 
analfabetów, a na naszych ziemiach to do 95 
proc. handlarzy nie umie czytać. Do walki z 
kryzysem stanąć muszą więc w pierwszym 
rzędzie rodzice. Obecnie, kiedy zastanaw 'a- 
my się nad tem co robić z dzieckiem po 
skończonej szkole powszechnej, należy mieć 
na uwadze, że przez wybór zawodu dla dzie 

cka, albo do pogłębiania się kryzysu prz; 
czyniamy się, lub też skutecznie z nim wal- 

czymy. Rząd zrozumiał konieczność reorga- 
nizacji szkolnictwa i za wszelką cenę prze- 
forsował nową ustawę o szkolnictwie, która 
ma kolosalne znaczenie w obecnych czasach 
Intencją rządu jest, by młodzi poszła do 

szkół zawodowych. Chcąc przyjść z pomocą 
dla niezdecydowanych rodziców, co do %y- 
boru fachu dła ich dzieci — Dyrekcja Śred- 
niej Szkoły Hadlowej w Smorgoniach podaje 
cel i warunki kształcenia się w tutejszej 
Szkole. Celem Średniej Szkoły Handlowej w 
Smorgoniach jest przygotowanie dobrze wy- 
szkolonych pracowników w handlu, przems- 
śle, urzędach samorządowych, państwowych 
i spółdzielniach. W ciągu trzech lat Szkoła 
Handłowa w Smorgoniach przygotowuje ogól 
nie do spełnienia wymienionych czynności, 
zaś dla życzących w czwartym roku daje spe 
cjalizację w kierunku samorządowym, czyli 
kształci inteligentnych i dobrze fachowo 
przygotowanych pracowników w samorzą- 
dzie miejskim, powiatowym i gminnym. Do- 
godność kształcenia się w Średniej Szkole 
Handlowej w Smorgoniach polega na term, 
że mniej zamożni mogą z powodzeniem po 
trzechletniem kształceniem się odejść, do waz 

sztatu pracy, a więcej zamożni jeszcze je- 
den rok specjaiizują się. Szkoła jest zakła 
dem średnim i uzyskanie świadectwa ukoń 
czenia po 3 latach daje prawo do uzyskania 
H kat. urzędników państwowych, uzyskanie 
świadectwa po 4 latach daje prawo wstępu 
do podchorążówki i znaczne uprawnienia w 

państwowej służbie cywilnej. Szkoła korzy- 
sta z wszystkich uprawnień szkół państwo- 
wych tego typu. Za urzędników państwo- 
wych zwraca czesne skarb państwa. Czesne 
wynosi 25 zł. miesięcznie. Dziatwa niezamoż 
nych rodziców korzysta ze znacznych ulg. — 
Najważniejszym czynnikiem, jaki przemawia 
za kształceniem dziatwy w Średniej Szkole 
Handlowej w Smorgoniagh, jest to, że utrzy 
manie kosztuje najmniej z całej Polski. Dob 
re utrzymanie z opraniem i mieszkaniem w 
internacie lub kwaterach wskazanych przez 
Szkołę kosztuje zaledwie od 30 do 45 zł. 
miesięcznie. Szkoła jest wyposażona w pier 
wszorzędnie urządzone budynki duży ogród 
owocowy i warzywny. nowoczesne urządze- 
nie. Kandydaci i kandydatki są przyjmowani 
w wieku od 14 do 17 lat po ukończeniu 7 
oddziałów szkoły powszechnej lub 3 klas 
gimnazjum. Wszelkich informacyj udziela 
Kancełarja Szkoły zamiejscowi muszą dołą 
czyć znaczek na odpowiedź. 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— S$zampańska farsa — „Fłorette et Pa- 
tapon*. Dziś w sobotę dnia 23 lipca o godz. 
8 minut 15 po raz 5 w Teatrze Letnim arcy- 
wesoła, szampańska farsa „Fłorette et Pata 
pon*, która gromadzi tłumy widzów. 

Żywe kalejdoskopowe tempo akcji (p. 
Grelichowska, Szurszewska, Ciecierski, Gliń- 
ski, Dejunowicz i inni) wróży wyjątkowe po 
wodzenie tej farsie. 

Jutro w niedzielę dnia 24 b. m. o godz. 
8,15 wiecz. „Florette et Patapon“ 

— Popołudniówka niedzielna w Ogrodzie 

Bernardyńskim. W niedzielę dnia 24 b. m. 
o godz. 4 p. p. ostatni raz jako popołudniów 
ka po cenach zniżonych arcyucieszny wode- 
wil muzyczny — „Polacy w Ameryce", który 
osiągnął rekordowe powodzenie (31 przedsta 
wień) 

— „Liehwa mieszkaniowa“ G. B. „Shaw'a. 
Dziś w sobotę dnia 23 b..m o godz. 8 min. 
15 w Lutni po raz 2 wyborna sztuka G. B. 
Shaw'a p. t. „Lichwa mieszkaniowa”. Wolny 
od takiego efekciarstwa genjalny autor an- 
gielski umie w sposób pozornie lekki i łatwy 
dotrzeć do świadomości widza, szczepiąc mu 
głęboką wiedzą o życiu i propagagując po- 

stęp. Obsadę sztuki stanowią p. p. Wyrzy- 
kowski, Karpiński, Skolimowski, . Marecka, 
Bielecki, Pawłowska, Domańska i inni. 

Reżyserja dyr. M. Szpakiewicza, dekorac- 
ja według projektów W. Makojnika. 

W) niedzielę dnia 24 b. m. o godz. 8 min. 
15 „Lichwa mieszkaniowa“ po raz 3. 

— Park Żeligowskiego, Dziś Koncert mu- 
zyki wschodniej pod dyr. prof. Walerego 
Bierdiajewa z udziałem solistów: Izabeli 
Lwow (sopran) i Albert Katz (wiolonczela). 

Wejście tylko 40 gr. Początek o godz. 
8.15 wiecz. 

— Cyrk Staniewskich. Dziś 2 przedstawie- 
nia o godz. 4 pp. i 8.30 wieczorem. Na przed 
stawienie dzienne ceny zniżone. 
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NA WILEŃSKIM BRUKU 
  

Aresztowanie jubilera-pasera 
pod zarzutem kupienia skradzionej w kościele komajskim 

monstrancji. 
Wezoraj aresztowano w Wilnie niejakiego 

Fajwela Szmerkowicza właściciela sklepu ju- 
bilerskiego przy uliey Straszuna Nr. 1 i przy 
uliey Jatkowej pod zarzutem kupienia skra- 
dzionych w kościele przedmiotów. 
W kwietniu b. r. policja śledcza wojewó- 

dztwa wileńskiego zaalarmowana została wia 
domością o okradzeniu kościoła w Komajach 
Łupem złodziei stały się dwie puszki oraz 
droga monstrancja wartości ponad i500 zł. 

Wadrożcne dochodzenie policyjne nie do- 
prowadziło narazie do ujawnienia święto- 
kradeów. Dopiero teraz po upływie kiiku 
miesięcy, aresztowany został pod zarzutem 
popełnienia tej kradzieży niejaki Stanisław 
Wiolejto. 

W. czasie badania Wolejto przyznał się 
do pepełnienia świętokradztwa i oświadczył, 
iż skradzione w kościele komajskim rzeczy 
sprzedał w Wiilnie w jednym ze sklepów ju 

bilerskich przy ulicy Jatkowej. 
W: związku z tem aresztowanego šwieto- 

kradcę przewieziono w dniu wczorajszym 
pod eskortą policyjną do Wilna, aby wska- 
zał miejsce w którem spieniężył skradziene 
przedmioty. Wiezoraj z rana Wolejto pod do 
zorem wywiadowców wydziału śledczego 
przyszedł do sklepu jubilerskiego Szmerkowi 
ста przy ulicy Jatkowej i oświadczył, że w 
tym sklepie kupiono od niego skradzione 
rzeczy. W| sklepie Szmerkowicza oraz w jego 
tilji przy ulicy Straszuna przeprowadzono 
skrupulatną rewizję w czasie której znale- 
ziono część skradzionych przedmiołżów na- 
turalnie już  rozpiłowanych. Szmerkowiez 
twierdzi, że kupując u Wolejty rzeczy nie 
wiedział, że są one skradzione w kościeł». 

F. Szmerkowicza aresztowano i osadzo- 
no w areszcie policyjnym do dyspozycji pro 
kuratury. (e). 

Oszustwo. 
Wileńska polieja śledcza prowadzi obec- 

nie dochodzenie przeciwko niejakiemu Bo- 
lesławowi Pińskiemu. oskarżonemu 0 oszu- 
kańcze wyłudzanie pieniędzy od bezrobot- 
nych za rzekome udzielenie posad. 

Piński przybył niedawno do Wilna, po- 
dając się za przedstawiciela Modrzejow- 
skich zakładów Hutniczo-Górniezych w Kato 
wieachy, 

Jako przedstawiciel tej firmy począł on 
angażować pracowników, obiecując świetne 
jak na dzisiejsze kryzysowe czasy, warunki 

Otrzymujący posadę powinien był jednak 
wnieść kaucję. Między innymi został zaanga- 
żowany przęz Pińskiego niejaki Ludwik Ra- 
bak, który wpłacił mu ostatnie swoje 1400 
zł. Wynik był taki, że Rąbak posady nie 0- 
trzymał do dnia dzisiejszego, zaś wpłacone 
przez niego 1400 zł, kaucji przywłaszczył 
sobie Piński, który znikł z Wilna. Przypusz- 
czalnie znajduje się on obecnie w Katowi- 
cach. 

Ludwik Rąbak zameldował o swej szko- 
dzie policji, która wszezęła dochodzenie. 

Wyniki dochodzenia w sprawie rzekomego 
teroryzowania kupców przy ul. Wielkiej 

i Niemieckiej w Wilnie. 
We wczorajszym numerze „Kurjera* do- 

nosiliśmy już o tem, iż do policji wpłynął 
cały szereg skarg od kupców, posiadających 
sklepy Ronfekcyjne przy ulicy Wielkiej i 
Niemieckiej, że są oni teroryzowani przez 
grupę jakichś osobników, domagających się 
od nich pieniędzy i grożących w razie od- 
mowy pobiciem. Charakterystyczne jest, iż 
wszystkie doniesienia, za wyjątkiem zameldo 
wania właścicielik sklepu konfekeyjnego p. 

Imbryk, o czem donosiliśmy już wczoraj, 
są anonimowe. 

wania właścicielki sklepu konfekcyjnego p. 
Imbryk, że kupcy obawiają się zemsty ze 
strony terorystów i dlatego nie chcą poda- 
wać swych nazwisk. 

Policja śledcza prowadzi w tej sprawie 
energiczne dochodzenie celem zlikwidowania 
bandy o ile taką istnienie. (e). 

Niebezpieczne sufity w wileńskiej 
Kasie Chorych. 

Dnia 21 b. m. w czasie urzędowania w po 
koju nr. 7 lokalu Kasy Chorych przy ulicy 
Św. Magdaleny nr. 4 zawaliła się nagle część 
sufitu na przestrzeni blisko dwóch metr. 
Spadającemi odłamkami tynku znacznej gru 
bości zostały poranione pracujące w tym po 
koju maszynistki p. p. Eugenja Konopko i 
Stefanja Okeszko. Rannym maszynistkom 
udzielono pierwszej pomocy !ekarskiej na 
miejscu, poczem przewieziono do szpitala. 
Odłamki tynku uszkodziły także dwie maszy, 
ny do pisania, 

O wypadku powiadomiono policję, która 

wszczęła dochodzenie celem ustalenia przy- 
czyny katastrofy. Przeprowadzone dochodze 
nie wykazało, iż na drugiem piętrze nad ło- 
kalem Kasy Chorych przeprowadzany jest 0- 
becnie generalny remont. Od uderzeń w po- 
dłogę i ściany, w suficie lokalu Kasy Cho- 
rych utworzyły się głębokie rysy, tak że w 
pokojach nr. 4, 6 i 8 cały sufit może zawa- 
lić się. 

O katastrofie oraz © wynikach śledztwa 
3 komisarjat P. P. powiadomił Starostwo 
Grodzkie oraz wydział budowlany magistratu 
m. Wilna. (e). 

Walka między magistratem wileńskim 
i straganiarzami zaostrza się. 
Handlarze grożą zamknięciem straganów. 

Magistrat wileński wyznaczył stragania- 
==от tenutę dzierżawną nie dostosowaną do 
obecnych ciężkich kryzysowych warunków 
bytowania. To też straganiarze kilkakrotnie 
już interwenjowali w tej sprawie u miarodaj 
nych czynników miejskich, żądając zmniej- 
szenia tenuty dzierżawnej, Ponieważ inter- 

wencje te nie dały pozytywnego rezultatu, 
dowiadujemy się, że straganiarze rynków i 
hali miejskiej postanowiłi solidarnie zam- 
knąć swe stragany © ile Magistrat nadal 
ujierać się będzie przy dotychczasowej tenu- 
cie. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 23 lipca 1932 r. 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien 
ny. 15.16: Muzyka z płyt. 15,25: Kom. mel. 
15,20: Wiiadomości wojskowe. 15,40: Słucho 
wisko dla dzieci. 16,05: Tańce i piosenki pol 
skie (płyty). 17,00: Koncert. 18,00: „Orlątkų 
w pamięci. Warszawy* — odcz. 18,30: Mu- 
zyka tan. 19,15: Tygodnik literacki. 19,30: 
Program na niedzielę. 19,35: Prasowy dzien 
nik radjowy. 19,45: „Fabryki baniek z myd- 
la“ — felj. 20,00: Koncert. 21,00: Feljeton 
literacki. 21,15: О. C. Koncertu. 21,50: Kom 
22,05: Koncert Chopinowski. 22,40: Wiadomo 
ści sportowe. 22,50: Muz. tan. 

NIEDZIELA, DNIA 24 LIPCA 1932 R. 

9.40: Transm. uroczystości z Augustowa. 
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. met. 12.11: 
Koncert. 12.55: „Praca kobiety a jej mac'e- 
rzyństwo* odczyt. 13.16: Koncert. 14.10: 
„Człowiek i mucha* — odczyt. 14.15: Muzy- 

„Samodzielna lustracja w zespole” 
Koncert. 15.05: „Wyka zimowa 

jako dobra najwcześniejsza pasza* — od- 
15.25: Koncert. 16.05: Aud. dla dzieci. 
Audycja popularna — melodje ludowe. 

17.00: Koncert. 18.00: Przyroda w twórczości 
Dygasińskiego — odczyt. 18.20: Muzyka ia- 
neczna. 19.15: „Skrzynka pocztowa Nr. 211". 
19.25: Program dzienny. 19.50: Skrzynka te- 
chniczna. 19.50: Rozmaitości. 20.00: Koncert 
20.45: Kwadrans literacki. 21.00: Koncert. 
21.50:Komunikaty. 21.56: Wil. kom. sporto- 
wy. 21.56: Komunikaty. 22.00: Myzyka ta- 
neczna. 22.40: Komunikaty. 22.50: Muzyka 
taneczna. ' 

      

   

LOTERJA FANTOWA Т. 6. $ 
Towarzystwo Gniazd Sierocych w poro- 

zumieniu ze Związkiem Pocztowców rozes- 
łało oko.o 20,000 odezw imiennie zaadreso- 
wanych (z podwójną ilością czeków) na P. 
K. O. (a 130,000 takichże odezw (z podwónją 
ilością czeków) rozdało ludziom ofiarnym 
za pośrednictwem listonoszów i według *ch 
uznania. Do odezw załączone było sprawoz 
danie z działalności TGS. 

A chcąc pobudzić ofiarność społeczeństwa 
Towarzystwo przeznaczy.o piękne i cenne 
premja do rozlosowania. wśród wszystkich, 
kto w terminie od 6 czerwca do dnia ciągnie 
nia III klasy loterji państwowej złożył do 
PKO. datek Towarzystwa. 

Mimo to wszystko rezultat dla TGS, wy- 
padł fatalnie. Napłynęło zaledwie 3169 ofiar 
na ogólną sumę 5.391 zł. 32 gr. A że kosztów 
miało Towarzystwo około 9,000 zł. przeto 
impreza ta zamiast zysku dała straty okołp 
4000 zł. 

Zgodnie z podanym w odezwach planem 
tej loterji TGS. zazębionej o loterję państwo 
wą, wyznaczone przez TGS. premja, a mia- 
nowicie dwa obrazy oraz rower przypadły 
ofiarodawcom, których datki w księdze kon- 
troli TGS. wpisane zostały pod Nr. 917, Nr. 
1917, Nr. 2917, — a to z racji że główna 
wygrana loterji państwowej w ciągneniu III 
klasy padła na Nr. 102917. 

Szczęśliwym losem obdarzeni są: Jerzy 
Szpakowski, mieszkaniec wsi Rzesza koło 
Wiilna; ofiara jego jest zapisana w TGS. pod 
Nr. 917. Cecylja Jakimiee, mieszkanka z Su 
chej koło Żywca, ulica Mickiewicza 24, — 
ofiara jej zapisana jest w księdze TGS. pod 
Nr. 1917. Kazimierz Łęcki, z Dobrosławka, 
pow. Pińskiego; — ofiara jego zapisana jest 
pod Nr. 2917. 

„Tas R EI T EDI iai i NS IR KR TS 

Grzechotnik w roli hypnotyzera. 

    

  
Pewnemu fotografowi amerykańskiemu udało się uchwycić na płytę fo- 
tograficzną w stanie Texas (Ameryka Półn.) niezwykle rzadki obrazek, 

a mianowicie hypnotyzowanie kury przez grzechotnika. 
Na zdjęciu naszem widzimy grzechotnika, gotowego do skoku, hypnoty- 

zującego kurę, która za chwilę padnie ofiarą jadowitego węża.                               

1-
2 

 



Dxiś: Teofila. 

Jutro: Krystyny. 

  

Wschód słońca — g. 3 m. 14 

Zachód « —e  7m.35 

  

Spostrzożocia Zakładu Katooroitgii w $. & 

w Wiłaie z dnia 22/VII — 1522 rek. 

Ciśnienie średnie w milimotrazku 757 

Teišperutura średnie == 210 С. 

“ majwyższe: -|- 239 C 

a aajmiżcza: Ą- 127 С. 

Opad: 

Wiatr: północno-wschodni. 

fendencja: bez zmian. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA. 
— Trudności z pożyczką zagrani- 

czną. W dniu wczorajszym obradował 
Magistrat nad sprawą ewentualnego 
zaciągnięcia pożyczki zagranicznej w 
jednym z banków szwajcarskich. W 
konferencji udział wzięli przedstawi- 
ciele Arbonu, przybyli z Warszawy. 
Narady do powzięcia konkretnej de- 
cyzji nie doprowadziły. W sprawie tej 
w dniu dzisiejszym odbędzie się po- 
wtórna narada. 

— Konwent Senjorów obradować 
będzie w sprawie ławnika Łokucjew- 
skiego. W| numerze wczorajszym do- 
nośiliśmy, że prezydent dr. Maleszew- 
ski dwukrotnie już zwoływał posiedze 
nie Konwentu Seńjorów dla wyjaśnie 

Ceny nie zmienione: od 40 gr. — DZIŚ! 
Dźwięk. Kino - Teatr | Triumfalne arcydzieło, za którem szaleje cały 

"RI Е + św;  Wszechówiatowa atrąkcjal —  Genjalny 
HE L 10 S w swoim ost.    

Wileżska 38, tel. 9-26 | a kówcu 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel.'15-28 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Xiaika 47, tei. 15-41, | zzoczej ALI    

RZESI 
Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
al. Wielka 42, tel. 5-28 

prawnym zdobyw. 
serc niewieścich 
ży* Paryża.   

światła wielkiego miasta, 
| wszystkich czasów! Nad program. Rapsodja 

Dziši Dawno niewida.” ulubie- 
nica, śliczna gwiazda ekranu 

— CENY od 25 gr. — 
DZIŚ! Przepiękna 
operetka filmowa p. t. 

Doskonałe dodatki dźwiękowe, 

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

Ned program: Nadzwycz. dodatek rysunkowy Miki w zalotach. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne od godz. 2-ej. 

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

Adolfem Menjou 
piewl Muzyka! Tańce! Humoxl 

NIKA 
nia aktualnej obecnie sprawy zawie- 
szononego w urzędowaniu ławnika 
Łokucjewskiego. Oba posiedzenia do 
skutku nie doszły. Obecnie, jak się do 
wiadujemy, na dzień 26 b. m. w spra- 
wie tej zwołane zostało po raz trzeci 
posiedzenie Konwentu Senjorów. 

— 70 ofiar zbyt wysokiego wymia 
ru podatku. Już kilkakrotnie pisaliś- 
my, o bolączkach rzeźników-straga- 
niarzy, których egzystencję podrywa 
zbyt wysoki wymiar podatku obroto- 
wego. Interwencje rzeźników w Izbie 
Skarbowej nie dały pozytywnego re- 
zultatu. Skutki nie kazały na siebie 
długo czekać, ostatnio zlikwidowało 
się 70 straganów. Inni rzeźnicy noszą 
się również z zamiarem zrezygnowa- 
nia ze swych warsztatów pracy. 

— Wszystkie tereny mają być u- 
znane za budowlane. Na najbliższe po 
siedzenie Rady Miejskiej Magistrat 
przyszykował wniosek uznania wszy- 
stkich terenów, położonych w obrębie 
m. Wilna na tereny budowlane. 

— Oddanie do użytku nowej rozdzielni i 
usprawnienie funkcjonowania linij elektrycz 
nych Trwające od szeregu miesięcy prace nad 
budową nowej rozdzielni w elektrowni miej 
skiej zostały przed kilku dniami zakończone 
Z dniem 21 b. m. rozpoczęła elektrownia 
przyłączanie i uruchomianie nowej rozdziel- 
ni. Dzielnica Zwierzyniec i ulica Kalwaryj- 
ska otrzymała wieczorem tegoż dnia prąd 
z nowych urządzeń. Wi dniu wczorajszym 
przyłączona zostałą dzielnica  przylęgająca 
do Antokola, Przylączenie do nowej rozdziel 

w arcy- 
filmie Ewelina Holt 

ŻNIWIARKI 

KU. RE R 

ni centrum miasta uskuteczni się od dnia 1 
sierpnia. 

Zaznaczyć należy że nowe urządzenia 
działają sprawnie i bez zarzutu. Przez bud» 
wę nowej rozdzielni zagwarantowane zostało 
miastu szybkie i sprawne funkcjonowanie 
linij elektrycznych. 

możenie oświetlenia elektrycznego 
Dowiadujemy się że przygotowania do elek- 
tryfikacji ulicy Mickiewicza i ulic przyleg- 

łych dobiegają końca. Z nowoustawionej bud 
ki przy zbiegu ulicy Piekiełko i J. Jasińskie- 
go będą wyprowadzone kable dla wzmocnie- 
ni oświetlenia na odcinku ulicy Mickiewicza 
od 3 Maja do mostu Zwierzynieckiego. Jedno 
cześnie przebudowaniu i usprawnieniu uleg- 
ną linje powietrzne zasilające w prąd elek- 
tryczny ulice: Portową Styczniową i Stromą 

Roboty rozpoczęte zostaną w pierwszych 
dniach sierpnia. 

— 70 nowych abonentów elektrowni miej 
skiej. Istniejąca przy ulicy Kijowskiej pry- 
watna elektrownia Kremera ma ulec w naj- 
bliższym czasie likwidacji. 70 abonentów tej 
elektrowni zostanie przyłączonych do „ieci 
miejskiej. 

Z POCZTY. 
— Połączenie telefoniczne między Pol- 

ską a Egiptem. Z dniem 21 lipca r. b. wpro- 
wadzono ruch telefoniczny między Polską 
i Egiptem. Z polskiej strony dopuszcza się 
Wilno, Wiarszawę, Bielsko, Bydgoszcz, Gdy 
nię, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź i Po- 
znań, z egipskiej strony: Aleksandrję i Kar 
Opłata za trzyminutową rozmowę zwykłą 
między Polską a Egiptem wynosi 137 fr. 
50 cent. 

RÓŻNE. 
— Stan ehorób zakaźnych. Ostatnie ze- 

stawienie wydziału zdrowia nie notuje już 
wypadków zasłabnięć na tyfus plamisty, któ 
ry jeszcze tak niedawno szerzył się na te- 
renie powiatów w sposób zastraszający. Z 
innych chorób zakaźnych zanotowano kl- 
kadziesiąt wypadków jaglicy na którą z u- 
wagi na jej udzielający się charakter zwró- 
cono szczególną uwagę, przez zastosowarje 
odpowiednich środków zańadczych. Zestawie- 
nie tygodniowe wykazuje ponadto 11 zasłab- 
nięć na odrę i 10 na płonicę. 

wzbudził zachwyt całej kuli ziemskiej! Najpotężniejsza komedja 
Liszta. Początek o g. 4-ej. Na |-szy seane ceny zniżone. 

BEZBRONNE DZIEWCZĘ 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe Ceny: Parter 30 gr. Balkon 60 gr. 

Musisz być moją 
niewysłow. sympat. ROGERA TREVILLĖ ; gwiazdora hum. franc. LUCIEN BAROUX! 

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

na wszyst- 

kie seanse 

Cudowny śpiew! — Czarująca muzyka! — 
Efektowne tańce! — Wszystko na tle art, 
gry znakomitych gwiazd film. uwodzic. 

  

  

z niezrównanym, dy- 
styngowanym, niepo- 

Akcja toczy się: Z początku u stóp paramid 

CENY od 30 gr. 

Ww 

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. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 7 rewiru, 

zamieszkały w Wilnie, przy ulicy Połockiej 14, m. 3, 
zgodnie z art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 
29 lipcą 1932 r. od godz. 10-ej rano, w Wilnie przy 
ulicy Rudnickiej 14—9, odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji publicznej majątku ruchomego, należącego de 
Mejłacha Gilelsa, składającego się z mebli i samo- 
waru, oszacowanego na sumę 450 zł. na zaspokojenie 
pretensji Spółdzielczego Banku Związku Kupców 
i Przemysłowców w Wilnie. 

  

  

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

poleca r 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna ||-a. 

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

ustępstwo. 

Do wynajęcia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

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

nach urzędowych. 

dowód oso- 
Zgu * bisty wyda- 
ny w !926 r. przez Star. 
Grodzkie w Wilnie na im. 
Hirsza Szwarcberga, oraz 
zawod. prawo jazdy sa- 
mochodowsj Nr. 2008 — 

  

  

ы 569/V1 Komornik Sądowy A. Uszyński. unieważnia się. 

EE amr A 

= PISMO CODZIENNE 

E Kurjer Wileński 

  

Niezależny Organ Demokratyczny 

Wilno, Jagieliońska 3. 
Redakcja — tel. 79 

Administrącja — tel. 99 

  

   
  

Dr. GINSBERG | Do egzaminów 
ehoroby skórne, wene 
туслпе | moczopłciowe 

Wileńska 3 tel. 567, 
od godz. 8—1 i 4>—s, 
  

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 95—1 i 4—8 
ZMP. 

  

Akuszerka 

Marja Laknėjoji 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852 

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowską 

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

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

francuskiego i łaciny. 
Dowiedzieć się: Antokol- 
ska 8-a, m. 2, od 3—4 pp. 

  

    

wstępnych, 
które odbędą się we 
wrześniu w Państwowej 

Szkole Technicznej 
przygotowuje zespół na- 
uczycieli specjalistów: 

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

KAWIARNIA 

„ŠWITEZIANKA“ 
Wilno, Wileńska 9, 

Smaczne i obfite obiady 
na maśle, śniadania i 
kolacje. Potrawy jarskie 

  

  

Restaur. „Ziemiafska“ 
podaje do wiadomości, iż 
wydaje smaczne obiady 
i kolacje po cenach zniż. 
Podczas obiadu i kolacji 
przygrywa trio. Gabinety. 
Czynna do 3 w nocy. 

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX'** 

Kalwaryjska 11, 
poleca pierwszorzędną ro- 
botę po cenach zniżonych 

Proszę się przekonać. 

Zakład Fryzjerski 
„STANISŁĄW'' 

ul. Raduńska 22 
Salon męski i damski. 

Farbowanie włosów. 

reperuję s s 
Pianina 125“ 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

Poszukuję pracy 
konduktora autobusowe- 
go, złożę kaucję. Oferty 

  

  

    

proszę składać w Adm. 
„Kurjera Wileńsk.* sub 

„Autobus“ 

Pismo nasze dziš czyta každy obywatel nie- OKAZYJNIE i 

tylko na Wileńszczyźnie, ale w całej Polsce i za- sprzedajesię 
granicą, więc ogłaszaj się tylko w niem, a kli- dębowa sypialnia, kre- 
3 dens, lustro, salonowe 
jentelę napewno zyskasz. miebde 11 ia LE 

rzeczy — bardzo tanio 
"i O J rgĘĘ Arsenalska 6—10 

Po 

WIRGIL MARKHAM. 6 

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Czy to miał być koniec historji? 
Po dwóch tygodniąch czekania otrzy- 
małam z poczty trzecią przesyłkę, za- 
wierającą tylko jeden całkowity list 
i dwa fragmenty. Ale w kopercie mie- 
Ściła się jeszcze kartka, na której wid 
niały następujące słowa pisane atra- 
mentem, drukowanemi literami: 

„Naczelniku, wiem, że czytasz te 
listy. Czytaj dalej. Znasz mnie", 

W następstwie tego oznajmienia 
przeprowadziłem Śledztwo, poczyna: 
jąc od mojej gospodyni, Albertowej, 
ale nie dowiedziałem się, kto i w ja- 
ki sposób śledził moje ruchy. 

Ostatnie trzy listy różniły się zna- 
cznie od poprzednich. Papier był bia- 
ły, pismo bardziej wyrobione, mar- 
gines prosty i ortografja poprawniej: 
sza. Sądzę z tych danych musiały one 
być pisane najmniej w dwa lata po 
tamtych. 

Pierwszy tragment miał następują 
ce brzmienie: 

..taka radość, że wróciłeś, Zdaje 
mi się, że wcale nie wyjeżdżałeś, Do- 
mek lalek jest taki sam, iak był, Nikt 
do niego nie zaglądał, nikt nie po- 
psuł, Te same spacery i wycieczki i 
my tacy sami. Oboje jesteśmy bardzo 
młodzi. Dubrosky. Lata nas nie zmie- 
nią. Ty przedtem byłeś starszy, a 
teraz przestałeś się starzeć i to wszyst 
ko. Tak, jesteś tym samym starym pi- 
ratem, który woził mnie po wybrzeżu 
i po Zatoce Mordu i tyle razy urato- 
wał. Zostaniesz piratem na zawsze. 
Dzięki bogom, że mama jeszcze w No- 
wym Jorku i nie ukazała się dotąd 
na widowni. Ciężko będzie z nią wy- 
trzymać, gdy się dowie, że wróciłeś. 
Biedaczka! Swoją drogą takiej osobie 
trudno żyć na Świecie. Żał mi jej, ale 
jeżeli... 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

  

Drugi fragment: 
„„„wierny pirackiej žylce. Co to 

byla za zazbawa z chowaniem naszego 
skarbu, tego skarbu, który zbierałeś 
po całym Świecie. Niektóre szklane 
klejnoty wyglądały zupełnie jak pra- 
wdziwe. A te wielkie czarne grosze 
mogłyby ujść za pobrudzone dublony. 
Sprytnie obmyśliłeś kryjówkę, tak 
bezpieczną, że nikt jej nie znajdzie, 
chyba przez ziemię, powietrze i wodę. 
Jestem pewna, że nikt jej nie znaj- 
dzie do końca Świata. Ale mój Du- 

brosky jest mądry i taki dobry, jak 
mądry. Wiesz, czasami wolałabym, 
żebyś nie był dla mnie taki dobry. 
Jak w tę księżycową noc, kiedy mgła 
spadła tak nagle, że o mało mnie nie 
zgubiłeś. Nigdy nie zdawałam sobie 

„sprawy, że te skały są takie strome. 
Tak odważnie pomogłeś mi zejść, a 
potem mogę powiedzieć, umyłeś ręce, 
jak Piłat, Wiem, że gdybym była inną 
kobietą, nie postąpiłbyś tak obelży- 
wie grzecznie. Jutro przyjeżdża mama 
i nie mam pojęcia, co to będzie...* 

Ostatni list był cały: 
„Drogi mój Dubrosky! Daruj mi 

niewyraźne pismo, ale płakałam. 
Wiem, że jestem niemądra. Ale znów 

z 
EE AT   
    Wilnie. ) 5 

I LEN WS kąd 
  

Huculska sztuka ludowa. 

  
Huculska sztuka ludowa posiada zupełnie 
odrębny, swoisty charakter ; styl. Próbką 
tego jest oryginalny krzyż przydrożny w 
Żabiej Słupiejce. przedstawiony na naszej 

ilustracji. 

  

     

WYPĄDKI i KRADZIEŻE 
W. WILNIE. 

KRADZIEŻ MIĘSA ZE SZPITALA 
Ubiegłej nocy złodzieje przedostak się, 

do piwnicy szpitala wojskowego na Anto- 
kolu skąd skradli 33 kil. mięsa ogólnej war 
tości 67 zł. (c). 

PRZYJEZDNA Z BRZEŚCIA SZUKAŁA 
-. ŚMIERCI W. WILNIE. 

Wiczoraj w gądzinach popofudniowych 
na klatce schodowej domu nr. 1 przy ulicy 
Szopena znaleziono jakąś młodą dziewezynę 
z oznakami zatrucia się. Na miejsce wypad- 
ku zawezwano pogotowie ratunkowe, które 
przewiozto samobójezynię do szpitala Sa- 
wiez. W! szpitalu stwierdzono iż jest to nie- 
jaka Mina Fajnsztejn lat 19 z Brześcia. Co 
pchnęło 19-letnie dziewczę do tak rozpaczli- 
wego kroku narazie niewiadomo, (e) 

ARESZTOWANIE PODEJRZANYCH 
OSOBNIKÓW. 

Ubiegłego wieczora zatrzymany został 
przez patrolującego policjanta na Górze Bou- 
fałłowej niejaki Nowik zamieszkały przy uli 
cy Straszuna 9, który miał przy sobie kilka 
proklamacyj komunistycznych. Osadzono go 
w areszcie. Dalsze dochodzenie trwa. 

Tegoż dnia zatrzymany został na terenie 
majątku Karolinka jakiś podejrzany osob- 
nik, który usiłował rzekomo okraść dom mie- 
szkolny właściciela majątku. Zatrzymanego 
osadzono w areszcie centralnym celem stwier 
dzenia tożsamości. (e). 

FATALNY SKOK P. SKOCZYKA. 

Do ambulatorjum pogotowia ratunkowego 
dostarczony został w dniu wczorajszym nie- 
jaki St. Skoczyk. który nurkujące w czasie 
kąpieli w Wilji uderzył głową o kamień, do 
znając poważnego uszkodzenia czoła. W: po- 
gotowiu udzielono mu pierwszej pomocy. 

OBŁAWA NA RYNKACH. 

Wiezoraj policja śledcza przeprowadziła 
cblawę na rynkach miejskich, gdzie w zwiaz 
ku z dniem jarmarcznym zebrało się kilku 
złodziei i oszustów rynkowych. Kilkanaście 
osób z zatrzymanych podczas obławy, osa- 
dono narazie w areszcie centralnym. (e) 

NIESUMIENNY INKASENT PRZYWŁASZ- 
CZYĆ MIAŁ PIENIĄDZE NA SZKODĘ 

„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO:. 

Do policji wpłynęło zameldowanie, iż 
niejaki Antoni Łukaszewicz, zamieszkały 
przy ulicy Antokolskiej nr. 72, pracujący w 
charakterze inkasenta w „Dzienniku Wileń- 
skim* miał przywłaszczyć na szkodę teg: 
pisma 300 zł. zainkasowanych od „Polski 
Agencji Reklamowej" w Poznaniu. Policja 
wszczęła dochodzenie. (e) 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Encyklopedja Wbojskowa, wyd. przez 

Tow. Wiedzy Wojsk. i Wojsk. Instytut Nau- 
kowc-Wydawniezy pod red. mjr. Ottona Las- 
kowskiego. Wyszedł zeszyt 16 i zawiera sło- 
wa od „Dwuwierstówka* do „Džwina“. Op- 
racowanie, jak wszystkich poprzednich ze 
szytów b. staranne. Zeszyt bogato ilusirowa.- 
ny w rysunki i mapki. 

    

wyruszasz w Świat, kiedy przywyk- 
łam do twojej obecności, a ja zostaję. 
Co ja teraz pocznę. Moją jedyną po- 
ciechą będzie domek lalek, no i wy- 
cieczki do ukrytego skarbu. Nie zdra- 
dzę go przed nikim i będę strzec jak 
oka w głowie! Dubrosky kochany, co 

ja pocznę? O, gdybyś mnie zabrał z 
sobą! Nie jestem za młoda, jak mó- 
wisz, Ale pojedziesz sam i twojemi 
kolczykami będą się bawić obce ko- 
biety w dalekich krajach i będziesz 
zabijał czas miłością. Sądzę, że ci się 
to znudzi, chociaż... nie mówię tego 
z doświądczenia. Naturalnie. 

Oznajmiłeś mi to w łagodnych sło- 
wach, ale i tak dziwię się, że nie upad- 
łam na lód. Nie ślizgam się teraz tak 
dobrze jak przed dwoma laty. Dobry 
jesteś, że poświęciłeś mi całe popo- 
łudnie, nasze ostatnie popołudnie, bo 
napewno ostatnie. 

Nie będę więcej się żalić. Nie mo- 
gę więcej powiedzieć nad to, że je- 
stem ciągle twoją małą dziewczynką 
i że zawsze nią pozostanę. 

Przypuszcam, że to znowu robota 
mamy. 

Twoja Pat.“ 

r. 166 (2408) 
  

  

Z OSTATNIEJ CHWILI 

GENEWA. 22.7, (Pat) — Przedpo- 
łudniowe posiedzenie komisji głównej 
konferencji rozbrojeniowej wypełni 
ła dyskusja nad poszczególnemi cz 
ciami rezolucji końcowej. Odnośnie 
czołgów komisja odrzuciła 26 głosami 

Ultimatum 
GENEWA. 22.7. (Pat) — Na popo- 

łudniowem posiedzeniu komisji głów 
nej rozpoczęło się skłądanie deklara- 
cyj końcowych. 

Bardzo ostrą i sensacyjną w swych 
konkluzjach deklarację złożył delegat 
niemiecki Nadolny. 

Nadolny przypomniał żądanie 
państw rozbrojonych, zmierzające do 
zmniejszenia zbrojeń do możliwie 
najmniejszego poziomu i do równości 
praw, to jest zastąpienia obecnego 

rozbrojenia jednostronnego przez sy- 
stem art. 8 paktu, zastosowany jedna- 
kowo do wszystkich państw. 

Poddawszy ostrej krytyce projekt 
rezolucji, Nadolny oświadczył. że de- 
legacja niemiecka nie może uważać 
rezolucji za wystarczającą, tem bar- 
dziej, że nie zawiera ona uznania za- 
sady równości praw, wobec czego 
rząd niemiecki polecił p. Nadolnemu 
oświadczyć: „Dalsza współpraca Nie- 
miee w pracach rozbrojeniowych jest 
możliwa tylko, jeżeli uznana zostanie 
równość praw. Jeżeli konferencja 
chciałaby stwarzać reguły i zasady roz 
brojenia powszechnego, wykluczając 
Niemcy i inne państwa od tych reguł 
i nakładając na nie wyjątkowy system 
dyskryminacyjny, tego rodzaju sy: 
stem byłby niezgodny z uczuciem ho- 
noru narodowego. Jednakże ten 
punkt widzenia nie został dotąd u- 
znany przez wszystkie państwa, Stwa 
rza to niepewność, która czyni, zda- 
niem rządu niemieckiego, niemożliwą 
wszęlką pracę pożyteczną. Jeżeli za” 
gadnienia te wymagają wyjaśnienia, 
rząd niemiecki gotów jest rozpocząć 
natychmiast negocjacje z państwami 
zainteresowanemi. Rząd niemiecki — 
kończy deklaracja — musi niemniej 
już dziś oświadczyć, że nie może się 
zobowiązać do kontynuowania współ- 
pracy na wypadek gdyby zadawalają: 

NA DALEKIM 
Strażnicy sowieccy ostrzelali 

TOKIO. 22. 7. (Pat). Strażnicy sowieccy 
ostrzelali dwa statki rybackie japońskie na 

  

KONFERENCJI ROZBROJENIOWEJ. 
przeciwko 6 poprawkę sowiecką., 
zmierzającą do całkowitego zniesienia 
czołgów. Ustęp, dotyczący wojny che- 
mieznej i bakterjologicznej, kontro- 
li i ograniczenia wydatków wojsko- 
wych został przyjęty bez dyskusji. 

niemieckie. 
ce załatwienie tego decydującego dla 
Niemiec punktu nie nastąpiło przed 
wznowieniem prace kontereneji*, 

Z deklaracji, złożonej przez p. Na- 
dolnego, wynika, że Niemcy grożą, iż 
nie powrócą na konferencję, jeżeli 
nie zostaną uwzględnione ich żądania 
równości praw. 

W dalszym ciągu posiedzenia prze 
mawiali m. in. sir John Simon i Her- 
riot, Simon w sposób stanowczy, choć 
pełen kurtuazji krytykował stanowi: 
sko delegacji niemieckiej i nagłe шу 
matywne wystąpienie w sprawie rów 
ności praw, zaznaczając że chwila jest 
nieodpowiednia dla wysuwania tej 
kwestji. 

Następnie zabrał głos Herriot, któ 
rego pierwsze wystąpienie w Genewie 
było dawno oczekiwane z wielkiem 
zainteresowanie, Wypełniona po brze- 
gi sala zgotowała przed i po jego mo* 
wie gorącą owację. Herriot ošwiad- 
czył, że delegacja francuska będzie gło 
sowała za rezolucją, mimo, iż nie za- 
dawala ona całkowicie ani jednego 
państwa, ale bez poświęceń trudno 
jest urzeczywistnić jakikolwiek ideał. 

Przeciwstawiając się żądaniom 
Nadolnego, Herriot oświadczył; że do- 
piero stworzenie istotnych gwarancyj 
bezpieczeństwa pozwoli rozwiązać pe 
wne kwestje polityczne, które inaczej 
nie mogą znaleźć rozwiązania. Gdy 
stworzona będzie organizacja między 
narodowa, zapewniająca każdemu bez 
pieczeństwo i nakładająca na wszyst- 
kich jednakowe obowiązki, załatwie” 
nie sprawy, poruszonej przez p. Na: 
dolnego i p. Apponyi'ego będzie zna- 
cznie ułatwione. 

Następnie przemawiali delegaci 
mniejszych państw. Znaczna ich wię: 
kszość zajęła to samo stanowisko, co 
Herriot i Simon. 

WSCHODZIE. 
2 japońskie statki rybackie. 
wybrzeżu zachodniem Kamezatki. Trzej Ja- 
pończyey odnieśli rany. 

Obawa ponownego konfliktu zbrojnego. 
PARYŻ, 22.7. (Pat). Agencja Rengo do- 

wiaduje się z miarodajnego źródła, że wła- 
dze chińskie liczą się z niebezpieczeństwem 
chińsko-japeńskiego konfliktu i wykazują 
wielkie zdenerwowanie. W: okolicach Pekinu 

i Tien-Tsimu panuje gorączkowa akcja zao- 
patrywania wojsk w broń i amunicję. Wzma 
cniany jest również stan liczebny wojsk. 
Wtydany został rozkaz obserwowania rucha 
wejsk japońskieh, 

Nowy zbrojny napad lappowców 
na dom ministra spraw wojskowych. 

HELSINGFORS. 22.7. (Pat) — Dom 
Lappo, hędący własnością ministra 

spraw wojskowych, który tam miesz: 
ka, był ponownie widownią zbrojnej 
napaści lappowców. Jednej z ostat- 
niech nocy pod dom podjechały z wiel 
ką szybkością dwa samochody, z któ- 
rych oddano Kilka salw rewolwero- 
wych w kierunku domu, Zaalarmowa- 
ne oddziały i posterunki policyjne za” 

trzymały nad ranem dwa samochody, 
których pasażerowie nie posiadali jed 
nak żadnej broni. Mimo to aresztowa 
no jednego z nich, byłego redaktora 
czasopisma |! appoweów pod nazwą 
„Aktivisti*, Aresztowanie to — jak 
donoszą — zwiększyło wzburzenie i 
wrogie nastroje w stosunku do oddz 
łów i władz policy jnych. 

Skazanie na Śmierć 
winnych zajścia w pow. liskim. 

PRZEMYŚL, 22.7. (Pat). W. piątek o godz. 
15 m. 10 ogłoszony został wyrok sądu do- 
raźnego w Sanoku w sparwie zajść w pow. 
liskim. Oskarżeni Wasyl Dunyk, Michał Ma- 
łecki, Pictr Madej uznani zostali winnymi 
rczruchów z $ 73 U. K. i zbrodni z art. 32 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z 1928 r. i skazani na karę śmierci przez po- 
wieszenie. Czwarty oskarżony Antoni Pa- 
sławski uznany został winnym z $ 73 U. K. 

  

i skazany na karę bezterminowego więzie- 
nia. Obrońcy wnieśli podanie do kancelarji 
cywilnej p. Prezydenta Rzeczypospolitej z 
prośbą 6 ułaskawienie. 

©О godz. 20 m. 45 nadeszła do prokuratora 
w Sanoku wiadomość, że p. Prezydent po- 
stanowił skorzystać z przysługującego mu 
prawa łaski i zamienił trzem oskarżonym 
karę śmierci przez pawieszenie na karę do- 
żywotniego więzienia, 
   

Katastrofa autobusowa. 
Na 25 kilometrze od Słonima, na szosie 

Słonim—Baranowicze, vis-a-vis tartaku Rab 
nil zdarzyła się katastrofa autobusowa. Au- 
tobus, nałeżący do Kuszczyńskiego Getla, z 
Baranowiez, wskutek zaśnięcia szofera przy 
kierownicy stoczył się do przydrożnego ro- 

   

Myślałem, że to było wszystko, ale 
wewnątrz złożonego listu krył się pło- 
mienny bilecik, który nadał akcji no” 
wy kierunek i zawiesił ją w prze- 
strzeni. : 

„Och, nie zniosę tego! Wypędziła 
mnie. Jakiem czołem śmie mi wyrzu- 
cać moje postępowanie, kiedy sama 
romansowała z tym okropnym Prin- 
ce'm przez pół roku. Nienawidzę jej! 

Pojadę za tobą, Dubrosky. Nie 
możesz mi tego zakazać. Ostatni raz 
oszkalowała cię przedemną. Więcej 
się to nie powtórzy. 

Dubrosky, możesz sobie uciekać, 
„ale dogonię cię, albo w Nowym Jorku, 
albo na kontynencie. Opowiedziałeś 
mi tyle o swoich planach, że cię znaj- 

dę. I będziemy szczęśliwi, jestem te- 
go pewna. 

Już teraz jestem taka szczęśliwa, 

że trudno mi to ukryć przed nią! 
Do widzenia! 

Twoja na wieki Pat!" : 

I to był koniec. Nagle zrozumia- 
łem, że te listy miały na celu obudze- 
nie we mnie gwałtownego zaintereso- 
wania. Dlatego przesłano je w takich 

długich odstępach czasu. Domyśliłem 
się również, że łączyły się ściśle z 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

wu, ulegając rozbiciu. Znajdujący się wew- 
nairz pasa 
ięższe lub lżejsze obrażenia. Niefortunny kie 

autebusu Władysław Jurczyk odniósł 
eż rany na calem ciele i znajduje się 

w szpitalu pod nadzorem policji. (Pat). 

  

    

przedśmiertną, niewyjaśnioną propo- 
zycją Franka Holborna. 

I nie było w tem nic nielogicznego. 
On, morderca, mógł równie silnie jak 
ja, odczuć czar małej Pat. Fakt, że 
przysłano mi te listy, pomimo, że nie 
dałem żadnego przyrzeczenia, dowo" 
dził, że Holborn puścił w ruch jakiś > 
mechanizm przed dniem wykonania 
wyroku i że nie zdążył go zanamować. 
Z tego wynikało, że miałem w dal- 
szym ciągu możność przyjęcia, lub 
odrzucenia jego przedśmiertnej pro- 
pozycji. 

Jaką możność? Czy miał być jesz- 
cze dalszy ciąg przesyłek? 

Nie, ale w tydzień później otrzy” 
małem drukowane zawiadomienie na- 
stępującej, treści: 

„Przyjadę po ciebie o wpół do 
ósmej w czwartek. Zabierz z sobą li- 
sty. Znasz mnie*. 

O wpół do ósmej w czwartek zaje- 
chała przed dom duża ciemna limu" 
zyna, 
fer. Poza tem nie było w niej ni 
kogo. 

(D. c.n.) 
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