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NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Ottawskie cienie starego Chamberlaina, 
Miast zuchwałej i wielce intratnej 

roli fabrykanta i bankiera całego glo- 
bu kontentują się dziś wodzowie im- 
perjalizmu angielskiego rolą fabry- 
kanta i bankiera imperjalnego, 

„Imperial Free Trade“ — wolny 
handel samowystarczalnego imper- 
jum! — oto hasło, które zapewne nie 
schodzi z ust ministrów Jego Królew- 
skiej Mości, obradujących w Ottawie. 

Bohater smutnej epopei boersko- 
angielskiej lord Cecil Rhodes już w 
1895 roku tłumaczył, dlaczego każdy 
Anglik musi być imperjalistą. 

„Byłem na zebraniu bezrobotnych. Nasiu 
chawszy się dzikich przemówień, ziejących 

jednem wołaniem: chleba! chleba!, ргхеКола 
łem się bardziej niż kiedy indziej o koniecz 
ności naszego imperjalizmu. Moją naczelną 
ideą jest właśnie rozwiązanie kwestji społecz 
nej. Ażeby uratować czterdzieści miljonów 
mieszkańców Zjednoczonego Królestwa, Do- 
winniśmy zawładnąć nowemi ziemiami, by 
usadowić w nich nadmiar ludności, by otwo 

rzyć nowe rynki zbytu dla towarów, wytwa- 
rzanych w naszych fabrykach i kopalniach. 
Imperjum, mówiłem to zawsze, jest sprawą 
żołądka”. 

Tego samego zdania był stary Jó- 
zef Chamberlain, gdy wszystkie swe 
zdolności i siły poświęcał realizowa- 
niu marzeń o wielkiem zamkniętem 
w sobie imperjum pięciu części šwia- 
ta. 

Testament przedwojennego poko- 
lenia imperjalistów nigdy jeszcze nie 
był tak aktualny jak dziś, gdy Anglja 
liczy ponad dwa i pół miljony oficjal- 
nych bezrobotnych i ma ujemny bi- 
lans płatniczy. Anglja jest konserwa- 
tywna ale nie tam, gdzie się zaczepia 
jej żywotne interesy. Smith ze swym 
wolnym handlem był rózumny i wy- 
godny'w XIX wieku. Dziś, gdy kry- 

zys wychodzący grubo poza zwykły 
cykl konjunkturalny, wywołuje coraz 
ostrzejszą walkę monopolistycznych 
zrzeszeń kapitału o ich udziały w zwę 
żonym rynku światowym dziś dystyn 
gowany wolny handel lordów nie o- 
płaca się. Dziś mocują się ze sobą im- 
perjalizmy gospodarcze, posługują się 
całkiem prymitywnemi chwytami a- 
merykańskiej walki. Takim bezcere- 
monjalnym i nieinteligentnym, ale za- 
to chwilowo skutecznym chwytem 
jest protekcjonizm, Rząd narodowy 
Jego Królewskiej Mości zrozumiał to 
bardzo dobrze i dlatego wygrał wy- 
bory. 

Dnia 4 lutego r. b. kanclerz skarbu 

   

   

„ Neville Chamberlain przy wypełnio- 
nej po brzegi galerji wygłaszał histo- 
ryczną mowę. — „Przy pomocy umiar 
kowanego i umiejętnie stosowanego 
protekcjonizmu, przy pomocy ochro- 
ny przemysłu i rolnictwa chcemy prze 
rzucić na krajowe warsztaty pracy 
zaspakajanie pewnej części krajo- 
wych potrzeb, dotychczas uskutecz- 
niane przez zagranicę; chcemy umożli 
wić i pobudzić do udoskonalenia me 
tod wytwarzania i wymiany  dėbi; 
chcemy uzyskać odpowiednią broń, 
umożliwiającą osiągnięcia ulg celnych 
od krajów eudzoziemskich oraz uzy- 
skać środek odwetowy przeciwko, tym 
krajom, które traktują towary brytyj 
skie gorzej niż wyroby innych krajów 
chcemy wreszcie umożliwić krajom 
naszego imperjum korzystanie z wy- 
gód i ulg wzamian za te wygody i ul- 
gi, które są lub będą nam przez te kra 
je udostępnione*, — temi mniej wię- 
cej słowy mówił Neville Chamberlain. 

Dzieło i marzenia ojca urzeczywi- 
stniał syn przy ogólnym entuzjazmie 
galerji i prasy. Anglja ku umartwie- 
niu wszystkich liberałów żegnała w 
dniu 4 lutego swe dziewictwo wolno- 
handlowe, żegnała prawdopodobnie 
bezpowrotnie. 

Dnia 1 marca r. b. weszła w życie 
ustawa nakładająca cła w wysokości 
10 proc. wartości na olbrzymią więk- 
szość importu angielskiego, wyjmując 
jednak delikatnie dominja. Dnia 21 
kwietnia doszły nowe cła obejmujące 
około 57 proc. całego importu a świ- 
drujące stawkę celną Średnio do 33 
proc. wartości towaru. Pod egidą „„ro- 
botniczego'* premjera nakłada się cła 
na przedmioty masowego spożycia 
warstw robotniczych jak to: na mąke, 
masło, ser, jaja, mleko. Dziś z temi 
ustawami celnemi pod pachą przeko- 
nywa Mac Donald ministrów domin- 
jalnych, by się zgodzili zawrzeć imper 
jalną unję gospodarczą któraby ogło- 
siłą rozbrojenie celne wewnątrz całe- 
80 imperjum. 

Mówi się dużo o „doskonałym po- 
„dziale pracy'. Tłumaczą rzeczoznaw- 
<y angielscy, że przemysł dominjalny 
2 wyjątkiem przemysłu surowcowego 
Jest wręcz nieekonomiczny, że wobec 
tego domin ja nietylko powinny u- 

przywilejowywać towary angielskie 
wobec innych zagranicznych, ale win 
ny też stworzyć szanse dla konkuren- 
cji angielskiej z „nieekonomicznemi* 
przemysłami dominjalnemi. Wzamian 
za to sprytni rzeczoznawcy obiecują 
Dominjom ustępstwa w zakresie rol- 
niczego i surowcowego przywozu z 
Dominjów. Takie są mniej więćej 
rozumowania Rządu Jego Królew- 
skiej Mości. 

Rozgłośnią zaś tej nowej chamber- 
lainowskiej „generalnej linji* imper- 
jalizmu angielskiego są dwaj wielko- 
rządcy londyńskich koncernów pra- 
sowych: lordowie Beaverbroock i Ro- 
thermer. W miljonowych nakładach 
rozchodzą się ich namiętne wołania o 
rozpoczęcie nowego okresu wielkiej 
imperjalnej polityki. 

Czy jednak potrzebne są te fatygi 
i zapały lordowskie? czy kuszenie 
Putyfarowej się uda? 

By na to odpowiedzieć warto zaj- 
rzeć do cyfr i życia gospodarczego Do- 
minjów. 

* * * 

Od roku 1897 t. j. od daty gospodar 
czo-politycznego usamodzielnienia się 
robiły Dominja wszystko, by się u- 
przemysłowić, by zrzucić hegemonję 
gospodarczą metropolji. 

Prowadząc politykę gwałtownego 
uprzemysławiania się i nagromadza- 
nia tą drogą własnych kapitałów, Do- 
minja Jego Królewskiej Mości bynaj- 
mniej nie wzruszały się interesami 
przemysłu angielskiego. Coprawda cie 
szyły się towary angielskie bardziej 
uprzywilejowanemi stawkami, czyli 
t. zw. preferencją celną, ale były i są 
to natyle wysokie cła, że uniemożli- 
wiały i uniemożliwiają angielskim to 
warom konkurować z przemysłami 
dominjalnemi. 

I tak obciążenie towarów angiel- 
skich cłem dominjalnem wynosiło w 
Kanadzie w 1914 r, — 15,2 proc. war- 
tości towaru; w 1924 — 13,2 proc.; 

w Australji — w 1914 — 6,2 proc.; w 

1924 roku — 9,7 proc.; w Afryce 
Południowej w 1914 7,5 proc. w 

1924 — 9 proc.; w Nowej Zelandji w 
1914 — 8,2 proc. w 1924 — 8,5 proc. 

Naggół z wyjątkiem Kanady, któ 
ra odpoczątku uderzyła w Anglję nie- 
malże prohibicyjnemi cłami, daje się 
zauważyć wzrost oclenia towarów an 
gielskich. Wprawdzie oclenie niean- 
gielskich towarów jeszcze bardziej 
wzrosło i uprzywilejowanie macierzy 
średnio wynosi około 8 proc. ( w No- 
wej Zelandji 12 proc., w Australji 10,7 
proc. w Afryce Połud. 2,7 ргос.). Ma- 
ła to jednak satysfakcja dla firm Bir 
minghamu i Lancashiru, cła bowiem 
swoje zrobiły; przemysł dominjalny 
stanął na nogi i boleśnie odbił się w 
księgach handlowych komiwojażerów 
angielskich. 

  

We wszystkich Dominjach w pier- 
wszej mierze zmontował się silny prze 
mysł przetworów rolnych i środków 
spożycia. Nowa Zelandja chlubi się 
zwycięsko zdobywającym rynki świa- 
towe, przemysłem mleczarskim. We 
wszystkich też Dominjach wpełni po 
krywa wewnętrzne potrzeby idąc na 
eksport, doskonale zorganizowany 
przetwórczy przemysł mięsny. W pro- 
dukcji cukru prawie wszystkie Domi- 
nja są samowystarczalne a Południo- 
wa Afryka i Australja są już poważny 
mi eksporterami. I co na to lord Bea 
verbrook? Czy może lord propaguje 
wolny wwóz tych produktów do W. 
Brytanji? A eo wówczas powie angiel- 
skie rolnictwo, które ostatnio usiłuje 
podjąć się całkowitej aprowizacji An 
glji, w szczególności w zakresie hodo- 
wlanych produktów? 

_ Byłoby to jednak pół biedy, gdyby 
nie to, że knąbrne Dominja odważyły 
się już rozwinąć silny przemysł meta 
lowy i maszynowy. Kanada w 1929 r. 
pokrywała swe zapotrzebowanie na 
maszyny w 74 proc.. Australijski prze 
mysł daje swym krajom 50 proc. po 
trzebnych maszyn. Nawet Nowa Ze- 
landja i ta pokrywa 68 proc. swego 
zapotrzebowania maszynowego, Kana 
da i Australja chwalą się również wła 
snemi samochodami. Kanada znów, 
miast grzecznie w stanie surowym ek- 
sportować swe bogactwa leśne, roz- 
winęła silny przemysł drzewny, wy- 
korzystując 81,2 proc. ogółu wypro- 
dukowanej papierówki, Afryka Po- 
łudniowa szczyci się własnem obu- 
wiem, Import obuwia w 1929 r. wyno- 
sił tylko 46 proc. wytwórczości krajo 
wej. 

Również przemysł włókienniczy 
rozwija się w Dominjach bardzo szyb 
ko. Import wyrobów włókienniczych 
do Kanady wyniósł w 1929 r. zaledwie 
35 prąc. własnej produkcji. W Aus- 
tralji krajowy przemysł  zaspakaja 
63,9 proc. zapotrzebowania na wyro 
by włókiennicze. 

I co na to wszystko powie lord 
Beaverbrook i Rothermer? Czy może 
myślą oni, że ujęci serdecznością Mace 
Donalda, ministrowie dominjalni ka 
żą dynamitem rozwalić 59 tysięcy fa- 
bryk pracujących we wszystkich Do- 
minjach i namówią swych obywateli 
ograniczyć się do produkowania su- 
rowców i kupowania towarów angiel 
skich? Niechybnie wiadoma im jest 
statystyka handlu zagranicznego Do 
minjów z macierzą. 

Trzeba wszak wiedzieć, że w po- 
równaniu z latami 1900—1905 udział 
towarów angielskich w ogólnej sumie 
przywozu w poszczególnych Domin - 
jach w 1931 spadł: w Kanadzie z 25,7 
proc. do 17,4 proc.; w Afryce Połud- 
niowej z 60,8 proc. do 43,2 proc. a w 
Ausralji z 59,4 proc. do 39,2 proc. 

Z drugiej znów strony udział ek- 
sportu angielskiego w rynkach domin 
jalnych wynosi zaledwie 33,63 proc. 
a import dominjów do Anglji wynosi 
23,5 proc. ogółu importu angielskie- 
go. Czyżby to rozluźnianie się wę 
złow, wiążących imperjum brytyjskie 
było tylko przykrem nieporozumie 
niem? 

A czy entuzjastom samowysłar- 
czalnego imperjum wiadome jest, że 
liczne gałęzie przemysłu angielskiego 
zainteresowane w tanim surowcu, wraż 
go się ustosunkowują do ulg dla Do- 
minjów? 

Przemysł węglowy, włókienniczy, 
metalurgiczny i elektrotechniczny, za 
leżąc od eksportu do krajów pozaim- 
perjalnych boi się represyj ze strony 
pokrzywdzonych krajów. „Times* na 

wet niedawno przestrzegał przed nie- 
bezpieczeństwem odcięcia się od świa 
towych rynków na rzecz dominjal- 
nych. Wystarczy podkreślić, że w sa- 
mej Argentynie tkwi 350 miljonów 
funtów angielskiego kapitału. 

Konkludując, można być pewnym, 
że Ottawa nie da wentylatorów, dla 
zaduszkowanego sprzecznościami go- 
spodarczemi imperjalizmu angielskie 
go. Ottawska konferencja poza drob- 
nemi układami regjonalnemi podzieli 
zapewne losy innych konferencyj mię 
dzynarodowych, które w ramach go- 
spodarki  kapitalistycznej szukają 
dróg wyjścia. 

Depesze zaanonsowały, że paro- 
wiec angielski wiozący delegację an- 
R do Ottawy zderzył się na rzece 
5\. Wawrzyńca podezas gęstej mgły 
z kanadyjskim parowcem. Oby to nie 
był zły omen dla brzemiennej w na- 
dzieje konferencji Ottawskiej. 

Henryk Dembiński. 
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Polsko-sowiecki pakt o nieagresji 
podpisany. 

MOSKWA, 25-VII. (Pat). Dzisiaj o godz. 3 po południu w Komi- 

sarjacie Spraw Zagranicznych w Moskwie podpisany zestał polsko- 

sowiecki pakt o nieagresji. Ze strony Z.S.R.R. pakt podpisał za- 

stępca komisarza ludowego do spraw zagranicznych Krestinskij, 

ze strony Polski minister pełnomocny Patek. 

Włochy wycofują się z Unii 
Międzyparlamentarnej. 

GENEWA. 25.VII. (Pat). Przewodniczący konferencji międzypar- 

iamentarnej otrzymał pismo delegacji włoskiej z zawiadomieniem, 

że w związku z incydentem państwowym lItalja wycofuje się zu- 

Administracja czynna od godz. 9 —3 ppoł. 

pełnie z Unji Międzyparlamentarnej. 

Przełomowe chwile w Niemczech. 
Wnioski rządu pruskiego odrzucone. 

Wyrok Trybunału Stanu. 

  

BERLIN. 25.7. (Pat) — Trybunał 
Stanu w Lipsku zebrał się w ponie 
działek o godz. 9 rano, celem rozwa- 
żenia wniosku rządu pruskiego, po 
partego przez podobne wnioski par- 
tji centrowej i partji socjal-demokra 
tyeznej o wydaniu zarządzenia tym 

czasowego, wstrzymującego wykona 
nie dekretu prezydenta Rzeszy w 
sprawie powołania komisarza w Pru 
sach. Po naradach, które trwały do 
godz. 13 Trybunał Stanu wnioski te 
odrzucił. 

Komisaryczny rząd pruski. 

WUJ 

Komi 

  

rz Rzeszy dla Prus — kanclerz von Papen powierzył sekreta- 

rzowi stanu w Ministerstwie Wyżywienia Mussehl'owi sprawy Pru- 
skiego Ministerstwa Rolnictwa, oraz mianował dotychczasowego ko- 
misarza Rzeszy dla spraw bankowych—dr. Ernst'a sekretarzem stanu 

| w Pruskiem Ministerstwie Handlu. 
Na naszej fotografji: na lewo p. Mussehl, na prawo dr. Ernst. 

Komisja kontrolna Reichstagu 
przeciwko zarządzeniom na obszarze Prus. 

BERLIN, 25.7. (Pat) — Obradują 
ca przy udziale kanclerza Papena, mi 
nistrów Gayla i Schleichera komisja 
kontrolna Reichstagu przyjęła dziś 
trzy wnioski, zwracające się przeciw- 
ko ostatnim zarządzeniom rządu Rze 
szy na obszarze Prus, 

Wszystkiemi głosami, przy wstrzy 

mujących się od głosowania przedsta 
wicielach centrum przyjęty został 
wniosek soejal-demokratów 0 uchyle 
niu dekretu prezydenta Hindenburga 
w sprawie powołania komisarza dla 
Prus oraz w sprawie ogłoszenia stanu 
wyjątkowego w Berlinie i Branden- 
burgji. Wniosek centrum, wzywający 

Mordierca prezyd, Francji Doumera przed sądem. 

PARYŻ. 25.VI1. (Pat) Dnia 25 rozpo- 
częła się przed sądem przysięgłych rozpra- 
wa przeciwko Gorgułowowi 

Akt oskarżenia zaznacza m. in., że twier 
dzenia świadka Łazarewa, że Gorgułow nale 
żał do czeki, Bie powiodło się ani udowod 
nić ani zdemontować. Należy przypuszczać, 
że oskarżony, zamieszkując na terenie, 

gdzie toczyły się walki między zwolenni- 
kami i przeciwnikami nowego regimu, mu- 
siał kolejno brać udział w walkach po jed- 
nej i po drugiej stronie. Pobyt Gorgułowa 
w Czechosłowacji, gdzie był pod ścisłą obser- 
wacją władz policyjnych, dostarczył obfitego 
materjału, lecz władzom czeskim nie udało 
się stwierdzić prawdziwości doniesień, że 
Gorgułow pozostawał w kontakcie z bolsze 
wikami. Wie Francji również nie stwierdzo- 
no, czy należał do związków wywrotowych, 
przeciwnie według wszelkiego prawdopodo- 
bieństwa Gorgułow nosił się z zamiarem 
założenia organizacji niezależnej t. zw. par 
tji zielonych, której dążeniem miało być 
zwalczanie bolszewizmu w celu utworzenia 
w Rosji dyktatury narodowej. Statut tej 
partji opracowany został przez Gorgułowa, 
WI 1931 roku Gorgułow założył triumwirat 
wraz z Krukowem i Adjanowem, pokłócił 
się jednak z nimi, posądzając ich o zdradę 
i wszedł w kontakt z Jakowlewym, stoją- 
cym na czele partji politycznej „wielkiej 
Rosji* Gorgułow pragnął nawrócić Jakow- 

lewa do swoich własnych idei oraz dopro- 
wadzić do połączenia „Wielkiej  Rosji* 
z  portją / zielonych Jakowlew był 
jednak temu przeciwny. Było to nakrótko 
przed zamordowaniem prezydenta Doumera. 

Dalej akt oskarżenia podnosi trudności 
ustalenia pobudek, które popchnąły Gorgu- 
łowa do jego zbrodni. 

Po aresztowaniu Gorgułowa emigranci 
rosyjscy z wszystkich krańców świata po- 
wiadomili sędziego śledczego, że Gorgułow 

Akt oskarżenia. 
jest agentem ZSSR., Jednakże żaden ze 
świadków nie poznał w Gorgułowie jednej 
i tej samej osoby. Rozmaite a nieraz wręcz 
sprzeczne zeznania świadków wprowadziły 
tylko zamieszanie. Stwierdzono, że przed 
przybyciem do krajów Europy środkowej 
Gorgułow znany był pod tem nazwiskiem 
a szczegóły przezeń podane odnoszące się 
do pobytu w czasie wojny na froncie są 
zgodne z informacjami byłego oficera ro- 
syjskiego generała Leonfjewą, przewodni- 
czącego organizacjn „białych w Czechosło- 
wacji. 

Wiedług aktu oskarżenia Gorgułow czynił 
wszelkie wysiłki w celu uregulowania swej 
sytuacji materjalnej, wszystko jednak @а- 
remnie, zewsząd go wydalano, zabraniano 

mu wykonywanie praktyki lekarskiej, poło 
żenie oskarżonego w przeddzień zamachu 
było rozpaczliwe, był on bliski nędzy, ogar 
nęłe go uczucie gniewu i chęć zemsty. Ten 
stan materjalny przyczynił się w znacznym 
stopniu do zamordowania prezydenta kraju, 
do którego się rozczarował. 

Gorgułow zeznał, że przygotował i wy- 
konał swój zbrodniczy plan z własnej woli 
i nie miał żadnych wspólników i działał 
z chęci zemsty za to, że wszystkie kraje, 
a zwłaszcza Francja okazują brak zaintere- 
sowania dla jego gnębionej ojczyzny. 

Oskarżony zeznał, że morderstwa doko- 
nał z premedytacją a myśl dokonania zama- 
chu zrodziła się w jego mózgu w pierwszych 
dniach maja. 

  

Akces Rumunii do francusko-angielskiego - 
paktu zaufania. 

PARYŻ. 25.7. (Pat) — Minister 
pełnomocny Rumunji zakomuniko 
wał oficjalnie francuskiemu minister 

stwu spraw zagranicznych, że Rumu 
nja przystępuje do francusko-angiel 
skiego układu zaufania. 

Bez zastrzeżeń. 
LONDYN. 25.7, (Pat) — Niemiec 

ki charge d'affaires hr. Bernstorff za 
wiadomił dziś rano Foreign Office, że 
Niemcy postanowiły przyłączyć się 
bez zastrzeżeń do anglo-francuskiego 

paktu zaufania. Oprócz Wielkiej Bry 
tanji i Franeji do paktu przyłączyło 
się już obecnie 6 państw, a mianowi 
cie Włochy, Belgja, Polska, Węgry, 
Jugosławja, Niemey. 

Wyłowiony samolot Hausnera w dobrym stanie 
GENUA. 25.7 (Pat) — Statek „Es 

cambia“, który wyłowił samolot Hau 
snera, wyruszył z portu Pensacola i 
za 10 dni oczekiwany jest w Genui. O 

ile wiadomo samolot został znalezio- 
ny w dobrym stanie, Właściciel statku 
komandor Rosasco zażądał przez rad- 
jo szezegółow wyłowienia samolotu.   

     

Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

  

P. Prezydent na otwarciu 
linji lotniczeį do Tailina. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej przy 
jał w dniu wczorajszym ministra ko 
munikacji, inż. A. Kiihna, oraz dyrek 

tora Polskich Linij Lotniczych „Lot'', 
inż. Makowskiego, którzy prosili Pa 
na Prezydenta 0 zaszczycenie swą 
obecnością otwarcia linji lotniczej da 
Wilna, Rygi i Tallina. * 

P. Prezydent Rzeczypospolitej 
przyobiecał swą obecność na tej uro 
czystości, Pierwszy samolot, który od 
leci z Warszawy do Rygi i Tallina, za 
wiezie odręczne pisma P. Prezydenta 

do prezydentów Łotwy i Estonji. 
Uroczystość otwarcia nowej linji 

lotniczej odbędzie się w dniu 17 sierp 
nia b. r. o godz. 10 rano. 

  

rząd Rzeszy do wycofania swych za 
rządzeń nadzwyczajnych, komisja 
przyjęła wszystkiemi głosami. Jedno 
głośnie przyjęty został również wnio 
sek komunistów, żądający wycofania 
polieji z domu Liehknechta i zezwole 
nia partji komunistycznej na wysta 
wienie własnej straży dla ochrony cen 
rali partji komunistycznej przed na 
padami szturmowców hitlerowskich. 

Stan wyjątkowy zniesiony 
będzie we środę. 

BERLIN. 25.7. (Pat) — „Berliner 
Ztg.* donosi, że stan wyjątkowy w 
Berlinie i Brandenburgji zniesiony zo 
stanie we środę bieżącego tygodnia. 

Nie będzie komisarzy 
w innych krajach Rrzeszy. 
BERLIN, 25.7. (Pat) — Premjer 

bawarski, przemawiając w Weiden, 
oświadczył międzyinnemi:  Stwier- 
dzam, że obawy ostatnich dni, po oś 
wiadczeniach, złożonych w Sztutgar 
cie przez kancelrza von Papena i mi 
nistra von Gayla okazały się bezpod 
sławnemi. W Sztvtgarcie wyraźnie 
oświadczono, że rząd nie powoła w 
żadnym wypadku komisarzy w in 
nych krajach i nie zamierza tam ogła 
szać stanu wyjątkowego. Wybory do 
Reichstagu odbędą sę bezwarunkowo 
za 8 dni. Wyniki ich zadecydują o 
przyszłych losach Rzeszy. 

Napad bojówkarzy hitlerow- 
skich na młodzież katolicką. 

ESSEN. 25.VII. (Pat.) Bojówka hitlerow- 
ska napadła w Bohum na apolityczne zrze- 
szenie katoliekiej młodzieży męskiej, gdy 
zbierała się na jednym z placów publicz- 
nych dła wspólnego wymayszu na wyciecz- 
kę. Bojówkarze wyrwali chorążemu sztan- 
dar z wizerunkiem Chrystusa, podarli go 
w strzępy, a drzewce połamali. Wypadek ten 
wśród ludności katolickiej wywołał ogromne 
wrażenie. 

  

Święto 2-go pulku ułanów 
grochowskich. 

SUWAŁKI. 25.7. (Pat) — Przybył 
tu w poniedziałek P. Prezydent Rze 
czypospolitej ze swem otoczeniem na 
obchód święta 2 pułku ułanów gro- 
chowskich z racji 15lecia istnienia puł 
ku. Na święto to przybyło szereg ge 
nerałów z generałem Fabrycym, pier 
wszym wiceministrem spraw wojsko 
wych na czele, delegacje pułków, wo 
jewoda białostocki Kościałkowski. Na 
granicy miasta oczekiwali P. Prezy 
denta dowódca garnizonu płk. Dre- 
szer, dowódca 2 pułku Smoliński, 
szwadron honorowy, starosta suwal 
ski Malinowski, przedstawiciele władz 
i społeczeństwa. Po złożeniu przez 
płk. Smolińskiego raportu P. Prezy- 
dent w asyście szwadronu honorowe 
go przejechał przez miasto, udekoro 
wane flagami narodowemi do koszar 
Po śniadaniu u dowódcy pułku P. Pre 
zydent był obecny na zawodach kon 
nych i popisach sportowych, wieczo 
rem zaś odbył się apel pułku. 

Nagroda Legjonowa 
dła marynarki wojennej. 
Na Xl-ym Zgeździe Legjonistów w 

Gdyni w sierpniu r. b. — uczestnicy 
tego zjazdu uroczyście wręczą pol 
skiej marynarce wojennej wielką le 
gjonową nagrodę przechodnią dla je 
dnostki bojowej za uzyskanie najlep 
szego wyniku w morskiem strzelaniu 
artyleryjskiem. 

Nagroda ta, w postaci pięknej rze 
źby, zaprojektowanej przez znakomi 
tego artystę i dawnego żołnierza Pier 
wszej Brygady, prof. Wpjciecha Ja- 
strzębskego, wykonana została w za 
kładach artystycznych „Ładu i sta 
nowić będzie symboliczne zadokumen 

towanie łączności między Legjonista- 
mi a marynarką wojenną. (Iskra)



ENDECJA i MASONERJA. 
Nieco z przeszłości. 

Publicystyka obozu t. zw. narodo- 
wego usiłuje przedstawić swój stosu- 
nek do masonerji jako zasadniczo ne- 
gatywny. Tropiąc i poszukując maso- 
nów wśród swoich przeciwników poli 
tycznych, endecja usiłuje stanąć po” 
nad zarzutami, że sama może lub mog 
ła mieć w przeszłości coś wspólnego z 
masonerją. 

Kto jednak zna choćby powierzcha 
wnie dzieje Demokracji Narodowej, 
musi mieć pod tym względem conaj- 
mniej poważne wątpliwości. Jak wia- 
domo, jądrem: organizacyjnem, od któ 
rego rozpoczęły się dzieje Demokracji 
Narodowej przed laty mniej więcej 
czterdziestu, była „Liga Polska*, prze- 
kształcona następnie w „Ligę Narodo 
wą“. 

„Liga Polska“ powstala wšrod po- 
powstaniowej emigracji polskiej w 
Szwajcarji i we Francji. Podstawą ide 
ologji tej tajnej organizacji była słyn- 
na w swoim czosie broszura T. T. Je- 
ża (Zygmunta Miłkowskiego) p. t. — 
„Rzecz o obronie czynnej i o Skarbie 
Narodowym ''. Widomym terenem dzia 
łalności Ligi Polskiej i Ligi Narodowej 
było Muzeum Polske w Rapperswillu, 
oparciem finansowem — Skarb Na- 
rodowy skromny zresztą, nie przekra- 
czający bodaj paruset franków. 

Kto znał ówczesną emigrację popo- 
wstaniową, skupiającą się dokoła Mu 
zeum Narodowego w Rapperswillu i 
Skarbu Narodowego, ten nie będzie 
chyba kruszył kopji o to, iż nie. byli 
oni masonami. Nie akcentowali oni 
zbyt mocno swego anty—klerykaliz- 
mau, ale też dalecy byli od podawania 
się za wierzących katolików. Byli to 
typowi „wolnomyśliciele*. Takim był 
Z. Miłkowski, prof. Laskowski z Ge- 
newy, L. Gałęzowski, Korytko, Gasz- 
towt i inni w Paryżu. 

Szkoła polska w Batignolles, kiero 
wana przez tę grupę emigranów parys 
skich, owiana była duchem łaicyzmu. 
Fakt, że Muzeum Polskie w Rapper: 
swillu uzyskało serce Tadeusza Koś- 

ciuszki, który nawet w świeżem wyda” 
wnictwie anty—żydowskiem „Myśli 
Narodowej* wymieniony jest jako ma 
son, wskazywałby na łączność ideolo- 
giczną i organizacyjną pomiędzy ma* 
sonerją a emigracją polską, grupującą 
się dokoła Rapperswillu. 

Rzecz prosta bowiem, że serce „bra 
ta* Tadeusza Kościuszki, nie mogło 
być oddane w inne ręce, jak tylko w 
ręce „braci 

„Liga Narodowa“, która zawiązała 

się na terenie b. zaboru rosyjskiego w 
ostatnich latach ubiegłego stulecia, 
miała w organizacji swej mocne pięt- 
na masońskie. Była to organizacja 
trzystopniowa, o różnym zakresie „wta 
jemniczenia*. Członkowie zwyczajni 
nie znali składu osobistego komitetów 
krajowych, ci ostatni nie znałi składu 
komitetu centralnego. Organizacja by- 
ła, oczywiście, Ściśle hierarchiczna. Na 
zjazdach Ligi Narodowej, w których 
brali udział tylko członkowie. powoła” 
ni przez jedynego, znanego sobie 
przedstawiciela władzy centralnej, by 
wały wprawdzie głosowania, ale nie 
miały one znaczenia obowiązującego. 
Skrutatorem głosów był tenże przed 
stawiciel komitetu centralnego, który 
jednak nie zdawał sprawy z wyniku 
głosowania. 

Wtajemnicanie merytoryczne w 
cele tych środowisk, w jakich opero- 
wała „Liga Narodowa* było również 
stopniowane. Stronnictwo Demokraty 
czno-Narodowe, które było najważ 
niejszym organem działalności - Ligi, 
w statucie swoim stało na gruncie 
istniejących (zaborczych) praw i us 
taw. Jako środki działania wytykało 
sobie walkę legalną parlamentarną. 
Celem był zdobycie maximum praw 
dla Polaków w ramach istniejącego 

  

  

   

ustroju państwowego. 
Natomiast Liga Narodowa w sta* 

tucie wymieniała jako cel zdobycie 
niepodległości, zaś jako środki walki 
propagowała ,„walkę czynną”, nie wyk 
luczając aktów terorystycznych, ani 
nawet — walki zbrojnej. Coprawda. 
zarówno niepodległość jako ceł, jak i 
„wałka czynna* jako środek zostały 
w Lidze Narodowej znacznie stono- 
wane, a nawet poniekąd zeskamotowa 
ne, w miarę tego, jak słabły wpływy 
starej emigracji popowstaniowej, ro- 
sły zaś wpływy Romana Dmowskiego. 

Teror w. stosunku, do wrogów ogra 
niczył się do jednego bodaj faktu za* 
bójstwa inspektora szkolnego w Rado 
miu, Stankiewicza (r. 1905), poczem 
zwrócił się w stronę robotników — soc 
jalistów ( walki bratozójcze w r. 1905) 
w Warszawie, w Łodzi, w Zagłębiu). 

Bezpośrednio podlegała Lidze Naro 
dowej organizacja młodzieży Zw. 
Młodzieży Polskiej (t. zw. popularnie 
„Zet*), który w swoim czasie obejmo- 
wał większość młodzieży polskiej we 
wszystkich bodaj skupieniach akade- 
mickich, w organizacji swej również 
miała mocne piętno „masońskie. — 
Dzieliła się ona na trzy stopnie, naw- 
zajem wobec siebie zakonspirowane: 
koledzy, bracia i centralizacje. 

Nazwa „braci* dla grupy najważ 
niejszej jest tu wiele mówiąca, zwłasz 
cza, ješli zwažymy, že „Zet“ powstał 
pod bezpošrednim wpiywem emigracji 
paryskiej i pierwsza jego Centralizacja 
mieściła się w Paryżu. 

Kółka młodzieży gimnazjalnej, któ 
re powstawały w dawnym zaborze au- 
strjackim i pruskim pod bezpošred- 
nim wpływem „Zetu*, miały również 
organizację trzystopniową. Natomiast 
dawniej powstałe na terenie b. zaboru 
rosyjskiego tajne (wobec władzy) kół- 
ka gimnazjalne nie znały konspiracji 
wewnętrznej. 

Trzystopniowość, jaka się powta- 
rza w Łidze Narodowej i organizac- 
jach jej podległych jest odpowiedni- 
kiem symbolicznego trójkąta masoń- 
skiego i trzech kropek, któremi ozna- 
cza się „brata* — masona. Konspirac 
ja wewnątrz tych organizacyj wobec 
własnych członków, stopniowość „wta 
jemniczania”, źródła ideologiczne i or 
ganizacyjne wśród emigracji polskiej, 
osiadłej po powstaniu w Paryżu i w 
Szwajcarji, mocno nasiąkniętej du- 
chem .„masońskim* — wszystko to 
jest conajmniej nieodpartą poszlaką, 
że rodowód polityczny Endecji łeży w 
sferach masońskich. 

Ostatniem bodaj pismem (oczywiś- 
cie, nielegalnem), które wychodziło ze 
stemplem Lgi Narodowej była „Wal- 
ka”, która ukazywała się nieperjodycz 

  

  

  

nie w Warszawie. Publiczną niemal, 
było tajemnicą, że redaktorem ,,Wal- 
ki“ był znany publicysta Marjan Bo- 
husz (J. K. Potocki). 

M. Bohusz, jeden z filarów „Głosu* 
który był pepinjerą późniejszej endec 
cji, uchodził powszechnie za wybitne 
go masona (zniknął w sposób tajem- 
niczy, dotychczas niewyjaśniony). A 
przecież, sam Roman Dmowski jest 
wychowankiem ówczesnego „Głosu. 

Nie miał „Głos* ówczesny, ani jego 
wznowienie pod tedakcją Z, Wasilew 
skiego bynajmniej zabarwienia klery- 
kalnego. Przeciwnie, tkwił on mocno 
w ideologji pozytywistyczno—mater” 
jalistycznej, wspólnej z ideologją ma- 
soństwa. 

Stosunek do Kościoła Katolickiego 
w pierwszym programie Stronnictwa 
Dem. Narodowego ujęty był w ten spo 
sób, że ściągnął oburzenie władz Koś- 
cioła. Posądzenie o „masoństwo* ze 

strony pewnych sfer Kościoła Katolic 
kiego stale towarzyszyło działalności 

endecji. 
Broszura R. Dmowskiego już z cza 

Święto 1-g0 pułku ułanów Krechowieckich. 
Są czyny wojenne, które niezatai- 

temi, płomiennemi zgłoskami wbijają 
się w pamięć ludzką. Czyny takie sta 

ja się niejako symbolem epoki w dzie 

jach narodu, wyrazem jego dążeń, 

ucieleśnieniem jego ideologji. Nieko- 

niecznie musi to być wielka bitwa, któ 

ra by mogła zaważyć na losach wojny, 

przeciwnie, często mamy do czynie- 

nia tylko z wysiłkiem garstki ludzi, 
bohaterskim oczywiście, ale mającym 

większe znaczenie moralne niż mater 

jalne. Tak, naprzykład dla większości 

Polaków, najbardziej jaskrawem wy 

razem polskich dążeń w epoce napo- 

leońskiej jest szarża pod Somo-Sierra, 
a przecież w niej brało udział tylko 

125 ludzi i cała akcja trwała 8 minut. 

Podobnie najpopularniejszym, naj- 
bardziej znanym epizodem epopei le- 
gjonowej jest bój pod Rokitną — szar 
ża 1 szwadronu o znaczeniu ogrom- 

nem ale czysto moralnem. | 

Do tej samej kategorji należy też 

i bitwa pod Krechowcami, której 15 
rocznicę odchodził uroczyście 1 pułk 

ułanów Krechowieckich dnia 24 lipca 

b. r. Pułk ten jako dywizjon polskich 
ułanów zaczął się formować w Puła- 
wach w grudniu 1914 r. Walczył, cią- 
gle w składzie tylko 2 szwadronów, 
przez lata 1915 i 16 przeciw Niemcom 
odnosząc nawet znaczne sukcesy jak 
naprzykład w bojach pod Borkami i 
Sominem. Idea przyświęcająca formo- 
waniu pułku była nader prosta i ja- 
sna: tworzyć polską siłę zbrojną gdzie 
się da i jak się da, ażeby, gdy koniec 
wojny nadejdzie, mieć również coś do 
powiedzenia, narazie zwrócić swój 

oręż przeciwko Niemcom, jako naj- 
groźniejszemu wrogowi polskości. 
Rząd rosyjski jednak, zmuszony przez 
względ na opinję swych sprzymie- 
rzeńców, do zezwolenia na tworzenie 
oddziałów polskich, pracę tę utrud- 
niał ciągłemi szykanami, tak że dopie 
ro po wybuchu rewolucji udało się 
dywizjom rozwinąć w pułk, jednakże 
nie posiadający karabinów maszyno- 
wych, gdyż ich nawet rewolucyjny 
rząd rosyjski niechciał dać Polakom. 

Na wiosnę 1917 r. pułk został wy- 
słany na front małopolski dla wzięcia 
udziału w tak zwanej ofenzywie Kie- 
reńskiego. Ofenzywa ta, jak wiadomo 
zakończyła się klęską Rosjan. Calko- 
wicie zdemoralizowana rewolucyjna 
armja rosyjska bić się nie chciała i 
w bardzo krótkim czasie przestała wła 
ściwie być wojskiem, przeistaczając 
się w bezładne kupy maruderów. Do- 
wódcy nie byli w stanie opanować 
swych ludzi. Wśród niezmiernego 
chaosu rosyjskiego polski pułk uła- 
nów stanowił drobną wysepkę, która 
zachowała dyscyplinę i ład wojskowy, 
zespolona ideą walki o niepodległość 
Ojczyzny. 

W lipcu fale rosyjskie odpływały 
ku wschodowi mordując, paląc i ra- 
bując po drodze. Spłonął doszczętnie 
rozgrabiony Kałusz, płonęły miastecz 
ka i wsie polskie. 

21 lipca wieczorem pułk otrzymał 
w Porohach rozkaz wymarszu przez 
Stanisławów na północny wschód i 
połączenia się z 2 korpusem kawalerji 
rosyjskiej. Po całonocnym ciężkim 
marszu pod deszczem, podczas które 

K. URZ BOR W PÓL EŃ NK 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Jeszcze o „gospodarce planowej*, 

P. Minister Ignacy Matuszewski w 
kolejnym artykule w „Gazecie Poi- 
skiej* porusza w dalszym ciągu kwe 
stję „gospodarki planowej. W wyni 
kach min. Matuszewski dochodzi do 
następujących konkluzyj: 

„Może być, że świat „nieuchronnie* idzie 

do gospodarki płanowej A może być, że nie. 

W każdym razie należy wiedzieć o tem, že 

prim gospodarka planowa oznacza mono- 
produkcji, wymiany i kapitalizacji 

n jej wprowadzenie to nie jest rzecz 
obna, łatwa, i co najważniejsze, nie jest 

  

    
   

  

to rzecz odwołalna, ani odwracalna. Że tedy 
iść na tego rodzaju eksperyment można tyl- 
ko mając pewność, że innej drogi niema; 

że, secundo: „gospodarka planowa* nie 
jest dla Polski w dzisiejszych warunkach ró 
wnoznaczna z niezawisłością gospodarczą, 
lecz że przeciwnie, Polska, jako kraj niesa 
mowystarczalny, musiałaby bądź wejść w 
skład jakiegoś większego konglomeratu i nie 
„planować*, lecz wykonywać część cudzego 
planu — bądź zależeć od swych dostawców i 
edbiorców. 

I wreszcie pamiętać trzeba zwsze, że wszel 
kie konstrukcje myślowe mają mieć zastoso 
wanie do konkretnej Polski istniejącej w da 
nych, konkretnych, takich a nie innych wa 
runkach. Jakże wyglądają te konkąetne wa- 
runki? Wyglądają tak, że Polska nie jest kra 
jem, który mógłby się wyizolować od reszty 
świata i nie jest jeszcze krajem, który mógł 
by innym narzucać swój sposób życia i pra 
cy. Polska musi tedy współżyć z innymi, a 
współżyjąc robić to samo, co inni. Można io 
samo robić lepiej, robić sprawiedliwiej Ale 
w dziedzinie gospodarczej Polska nie jest 
dość potężna, aby dawać światu w praktyce 
jakiekolwiek nowe rozwiązania. Polskę nie 
tylko nie stać na eksperymenty, ale, co gorzej, 
eksperymenty gospodarcze Polski nikogoby 
nie nie obeszły i nic nie nauczyły. Może za lat 
pięćdziesiąt będzie inaczej. Ale dziś jest tak 
właśnie. I kto nie chce chować głowy w pia 
sek, musi to widzieć. 

Chcemy, aby Polska była Wielkiem Mo 
carstwem, wiemy, że może się to stać — ale 
jest to zadanie conajmniej dla jednego poko 
lenia. A tymczasem — i trzeba to dobrze i 
ciągle pamiętać — na żaden mesjanizm go 
spodarczy nas nie stać”. 

P. minister Matuszewski ma rację: 
jesteśmy wpleceni w organizm gospo 
darczy świata i nie możemy bezkarnie 
tych więzów lekceważyć. Ale właśnie 
dlatego tem bardziej musi nas zagad 
nie gospodarki planowej interesować. 

Dzisiaj niema na kuli ziemskiej 
państw, o których moglibyśmy powie 
dzieć, że panuje tam gospodarka pla 
nowa; nawet planowość ekonomiki 
sowieckiej jest bardzo względna. Ale 
we współczesnem życiu gospodarczem 
są dość silne tendencje w kierunku 
planowości. Jest probłem gospodarki 
planowej, nad którym pracują ekono 
miści. Jest to problem raczej narazie 
teoretyczny, ale teoretycy musieli się 
nim zająć pod presją wymagań życia. 

Nie chcąc odrywać się od organiz 
mu gospodarki europejskiej, nie musi 
my także odrywać się od tego, co dzi 
siaj dręczy myśl ekonomiczną zagra 
nicą. Dlatego też dobrze jest, że na ła 
mach naszej prasy rozpalają się takie 
KISKUTIS KOKS NAMIE KSS T 

   

  

  

sów Obozu Wielkiej Polski. która mia 
ła uregulować stosunek wodza „„Obo- 
zu“ do ideologji katolickiej, zostala 
skwalifikowana przez ks. arcybiskupa 
Roppa, jako „heretycka*, 

Liga Narodowa w swych formach 
konspiracyjnych, na „trójkącie ma- 
sońskim opartych, nie zaprzestała dzia 
łalności w Polsce niepodległej. 

Na jej gruzach powstał Obóz Wiel 
j Polski, który oprócz swej organi- 

zacji jawnej posiada z pewnością hie 
rarchję utajoną. 

Zaprzeczenie ze strony publicystów 
narodowych niczego nie dowodzi. Nie 
wszyscy redaktorzy nawet organów 
kierowniczych należą do „wtajemni- 
czonych*. W każdym razie, panowie 
ze Stronnictwa Narodowego, Obozu 
Wielkiej Polski i organizacyj pokrew- 
nych uczyniłiby dobrze, gdyby poszu- 
kiwanie masonów rozpoczeli od swego 
najbliższego otoczenia i wśród swoich 
czynników kierowniczych. Asper. 

   

go trzeba było się przeciskać drogami 
zapchanemi przez uciekające oddzia- 
ły wojskowe i tabory rosyjskie, pułk 
przybył do wsi Krechowce pod Stani 
sławowem, gdzie stanął na kilkugo- 
dzinny odpoczynek. Dowódca pułku, 
pułkownik Bolesław Mościcki udał się 
do dowództwa rosyjskiego w Stanisła 
wowie po rozkazy. Wkrótce potem 
wpadł do Krechowiec ułan na spienio 
nym koniu z rozkazem pułkownika: 
„pułk natychmiast przejdzie kłusem 
do Stanisławowa *. 

Przy wjeździe do miasta uderzył 
ułanów straszny widok. Miasto płonę- 
ło. Tłumy żołnierzy rosyjskich rabo- 
wali sklepy i prywatne mieszkania, 
mordowały tych którzy próbowali 
stawić opór, gwałciły kobiety. 

Dowódca pułku postanowił urato- 
wać miasto. Rozkazy zostały wydane. 
Szwadrony rozeszły się do rynku do 
wyznaczonych im dla „oczyszczenia * 
rejonów. Wywiązała się krwawa wal- 
ka uliczna. Walczono wśród płoną- 
cych domów, na ulicach, w podwó- 
rzach, w mieszkaniach. Była to wal- 
ka na śmierć bez litości, Ułani, dopro 
wadzeni do wściekłości tem co widzie 
li w mieście .nie oszczędzali nikogo 
z pośród rosyjskich maruderów. Każ- 
dy przyłapany na gorącym uczynku 
zbrodni ginął pod bagnetami. Oczywiś 
cie Rosjanie, przeważnie żołnierze 11 
dywizji piechoty, stawili zacięty, cho- 
ciaż niezorganizowany. opór. Wałka 
trwała przez cały dzień 22 lipca i do- 
piero wieczorem udało się miasto cał- 
kowicie „oczyścić*. Jednakże z pobli 
skiego frontu napływały coraz to no 
we bandy rosyjskie, przed któremi 
trzeba było miasto bronić. Odpiera- 
nie ich zajęło całą noc z 22 na 23, 

zasadnicze polemiki, jak ta, która o- 
becnie toczy się pomiędzy „Gazetą 
Polską** a „Przełomem na temat go 
spodarki planowej. 

Psychoza. 

Donosiliśmy już w depeszy o uchy 
leniu przez Sąd Najwyższy wyroku 
lwowsk. sądu przysięgłych, skazujące 
go na śmierć Ritę Gorgonową i prze 
kazaniu sprawy do ponownego rozpa 
trzenia sądowi w Krakowie, W roz 
prawie kasacyjnej, prosząc o przeka 
zanie sprawy innemu sądowi przysię 
głych, nie Ilwowskiemu, obrona moty 
wowała to tem, że Lwów jest ogranię 
ty psychozą. Że zastrzeżenia obrony 
były jak najbardziej aktualne, mamy 
wciąż nowe tego dowody. Oto czyta- 
my w „Kurj. Lwowskim*: 

„Gorgonowa mówić tedy może o wyjątako 

wem szczęściu odnośnię kasacji w jej sprawie 
a skoro prócz tego udało się jej obrońcom 
wyrwać sprawę ze Lwowa „miasta o nastroju 
stryczka*, i przenieść ją do Krakowa, to ra 
dość broniących Gorgonową panów mecena 
sów, którzy padli sobie w sali sądowej w ob 
jęcia i ucałowali się w pałacu Krasińskich, 
po staropolsku, z dubeltówki, jest aż nadto 
zrozumiała. 

Czy jednak nie przedwczesna, skoro nie 
dano dotychczas zadowalającej odpowiedzi na 
górujące nad wszystkiem, a tak bardzo nie 
pokojące pytanie: a któżby inny mógł mieć 
interes w usunięciu ze świata, młodego dziew 
częcia Lusi Zarembianki*? (Podk. nasze). 

Właśnie, chodzi o to,, że brak od 
powiedzi na podkreślone pytanie we 
Lwowie jest rozumiany jako dowód 
winy Gorgonowej. A to jednak w rze 
czywistości o wiele za mało, by powie 
sić człowieka, 

  

Kryzys intelektu. 

W konserwatywnym „Dniu Pol- 
skim* czytamy: 

„„krzyczą, iż nie należy naśladować wzo 
rów sowieckich, lecz należy z Moskwy wziąć 
to, co w idei leninowskiej jest dobre i prze 
tworzyć, „unarodowić*. Z tego rodzaju twier 
dzeniami spotykamy się bardzo często wśród 
naszej inteligencji już nietylko w rozmowach 
i dyskusjach, to już się pisze i drukuje. I to 
broń Boże, nie w zakazanej, odbijanej w kon 
spiracyjnych drukarniach lub importowanej 
z za wschodniego kordonu bibule..* itd: 

To właśnie nazywa „Dz. P.* kryzy 
sem intelektu. Dalej pismo stwierdza: 

„Zdaje się być rzeczą niewątpliwą, że dzi 
siejsze formy nietylko polityczne, ale i spo 
łeczne przeżyły się, że przeprowadzana być 
musi reforma nietylko norm, regulujących sto 
sunek jednostki do państwa, lecz również sy 
stemu produkcji i podziału dóbr*. 

O ile dobrze zatem zrozumieliśmy, 

pismo nie przeczy, że zachodzi potrze 
ba wypracowania jakiejś nowej kon 
cepcji. Dalejbvy wynikało, że eo dobre 

można wziąć i z hitleryzmu i z faszy 
zmu, tylko, broń Boże, nie z idei leni 
nowskiej, choćby było najlepsze. 

Tytulik pozostawiamy. 

dzień 28 oraz noe z 23 na 24, Osta- 
tecznie miasto zostało uratowane. 

24 lipca położenie się raptownie 
zmieniło. Front na zachód od Stanisła 
wowa był obsadzony przez 11 dywizję 
piechoty, która się jeszcze jako tako 
trzymała. Jej dowódcy został podpo- 
rządkowany pułk polskich ułanów. 
Na południe od 11 znajdowała się 19 
dywizja, która 24 lipca poprostu ucie 
kła, odsłaniając bok i tyły 11. Zacho- 
dziła obawa, że Niemcy, przechodząe 
przez jej opuszczony odcinek, koło 
wsi Krechowce, opanują przeprawy 
na obu Bystrzycach, położone na ty- 
łach 11 dywizji. Oznaczałoby to pew 
ną zgubę tej ostatniej. Wobec tego do 
wódca dywizji zażądał żeby polski 
pułk osłonił Stanisławów od południa 
przez cały czas potrzebny dla wycofa 
nia jego dywizji, t. j. przez 5 godzin. 

* Teoretycznie zadanie to było nie 
wykonalne. Pułk, bardzo nieliczny 
bez karabinów maszynowych miał 
przez 5 godzin zatrzymać silnego 
przeciwnika posiadającego liczną ar 
tylerję i. samochody pancerne. Zada 
nie utrudniało jeszcze to, że teren na 
południe od Stanisławowa przedsta 
wia zupełnie odkrytą płaszczyznę, na 
której wszelkie poruszenia muszą się 
odbywać w ogniu przeciwnika, przed 
którym się nigdzie ukryć nie można. 

Dowódca pułku postanowił dzia 
łać w szyku konnym, szarżując kolej 
no na każdego przeciwnika, który u- 

każe się. Ruszyły prawie jednocześnie 

3 szwadrony: 2-gi na wieś Krechowce, 
3-ci schodem wyle za nim, miały one 
naprzeciw siebie wolno posuwającą 
się piechotę bawarską. Jednocześnie 
na lewem skrzydle 4-ty szwacćron rzu 
cił się na kawalerję nieprzyjacielską   
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Dalaj Lama na froncie tybetańsko-chińskim. 
MOSKWA. 25.7. (Pat) — Z Szang 

haju donoszą, że Dalaj Lama przybył 
na front chińsko-tybetański, zwiedza 
jąc główną kwaterę w Czen-Du pro 
wincji Czuan Ban. Tybetańczycy czy 

nią energiczne przygotowania do ofen 
zywy. Oddział kawalerji w liczbie 2 
tysięcy wkroczył wgłąb prowincji 
Tsin Hai. 

Wstęp na tereny „trójkąta heilsberskiego" 
surowo wzbroniony. 

BERLIN. 25.7. (Pat) — Prasa za 
mieszcza komunikat dowództwa kor 
pusu w Królewcu, w którym przestrze 
ga przed wstępem na tereny „trójką 
ta heilsberskiego“, gdzie odecnie od 

bywają się prace fortyfikacyjne. Prze 
chodzenie przez niektóre okolice jest 
wzbronione, Winni karani będą jak 
za szpiegostwo. 

Odwetowe cła prohibicyjne w irlandiji. 
LONDYN. 25.7, (Pat) — W Londy 

nie oczekują, że dziś w nocy de Vale 
ra wprowadzi w życie odwetowe cła 
prohibicyjne, wymierzone przeciwko 
eksportowi brytyjskiemu. Przedewszy 
stkiem de Valera zamierza ogłosić cła 
na bekony, szynki i konserwy, na se 

Sytuacja strajkowa 
BRUKSELA. 25.7 (Pat) — Sytuacja straj 

kowa nie uległa mimo akcji rządu i partji so 
cjalistycznej żadnej poprawie. Umowa, na 
którą zgodziła się belgijska partja socjalisty 
czna, została zakwestjonowana przez górni 
ków, którzy stawiają dodatkowe warunki. 
Dyrekcje kopalń przeciwstawiają się jednak 
rozpatrywaniu tych warunków do czasu przy 
stąpienia robotników do pracy na zasadzie 
umowy zawartej poprzednio. Mimo prawie 
codziennych aresztowań kilkunastu lub kilku 
dziesięciu komunistów agitacja ich wzmaga 
się i to jest głównym powodem, dla którego 
górnicy nie chą przystąpić do pracy. Udział 
cudzoziemców do akcji strajkowej został już 
kilkakrotnie stwierdzony. Policja dokonując 
aresztowań, natknęła się na komunistów wło 
skich i niemieckich. Pozatem aresztowano 
dziennikarkę niemiecką i posła czeskosłowac 
kiego Podkreślić należy, że wśród aresztowa 

ry, instalacje elektryczne, na węgiel. 
żelazo i stal. Trzy ostatnie pozycje 
najbardziej dotkną wielką Brytanję, 
która dowoziła węgiel, żelazo i stal 
ogółem na sumę przeszło 10 miljonów 
funtów rocznie. 

w Belgji bez zmain. 
nych nie spotyka się zupełnie nazwisk pols 
kich. Sytuacja emigracji polskiej w miejsco 
wościach objętych strajkiem jest w dalszym 
ciągu bardzo ciężka. Robotnicy polscy byli 
zmuszeni pjrzyłączyć się do strajku, lecz poza 
nielicznemi wyjątkami nie biorą udziału w 
manifestacjach. Gminy odmawiają Polakom 
zapomóg, mimo iż dany robotnik polski za 
mieszkuje w niej od kilkunastu lat. 

    

BRUKSELA 25.7 (Pat) — Belgja, która 
pozbawiona jest od kilku tygodni własnego 
węgla, cierpi z powodu tej sytuacji ogromnie. 
Pisma donoszą, iż większe okręgi przemysło 
we weszły w stosunki z zagranicą i stamtąd 
rozpoczęli sprowadzać węgiel. Olbrzymie fa 
bryki w południowej Belgji, które 049 czasu 
ukończenia wojny nigdy nie sprowadzały z 
zagranicy węgla, zostały teraz do tego zmuszo 

ne. 

Nowy Jork w chmurach białych 
motyli nocnych 

czyli wszystko po... amerykańsku. 
NOWY YORK. 25.VII, (Pat) W] tych dniach 

spadła na Nowy York chmura białych mo- 

tyli noenych. Ćmy te leciały chmurą tak 

gęsto, że na przestrzeni wielu kilometrów 

przyszłaniały światło jak silna Śnieżyca i 

utrudniały posuwanie się naprzód samocho- 

dów. 

Przeniesienie w stały stan 
spoczynku Kuratora Poleskie- 

go Okręgu Szkolnego. 

BRZEŚĆ. 25.7. (Pat) — Kurator 
Poleskiego Okręgu Szkolnego, Stefan 
Pogorzelski przeniesiony został w sta 
ły stan spoczynku, Ministerstwo nie 
wyznaczyło dotychczas następcy i obo 
wiązki ustępującego kuratora pełnić 
będzie narazie naczelnik Wydziału 

Szkolnictwa Średniego Lubojarski. 

Ottawa. 

W] stolicy Kanady — Ottawie odbywa 

się obecnie brytyjska konferencja 

imperjalna. 

Na ilustracji naszej widzimy piękną 

wieżę zegarową gmachu parlamentu 

w Ottawie, w klórym odbywają się 

obrady brytyjskich mężów stanu. 

  

   

(2 szwadrony) zbliżającą się do Uro- 
czyska Dąbrowa. 

Szwadrony 2-gi i 3-ci w szalonym 
ogniu i ponosząc znaczne straty wpa 
dły do wsi i w połowie jej długości za 
trzymały przeciwnika, nie mogły jed 
nak posunąć się dalej, przeciwnie pod 
silnym naciskiem piechoty zaczęły się 
powoli wycofywać. Szarży 4 szwadro 
nu kawalerja nieprzyjacielską nie 

przyjęła i wycofała się za nadchodzą 
cą piechotę austrjacką. Wobec poja 
wienia się piechoty i na tem skrzydle 

dowódca pułku rzucił na pomoc 4 
szwadronowi ostatni swój odwód — 

1-szy szwadron. Obydwa wpadły na 
Austryjaków, rąbiąc i kłując i odrzu 
ciły ich na południe. 3 

Ten pierwszy sukces nie zakoń 
czył walki, Coraz to liczniejszy nie- 

przyjaciel nacierał ponownie. Szwad- 
rony 2 i 8 znów musiały szarżować, 
przyczem poległ bohaterski porucznik 
Władysław Zboromirski. Wieczorem 
już obsadziły pieszo cegielnię i skraj 
parku pod Stanisławowem i ogniem 
wstrzymywały przeciwnika. Szwadro- 
ny 4 i 1 również szarżowały ponow 
nie na piechotę oraz na kawalerję, któ 
ra zresztą i tym razem szarży nie 

przyjęła. Wiieczorem obsadziły pieszo 
Uroczysko Dąbrowa. 

Akcja trwała od godziny 4 po połu 
dniu do godziny 10 wieczór. Pod jej 
osłoną rosyjska 11 dywizja wycofała 
się zupełnie spokojnie. Zadanie było 
wykonane. Pułk liczący 400 szabel 
zatrzymał bataljon bawarskiej piecho 
ty, uważany za kwiat armji niemiec- 
kiej, bataljon austrjacki i 2 szwadro- 
ny kawalerji. 

Działanie przeciwnika było wspar 
te ogniem 2—3 bateryj oraz samocho 

*bicki i Łapiński. Zjazd, w 

Nowa organizacja młodzieży 
polskiej w Łotwie. 

DVNEBURG., 25.7. (Pat) — W nie 
dzielę odbył się tu pierwszy zjazd 
wszechłotewski młodzeży polskiej, ce 
lem założenia wspólnej organizacji 
młodzieży polsko-katolickiej. Po zaga 
jeniu zjazdu wygłoszono szereg prze 
mówień powitalnych.Przemawiali pre 
zes Zjednoczenia Wilpiszewski, wice 
prezes rady organizacyjnej Szwedow 
ski, który na zjazd przyjechał z War 
szawy. oraz posłowie na sejm Wierz 

którym 
wzięło udział 70 delegatów uprzednio 
wybranych przez zjazdy terenowe z 
okręgów wszystkich ośrodków pols- 
kich na Łotwie, przyjął statut orga 
nizacyjny nowej organizacji, która no 
si nazwę „Polski Związek młodzieży 
katolickiej na Łotwie*. Siedzibą Zwią 
zku jest Dyneburg. 

Sukces Polaka. 

ZURYCH. 25.VII. (Pat.) W: locie dokoła 
Alp w międzynarodowym meetingu lotni- 
czm pierwsze miejsce zajął Chinticz (Jugo- 
sławja) w czasie 68 min. 38 sek. drugie 
miejsce — kpt. Bajan (Polska) w 71 min. 
10 sek., trzecie — Burkhard (Szwajcarja) 
w 71 min. 23 sek. Kpt Orliński uszkodził 
w Sałzburgu aparat przy lądowaniu. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
m=== j Rzeczną!! === 

  

dami pancernemi, a pułk nietylko ar 
tylerji, ale nawet karabinów maszy 
nowych nie posiadał. Ogółem siły 
austro-niemieckie, które wąlczyły w 
tym dniu przeciw pułkowi wynosiły 
około 2000 ludzi. . 

Na tle ogólnego rozkładu armji ro 
syjskiej bitwa krechowiecka wywoła 
ła ogromne wrażenie. Wszystkie pis 
ma polskie, rosyjskie, a nawet niektó 
re niemieckie były przepełnione jej 
opisami, zresztą przeważnie bardzo 
przesadzonemi. Rosyjski wódz naczel 
ny, generał Korniłow nadesłał dzięk 
czynną depeszę. Francuska misja woj 
skowa wysłała do pułku delegację z 
orderami. Powinszowania i odznacze- 
nia nadesłały również misje włoska, 
belgijska i rumńuska. Ludność polska 
po miastach polskich i rosyjskich u- 

rządziła liczne uroczyste obchody. Ist 

na powódź orderów spadła na pułk: 
na ogólny stan 400 ludzi ponad 200 
odznaczeń. 

Powodzenie to jednak zostało dro- 
go okupione: pułk stracił w zabitych 
i* rannnych 5 oficerów, 77 ułanów i 
108 koni — 4-tą część swego stanu. 

Na pamiątkę krechowieckiej bitwy 
pułk został nazwany „Krechowiec 
kim'*, a później dla uczczenia pamięci 
poległego w 1918 roku dowódcy puł 
ku otrzymał nazwę „Imienia Pułkow 
nika Bolesława Mościckiego”, łącząc 
w swem imieniu pamięć sławnej bit 
wy z nazwiskiem ukochanego dowód 
cy. 

W dniach 22—24 lipca 1917 roku 
pułk miał szczęście walczyć jednocze 
Śnie przeciw wszystkim trzem wro 
gom Polski: Rosjanom, Niemcom i 
Austrjakom. Dlatego też datę tej bit 
wy obchodzi pułk jako swoje święto, 
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WIEŠCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Zalšcie podczas prowadzenia robót 

scaleniowych. 
BRZEŚĆ n./B. 25.VII. (Pat.) Podczas pre 

adzenia robót scaleniowych gruntów wsi 
BUźni pow. kobryńskiego na odcinku Buźnia 
—lanopol, zebrało sie ckołe 20 mieszkańców 
elem niedopuszczenia mierniczego Krupo 
Wieza Wiałdemara do prowadzenia robót. 

ościanie stanęli na drodze, nieprzepusz 
| zając robotników następnie odebrali od 
Rich narzędzia pracy. 

Wi ezasie zajścia mierniczy Krupowieź 
i jego siostra Zofja, zatrudniona jako siła 
pomocnicza, zostali przez zgromadzonych 
kiłkakretnie uderzeni, wobec czego Krupo 
wicz użył broni palnej. Po przybyciu policji 
ajście zostało zlikwidowanie i miierriiczy 

pił do pracy. Policja zaaresztowała 
3 prowodyrow. 

    

Wstrząsająca tragedia matki. 
Wi czasie burzy, która nawiedziła powiat 

dziónoński piorun uderzył w dom Siodłow- 
skich. Wi mieszkaniu znajdowała się ma 

A jej 24-letni syn Aleksander którzy dopiero 
Wrócili z pola. Des ulewny zmoczył ich 

Wpolu i po powrocie do domu matka pre 
dzej przebrała się syn zaś stanął koło pieca 
żeby w ten sposób osuszyć się. W: trakcie 
ego w dom uderzył piorun, zabijając młe 
dego Siodłows 

          

Także 
We wsi Czyczełe gn:.. komajskiej pow. 

Święciańskiego gospodarz Jerzy  Maczan 
kie warunki materjalne. Żona 

ż poważnie jest z tego powo 
y postanowiła” mu dopomóc. 

ubiegłą sobotę przeniosła z jednego miesz 
kania wszystkie sprzęty do drugiego i opróż- 

    

   

  

   

W: dniu wczorajszym podczas kąpieli uto 
dął w Święcianach niejaki Izaak Rutsztejn. 
Zwłoki rdobyto. (e) 

We wsi Miluny gm. słobódzkiej powiatu 

   
   

  

Matka niezwłocznie pośpieszyła na rału 
nek syna.  Wiszystkie jednak zabiegi oka 
zały się bezskuteczne. W, tym strasznym sta 

będąc jedną w mieszkaniu bez żadnej ni 

  

  pomocy przy zwłokach zabitego syna mu 
siała rzucić się matka na ratunek sprzętów        

   domowych, gdyż piorun jednocześnie zapa 
lił mieszkanie. Na szczęście ulewny deszcz 
zgasił pożar. Część mieszkania została uszka 

dzona. (e! 

sposób. 
nione mieszkanie podpaliła, licząc na otrzy 
manie asekuracji. Straty wyniosły 600 zł. 

  

Przeprowadzone jednak dochodzenie ustali-. 
ło, że pożar powstał z podpalenia, którego 
dokonała Anna Maczanowa. Maczanową za- 
trzymno. (el 

Utonięcia podczas kąpieli. 
brasławskiego utonęło dziecko Huczonek w 
wieku 2 i pół lata, które zostawione zostało 
bez opieki. Zwłoki dziecka zostały wydo 
byte. (e) 

TE 

Wycieczka pań amerykańskich w Warszawie. 

WI tych dniach bawiła w Warszawie przejazdem do Rosji Sowieckiej wy- 

  

itnych członkiń Amerykańskiej Narodowej Federacji 
Zawodowo—Pracujących Kobiet. Wycieczkę tę prowadzi pani Mac Donald 
Bowman — kierowniczka wielkiego biura ogłoszeń (na naszej fotografji bez 
kapelusza), oraz miss Mary Kennedy 

p cieczka 13 pan, wybi 

i 
| 

| grafje tych dwóch 

: 

    

Na naszej ilustracji podajemy foto- 
itnych Amerykanek. 

W szponach handlarzy żywym towarem 
czy zwykła romantyczna historja? 

Wi ubiegłą niedzielę do wydziału śledeze- 
80 na miasto Włlno zgłosiła się p. Marja 
Skurątowa zamieszkała przy ulicy Lipowej 
"V. 20 į zameldowala o tajemniczem zagi- 
Nięcją jej /7letniej córki Niny — uezenicy 
wyj jskiego gimnazjum imienia Puszkina w 

lnie która przed kilku dniami wyszła z 
lu i dotychczas nie powróciła. 
fedług zeznania Marji Skuratowej córka 

  

tj Wi jednym z poprzednich numerów „Ku- 

BE donosiliśmy, do policji 2 

śreg skarg anonimowych 
k 

    

   
    

   
      

   

В wcieli sklepów at h przy u 
lemieckiej i Whelkiej pewna grupa osó 

jarod groźbą pobicia wymusza od niech pie- 
iądze. 

@ Sądząc ych wyników do- 
czy Zen e odpowiadaj 

{ Ywistości zdzy 5 
k sklepów i 
i Zumienie 

wa Gku bieżącym spec 
Cie ze względu na oczni      

  

Osów tego starego i zasłużonego puł 
u. 

| Uczczenia której zx tów 

daną, staraniem Wojskowego Biura 

| orycznego SZCZ historja 

Władysław Dziewanowski. 

„ , AUGUSTÓW. (Pat). — W obecno- 
*ci Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Obchodził w niedzielę ubiegłą pierw- 
Szy pułk ułanów krechowieckich imie 
© pułkownika Bolesława Mościckie 

80 15-ją rocznicę słynnej bitwy pod 
Techowcami oraz tegoroczne święto 
ułkowe. 

ni uĄ Uroczystości uczestniczyły orga 
1zacje społeczne, p. w. oraz wszyscy 
lązani w czemkolwiek z dziejami 

Bułku krechowieckiego, przybyły ró 
Nież delegacje pułków kawalerji, ge 

a owie Fabrycy, Rummel, Suszyń 
Z 1 Kutrzeba, Litwinowicz, Skotnicki, 

| *Aborski, Kleberg. 
0 10 rano pulk ustawil sie na pla 

cu, dalej stanęły oddziały konne p. w. 
rakus, oddziały Strzelca, Rezerwis 
W, harcerze i harcerki. 

ša P. Prezydent Rzeczypospolitej Mo 
“ki przy dźwiękach hymnu narodo 

j „$% konno, w otoczeniu swej świty 
SEneralicji dokonał przeglądu pułku 
„„, AStępnie odbyła się msza polowa. 
a ołtarzem zasiadł P. Prezydent. 

wią alicja. przedstawiciele władz cy 
da ych z wojewodą Kościałkowskim, 
ku.) Byli żołnierze i oficerowie puł 
czyg łk i oddzzały p. w. uformowały 

Tobok. 

& 
4 

0 

lowó, mszy św. pułkownik Kleberg. 
dcą brygady jazdy stanisławow 

   

jej wyróżniająca się wybitną urodą porwana 
została przez handlarzy żywym towarem. 

Natomiast sądząc z innych informaeyj 
zaginicna Nina Skuratówna zapoznała się 
przed niedawnym czasem z niejakim Kuchar 
kowskim, urzędnikiem wileńskiej brygady K. 
Q. P.-u, z którym zbiegła do Nowej Wilejki 
gdzie w miejscowym kościele miał się odbyć 
w dniach najbliższych ślub. 

Historja © wileńskim „Tasiemce” 
spaliła na panewce. 

przez nich klijentów. Przed niedawnym cza- 
sem miał nawet miejsce wypadek kiedy 
den z kupców tej branży p. Z., z uł 
mieckiej a 

   

  

Nie- 
maklerów 
  

   tsztował jednego z 

  

    
Co się tyczy 
otowych ub 
ową 0 czem 

śnione, 

     

    

   

  

     okonał ni 
ulicy na      

   

   
    

    

    

skiej w obecności P. Prezydenta wrę 
czył pułkownikowi Strzeleckiemu, da 
wódcy 1 p. uł. urnę z ziemią z pola 
bitwy pod Krechowcawi. 

Następnie pułk oraz wszystkie oda 
działy p. w. przedefilowały przez P. 
Prezydentem, przemarsz zakończyła 
defilada pułku w galopie. 

P. Prezydent uczestniczył w obie 
dzie żołnierskim. Wi czasie obiadu puł 
kownik Strzelecki wygłosił przemo 
wę, kończąc okrzykiem na cześć P. 
Prezydenta Mościckiego. Pułk. Strze 
lecki zabrał głos powtórnie i przypo 
minając urywek z listu pułk. Bolesła 
wa Mościckiego, wysłanego po bitwie 
pod Krechowcami, w którym tenże od 
daje hold „generatowi“ Piłsudskiemu 

budzicielowi ducha militarnego Pola 
ków, zakończył swe przemówienie 
okrzykiem na eześć p. Marszałka Pił 
sudskiego. 

Gen. Fabrycy w imieniu p. Marszał 
ka Piłsudskiego złożył pułkowi wyra 
zy uznania i życzenia dalszego rozwo 

ju. 
Przemawiał wojewoda Kościałkow 

ski, podkreślając jedność ideową Kre 
chowiaków i legjonistów. Zabierali 
głos b. dowódca pułku gen. Suszyń 
ski i pułk. Podhorski, najstarszy z 
uczestników bitwy krechowieckiej. 

Wśród powszechnej ciszy zabrał 
głos P. Prezydent Rzeczypospolitej i 
zwrócił się w krótkich słowach do żoł 
nierzy, poczem przemowę zakończył 
toastem na cześć pułku. Wznoszono 
gorące okrzyki na cześć P. Prezyden 
ta. 

P. Prezydent wziął następnie udział 
w przejażdżce po jeziorze Augustow 

    

skiem. Wieczorem odbył się raut w- 
klubie oficerskim, 

K U 

CYRK. 
Sprawność cielesna, połączona z pewnem. 

wymagającem odwagi, ryzykiem wraz z upa 
dkiem turniejów i innych igrzysk szlachel- 
nych przeniosła się na piasek (lub trociny) 
okrągłej areny, pod płócienny dach bud na- 
miotowych do mizernego surogatu także i 
dawnych „circenses* rzymskich. 

Był więc cyrk objawem pewnej dekaden- 
cji, nawet i w starożytnym Rzymie, wystę- 
pując najokazalej w czasach jego upadku. 
nieznany właściwie w Helladzie, importowa 
ny do niej bardzo późno — z niższej kultu. 
ralnie — Romy, widowisko prymitywne, bar 
barzyńskie. 

RJ SER 

   

Zgnębiony przez chrześcijaństwo powraca 
po osiemnastu prawie wiekach w nieco in. 
nej formie znów jako objaw pewnego upad- 
ku i ginie powoli, przeżuwając od ostatnich 
lat dwudziestu ciągle te same tematy, ciągle 
te same tricki i kawały. Po krótkim okresie 
świetności i powodzenia w czasie największe 
go upadku smaku estetycznego, w końcu 
wieku, dogasa stopniowo, pochłonięty w 
znacznej części przez kino, które wykorzy- 
stało go, jako temat nader „kinogeniczny“ 
dość obficie, nie rezygnując jeszcze z dalsze 
go czerpania z tego źródła pomysłów, z pew 
nością : 

Sprawność fizyczna znalazła sobie inne, 
o wiele szlachetniejsze ujście, bogate w emo- 
cje nieporównanie wyższego rzędu. Skok re- 
kordzisty — narciarza, który jak ptak zrywa 
się z podniebnej odskoczni i leci niby na 
skrzydłach nad przejętemi tłumami, aż do 
zetknięcia się z pochyłością zbocza, aby rów 
nie jak ptak chyżo Śmignąć po niem do PY 
sznego zakrętu w kurzawie śniegu. Błysk w 
słońcu spiżowego ciała pływaka, jak pocisk 
z wysokiej trampoliny uderzającego w wo 
dę; zgodny rytm spalonych na bronz ramion 
wioślarskich, lot wyrzuconego sprawną ręką 
dysku, czy oszczepu, bieg jakiegoś Kusociń- 
skiego, czy... Nurmiego! A konkursy hippicz 
ne, loty szyboweów, zawody szermiercze... 

Jakże blado wobec rozmachu i piękna 
tego wszystkiego, wyglądają cyrkowe łamań 
ce! Dobrze jeszcze, gdy niema tam popisów 
zwierzęcych, te bowiem zawsze wprowadzają 
jakąś przykrą, czasem nawet —- ponurą nutę 
bolesnego przymusu. 

Przybyły obecnie na występy do Wilna 
komplet cyrku Staniewskich odznacza się b. 
dobrymi zespołami ekwilibrystów, z których 

У iają się trzy efektowne zespoły, jeden 
krajowy cyklistów i dwa egzotyczne: chińsk* 
i marokański. Szczególnie interesujący jest 
chiński ze swoimi, bardzo egzotycznością 
zatrącającemi popisami. Marokańczycy mają 
bardzo dobre wyrobienie fizyczne, a zespół 
rowerowy z niebywałą swobodą wykonuje 
trudne wielce ewolucje. 

  

Inną sensacją jest słoń indyjski b. posłn- 
szny i łagodny, chętnie zawierający znaja 
mości z publicznością za pośrednictwem cze: 
kolady dropsów etc., które znikają w czelu- 
ściach jego paszczy z niezwykłą szybkościa 

Popisy hippiczne przeciętne. Glowni mało 
dowcipni i raczą słuchaczów kawałami z 
przed lat dwudziestu. Zwraca uwagę swoją 
ekwilibrystyką clown towarzyszący rowerzy- 
stom, stanowiący bardzo dobre urozmaicenie 
uzupełnienie komiczne ich popisów. 

Zespół psi, koci i małpi niezły. Psy i koty 
w dobrej formie, tylko małpy smutne i znie 
chęcone. Dlaczego? Mimowoli nasuwają się 
przykre reminiscencje niektórych scen zna- 
nej, dramatycznej historji „Mika“ Londona. 

Książky tę radzę każdemu bywalcowi cyrku 
przeczytać... szkl. 

FOOTBAL NA ROWERACHJJ . 
Sensacyjny mecz na arenie cyrku 

Stąniewskich w Wilnie. 

Dziś i dni następnych na arenie cyrku 
Staniewskich rozegrany będzie sensacyjny 
mecz—footbal na rowerach. Jak  wiadonio 
piłka na rowerze jest „ostatnim krzykiem 
mody sportowej w Ameryce, u nas natomiast. 
jest jeszcze zupełnie nieznana. Na arenie cyr 
ku co wieczór walczyć będą 2 Zrużyny o pu 
har ufundowany przez Dyrekcję Cyrku. — 
Dziś grają: Polska—Anglja. 

    

WASTE E NSS me 

LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W! numerze 151 poczytnego Pańskiego pi 
sma została umieszczona notatka „Nieszczę- 
śliwy wypadek w lokalu Kasy Chorych-. -- 
Ponieważ przytoczone tam dane są nieści- 
słe, uprzejmie proszę o zamieszczenie niniej 
szego sprostowania: 

1) Prawdą, jest iż Renia Rapoport upadła 
na schodach w lokalu Kasy. 

2) Nieprawdą jest, że po tym wypadku 
Kasa sprawdzała, czy wymieniona jest upra 
wnioną do leczenia kasowego czy też nie, na 
tomiast prawdą jest, że siostra Gradosielska, 
pracująca w najbliższym gabinecie udzieliła 
jej natychmiast pierwszej pomocy (wstrzyki 
wanie), że został wezwany z najbliższego ga 
binetu lekarz dr. De Rosset przez gońca Dąb 
rowskiego, że chora natychmiast została prze 
niesiona do najbliższego gabinetu i umiesz 
czona na kanapie do badań chorych. 

3) Niepraw/ą jest, że Pogotowie Ratun 
kowe udzieliło jej pierwszej pomocy, nato 
miast prawdą jest, że wobec skarg chorej na 
silne bóle z powodu ogólnego potłuczenia się 
i zarządzenia dr. De Rosseta przewiezienia 
chorej do mieszkania, zostało wezwane Poge 
towie Ratunkowe, które tylko chorą prze- 
wiozło nie udzielając jej żadnej pomocy le- 
kanskiej, gdyż ta ostatnia była już udzielona 
i nie była potrzebną. 

4) Czyby Renia Rapoport była uprawnio 
ną do świadczeń kasowych czyby nie była, 
Kasa dla odwiezienia do domu i takby wez 
wała Pogotowie Ratunkowe, gdyż własnej ka 
retki dla przewiezienia chorych nie posiada. 

Racz przyjąć Panie Redaktorze 
głębokiego szasunku i poważania. 

E. Kątkowski, Kom. Zarządzający. 

wyrazy 

Nie był źle traktowany, chciał 
samodzielnie pracować. 

WI związku z notatką, jaka się ukazała 
w dniu 21.VII 1932 r. proszę o umieszczenie 
w poczytnem piśmie Szanow. Pana Redak 
tora następującego sprostowania: Niepraw- 
dą jest, że byłem źle traktowany przez ro 
dziców, natomiast prawdą jest, że opuściłem 
dom rodzinny, chcąc samodzielnie pracować 
w Warszawie. 

Z powažaniem 

Ieek Trynopolski, 
Warszawa, 24.VII.32 r. 

Turyście odsłaniają się nowe hory- 
zonty, gdy w górach orzeźwia go 

»SUGUS« 23» 
SIEEBZERREEEDETZZ CZYCH BEADY RO SAOEEESTĄ 

Ze Związku Strzełeckiego 
w Wilnie. 

Ostatnie Włalne Zebranie członków Od- 
działu Nr. 2 Związku Strzeleckiego było 
dowodem żywego zainteresowania się człon 
ków pracą Z. S. i dwugodzinne obrady mia- 
ły charakter bardzo ożywiony. 5 

Walne Zebranie udzieliło absolutorjum 
Zarządowi Oddziału — oraz dokóoptowało 
4 nowych członków Zarządu, wobec czego 
w skład obecnego Zarządu wchodzą: ob. 
dyr. inż. Więgrzyn Jan, ob. zastępca dyr. 
Przybycień Eugenjusz (dotychczasowy pre- 
zes), ob. Nowakowski Zenon (sekretarz), 
ob. Zaliwski Tadeusz, ob. Pilecki Aleksan 
der, ób. Halicka Marja. Funkcję komendan 

ta Oddziału pełni w dalszym ciągu ob. Wój- 
cik Jan, a komendantki Oddz. Żeńskiego— 
ob. Mackiewiczówna Helena. 

Zaznaczyć należy, że nowoobrany do Za 
rządu p. dyr. inż. Węgrzyn interesuje się 
bardzo życiem tutejszego Oddziału, jako czło 
nek Związku Strzeleckiego m. Poznania 
(były). Jeśli się uwzględni fakt miłego współ 
życia między członktmi Oddz. a Zarządem 
i w szczególności komendantem Oddz. ob. 
Wójcikiem — fakt przystąpienia p. dyr. do 
pracy w Zarządzie powitać należy z nadzie 
ją, że w następnym okresie praca w Oddzia 
le pogłębi się jeszcze bardziej dla dobra 
Organizacji i członków. W, Stach 

  

Žniwo czerwonego kura. 
Ostatniemi czasy na terenie powiatu lidz 

kiego, w zastraszający sposób wzmogła się 
fala pożarów, niszcząca mienie i tak już zu 
bożałych przez panujący kryzys mieszkańców. 
Przyczyny tego, należałoby zwalić na karb 
karygodnego niedbalstwa w zachowaniu 
ostrożności obchodzenia się z ogniem społc- 
czeństwa, a zwłaszeza na wsi, jednak tkwią 
one i gdzieindziej a mianowicie u czynników 
bezpieczeństwa. 

Krótko mówiąc chłopu, który przez nie- 
ostrożne obchodzenie się z ogniem spowo- 
dował pożar niszczący ezstokroč nie tylko 
jego samego lecz i szereg innych Bogu ducha 
winnych sąsiadów, — włos z głowy nie spać 
nie, zamiast tego że winien on iść za kraty. 
Byłoby to przestrogą dła innych, bowiem 
chłop nasz jest jeszcze daleki od tego by 
wpajane mu (teoretycznie) ostrożności bez- 
pieczeństwa przeciwpożarowego, przyjął ze 
zrczumieniem, — słucha on jednem uchem: 
a wypuszcza drugiem. 

Nie mówiąc o zbrodniczych podpaleniach 
z chęci ctrzymania asekuracji, mamy jesz- 
cze inne przyczyny, jak naprzykład wadliwe 
konstrukcje przewodów kominowych. Tutaj 
też jest wina nietylko właściciela domu. — 
Chłop budując dom, stara się jak najmniej 
wydać pieniędzy i najmuje webec tego ja- 
kiegoś domorosłego zduna powiedzmy pier- 
wszego lepszego Franuka, czy Józiuka i ten 
postawi mu piec według własnego sposobu 
— byle tyłko tanie. 

Jaka jest wartość tego Franukowego czy 
Józiukowego „arcydzieła mówi o tem ileść 
pożarów powstałych wskutek wadliwych kon 
strukeyj przewodów kominowych. Zatem win 
no się bezwzględnie na to zwrócić uwagę i 

   

  

zabronić stawiania piecy przez domorosłych 
zdunów 

Oto mamy znowu do zanotowania szereg 
pożarów powstałych z przyczyn wyżej przy- 
toczonych. Wi dniu 20 b. m. o godz. 9 rane 
z powodu wadliwego stanu komina powstał 
pożar w zabudowaniach folwarku Dajnowo 
gm. wawiórskiej, który tylko dzięki natych 
miastowej akcji ratunkowej i dziennej pory 
nie przybrał groźniejszych rozmiarów. Spło- 
nął doszczętnie dom mieszkalny należący do 
braci Witolda i Stefana Wbjsiatów. Straty 
wynoszą 4 tys. zł. 

Lešnietwo w Suchwalni powiadomilo po- 
sterunek P. P. gminy lidzkiej, że w Berdow 
skim lesie państwowym, gminy lidzkiej wy- 
buchł pożar wskutek porzucenia przez prze 
jezdnych niedopałka papierosa. Wskutek pa 
nujących upałów trawa leśna była bardzo wy 
suszona, wokee czego ogień znalazł, podatny 
grunt i momenialnie przybrał szerokie roz- 
miary. Ogólnie ogień objął 7 ha lasu. Z wiel 
kim wysiłkiem gajowych i przy pomocy lud- 
ności ze wsi Toekary, pożar zdołano stłumić 

i tylko dzięki temu, że ogień był przyziem- 
ny nie wyrządził wielkiej szkody. 

Wi dniu 21 b. m. około godz. 23 we wsi 
Zalesie gminy sobkotniekiej wybuchł z niewy 
jaśnienych dotąd przyczyn pożar w zabudo 
waniaeh Anieli i Franciszka Urbanów. Dzię 
ki natychmiastowej i energicznej akeji ra- 
tunkowej przez miejscową ludność pożar nie 
chjął innych budynków, lecz zdołano go zlo 
kalizować. Ponieważ pożar powstał w stodo 
le o tak późnej porze, sądzić nayży że było 
tu nieostreżne obchodzenie się z ogniem 
ewentualnie podpalenie. Dechodzenie prowa- 
dzi polieja. 

  

SEREAETAKA WOWENRAKAMACAW WORA WEORC O POATROE RO 

Malowniczy zakątek polskiego wybrzeża morskiego. 

  Godną widzenia osobliwośkią są pieczary w Me: 

Na fotogr. naszej widzimy fragment tego oryginalnego tworu geologicznego. 
iowej w okolicy Pucka. 

  

Piękna cera 
to majwiększy skarb 

Musi Pani dbać o zachowanie 
młodej i świeżej cery, cera bowiem 
w pierwszym rzędzie zdradza wiek 

kobiety. Niech Pani wciera co- 
dziennie rano i wieczór gęstą pianę 

mydła Palmolive w skórę, następ- 

nie spłucze ciepłą, a potem zimną 
wodą i wytrze delikatnie ręczni- 

kiem. Spostrzeże Pani, jak prosty 
ten zabieg doda świeżości cerze, 

jak giętkie i gładkie stanie się Jej 
ciało przy regularnem użyciu do 
kąpieli mydła Palmolive. 

Mydło Palmolive wyrabiane jest 
przez naszych fachowców wedle 
specjalnej recepty, stanowiącej 

ścisłą tajemnicę. Posiada ono wy- 
soce wartościowe właściwości kos- 
metyczne, gdyż do jego wyrobu 
zostają użyte słynne olejki pięk- 
ności — oleje owoców oliwnych, 

palm i orzechów kokosowych. & 

Dlatego też miljony 
kobiet używa codziennie К 
mydła Palmolive, gdyż 
mydło to konserwuje mło- & 
dość i piękność ich ciała. 

WYRÓB KRAJOWY 

MYDŁO PA 
  

  

  

    
      Prosimy żądać stale tylko prawdziwego 

mydła Palmolive, zwracając uwagę na 

iegó cbarakśerystyczne cechy : 
* — Tiem opakowanie Z 

"NN, czarną opaskąśzlotym 

       

      
       

   
     

      

   

  

WA WILENSKIM BRUKU 
  

Gdzie się podziały morskie Świnki? 
Naiwny plan domorosłego „dyrektora" wędrownego 

zwierzyńca. 
Przed kilku dniami policja śledcza mia- 

sta Wilna zaalarmowana zostła wiadomością 

o ekradzeniu miejskiego ogrodu zoologiczne- 
go, znajdującego się na rogu Małej Pohułan 
ki i Zawalnej. 

Przed kilku dniami zarządzający tym og 
rodem podczas zwykłej porannej inspekcji 
zauważył nagle iż klatki z morskiemi świn- 
kami oraz niektóre klatki z ptakami zamor- 
skiemi są próżne. 

Pobieżne oględziny klatek upewniły za- 
rządzającego, że ma się do czynienia z kra- 

dzieżą. O odkryciu swojem zarządzający niez 
włocznie powiadomił policję . 

Wszezęto dochodzenie, które po upływie 
kilku dni doprowadziło do wykrycia spraw 
ey kradzieży. Okazał się nim pewien uczeń, 
przybyły do Wilna z prowincji i uczęszcza- 
jący do jednego z zakładów naukowych w 

Wilnie. Uczeń ten wraz z jednym ze swoickh 
kolegów wpadł na pomysłowy plan urządze- 
nia zwierzyńca wędrownego z którym plano 
wał objechać szereg miast i miasteczek pro 
wincjonalnych ma się rozumieć w celach 
zysku. 

Celem zaopatrzenia się w eksponaty je- 
den z przyszłych „dyrektorów wędrownego 
zwierzyńca* dokonał kradzieży morskich 
Świnek i ptaków z miejskiego ogrodu zoolo- 
gieznego. 

Podczas rewizji w pokoju jednego z ucz 
niaków znaleziono skradzione morskie swin 
ki. Sprawca kradzieży czując widocznie że 
wpadł i cały „plan* spalił (na pa 
newce wyjechał z Wilna w przeddzień re- 
wizji. Prawdopodobnie wyjechał on do rodzi 
ców zamieszkałych stale na prowincji. Pta- 
ków narazie nie odnaleziono. Dalsze docho 
dzenie w toku. (e). 

SPORT. 
Z Wilna. 

Drugi występ łodzian. 
1 P. P. LEG. — WIDZEW, 5:4 (4:1). 
Drugi występ sympatycznych gości łódz- 

kich na suchym stosunkowo terenie wypadł 
o wiele lepiej. Mecz obfitował w wiele cie- 
kawych momentów i dostarczył licznie zebra 
nej publiczności sporo emocyj. Przedewszy- 
stkiem wynik: aż * ramek w jednym meczu 
to gratka nielada. 

Po krótkich formalnościach powitalnych 
sędzia p. Katz rozpoczyna zawody. 

Pierwsze minuty przynoszą grę wyrówna 
ną o szybkich i zmiennych atakach. Wtem... 
następuje niespodziewana przerwa, spowodo 
wana silną, lecz na szczęście krótkotwałą ule 
wą. 

Po wznowieniu gry zaznaczać się zaczyna 
coraz wyrażniejsza przewaga miejscowych 
Jeden z ataków, Lachowicz wieńczy sukce- 

sem w postaci efektownie strzelonej „bom- 
by*. Już w kilka minut puźniej wojskowi 
zdobywają drugi punkt. Tym razem jest to 
sukces phyrrusowy. Piłka odbiła się od ze- 
wnętrznej strony poprzeczki i wraca w pole. 

Wiodosobnionych jednak oczoch p. Kaca 
gol został zdobyty. Piłka wędruje na środek. 
boiska. Goście poddają się bez protestu de- 

cyzji sędziego. Na widowni słyszy się zda- 
nia: „bramka widocznie była, bo oni nie pro 
testują”. Jest to ciekawy przyczynek do psy 
chiki naszej publiczności, którą dziwi niez- 
rozumiałe zachowanie się gości. 

Epizod ten pokreślił dyscyplinę drużyny 
łódzkiej zdobył jej z miejsca sympatję 
widowni. 

Do przerwy ze strzałów Zbroi i Naczul- 
skiego, miejscowi podwyższają swój stan po 
siadania jeszcze o dwie bramki, łodzianie ze- 
wanżują się tyłko jedną. Zanosi się na ich 
katastrofalną porażkę . 

Karty odwracają się w drugiej połowie. 
Inicjatywa teraz spoczywa w rękach Widze- 
wa, który energicznie prze do wyrównania. 
Ostatnie minuty to blokada bramki 1 p. p. 
Leg., który robi wrażenie drużyny komplet- 
nie wyczerpanej. 

Końcowy wynik meczu 5:4 jest naogół 
sprawiedliwym sprawdzianem umiejętności 
obu drużyn i przebiegu gry. 

Goście zaprezentowali się jako zespół wy- 
równany, o niezłej technice i szybkim star- 
cie, zdobywający teren szybkością i przyziem 
nemi podaniami. 

Miejscowi nie wytrzymali w drugiej poło 
wie tempa, pozatem jednak wypadli naogół 
dobrze. W ataku na pierwszy plan wysunęła 
się trójka środkowa, demonstrując szreg efek 
townych i skutecznych pociągnięć. Skrzydła 
znacznie słabsze, zwłaszca Połubiński. Tylne 
formacje drużyny, poza Puzyną w drugiej 
połowie na wysokości zadania. 

Sędzia p. Kac ma na sumieniu nieistnie- 
jącą bramkę, pozatem dobry. 

  

  

LEKKOATLECI WILEŃSCY NA STARCIE 
NOWE REKORDY OKRĘGU. 

Przez dłuższy czas cicho było w wileń 
skim sporcie lekkoatletycznym. Dopiero ubie 
głej niedzieli odbyły się zawody, przynosząc 
szereg dobrych wyników. Na czoło wysunęli 
się asy lekkoatletyki wileńskiej Wieczorek, 
Sidorowicz i Wojtkiewicz. 

W skoku wdal Wieczorek ma pięć sko 
ków przekroczonych. Wynik wacha się mię 
dzy 6,74 i 6,93. 

Świetny wynik uzyskuje ten sam zawod 
nik w rzucie dyskiem, ustanawiając nowy re 
kord okręgu rzutem 41 metr. 43 ctm. 

W kuli zajmuje pierwsze miejsce Wojtkie 
wicz rzutem 12 metr. 82 ctm. Z 

Dobry wynik osiągnął również Sidorowicz 

w biegu na 3000 metrów przez Żylewiczem w 
czasie 9 m. 4 sek. 

W innych konkurencjach również uzyska 
no niezłe wyniki W związku z tem zapowie 
dziane na najbliższą niedzielę zawody lekko 
atletyczne wróżą szereg dalszych sukcesów 
lekkoatletyce wileńskiej, której rozwój, jak 
widzimy, wkraczać zaczyna na szerszą arenę. 
Dużo niewątpliwie w tem zasługi doskonałe 
go trenera Cejzika, który ostatnio dużo pra 
'cowal z zawodnikami wileńskimi. 

RAID MOTOCYKLOWY WILNO—LIDA— 
WILNO. 

Zorganizowany ubiegłej niedzieli raid mo 
tocyklowy na szlaku Wilno—Lida—Wilno 
(256 km.) zgromadził 11 czołowych motocy 
klistów wileńskich. Komandorem raidu był 
pan mec. Lityński. Do Lidy i do Wilna pierw 
szy przybywa Urniaż 

Wyniki raidu zostaną ogłoszone w naj 
bliższych dniach przez Komisję sędziowską. 

DRUKARZ — TUR 5:2 (4:0). 

Mecz o mistrzostwo kl. B. 

W| ubiegłą niedzielę odbył się mecz o 
mistrzostwo kl. B. pomiędzy Drukarzem - - 
Turem. 

Spotkanie zakończyło się zasłużonem zwy- 
cięstwem Drukarza 5:2. 

K. S. Drukarz został mistrzem Wilna kt 
B. i w niedługim czasie spotka się z mi- 
strzem podokręgu P. K. S.-.em Lida, walcząc 
o wejście do kl. A. 

Z Pelski i ze świata. 
NOWIY REKORD POLSKI W, OSZCZEPIE. 

Na odbytych ubiegłej niedzieli w Pozna 
niu zawodach lekkoatletycznych Mikrut pobił 
dotychczasowy rekord Polski w rzucie oszcze 
pem, osiągając wspaniały wynik 65 mtr. 14 
ctm. 

RADJO 
WTOREK dnia 26 lipca 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Prggram dzien 
ny. 15.15: Muzyka lekka (płyty). 15.35: Kom. 
met. 15.40: Muzyka klasyczna (płyty). 16.30: 
Komi. wilen. Aeroklubu. 16.40: „Wpływ 
otoczenia na dziecko*. 17.00: Koncert. 18.00: 
„Anita Garibaldi* felj. 18.20: Muzyka lekka. 
19.15: Przegląd litewski. 19.30: Progr. na 
środę. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 
19.45: „Ze świata radjowego* pog. 20.00: 
Koncert. 20.45: „Zmysł polski a poezja“   
felj. 21,00: D. c. koncertu. 21,50: Kom. 
22.00: Muz. tan. 22.40: Wiad. sport. 22.50: 
Muz. tan. 

-RODA, dnia 27 lipca 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien 
ny. 15,15: Muzyka baletowa (płyty). 15,35: 
Kom. meteor. 15,40: Audycja dla dzieci. 
16,05: Koncert chórów: Dana, Warsa i mu- 
rzynów (płyty). 16.35: „Teatr aktualny* roz 
mowa z Wiacławem Radulskim reżyserem 
teatrów miejskich w Wilnie. 17.00: Koncert. 
18,00: „Nieco o czarach* odczyt. 18.20: „Jak 
było w Legaciszkach* felj. 18,35: Muzyka 
lekka. 19,15: Litewska audycja literacka 
19,5 Program na czwartek, 19,35: 
dzienn. radj. 19,45: „Co nas boli“. 
Rozmaitości 20,00: Recitl śpiewaczy. 20,35: 
Kwadr. literacki. 20,30: Koncert kameralny. 
21,50: Kom. 22,00: „Hallo, hallo, Tu cyrkl= 
reportaż z cydku B-ci Staniewskich w Wił 
nie. 22.40: Kom. i muzyka taneczna. 
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ГО ол „Dalė :Anny“ 
| Wtorek | 26 | Natalji. 

Spostrzeżenia Zakładu Mstosrolog!! U. 8. B. 
w Wlinie z dnia 25/VII — 1932 rokn. 

Cifmieniz średnia w milimetrach: 757 

Temperatura średuia  -- 23 С. 

- majwydsza: -|- 279 C. 
е majniżoza: -- 16 C. 

Opad: ślad. 

Wiatr: północno-wschodni. 

Fendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotne deszcze. 

Jutro: 

  

Wschód słońca — g. 3 m. 19 

Zachód ° 7 m.3] 

KOŚCIELNA. 
— Ukonstytuowanie się zarządu Bratniej 

Pomocy Alumnów Seminarjum Duchownego. 
Wybrany na ostatniem dorocznem zgroma- 
dzeniu członków Bratniej Pomocy Seminar 
jum Metropolitalnego nowy zarząd ukon- 
stytuował się następująco: prezes — Kaz'- 
mierz Radziszewski, wiceprezes — Jan Wy 
socki, skrabnik — Francisek Bryx, sekre 
tarz — Edmund Bazys i gospodarz — Wa 
lerjan Chałkowski. 

— Rekolekcje dla duchowieństwa. W bie- 
żącym miesiącu w gmachu Seminarjum Me 
tropolitalnego odbyły sie pod przewodnic- 
twem ks. Rejowicza rekolekcje kapłańskie 
dekanatu wileńskiego. 

W] rekolekcjach wzięło udział 183 kapia 
nów. 

— W) dniu wczorajszym o godz. 8 rano 

rozpoczęły się w kościele OO. Franciszkanów 
w Grodnie rekolekcje kapłanów dekanatu 
grodzieńskiego. 

Rekolekcje odbywają się pod kierun- 
kiem ks. dr. Ignaczego Antonowicza dyrek- 
tora OO. Salezjanów w Różanymstoku. 

— Promocja. Na Uniwersytecie Stefana 
Batorego odbyła się uroczysta promocja aa 
doktora ks. dr. Józefa Zdanowicza, wikarju 
sza kościoła św. Ducha w Wilnie. 

MIEJSKA. 

— Przygotowania do nowych re- 
dukcyj. W najbliższych dniach ma się 
dobyć posiedzenie Komisji Redukcyj- 
nej dla zaznajomienia się z przygoto 
wywanemi obecnie wnioskami. Naj- 
bliższa redukcja personalna w Magi- 
stracie ma podobno objąć kilkanaście 
urzędników. 

— Z. A. 8. P ubiega się o kino miejskie 
Dowiadujemy się, że dyrektor Szpakiewicz 
z ramienia ZASP-u zamierza w najbliższych 
dniach złożyć w Magistracie ofertę na wy- 
dzierżawienie kina miejskiego. Złożenie ta- 
kiej samej oferty zapowiedzieli również 
Związek Legjonistów i Związki Zawodowe. 
Do każdej z ofert musi być dołączona 

kaucja w wysokości 2000 złotych. 
dy Choroby zakaźne. Ostatnie dane m'ej 

skich wladz sanitarnych notują na terenie 
Wilna następujące wypadki zasłabnięć na 
choroby zakaźne: ospa wietrzna 2, tyfus 
brzuszny 4, tyfus plamisty 2, czerwonka 1, 
(zgon 1), płonica 7, błonica 4, drętwica 
karku 2, odra 3, róża 1, grypa 1, gruźlica 4 
(zgony 4), jaglica 2, ziemnica 1. 
— Nareszcie. Dowiadujemy się że z dniem 

wczorajszym kierownictwo Arbonu zezwoli 
ło konduktorom siadanie w autobusach w 
wypadkach gdy są wolne miejsca siedzące. 
Dotychczas, jak wiadomo, konduktorzy przez 

pełne 8 godzin musieli znajdować sie w pozy 
cji stojącej, co ich kompletnie wyczerpywało. 

WOJSKOWA. 
— „Weielenie do szeregów rezerwistów. 

wi dniu 1 sierpnia nastąpi wcielenie do sze 
regów rezerwistów różnych roczników i 
różnych rodzajów broni. Karty powołania 
zostały już przez referat wojskowy Magistra 
tu rozesłane. 

ZE ZWIĄZKU i STOWARZYSZEŃ 
— Udział  nauczycielstwa w „Święcie 

Morza*. Liga Morska i Kolonjałna urządza 
w Gdyni w dniu 31 lipca b r. „Święto 
Morza. Celem ułatwienia wzięcia udziału 
w urządzanem święcie, Oddział Grodzki Związku Naucz. Polskiego w Wilnie organi 
zuje wycieczkę do Gdyni, która wyjedzie z 

  

WIRGIL MARKNHAM. 

NIKA 
Wilna w dniu 29 lipca b. r. Powrót 2 lub 3 
sierpnia. b. r. Sam przejazd 29 złotych (dwa 
dzieścia dziewięć złotych). 

Koszt utrzymania i noclegi uczestnicy 
wycieczki opłacają oddzielnie sami. 

Zgłoszenia przyjmuje Oddział Grodzki 
Związku Naucz. Polsk. w Wilnie ul. 3-go 
Maja 13—7 w dniach 26 i 27 lipca b. r. 
w godzinach od 5—7 p. p. Przy zgłoszeniu 
należy złożyć 29 zł. 

W! wycieczce może brać udział i naucz. 
nie należące do Związku. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
—.Na cmentarzu żydowskim niema miej 

sea. Ostatnio wyszło najaw, że cmentarz ży 
dowski na Zarzeczu jest już przepeł.niony. 
Nastręcza to wiele trudności podczas cho 
wania zmarłych. W! związku z tem specja! 

na komisja w składzie przedstawicieli rabi 
natu i delegatów Komisji  Gmentarzowej 
zwiedziła teren cmentarza. W wyniku lust 
racji nasunęło się kilka projektów. Przy tej 
sposobności wyjaśnio się, że rozszerzenwe 

iększenie terenu jest niemożliwe. 
ązku z tem zainteresowane czynniki 

zamierzają stworzyć nasyp o dwumetrowej 
wysokości i w ten sposób rozwiązać ten zawi 
ły problemat. 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— „Florette i Patapon* w Teatrze Let 
nim. Dziś, we wtorek 26 lipca o godz. 8.15 
świetna forsa Hennequin'a p. t. „Florette 
et Patapon*. Farsa ta tryska niezrównanym 
humorem, obfituje w szereg przezabawnych 
sytuacyj. Zaznaczyć należy, iż „Florette i 
Patapon* z końcem b. tygodnia zejdzie z 
afisza. W sztuce tej kończy swe występy 
w Wilnie przemiły artysta, ulubieniec pub 
liczności p. Jan Ciecierski. 

Jutro, w środę 27 b. m. o godz. 8.15 
„Florette et Patapon“. We czkartek „Flo 
rette* po raz ostatni. 

— „Lichwa  mieszkaniowa* w Lutni. 
Jeszcze tylko trzy dni, t. j. dziś, we wtorek 
26 lipca, oraz w środę i czwartek o godz. 
8.15 będziemy mogli się rozkoszować wybor 
ną komedją B. Shaw'a p. t. „Lichwa miesz 
kaniowa“. Wilno, tak rzadko mające spa 
sobność oglądania Bztuk wielkiego myśl: 
ciela — ma okazję zapoznania się z poglą 
dami, systemem myślowym i argumentacją 
wielkiego Shaw'a, jak również poznać jego 
poglądy na sprawy społeczne, polityczne i 
etyczne, którym Shaw wykreśla nowe dro- 
gi i kierunek. 

— Jutro, w środę 27 b. m. o godz. 8.15 

„Lichwa mieszkaniowa”. 

— Świetna komedją Arnolda i Bacha 
w Teatrze Letnim. W piątek 29 lipca w Te 
atrze Letnim ukaże się premjera przewy 
bornej komedji Arnolda i Bacha „Pod zarzą 
dem przymusowym*. Któż w Wilnie nie 
uśmiechnie się na samą myśl świetnej spółki 
pisarskiej. Lekkość stylu Arnolda i Bacha, 
temperament oraz fantazję i niewyczerparą 
inwencję w pomysłach podziwialiśmy już 
nieraz dość przypomnieć sobie „Awanturę 
w raju* lub „Hulla di Bulla*, na których 
widz dostawał paroksyzmów śmiechu. Obec 
na komedja przypomni nam niezapomniany 
film „C. K. Feldmarszałem*. Farsę „Pod za 
rządem przymusowym wprowadza na naszą 
scenę wybitny artysta Ludwik Czarnowski 
b. ydrektor Teatrów Lwowskich, który re 
żyseruje sztukę i wystąpi w roli Haselhuna, 
tworząc z niej kapitalną kreację. 

— „Azei“ — w Lutni. Słowo „Azef* 
zelektryzowało całe Wilno. Wszyscy jeszcze 
pamiętają dzieje wielkiego prowokatora gdy 
tymczasem, nowa sztuka zapozna nas z 
szeregiem nieznanych faktów z życia pro 
cesu i śmierci tego dziwnego, nieprzeciętnego 
człowieka, którego dwoistość duszy przeraża 
i zaciekawia razem. W! roli tytułowej wy 
stąpi gościnnie bawiący w Wilnie artysta 
Teatrów Łódzkich — p. Józef Wiinawer, 
który grał Azefa kilkadziesiąt razy w Łodzi, 
a po występach w Wilnie jedzie na występy 

do Lwowa i Krakowa. 
— Park Żeligowskiego. Dziś wielki kon 

cert symfoniczny utworów kompozytora 
Leona Cejtlina. Dyryg. prof. Wialerjan Bier 
diajew. Udział biorą soliści: Izabela Lwów 
(śpiew) i Albert Katz (wiolonczel). Początek 
o godz. 8.30 wiecz. 

Włejście tylko 40 gr. 
— (Cyrk Staniewskich. Dziś 2 przedsta 

wienia o godz. 4 pp. i 8.30 wieczorem. Na 
przedstawienie dzienne ceny zniżone 

    

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Do czego pan właściwie zmie- 
rza? — zapytałem z wybuchem. —- 

Chce mnie pan nabrać? Ostrzegam, że 
nie podejmę się żadnej brudnej robo- 
ty. Mogę być zniechęcony do swego 
zajęcia, ale z tego nie wynika, żebym 
miał stać się przestępcą, 

Potrząsnął głową, 
się lekko. 

— (o pan ma na myśli, naczelni: 
ku? Z jakiej racji podejrzewa mnie 
pan o brudne kawały? Przecież teo' 
retycznie biorąc — nie wie pan nawet 
kim jestem. 

— To wszystko jedno. Ja... 
Znów nie pozwolił mi dokończyć. 

— Najprzód ja się wygadam. Pan 
po mnie, Krótko mówiąc, chcę, żeby 
pan przyjął robotę po Franku Holbor- 

nie. 
Otworzyłem szeroko oczy, a może 

i usta, bo Aldrich wybuchnął głośnym 
śmiechem. Zaraz jednak spoważniał 
i dotknąwszy mego rękawa, rzekł: 

— Holborn był kryminalistą. Tak? 
Tak, ale początek jego karjery był 
podobny do pańskiej. Pochodził z do 
brej rodziny, otrzymał staranne wy 
kształcenie i interesował się nietylko 
pieniędzmi. Nie używałem go do żad- 
nych, że tak powiem, brzydkich 
spraw. Traf zdarzył, że dostał się w 
pułapkę. Czy pan mi wierzy? 

—— No, oczywiście. 
— Przypuśćmy, że pan wierzy. 

Holborn umarł mężną śmiercią, nie 
jak przeciętny opryszek, nieprawdaż? 

— To i eo z tego? 

uśmiechając 

— Praca, którą mu powierzyłem... 
nie poruczyłbym jej tehórzowi, któ: 
ryby nie umiał umrzeć z godnością. 
Jeżeli pan się jej podejmie, może bę- 
dzie pan musiał grać dżentelmena. 
Do tej roli nadaje się pan w zupełno- 
ści. Pytanie tylko, czyby pan potrafił 
grać chama. 

— Jeszcze się nie zgodziłem. 
— Wiem. Wiem! Ale jeżeliby pan 

potrafił, to zrobiłbym panu pierwszo” 
rzędną propozycję. 

— To znaczy? 
Roześmiał się. 
— No, powiem panu wszystko i 

może wtedy pan zmieni zdanie. Czy 
czytając te listy nie zastanowił się 
pan, co mógł pisać Dubrosky do tej 
dziewczynki? 

Odpowiedziałem, że naturalnie. 
— Nie dostaliśmy w ręce odpo- 

wiedzi na te listy. Ale coś się zna- 
lazło. 

Aldrich sięgnął do wnętrznej kie- 
szeni i wyjął z niej dwie koperty, złą- 
czone spinaczem. Większą położył na 
stoliku, mniejszą podał mnie. 

— Niech pan przeczyta. 
Obejrzałem najpierw kopertę. Pa- 

pier był lichy i zbrukany. Znaczek 
pocztowy zupełnie mi nieznany, pie- 
częć pocztowa — bez znaczenia. Ad- 
res taki: 

Wielmożna Panna Filadelfja Boston. 

Związek Łuczniczy et С. 
Billitston — by Cripplegate. 

Londyn. E. C. 
Anglja. 

SU R JB R Ww 
liki ims 

Zmiany wśród 
duchowieństwa. 

Wi składzie osobistym duszpasterstwa 
zaszły następjące zmiany: ks. Piotr Milkie- 
wicz probosz w Gajdach, mianowany zo 
stał proboszczem w Ossowie, ks. Stanisław 
Budnik mianowany został wikarjuszem koś 
cioła w Lipniszkach, ks. kanonik Franciszek 
Sokołowski, rektor kościoła w Oranach, na 
własną prośbę zwolniony został z zajmowa- 
nego stanowiska. Ks. Adam Wiojciechowsk:, 
wik. w Naczy, wikarjuszem w Hoduciszkach, 
ks. Juljan Kołłb-Sielecki, prob. w Skrua- 
dziach, wikarjuszem Trok, ks. Bolesław Ba- 
zewicz, wik. w Hoduciszkach, proboszczem 
w Gajdach ks. Franciszek Brudnias, wik 
Bernardyńskiego kościoła w Grodnie, wi- 
karjuszem w Lidzie, ks. Józefowi Woźnia- 
kowi zlecono administrację kościoła w Ba 
torynie oraz ks. Paweł Matulewicz miano- 
wany został wikarjuszem kościoła w Zel- 
wie. 

Obniżenie taryfy pocztowo- 

  

lotniczej. 
Z dniem 1 sierpnia b. r. wchodzi w 

rozporządzenie minińra poczt i telegrafów 
z dnia 16 czerwca b. r. o opłatach za poczty 
we przesyłki lotnicze. 

No taryfa pocztowo—lotnicza jest zna- 
cznie niższa od dotychczasowej. W obrocie 
wewnętrznym i z w. m. Gdańskiem opłata za 
kartę pocztową wynosi zł. „ (dotychczas 
zł. 0,40), za list do 20 gr. zł. 0,50 (dotychczas 
zł. 0,60), za list od 20 do 250 gr. 1 zł. (do- 
tychczas 1,20 zł.), za list od 250 do 500 gr. 
zł. 1,20 (dotychczas 1,60 zł.). 

Opłaty za listowe przesyłki lotnicze 
uiszcza się znaczkami lotniczemi lub zwyk- 

łemi znaczkami pocztowemi Pocztę lotniczą 
nadawać można na całem terytorjum Rzeczy- 
pospolitej. nie wyłączając tych miejscowości 
oraz do tych miejscowości, które nie posia- 
dają komunikacji powietrznej. W. tych wy- 
padkach poczta przewożona jest częściowo 

samolotem częściowo zaś koleją . 
W|! miastach posiadających komunikację 

lotniczą rozmieszczone są dla poczty lotni- 
czej specjalne skrzynki. Ponadto w miastach 
tych pocztę lotniczą nadawać można przez 
całą noc w urzędach pocztowo—telegraficz 
nych. 

Z wykładów międzynarodo- 
wych w Gdyni. 

Zapoczątkowane świetną inauguracją 
wykłady międzynarodowe nauk administra- 
cyjnych i gospodarczych im. Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego w Gdyiu odbywają się co- 
dziennie w auli Państwowej Szkoły Morskiej 
z coraz bardziej wzrastającą frekwencją, tak 
słuchaczów polskich, jak i zagranicznych go 
ŚCI 

  

   

  

W. dniu 20 lipca b. ». przyjechała z Buł- 
garji do Gdyni, celem w aniu tych wyk 
ładów grupa bułgarska w slości 40 osńb. — 
Wycieczkę na dworca gdyńskim powitał w 
języku czeskim nowowybrany rektor koleg- 
jum — prof. dr. Rudolf Dominik, dziekan 
wydziału prawa uniw teta w Brnie. Na- 
stępnie prorektor, prof. dr. Tadeusz Hilaro- 
wicz powitał wycieczkę w języku polskim. W! 
imieniu słuchaczów zagran'cznych powitał 
przybyłych gości ich rodak — prezes sto- 
warzyszenia studentów bułgarskich studjują 
cych w Polsce p. Stanczo Kiselkoff -— po 
bułgarsku. Następnie w restauracj: dworco- 
wej odbyło się Śniadanie. 

Prelekcje na wykładach międzynarodo- 
wych odbywają się w języku polskim, bądź 
w językach macierzystych zagranicznych pro 
fesorów,  slreszczane następnie w języku 
francuskim, niemieckim i czeskim, wykłady 
zagraniczne w języku polskim. 

Dotychczas odbyły się m. in. następujące 
wykłady: (inauguracyjny b. min. handlu i 
przem. prof. Hipolita Gliwica: ,Roła gospo 
darcza państw strefy, leżącej pomiędzy Itos- 
ją Sowiecką, a Europą Centralną"; b. min. 
skarbu prof. dr. Jerzego Michalskiego: „Ko- 
mercjalizacja przedsiębiorstw publicznych”, 
prof. dr. Leona Władysława Biegieleisena: 
„Gospodarcze podstawy przedsiębiorstw pub- 
licznych*. Należy przytem zaznaczyć, że prot, 
dr. Biegieleisen — jeden, z najznakomitszyca 
współczesnych polskich uczonych — ekono 
mistów, autor kilkunastu cennych dzieł z 
zakresu ekonomji społecznej i politycznej 
jest skarbnikiem generalnym wykładów mię 
dzynarodowych, dla których organizacji po- 
niósł duże zasługi, dzięki swej zapobiegliwo- 
Ści i energji. 

Poza wymienionemi odbyły się wykłady 
prof. dr. Zofji Daszyńskiej Golińskiej: „Przy 
rost ludności w Polsce, a emigracja, dr. Ot- 
tokara Urbanka del. m. Pragi: „Przedsię- 
biorstwa m. Pragi"', inż. Bohdana Nagór- 
skiego — dyr. Rady Portu w Gdańsku: — 

  
   

    

Pismo w samym liście było jeszcze 
niewyraźniejsze, niż na kopercie i 
wyglądało tak, jakby piórem wodziła 
ręka człowieka chorego. Oto, co prze- 
czytałem: : 

„1180 та)а. 
Najdrožsza, Uwielbiona Księžniczko! 

Dopływam do ostatniego portu. 
Twój Dubrosky umiera w małem, 
brudnem miasteczku, którego nazwa 
godzi się z jego nazwiskiem. Na cho- 
lerę. Ciężko mi rozstać się z życiem, 
księżniczko, tem ciężej, że nie widzia- 
łem cię już trzy lata, a tak się na to 
cieszyłem... oczywiście z mojej winy, 
bo jesteś już tak dawno w Anglii... 
nie przyjechałem. Jesteś już teraz do- 
rosłą kobietą... Piekielny los, że cię 
tracę, ciebie wartą dziesięć tysięcy ra- 
zy tyle co każda z tych kobiet, za 
któremi szalałem. Ale zasłużyłem so- 
bie na taki los. 

Ale chcę ci coś powiedzieć. Moja 
miłość — moja dusza, moje wszystko 
należy do ciebie. Na wypadek, gdyby 
się co stało... może przyjść czas po- 
wszechnego piekła... W każdym razie 
wszystko przeznaczyłem dla ciebie. 
Obyś dzięki temu żyła wolniejsza i 
szczęśliwsza, najdroższa księżniczko... 

Jeszcze nie powiedziałem, o co i- 
dzie. Pamiętasz skarb, któryśmy u- 
kryli w miejscu dostępnem tylko dla 
wiatru, żiemi i wody? Takiej kryjów- 
ki możnaby szukać wieki. Nie wie- 
działaś, najdroższa, że to nie było za- 
bawa, lecz prawdziwy skarb... moje 
wszystko. Prawdziwy skarb... Zpaj 
dziesz tam perły i djamenty, Starczy 
ci tego na utrzymanie do końca ży- 
cia... Starczyłoby dla dziesięciu księ- 
żniczek... Zabierz go sobie i żyj z nie: 
go. Bądź prawdziwą księżniczką... 
Żyj wspaniale... i dostojnie. I wspo* 
minaj czasami Dubrosky'ego nawet 
w piekle szczęśliwego przez ciebie. 

LAB Nas M 
— 

„Wispėlczesne formy administracji portów 
nadmorskich“ prof. dr. Ivana Krbeka z Zag 
rzebia: „Problemy administracyjne“, dr. Tad. 
Spitzera — dyr. Zw. Przemysłowców w Kra- 
kowie: „Rola Gdyni w strukturze gospodar- 
czej Polski*, „Organizacja pracy w portach” 
inż. Józefa Geysztora z Politechniki Warsz. 
„Koleje, a porty“ i innych. W końcu bież. 
tygodnia odbędzie się wycieczka wykładow- 
ców i słuchaczy do Gdańska. 

gi 

WYPĄDKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

POTAJEMNE RZEŹNIE DROBIU. 

Policja wileńska przeprowadziła ostatnio 
szereg rewizyj w mieszkaniach t zw. niele- 
galnych reźników żydowskich. 

Dwie potajemne rzeźnie rytualne opieczę 
towano. 

Rzeźnicy ci zajmowali się swym zawo 

MATKA Z DZIECKIEM WPADŁY 

DO WODY. 

Wi ubiegłą sobotę niejaka Rabinowicz 
naskutek nieuwagi spadła ze statku wraz 
z czteroletnim synkiem do Wiilji. Motorniczy, 
zaalarmowany przez pasażerów zatrzymał 
statek i tonącą kobietę wraz z dzieckiem 
wyratowano. 

NIEMIŁA PZYGODA. 

— W dniu 24 b. m skradziono Milenkowi 
Lechowi (Uniwersytecka 9) i Wincentowi Wi 
toldowi (Mickiewicza 37) z ubrania, pozosta 
wionego na brzegu rzeki Wilji na Zwierzyńcu 
zegarek oraz gotówkę łącznej wartości 47 zł. 
Sprawcę kradzieży Piotrowskiego Jana wraz 
ze skradzionym zegarkiem i gotówką zatrzy 
mano. 

A, PFE ZYŚLO, KTO TO WIDZIAŁ KRAŚĆ! 

— W dn. 24 bm. Wiłkomierska Zyśla (Kal 
waryjska 56) skradła Romanowskiemu Jano 
wi (Słomianka 7) z kieszeni marynarki, w ja 

Nr. 168 (2410) 

tych. Wiłkomierskiej narazie nie zatrzymano: 
skradzionych pieniędzy nie odnaleziono 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

— W dniu 24 bm. Iwanowska Marja, lal 
18 (Kalwaryjska 56), w celach samobójszych, 
na cmentarzu kościoła św. Rafała, wypiła 
esensji octowej. Lekarz pogotowia po udzi 
leniu pomocy odwiózł desperatkę do szpitał 
Sawicz w stanie nie budzącym obaw. Przyczy 
na — nieporozumienie rodzinne. 

KRADZIEŻE. 

— W dniu 23 bm. nieznani sprawcy skra 
dli, z niezamkniętego mieszkania, Bancewiczo 
wi Józefowi (Koszykowa 29) garderobę męs 
ką wartości 480 zł. 

— W dniu 24 b. m. skradziono z niezam 
kniętego mieszkania na szkodę Wojniusz Kon 
zimierza (Mickiewicza 15) z kieszeni marynai 
ki portfel, zawierający 100 zł gotówką, ksią 
żeczkę PKO. oraz zegarek, łącznej wartości 
400 zł. Sprawcą okazał się Bohdanowicz Leon dem bez odpowiedniego pozwolenia władz 

rabinatu i gm. żydowskiej. (c) 

  

Uawięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

CENY od 40 gr. 
Rekordowy sukces 
światow.repertuaru 

D$więk. Kino - Teatr 

Aoliywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Dziśl Najwięsze 
gwiazdy ekranu 

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

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
žiaika47, tel. 15-41. 

dlodajni przy ul. Kalwaryjskiej 

MILJO 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

John GILBERT, Renee ADOREE i Nils ASTHER 
CENY na wszystkie seanse: Balkon 30 gra 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 15. MIŁOŚĆ KOZAKA Hi Tolstoja 

Musisz być moją 
uroczej ALICE FIELD, niewysłow. sympat. ROGERA TREVILLE i gwiazdora hum. franc. LUCIEN BAROUX'A. 
Nad program: Doskonałe dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-eje 

    
6), 45 zło 

W rol. gł. 
prześliczna 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
Annabella 

Kozacy. 

Arcydzieło, jakie nie ma sobie równego! Śpiew! Muzyka!. Balet 
i jej znak. partner Renė Lefebwre 
Realizacja mistrza Renė Claira, 

Początek o godz. 4, 6. 8 i 10:20, 

Parter 60 gr. 

(Szkaplerna 38), ktėrego zatrzymano 

  

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

w przeboju 
dźwiękowym   

  

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
al. Wielka 42, tel. 5-28   rekordowem 

powo dzeniu 

w swym najnowszym 100% dźwięk 
dramacie salonowo - sensacyjnym 

Zwarjowana noc 

Podaje się do wiadomości Sz. Klijenteli, iż wszystkie wileńskie wypa- 

larnie wapna zostały zrzeszone w spółkę z o. o. pod nazwą 

„Wapno Wileńskie" 
biuro której mieści się 

w Wilnie przy ulicy Zawalnej 28, m. 4, tel. 13-19, 
za pośrednictwem którego to biura dokonywa się sprzedaż wapna. 

НЕЛЕ ЛЕ ЕЕ ) ее ее е е е 

OGŁOSZENIA | 
„Kurjera Wileńskiego" 

PRZYJMUJE 

na najbardziej dogodnych warunkąch 

Administracja, Jagiellońska 3 

EFEEFEFEFEFEEECEEFE 

Sprzedaje się stare żelazo 
iinne. Oglądać na placu S-ki „Konkordja“, 

ulica Słowackiego Nr. 17. 
> Komisja Likwidacyjna 

Sp. Akc. „„Wiktorja“'. 
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Do wynajęcia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

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

nach urzędowych. 

POKÓJ 
umeblowany 

Poszakuję pracy 
maszynistki 

względnie kasjerki, 
kaucję mogę złożyć 

Oferty proszę kierować 
do Adm. „Kurjera Wil.* 
  

  

Potrzebna 

ondulatorka 
żelazkowa. Zgłoszenie z   podaniem warunków — 

ILJA, pow. wileński | 
Fryzjernia „Lucjana“ 

osobne wejście, 

wszelkie wygody. 
ul. Portowa 10, m. 2 

  

  

Od roku 1845 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jadaino, sypialne i ga- 
binetowa, Kredonay, 

stoły, azafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
m dogodnych warunkach 

| NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI, 
8324 | 

Nieruchomość 
w śródmieściu od 2-ch ulic 

tuż przy Mickiewicza 

do sprzedania 
Reflektanci zechcą skła- 
dać oferty z adresami pod 

„Bez pośrednictwa* 
w redakcji „Kurjera W." 

(Jagiellońska 3) 

JADŁODAJICIA 
NADWIŚLAŃSKA 

wydaje obiady 
od 55 gr. na maśle. 

Ludwisarska 4 
(obok sali Krejngla) 

  

wyższone: od 30 gr. 

  

Dziś sensac. podwójny program! 1) Król sensacyj, ulub. publiczn. HOOT GIBSON i urocza Kathryn Crawford 

W szalonem tempie 
2) Mistrz humoru REGINALD DENNY w swej najnowszej kreacji, świetnej komedji dźwięk. o wszechświatowem. 

Śmiech do łez! Zdumiewająca kapitalna gral CENY nie 
Początek o godz. 4, 6, 8 { 10'15, i 

M Kenigsberą 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—i2 1 4—8. 
  

Akuszerka 

Maja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiec: 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852: 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

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

  

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadzlła się 

na ul. Garbarską | m. IC 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry 

W. Z. P. 48. 8325 
  

Tow. Eksploat. Browaru 

„E. Lipski“ 
tel. 16-19 poleca piwa 
pllzneńskie i marcowe. 
Obciąg browaru. Własne 
automaty — Wielka 38 

i Mickiewicza 9. 

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

francuskiego i łaciny, 
Dowiedzieć się: Antokol- 

  

Scinaj 
karkołomne. Śpiew! Humor 

  ska B-a, m. 2, od 3—4 pp. 

  

krew w żyłach Ry 

pod” 

Potrzebny 
zastępca 

do prowadzenia restaura” 
cji z wyszynkiem, chrze” 
ścijanin z niew. gotówką: 
Oferty Adm. „Kurjer "4 

Poszukuję pracy 
konduktora autobusowe” 
go, złożę kaucję. Oferty 
proszę składać w Adm. 
„Kurjera Wileńsk." sub 

„Autobus” 

Jako Ślusarz. 
poszukuję pracy 

przy browarze | 
lub gorzelni 

Bazyljańska 4, m. 26 
OJCZE PA 

Bardzo tanio ! 

SPRZEDAM” 

lac 
(od 200 do 400 sąż.) 
O warunkach dowie” 

dzieć się: ul. į 

Tuskulańska 6-2 

      

KRAWCOWA 
przyjmuje płaszcze, ko” 
stjumy od 15 zł., suknie 

od 8 zł., dziecinne od 2 zł 
Wykonanie selidne. | 

W. Kolatowicz 
Żeligowskiego 4, m. 5 

w podwórzu) | 
1 

OKAZJA! Sprzedam dom 
drewniany z placem 46' 
s. kw. względnie plac 200 

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

dowód os 
Zgub. bisty nai 

Kamili Bużyńskiej, wy: 
przez władze łotewski 
na czasowy pobyt—unie44m 

ważnia się. { 

        

    

Wiem, że wyjedziesz niebawem 
zpowrotem do Ameryki... list prze- 
adresują i wyślą za tobą... jeśli cię już 
nie zastanie. Pokorny sługa Dubrosky 
życzy Jej Królewskiej Wysokości 
szczęśliwej podróży. 

Po raz ostatni 
Żegnaj mi księżniczko, 

Dubrosky““. 

Odłożyłem list drzącą ręką, potrzą 
snąłem głową i gwizdnąłem cicho. 
Aldrich patrzył na mnie, szczerząc zę- 
by w szerokim uśmiechu. |; 

— Widzę, że pan jest pod wraże- 
niem. Czy pan się domyśla, na czem 
polega robota? 

— O — owszem, ale... 
— Żadne ale. Tak jest. 
— Czy to znaczy — wziąłem list 

i potrząsnąłem w powietrzu — że pan 
nie wie? 

— Nie wiemy, naczelniku, kto pi- 
sał te listy. Tego się trzeba najpierw 
dowiedzieć, 

— 0О! А potem chciałby pan odszu 
kać skarby. 

— Właśnie. 
Wybuchnąłem śmiechem. 
— Ależ to szaleństwo. Czy pan nie 

rozumie... że ona go zabrała... 

Уа 

Incydent z mydlarzem. 

— Nie, ona go nie zabrała — od- 
parł. — Pat nie zabrała. A sądząc z tej 
dziwnej wzmianki o wietrze, i wo- 
dzie, tem bardziej nikt inny. 

— Nie rozumiem. 
— Łatwo się domyślić, Ale wytłu- 

maczę to panu. Ona wogóle nie mia 
ła tego listu w rękach. Nie doszedł do 
niej. 

— (o? Nie... 
— Ja pierwszy go rozpieczętowa- 

łem — zarechotał. — Kilka miesięcy 
temu, na wiosnę. 

  

— Na Boga! Kiedy to mogło być 

pisane? 
Wbruszył ramionami. 

Na pieczątce jest data 191—. 
Napewno był pisany przed wojną w 
jakimś 1912. 

— Siedemnašcie lat temu. 
— Coš kolo tego. 
— Dlaczego ona go nie otworzyla 

Niemožliwie žeby przestala nagle in- 
teresować się tym Dubrosky'm. 

—— Mówię panu, że go nie otrzyma 
ła — odparł. — Może już nie żyła. 
Nie zgłosiła się po niego, a pod tym 
adresem w Londynie nie miano pew- 
nie jej amerykańskiego adresu — na 
to dziwne nazwisko. 

— „Miss Philadelphia Boston* — 
rzekłem — To brzmi jak reklama kon 
kursu piękności. Tylko że jedna kan 
dydatka nie może reprezentować 2 
miast. 

— Mniejsza z tem. To jest tylko 
ważne, że ten list nieotwarty znalazł 
się razem z tamtemi i że dostał się w 
nasze ręce. 

Aldrich złożył mocno rękę na mo- 
jem kolanie. 

— Niech pan zastąpi Holborna. 

Niech pan się dowie prawdziwych naz 
wisk tej pary. Prawdziwego nazwiska 
Filadelfji Boston. Niech pan znajdzie 
ten skarb. Dostanie pan w nagrodę 
pięćdziesiąt procent. Potem mógłby 
pan żyć niezależnie i zajmować się 
sztuką. 

— Będę musiał się zastanowić...— 
odpowiedziałem, czując że pokusa 
wzbiera we mnie z gwałtownością or- 
kanu, 

—- Bez zastanowienia. Nad czem 
się tu zastanawiać? Nie ma pan ani 
żony, ani dzieci. 

— Nie — nie — ale... — Przez tęt- 
niącą głowę przelatywał mi zamęt nie 
skoordynowanych myśli... Możność 

  

SL S I III ZO OOOO OT OWO SOO AEO 

wyrwania się z jarzma szabłonowej. 
egzystencji... Urok bijący z listów... 
Ciekawość... Namowy Sama Aldricha. 
Pęd do przygód.. ostatecznie perspek- 
tywa bogactwa... Nie wiem, co roz- 
strzygnęło, dość, że roześmiałem się i 
powiedziałem niespodziewanie dla sie 
bie samego: 

— Zgoda! 

— Doskonale, ma pan zmysł czy- 
nu. Winszuję rekordu, Ktoś inny na- 

myślałby się cały dzień. — Pchnął w 
moją stronę grubą kopertę, leżącą na 
stoliku. — Oto instrukcje dotyczące 
odkryć Holborna. Może się pan wspiąć 
po jego ramionach. j 

Porwałem kopertę z uczuciem głę 
bokiego wistrętu. Miałem prowadzić 
dalej dziefo mordercy, którego za* 
strzeliłem. 

— Możeby się pan napił? — zapy” | 
tał Aldrich. > 

— Owszem — odparłem, biorąc £ 
jego ręki kieliszek whisky, — Ale nie 
powiedział mi pan jeszcze, skąd się. 
wzięły te listy. | 

Nie odpowiedzial odrazu, tylko na 
pił się whisky. 1 

— 0, mogę powiedzieć — rzekł 
wreszcie, — Sprawdzę tylko, czy jego. 
samego niema w garażu. 1 

Z temi słowy sięgnął do telefonu 
na ścianie i zapytał o jakieś nazwisko. 

— Niech tu zaraz przyjdzie. — I 
zwrócł się do mnie: — Mam zawsze 
w domu jakiś garnizon. Tak bezpiecz- 

niej. ! 
‚ — Oczywiście. — Zastanowilem 

się, czy zapytač go jeszeze o jedno. — 
Panie, dziwię się, że pan to traktuje. 
tak sentymentalnie. Wszystkie ktopo- 
ty — koszta — w jakim celu? : 

  

(D. c. n.) 

Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul Ś-to Jańska 1. tel, 3-40. Wydawnictwo ,Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 
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