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W okresie reportaży, tak obecnie 

modnych, zastosował ten rodzaj dzien 

nikarskiego piśmiennictwa Red. Cat 

do Żydów wileńskich którym niedaw- 

no temu poświęcił obszerny artykuł. 

Jest to miarodajne dla stanu znajo- 

mości spraw żydowskich, że publicy- 

sta-dziennikarz robi wyprawę do Ży- 

dów jak Knickerbocker do Niemiec 

czy Rosji albo Dorgeles do Syrji mię- 

rzy Arabów i Beduinów. | 

Pomimo iż „przez kilka dni* ba- 

dając „włóczył się po różnych biurach 

wileńskich organizacyj żydowskich* 

(a może właśnie dlatego!) utknął w 

swym reportażu na kwestji językowej 

poza którą bodaj nie wyszedł w swym 

artykule. Natomiast mimo najlepszej 

woli, którą widocznie miał, nietylko 

nie wyjaśnił mętnych pojęć czytelni- 

ka, lecz pod niejednym względem jesz 

cze bardziej je powikłał. 

Choć bowiem ekspedy«ja do dziel 

nicy żydowskiej jest niewielkiem i 

łatwem podjęciem, jednak nie wystar 

czy kilkudniowa wędrówka po biu- 

rach wileńskich organizacyj żydow- 

skich i rabinach, by przebić mur, za 

którym żyją Żydzi. Jest to metoda za 
nadto prymitywna w stosunku do za- 

dania, którego nie należy znów tak 
lekceważyć, Nadewszystko zaś jest błę 

" dem jeżeli prawdy, którą autor chce 
usilnie „wykształtować”, poszukuje w 

rozmowach z informatorami, którzy 

pochłonięci polityką i wzajemną wal 

ką, nie mogą udzielić jej o sobie dru 

giemu. 

To też widoczne jest, że poszuku- 

jący przyniósł już z sobą ową prawdę, 

do której dobrał to i owo z rozmów 

i wędrówki. Jeżeli zaś i przedtem nie 

posiadał rzeczowo-objektywnego są- 

du, to konferencje z leaderami żydow- 

skimi nie posłiżyły pomocą. 

  

   

Nie wchodząc w polemikę, na któ- 

rą reportaż Red. Cata pod niejednym 

względem zasługuje, musimy zdeza- 

probować opinję, którą en passant wy 

daje o stosunku do Żydów. „Uwa- 

żamć, pisze on 

„pozyskanie życzliwej neutralności 

wśród solidniejszych i poważniejszych 

kół żydowskiej burżuazji za rzecz nie 

wąłtpliwie ważną, której lekceważyć 50 

bie nie nal : 

Ani bourgeois żydowski, ani neu- 

tralność, choćby nawet „życzliwa 

(jaka jest treść takiego stosunku?) 

nie mogą stanowić pionu polityki 

polsko-żydowskiej, ani lokalnie ani 

ogólnie. Niestety musimy abstraho- 

wać od wywodu, którego konkluzją 

byłoby, że ani dla Polaków, ani dla 

Żydów, ani nadewszystko dla państ- 

wa, nie jest to stanowisko do przyję 

cia. Pierwsi Żydzi wileńscy odrzucą 

je, prowadzi bowiem do niebezpiecz 

nych konsekwencyj. 

Bo czy „życzliwa neutralność, do 

której dociera tylko wybraniec bour- 
8eojs żydowski, nie wygląda na jakąś 
linję demarkacyjną? 

, * * * 

Poza tem usunięciem Żydów za 

okopy życzliwej neutralności i ostrą 

oceną grupy współpracującej z Bez- 

Partyjnym Blokiem, którą błędnie 

' określa jako asymilatorską, spotyka- 
my się w artykule z oryginalnym po- 
glądem na kwestję językową. Wedle 

Red. Cata 
„wyrzeczenie się hebrajszczyzny jest 

rezygnowaniem z jdeału, z ogólnoży 

dowskiej tęsknoty. Żargon jest produk 

tułactwa, upokorzenia, 

zgoda na żargon, jako na rzecz stałą, 

stanowi rezygnację z ideału". 

tem niewoli, 

I—najstosowniejszem określeniem, 

któreby definjowało jidyszyzm, jest 

zdaniem Red. Cata wyraz cynizm. 

__ Może więc istnieć i językowy ary- 
są ktatyzm. Nie po raz pierwszy zre- 
ka zastosowano tu filologiczny este- 

M do kwestji językowej. J. Jung- 

man musiał kiedyyś zwalczać takie 

uprzedzenia high life'u do czeszczyz- 

ny, a dzieje odrodzenia kultury cze- 

skiej dostarczyłyby ciekawych przy- 

czynków i analogij do tego tematu. 

Żydzi jidyszyści są cyniczni, nie chcą 

bowiem zadać sobie trudu ożywienia 

języka hebrajskiego. Czy jednak nie 

podpadłaby również pod zarzut cy- 

nizmu spora część Hiszpanów, która 

ani myśli o reaktywowaniu ' jęzka 

Whndalów, lub Francuzi, którzy nie 

chcą ożywić bardzo dla filologów in- 

teresującego języka celtyckiego?A wre 

szcie i Słowianie przewrażliwieni na 

punkcie estetyki i spirytualizmu języ: 

kowego, mogliby spróbować powrotu 

do sanskrytu lub przynajmniej staro- 

słowiańszczyzny. 

A jednak sam Red. Cat orjentuje 

się trafnie, że „żargon* jest najpow- 

szechniej używany przez Żdów, że 

„to realizm, to fakt, to rodzony, najro 

dzeńszy język Żyda, który mu odebrać 
można tylko takim samym wysiłkiem, 

z jakim żywemu narodowi odbiera się 

jego żywy język*. 

„Więc? I komu zależy na odbie- 

raniu narodowi języka? Kto będzie 

tu stosował józefińskie wysiłki, tem 

bardziej że trzebaby monstrualnych? 

I wreszcie cui bono? 

GA 

Niesłusznie też dostało się Żydow- 

skiemu Instytutowi Naukowemu (a 

przy tej sposobności Instytutowi do 

Badania Europy Wschodniej) — któ- 

remu zarzucono metodę reklamy i 

bluffu. Mamy też pretensje do Żydow- 
skiego Instytutu Naukowego, ale w 

każdym razie nie takie. Jest to, po- 

wiedzmy krótko, 

zbywać jednem pociągnięciem pióra 

instytucję, która pracuje w najtrud- 

niejszch warunkach, a mimo to po 

kilku latach istnienia stworzyła całe 

serje naukowych publikacyj, wdaw- 

nictwa źródeł, ogłosiła drukiem wiele 

niesprawiedliwość 

prac, stojących na poziomie europej- - 

skiej nauki i skupiła pracowników 

naukowych w Polsce i wielu krajach 

poza Polską. 3 

Napewno brak tam pieknch szaf, 

gablotek, nowoczesnych urządzeń bi- 

bljotecznych i sztabu pracowników. 

Ale też brak kredytów i subwencyj 

oraz zapisów bogatych mecenasów. 

Charakterystyczne jest, že hebraiści 

nawet na taki instytut w Polsce nie 

zdobyli się jeszcze. 

A 

Niesprawiedliwošč zaprawia spo 

łeczne życie zbyt często. Niedawno 

dokuczyła ona posłowi dr. Brokow- 

skiemu, któremu radny dr. Rafes za- 

rzucił, że systematycznie krzywdzi 

szkolnictwo żydowskie w Wlnie. Obu 

rzenie napadniętego, który z cyframi 

w ręku wykazywał bezpodstawność 

ataku, było tem bardziej zrozumiałe, 

że zajmuje on liberalne stanowisko 

w kwestjach narodowościowch, a w 

swoim czasie ostro potępił inicjato- 

rów ekscesów listopadowych, wywo- 

łując spazmatyczne oburzenie ,Gaze- 

ty Warszawsk.*. Słyszeliśmy też odeń 

niejednokrotnie, że uważa się za re- 

prezentanta całej ludności a nietylko 

Polaków, co zresztą deklarował w 

w Sejmie i profesor Witold Stanie- 

wicz, a przed nim $. р. Tadeusz Ho- 

łówko, (Jak z tem pogodzić życzliwą 

neutralność Żydów, którzy nota bene 
w Wilnie, Święcianach, Oszmianie 

oraz wielu innych miejscowościach 

Wileńszczyzny, Nowogródczyzny, Po- 

lesia i Wołynia niemało głosów odda- 

li za obozem rządzącym?!). 

Ale to nie obchodzi dr. Rafesa, po 

trzebującego gwałtownie popisu dla 

swych wyznawców i mandatarjuszy. 

Poco bowiem zasiada w Radzie Miej- 

skiej? I czem usprawiedliwi swój ra- 

dziecki stolec? Jak udowodni pożytek 

zi w kanikułe. 
swej osoby? Dr. Brokowski nie wziął 

tego humanitarnie pod uwagę i zbyt 

poważnie potraktował dywersyjny a- 

tak radnego. Chodziło w nim o roz- 

grywkę partyjną a nie o prawdę. 

Któż jednak dojdzie łatwo praw- 

dy w sprawach polsko-żydowskich? 

Jako curiosum jak słaba jest i wyjąt 

kowa orjentacja na tym terenie (tuż 

poza ,„murem*), posłużyć może wcale 

nie anegdota, lecz fakt autentyczny. 

Oto istnieje w Wiilnie przedsiębiorca 

gimnazjalny, który przez szereg lat 

unikał jak ognia przysposobienia woj- 

skowego w swej szkole, .a obecnie 

tłumaczy to jakiemiś względami wyż- 

szego dobra państwowego. 

Najlepsze, że są tacy, którzy mu 

wierzą, naturalnie nieliczni. 

# ® * 

Veritas parit invidiam. (Ta niespor 

na prawda nie jest jednak odwracal- 

na). Niemniej jednak należy dbać o 

prawdę i wyświetlać ją za wszelką 

cenę. Zastosowanie prawdy do życia 

publicznego starczyłoby za najgrun- 

towniejszą reformę. Prawda o Żydach 

nie jest tak trudna do zdobycia, by jej 

nie można wyłowić. Lecz wprzód trze 

ba ustalić metodę, od której zależą 

wyniki. 

„Zróbmy jeszcze nawiasową uwa- 

gę co do metody badania stosunków 

mniejszościowych * — powtarzamy za 

Red. Catem. ; 

Że mianowicie zastosował on me- 
todę wadliwą. 

Dr. Adolf Hirschherg. 
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Stan wyjątkowy w Prusach zniesiony. 
BERLIN. 26.7. (Pa) — We wtorek 

o godzinie 12 w południe zostało ogło 
szone urzędowo nowe rozporządzenie 
prezydenta Rzeszy, znoszące rozporzą 
dzenie z dnia 20 lipca 1932 r. o wpro- 

  

wadzeniu stanu wyjątkowego. Zakazy 
dzienników, wydane na podstawie po 
wyższego rozporządzenia przez ko- 
mendanta wojskowego Rundstedta, 
pozostają w mocy. 

  
  

Na ilustracji naszej widzimy żołnierzy Reichswehry w hełmach stalowych, 
z karabinami i granatami ręcznemi przed gmachem prezydjum policji 

w dniach stanu wojennego w Berlinie. 

Wynurzenia gen. Schleichera. 
BERLIN. 26.7. (Pat) — Minister 

Reichswehry, gen. von Schleicher wy 
głosił dziś przez radjo mowę politycz 
ną, w której zapewnił, że właśnie ja 
ko szef wojska jest przeciwnikiem dy 
ktatury wojskowej i w ostatnich dn. 
czynił zabiegi o jak najprędsze znie- 
sienie stanu wyjątkowego wprowadzo 
nego na obszarze Berlina i Branden 
burgji. ? 

W rozkazie do armji, wydanym 4 
okazji objęcia swego urzędu, minister 
podkreślił w swoim czasie, że dołoży 

  

wszelkich sił, aby Reichstag mógł w 
przyszłości spełnić swe zadanie, pole 
gające na ugruntowaniu granic i za 

gwarantowaniu bezpieczeństwa nara 
dowego Niemiec. Minister Schleicher 
dziwi się, że w Niemczech są krytycy, 
uważający armję niemiecką za wystar 
czającą do obrony granic. W rzeczy 
wistości — oświadczył minister Schlei 
cher — sprawa przedstawia się tak, 
że żaden kraj europejski tak jak Niem. 
cy nie jest pozbawiony  bezpieczenst 
wa, którego właśnie tak uporczywie 

  

Morderca prezyd. Francji Doumera przed sądem. 
Pierwszy dzień rozpraw. 
PARYŻ. 26.VII. (Pat) Na poniedziałka- 

wej rezprawie przeciwko mordercy prezy- 
denta Francji Gorgułowa, pe odezytaniu 
aktu oskarżenia, przewodniczący Dreyfuss 
zwraca się do publiczności ze słowami: 
„Rczprawa powinna się odbyć w całkowitym 
spokoju. Jest te jedyny sposób złożenia Во!- 
du Wielkiemu Obywatelowi, którego Fran 
cja utraciła”. i 

Przewodniczący emawia następnie prze- 
Szłość Gorgułowa, jego studja medyczne, 
wstąpienie de armji, udział w wojnie. 

Gorgułow przerywa, wyjaśniając, że nie 
pozestawał nigdy w Stosunku z bolszewi- 
kami, lecz układał sie z włościan 
mieszał się jednak do polityki, sympaty: 
wał z Kiereńskim, socjalistą i patzjotą, jak 
również z socjalizmem. Na oświadczenie prze 
wodniczącego, że świadek Łazarjew zeznał, 

iż oskarżony jest agentem Czeki, Gorgułow 
odpowiada, że świadek jest prowokatorem 
i agentem monarchistów. Przewodniczący 
wylicza dalej szereg skarg, jakie wpłynęły 
do władz czeskosłowackich przeciwko leka- 
rzewi Gorgułowowi 0 sztuczne poronienia 

   

   

i t @. Gorgułow przeczy oświadczając. iż | 
jest to spisek monarchistów. Przewodniczący 
wspomina, iż wiele kobiet zeznało, że pod 
pretekstem ppmpocy lekarskiej oskarżony 
dopuszczał się skandalicznych praktyk. Na 
to Gorgułow odpowiada, iż są to wymysły 
monarchistów. Przewodniczący przechodzi 
następnie do kwestji „partji zielonej”. 

Gorgułow następnie rozwija swój ręko- 

pis i zwracając się do publiczności mówi 
z emiazą: „Franejo, o słuchaj mnie, Fran- 
ejo!“ Przewodniczący przywołuje stanowcze 
oskarżonego do właściwego tematu —Gargu- 
łow zaprzecza zarzutowi przewodniczącego, 
iż opuścił on swą żonę. Musiał on w nocy 
przejść granicę, Bolszewicy strzełali i zabili 
jedną kobietę, jemu zaś udało się przedo- 
stać do Warszawy, gdzie spotkał deżiokratę 
Borysa Sawinkowa. Pracował razem z nim, 
jednak władze polskie odmówiły pozwolenia 
na pobyt Sawinkowa.. Gorgułow zeznał, iż 
założył Zielony Związek sam i nazwał się 
apostołem swej idei. Zebrał 30 stronników, 
lecz wkrótee porzucił ich, gdyż go zdra- 
dzili. Pozostał sam dla wykonania zamachu, 
jak apostoł (na sali poruszenie). 

Przewodniczący przystąpił następnie do 
Gmówienia pobytu Gorgułowa we Francji. 
Gorgułow po przybyciu do Francji umieścił 
w jednym z dzienników anons na który 
zgłosiła się pewna kobieta Anna Gend, oby- 
watelka szwajcarska, obecna jego żona. Było 
to już czwarte małżeństwę z rzędu. Anna 
Gend wniosła w posagu 40 tys. franków, 
co pozwalało na życie bez trosk. Oskarżony 
przerywa, zaznaczając, iż wydawał pienią- 
dze na cele polityczne. Oraz na grę w ka- 
synie — wtrąca przewodniczący. Gorgu- 
łew stwierdza, iż przegrał w kasynie 10 tys. 
fr. a pozatem umeblował mieszkanie. 3-g0 
maja, czyni uwagę przewodniczący, oskarżo- 
ny rohi testament i wyjeżdża do Paryża, 
pozostawiając żonie 400 czy 500 fr. Po 
przybyciu 4 maja do stolicy Gorgułow włó- 
czy się po mieście i wreszcie wehodzi do 
Notre Dame. Tu znówu Gorgułow przerywa, 
zaznaczając, iż chciał się w kościele po- 
modlić za swe idee. 

Poiem — ciągnie przewodniczący — 9- 
skarżony przybył do pałacu Rotschilida, na 
wystawę książki i zatrzymał się w jednej 

  

  

z sal, oczekując tam na przyhycie prezydenta 
Doumera. Pan prezydent wszedł de sali. 
Morderca podszedł blisko, dając strzały. 
(Na sali powstaje ogromne poruszenie). 

Gergułow twierdzi „iż niczego sobie nie 
przypomina. Nie wie nawet, dlaczego przy- 
niósł ze sobą taki zapas amunicji. Strzelił 
raz, broń była autematyczna, a następne 
strzały nie były kierowane jego wolą. Dalej 
Gorgułow spokojnym głosem wyjaśnia, iż 
miał tylko jedną yśl w mózgu i działał 
jak automat. Peświęcił swoje życie, a jakiś 
głos szeptał mu, że nałeży tak uczynić, a 
potem umrzeć. Wreszcie eświadcza, że nie 
6n zamordował, lecz jakieś fatum, którego 
był narzędziem. 

Oskarżony opowiada člaleį, iż nie jest 
faszystą. Jest demokrata i republikaninem. 
Przewodniczący przerywa pytaniem, kiedy 
powziął zamiar zamordowania prezydenta. 
Gorgulow odpowiada, że na kilka dni przed 
zamachem, śdy przeczytał w pismach, że 
prezydent weźmie udział w wystawie w pa- 
łacu Rotschildów. Powstała wóv/:zas myś! 
zamerdowania prezydenta, który „wspt 
pracuje z Ligą Narodów przeciwko Rosji". 

W, dalszym ciągu Gorgułow oświadczył, 
iż nie żywił złości dla prezydenta. Nie jego 
zabiłem — mówił oskarżony, lecz tego, który 
kieruje fatalną polityką wobec Rosjii który 
aprobuje teror komunistyczny. Podczas woj 
ny Gergułow był ranny w głowę wskutek 
wybuchu bomby. Kochał Rosję i cara, leez 
podczas wojny widział, że car i carowa 
zdradzali kraj na korzyść Niemiec. Żołnie- 
rze rosyjscy ponosili Śmierć daremnie. Był 
en przyjacielem Kiereńskiego i Sawinkowa, 
lecz Kiereński był człowiekiem słabym i 
upadł, skutkiem czego wybuchła wojna do- 
mowa. W| końeu stwierdza po raz trzeci, 
że kłamstwem jest, jakoby był kiedykolwiek 
komunistą lub ezekistą. — Nikt mnie nie 
przekupił — twierdzi Gorgułow — dla do- 
konania zamachu. Jestem apostołem swojej 
idei w sojuszu z Francją przeciw Rosji. 
Rząd francuski pogardził jednak jego kon- 
cepcją. 

Drugi dzień rozpraw. 
Przesłuchiwanie Świadków. 

PARYŻ. 26.VI1. (Pat) We wtorek po po- 
łudniu toczył się dalszy ciąg procesu Gorgu- 
łowa. Przesłuchiwano dalszych świadków. 

Pierwszy zeznaje komisarz Guitiaume, 
który prowadził dochodzenie © pobycie Gor- 
gułowa w Paryżu, a następnie były minister 
Pietri, który opisał przebieg zabójstwa. 

Świadek Łazarew, który rozpoznał Gor- 
gułowa jako agenta Czeki, zeznaje, że w 
1920 roku, leżąc w szpitalu w Rostowie 
n/Donem, jako ranny w czasie wojny prz 
ciw bolszewikom, zdołał wykryć szkełę szp 
gowską przy szpitalu. Świadek twierdzi, że 
Gorgułow był czekistą, lecz nie nosił mun- 
duru. Zeznań Łazarewa wysłuchuje Gorgu- 
łow z tępym, wyrazem twarzy. Chwiłami 
wzrusza on ramionami, spoglądając х ро- 
gardą na świadka. 

Następnie zeznawał św. Kozłowski który 
znał oskarżonego w Pradze i twierdzi, że 
Gorgulow wyjeżdżał wówezas bardzo ezęsto 
do Rosji, skąd powracał z większemi suma- 
mi pieniędzy. 

Po Gorgułowie zeznania składał były ofi- 
cer carskiej marynarki rosyjskiej Gyparis, 
który scharakteryzował „partję zieloną” 1 
„zieloną armję*, wywołując żywe protesty 

  

     

    

ze strony Gorgułowa. Po przerwie przesłucha: 
no łekarzy ekspertów. 

Zeznania ekspertów. 
PARYŻ. 26.VII. (Pat.) Szezegóły zeznań 

świadka Łazarewa w procesie Gorgułowa są 
następujące: 

Łazarew przebywał na Krymie z armią 
gen. Wrangla skąd udało mu się uciec do 
Rostowa n/Denem. Tam został schwytany 
przez holszewików i osadzony w więzieniu, 
którego naczelnikiem był Gergułow. Póź- 
niejszy morderca prezydenta miał się nad 
nim pastwić. Na rozkaz Gorgułowa zada- 
wano mu tortury jak np. kłute szpilkami, 
pedpałano stopy. Gorgułow groził mu kilka- 
kretnie, znecając sie i wykręcająe palce tak, 
iż dotychczas jest kaleką. W. tym okresie 
Gorgułow znany jest w Rostowie pod naz- 
wą „Mongeła* W: październiku 1920 roku 

Łazarew spotkał Gergułowa w Warszawie. 

Gorgulow zaprzecza, że zna świadka, 
twierdząc, iż wszystko, co mówił, jest kłam- 
stwem i prowokacją, że nigdy tego człowieka 
mie widział i że jest to człowiek z całą pew- 
nością przekupiony. Można przekupić—woła 
Gorgulow — każdego generała carsk/ego, 
każdego kozaka byłej armji carskiej. Wszak 
tylu generałów popełniło zdradę, np. gen. 
Brusiłow, który z monarchisty przedzierzg- 
nął się w bolszewika, ażeby zdobyć pienix 
dze i zaszezyty. 

Zkolei Gorgułow opisuje zgniliznę, pa- 
nującą wśród otoczenia dynastji carskiej. 

Gorgułow w czasie swego przemówienia 
jest tak zdenerwowany, że trzęsie się, opo- 
wiadajac, aż wreszcie pada na ławkę, pła- 
eząc i z głową, ukrytą w rękach, krzyczy: 
„Własny redak mnie tak zdradza! Co za 
tragedja!* — Poraz pierwszy wśród publicz- 
ności na sali sądowej daje się zauważyć 
pewne wzruszenie. 

WI dalszym ciągu procesu przesłuchano 
lekarzy-ekspertów. Ekspert dr. Perrin о4- 
wiadezyl, że Gorguło wjest chory na syfilis 
Gd 18 r. życia, wszakże badanie funkcji stosu 
pacierzowego, jakiego dokonano, dało wy- 
niki negatywne i nie wykazało żadnych za- 
burzeń mózgowych. Jest on aikoholikiem, 

"ale to nie umniejsza jego odpowiedzialności 
za popełnioną zbrodnię. Gorgułow stawia 
ekspertowi zarzuty 'i oświadcza, iż jest on 
doktorem-żandarmem. Orzeczenia dwóch 
dalszych lekarzy są analogiczne z orzecze- 
niem dr. Perrin. 

Zkolei złeżył zeznanie dr. Lobre, we- 
zwany przez obronę. Twierdził on, że Gor- 
gułow należy bezwzględnie do  kategorji 
csobników nienormalnych, t. zw. półwarja- 
tów. Gdyby mógł osobiście zbadać oskarżo- 
nego przed popełnieniem zbrodni, zakwali- 
fikowałby go do domu umystowo-chorych. 
Pe słowach lekarza Gorgułow zrywa się z 
miejsca, lecz adwokat powstrzymuje go gwał 
townie, krzycząc, aby pozwolił doktorowi 
mówić, gdyż ratuje on go. Drugi lekarz 
chrony nie umie sformułować / orzeczenia 
lekarskiego, tłumacząc się koniecznością 
zbadania oskarżonego, trzeci zaś ekspert 
obrony przyłączył się do zdania dr. Lobre'a. 

Następnie zabrał głos obrońca Gorguło- 
wa, zapowiadające trybunałowi wniesienie 
pytań, które mają być postawione kompie- 
towi sędziowskiemu i dodatkowego pytania, 
czy Gorgułow jest warjatem. 

We środę dalszy ciąg rozprawy. 

W NIEMCZECH. 
domaga się państwo, będące najsił 
niejszą potęgą militarną świata. Te 
zachowanie się naszego sąsiada za 
chodniego minister Stresemann naz 
wał w swoim czasie w parlamencie 
obłudą. Dalej minister rozwodzi się 
nad kwestją bezpieczeństwa Niemiec 
w związku z obradami konferencji 
rozbrojeniowej, krytykuje  zajęte- 
przez konferencję stanowisko i wysu 
wa znany postulat równouprawnie 
nia Niemiec .w dziedzinie zbrojeń. 
Kłamstwem jest — ciągnie minister 

— jakoby rząd Brueninga obalony zo 
stał przez junkrów i generałów. Nie 
zniosę również, aby armja dzieliła z 
kimkolwiek bądź zadanie, powierzo 
ne jej w państwie i aby organizacje 
prywatne przywłaszczyły sobie funk 
cje siły wojskowej. Z uznaniem wy 
raził się minister o organizacjach 
młodzieży, Wreszcie wita projekt ko 
lonizacji rolnej na granicy wschod 
niej. Minister uważa za wykluczone, 
ażeby w Niemczech doszło do dykta 
tury wojskowej. Rząd niemiecki opar' 
ty być musi o zaufanie szerokich mas. 
Życzę Niemcom w obecnych ciężkich 
czasach takiego rządu, który posadał 
by najwyższe cnoty żołnierskie, od- 
wagę, siłę decyzji i poczucie odpowie 
dzialności. 

Wciąż krwawe starcia. 
BERLIN. 26.VII. (Pat.) Wczoraj w godzi- 

nach wieczornych wybuchły nagle w kilka 
dzielnicach miasta rozruchy komunistyczne, 
połączone z napadami na kolporterów hit- 
lerowskich odezw. Wi dzielnicy północnej 
komuniści usiłowali stormować pochód de- 
menstracyjny. Doszło do starć z policją, 
która użyła broni palnej, raniąe ciężko jed- 
nego z komunistów. Podobne bójki wyda- 
rzyły się w kiłku innych miejscowościach 
tej dzielnicy. Przy jednej z ulic policja o- 
strzeliwana była z okien domów i odpo- 
wiedziała sałwą rewolwerową. Jedna kobieta 
została ciężko ranna. R 

Berlin. 26.7. (Pat) — Do krwawych 
starć politycznych doszło we wtorek 
po południu na jednem z przedmieść 
Lipska. Między grupą hitlerowskich 
kolporterów ulotek a komunistami wy 
wiązała się krwawa walka, połączona 
ze strzelaniną. W  bójkach brało 
udział około 180 osób, 13 jest ciężko 
rannych. 

O dalszych krwawych starciach do 
noszą z Koblencji, gdzie kilka osób 
odniosło ciężkie rany, w Duesseldur 
fie, Kolonji i Zabrzu, gdzie wszędzie 
padło kilkanastu rannych. W Fried 
richskoog zabity został jeden socjal 
demokrata, a 3 reichsbannerowców 
ciężko rannych. 

  

Były cesarz Wilhelm li — 
powodem interpelacji. 
BERLIN. 26.7. (Pat) — Według 

doniesień, prasy z Hagi, w parlamen- 
cie holenderskim zgłoszona zojtała in 
terpelacja do holenderskiego minist- 
ra spraw wewnętrznych i ministra 
spraw zagranicznych, zapytująca, ja- 
kie ostrożności zostały podjęte z racji 
wzmożonej działalności byłego cesa- 
rzą niemieckiego, aby ustrzec Holan 
dję od konfliktu międzynarodowego. 

Interpelacja wskazuje na ostatnie 
odwiedziny byłego następcy tronu о- 
raz księcia Oskara pruskiego i wzmo 
żoną korespondencję, jak również Ii- 
czne odwiedziny obeokrajowców w 
Doorn. Rząd holenderski nie udzielił 
jeszcze swej odpowiedzi na tę inter- 
pelację. 

Druga konferencja lozańska. 
, WIEDEŃ. 26.7. (Pat) — Dzienniki 

wiedeńskie donoszą z Paryża, że w 
czasie między 2 a 5 sierpnia zbierze 
się druga konferencja lozańska, która 
zajmie się sytuacją finansową i gospo 
darczą Europy Środkowej i Wschod- 
niej. Każde ź państw wyśle po 2 swo 
ich przedstawicieli. Na porządku 
dziennym znajduje się sprawa stabili 
zacji walut w państwach Środkowej i 
Wschodniej Europy, sytuacja finanso 
wa tych państw, polityka celna, kwe 
stja ceł preferencyjnych "między pań 
stwami Środkowej Europy z jednej a 
mocarstwami europejskiemi z drugiej 
strony.. Wj koncu omówiona ma być 
sprawa kredytów rolniczych i sprawa 
podwyższenia cen zboża. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
DEWIZY: Nowy York  8,923—8,943— 

8,903. Paryż 3497—35,[8 —34,88. Berlin 
212,10. Tendencja niejednolita. 

PAPIERY. PROCENTOWE: 4 proc. po. 
życzka inwestycyjna 97,50—97. 6 proc. do- 
larowa 53,50. 4 proc. dołarowa 47,75. 7 BĘog. 

   

  

stabilizacyjna 47,75—48,75—48,25. 8 proć: 
obl. bud. BGK 93. 8 proc. LZ. BGK i BR, 
obl. BGK 94. Te:same 7 proc. 83.25. 4 i pół 

  

proc. L. Z. ziemskie 36,50—36,25. Tendencja 
niejednolita. 
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STĄD i ZOWAD. 
Ruiny Sodomy i Gomory. — Król cygański Michał Kwiek agituje. — 
Cleo de Mćrode.—Łodzi podwodnych nie będzie? —Moskwa czy Centrum? 

Najwięksi nawet zwolennicy szko- 
ły materjalistycznej nie potrafią za- 
przeczyć, że w tchnących naiwnym 
prymitywizmem opowieściach biblij- 
nych tkwią nieraz ziarna prawdy przy 
rodniczej lub historycznej. Prze 
chowywane od  tysiącoleci w 
świętych księgach żydowskich tra 
dycje potwierdziła nauka współ 
czesna już niejednokrotnie. Tak 
np. wykopaliska, dokonane w Chaldei 
przez archeologa Wolleysa ustaliły, że 
istotnie rozkwitało tam ongiś biblijne 
miasto Ur. Odkrycia w Egipcie po- 
twierdziły tradycję o 7 latach tłustych 
1 7 chudych, Uczeni wyjaśnili, że przej 
ście Żydów przez morze Czerwone by 
ło całkiem możliwe, gdyż w pewnych 
okresach fale kanału Suezkiego pod 
wpływem silnych wiatrów wschod- 
nich odsłaniają płytsze miejsca. O- 
prócz Żydów skorzystał z tego zjawi- 
ska w swoim czasie perski Artakser- 
kres, udając się na podbój Egiptu. 
Podczas egipskiej Kampanji Napole- 
ona również rozważał sztab francu- 
ski możliwość pójścia w ślady umyka 
jących przed wojskami Faraona Ży- 
dów i przejścia m. Czerwonego wbród. 

Biblijny deszcz siarki i ognia, jaki 
spaść miał na pogrążone w grzechach 
śmiertelnych Sodomę i Gomorę rów 
nież, jak się zdaje, nie jest wytworem 
bujnej imaginacji żydowskich hagjo- 
grafów. Jak donoszą angielskie prze- 
glądy archeologiczne, uczony jezuita 
Robert Koeppel odkrył w Palestynie 
wpobliżu pasma górskiego Ghossul 
ruiny wielkiego miasta starożytnego, 
zasypane całkowicie popiołem. Wszy 
stko przemawia za tem, że chodzi tu 
właśnie o biblijną Sodomę i Gomorę. 
Zwłaszcza gdy sobie przypomnimy, że 
o tym biblijnym katakliźmie wspomi- 
nają również świeccy historycy staro- 
żytni Józef Flawjusz i Strabo. Istnieje 
wreszcie niedaleko odkrytych przez 
Koeppla ruin. słup soli, mający być 
biblijną żoną Lota. Wprawdzie trudno 
przypuścić, by małżonka Lotowa mia 
ła aż 40 stóp wysokości (wymiary 
wspomnianego słupa). tem niemniej 
mit żydowski zazębia się wyraźnie o 
prawdę geologiczną i historyczną. Cze 
kajmy przeto cierpliwie na dalsze wy 
niki badań uczonego jezuity. 

   
  

  

  

Pismo duńskie „„Dagens Nyheder'** 
zamieszcza wywiad z zamieszkałym 
stale w Polsce, a obecnie podróżując. 
po Europie Królem Cyganów Micha- 
łem I Kwiekiem. My, wilnianie mało 
o tym Kwieku wiemy, lecz im bliżej 
Warszawy tem o nim głośniej. Dyna- 
stja Kwieków od 200 lat już sprawuje 
mądre rządy nad rozsianym po całym 
świecie ludem cygańskim. Syn i córki 
Kwieka kształcą się w wyższych uczel 
niach Warszawy i Poznania. Jego Kró 
lewska Mość Michał I wybrał się ze 
świtą (6 przybocznych gwardzistów, 3 
detektywów, 2 sekretarzy osobistych) 
w podróż po Europie, w celach spe- 
cyficznej agitacji. Król chce mianowi- 
cie skłonić swych poddanych do po- 
rzucenia życia koczowniczego i do 
osiedlenia się w krajach, traktowa- 
nych dotąd przez Cyganów jako kolej 
ne etapy wędrówki. Michał Kwiek jest 
człowiekiem bogatym, wykształconym 
i wpływowym. Włada 5—6 językami. 
Ma olbrzymi wpływ na Cyganów. Czy 
jednak wszystko to wystarczy mu do 
przełamania odwiecznego instynktu 
swych pobratymców, który ich gna z 
miejsca ma miejsce? Czy ich podświa 
dome traktowanie zorganizowanej 
pracy jako przekleństwa ich mimowol 
na tęsknota do owidjuszowej „aurea 

aetas“ i złotej swobody ugną się przed 
autorytetem władcy? Rzecz wielce 
problematyczna. 

Cleo de Merode! Przed laty dźwięk 
tego imienia budził wśród elity towa- 
rzyskiej stolic europejskich — nie wy 
łączając głów koronowanych — ty- 
siączne echa, dreszezyki, domysły, 
płotki. Przed laty ta paryska tancer- 
ka i hetera w wielkim stylu była for- 
malnie rozrywaną przez tłum utytu- 
łowanych i bogatych wielbicieli. Mia- 
ła u stóp swych wszystko, o czemkol- 
wiek zamarzyła: powozy, klejnoty, pa 
łace, toalety. O uśmiech jej biła się 
złota młodzież Paryża. A ona, boska 
Cleo błyszczała i królowała. 

  

    

Przyszła jednak starość. Przyszła 
wojna światowa. I przyszło zapomnie 
nie. Cleo de Merode znika z widowni 
W nędznym hoteliku prowadzi nędz 
ny żywot, utrzymując się ze sprzeda: 
ży klejnotów. Przeżuwa wspomnienia 
dawnych świetnych dni. Gdy ostatnia 
broszka znikła w czeluściach lombar 
du, a w przygasłe oczy ex tancerki zaj 
rzał blady głód, Cleo postanowiła zdy 
skontować swą dawną olbrzymią sła- 
wę. Zaczęła popisywać się tańcami w 
jednej z jarmarcznych bud na przed 
mieściu Paryża. Gibkie niegdyś, a 
dziś, zesztywniałe członki starej Cleo 
nie wyczarowywały już przed publicz 
nością dawne, świetlistej aureoli ryt 
mu i wdzięku. Nikt już dziś za cieniem 
minionej gwiazdy nie szaleje. Grosze 
sypią się skąpo. Zapewne ktoś z pary 
żan zaopiekuje się tancerką i umieści 
ja w domu dobroczynności. Niczego 
już więcej od życia Cleo de Merode 

  

  

   

spodziewać się nie może. 

Sensacyjna wiadomość. Angielska 
admiralicja udzieliła „przedstawicie- 
lom prasy informacyj, z których wyni 
ka, że łodzie podwodne staną się od- 
tąd przeżytkiem. Flota brytyjska roz 
porządza mianowicie aparatem, który 
umożliwia wykrycie obecności łodzi 
podwodnej na dużej nawet odległości 
Wynalazek pozwala ponadto określić 
dokładnie położenie łodzi, nawet w wy 
padku, gdy motory jej nie pracują, 
zaś łódź spokojnie spoczywa na dnie 
morza, Admiralicja brytyjska przepro 
wadziła próbne manewry z udziałem 
6 łodzi podwodnych, 4 torpedowców 
i szeregu innych statków. Łodzie pod- 
wodne: wyruszyły na morze i wyłączy 
ły motory, opadając na/dno. W. jakiś 
czas 'potem ruszyły na poszukiwania 
owe 4 torpedowce, zaopatrzone w no- 
wowynalezione detektory. W” ciągu 
pięciu godzin wszystkie łodzie były 
wykryte, zaś położenie ich dokładnie 
określone. Gdyby to nie były manewry 
a prawdziwa wojna pozostałoby jedy- 
nie zniszczyć wykryte łodzie przy po- 
mocy odpowiednich bomb morskich 
o szalonej sile wybuchu. 

Z powyższego wynika, że budowa 
nowych i używanie starych łodzi pod 
wodnych stają się odtąd bezcelowe. 
Chyba że się wynajdzie aparat, który- 
by o położeniu łodzi podawał angiel- 
skim detektorom błędne dane. 

* * * 

Jak donosi jedno z rosyjskich pism 
emigracyjnych, rząd sowiecki nosi się 
z zamiarem przemianowania nazwy 
Moskwy na Centrum. Nie byłoby w 
tem nic dziwnego. Skoro przerobiono 
Petersburg na Leningrad, to i Moskwa 
może zostać Centrum. Conajwyżej za- 
pytać można, dlaczego projekt ten po 
wstał tak późno. Przecie szał przemia 
nowywania dawnych „carskich nazw 
na nowe, „czerwone* osiągnął był 
najwyższe napięcie jeszcze za życia 
Lenina. Czyżby zaszła recydywa go- 
rączki fanatyzmu politycznego. 

T. J—ski. 

  

ZHELU. 
Na tym wąskim pasku piaszczysto 

lesistym który wyciągnął się pomię 
dzy zatoką Pucką a „Wielkiem mo- 
rzem* (Bałtykiem), jest duża rozmai- 
tość krajobrazu i flory. A ostatniemi 
laty pobudowało się tutaj tyle osiedli, 
stacyj, kolonij, że coraz to tworzy się 
nowy widok i całokształt urządzeń le 
tniskowych i kąpieliskowych. Biorąc 
za pukt wyjścia pierwszą stację, która 
„rozporządza* dwoma morzami, Wiel 
ką Wieś, idźmy na lewo do nowiut 

'kiego Hallerowa. Ładna stylowa sta- 
cja, i aż do brzegu morza obozowiska: 
akademickie w Cetniewie, gdzie kił- 
kaset młodzieży za 3 zł. najada się 5 
razy dziennie, potem dziesiątki namio 
tów, kędy bronzowieją ciała P. O. W. 
Strzeleckich i innych wojskowych or 
ganizacyj, wreszcie wojskowych or 
murowane gmachy nad samem wy- 
brzeżem, z pokojami po 4.75 i 5.75 
z utrzymaniem. 

Jednak Hallerowo nie jest przyje- . 
mne gdyż nie ma zadrzewienia ani 
krzaczka, zato wspaniały drzewostan 
jest już w Rożewiu, u stóp latarni mor 
skiej na 2 milj. świec, która wieczora 
mi pryska swą olśniewającą skrą na 
tle nieba rytmicznem uderzeniem pul 
su. 

Stara, ongiś polska, potem niemiec- 
ka, czyli okupowana, okazała się za 
mła na obecne potrzeby. Tamto wy 
brzeże jest wprost prześliczne i chyba 
najbardziej malownicze z całej części 
naszych nadmorskich posiadłości, 
Wielkie stare drzewa, lipy i graby za 
rastają gęsto bardzo wysoki do 100 
metrów, urwisty brzeg. Cień pod nie 

mi gęsty i chłód przesiąknięty zapa 
chem morskiego powiewu, liści, wil- 
goci ziemnej; wspinając się wyżej do 
chodzimy do pól złocących się kwitną 
cym łubinem i miodne fale woni na- 
cieplone słońcem, wchodzą w zdy 
szane stromem przejściem płuca. 

Morze z tej wysokości jest połud- 
niowo szafirowe, w dali mkną okręty, 
hustają się małe żaglówki i dymią wę 
glarki w dole, wąwóz łamie się w ła- 
godne zagłębienia jak konchy, gdzie 
między żółtemi kiściami żarnowca pa 
są się biało-czarne krówki. Dzikie ró 
że, nikłe i wątłe kwiecie, pachnące 
słodko, obrastają doły i łączą barwy 
i wonie z liljową macierzanką tulącą 
się do złotego łubinu. Gra barw, za- 
pachów i poszum morza ze szmerem 
listowia; tworzą coś rozkosznego dla 
wszystkich zmysłów naraz. 

Idąc dalej w kierunku lądu, mija 
my wspaniałą posiadłość p. Roseta, 
na wysokim brzegu z parkiem, i oto 
już słynna „,reprezentacyjna* Jastrzę- 
bia Góra, kędy kierownicy Państwa 
przyjeżdżają odetchnąć, o ile któryś 
z nich nie woli, wierny wspomnie- 
niom młodości, okolic Wilna. Obecnie 
bawi tam p. Marszałek Raczkiewicz, 
zachwycony morzem, opalony i uży- 
wający z rozkoszą kąpieli i plaży ale 
powiada, że nie zakończy wakacyj bez 
odwiedzenia plaży wód słodkich, na- 
szego Narocza. 

Jastrzębia Góra to wytworne, ele- 
ganckie letnisko o willach pierwszo- 
rzędnie urządzonych, wśród których 
Bałtyk i Pilica zajmują pierwsze miej 
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Przeniesienie siedziby Gdańskiej Dyrekcji Kolejowej 
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Rada Ministrów ostatecznie zdecydowała przeniesienie siedziby Dyrekcji Kolejowej 
z Gdańska do Torunia. Ilustracja nasza przedstawia gmach, do którego przeniesione 

będą biura Dyrekcji. 

  

Pan Prezydent gościem ułanów Grochowskich. 
SUWAŁKI. 26.7. (Pat) — Pań Pre 

zydent Rzeczypospolitej jako gość 
2 pułku ułanów grochowskich wziął 
udział w dniu 26 bm. w drugim 
dniu obchodu 15 lecia pułku. Rano 
na placu odbył się raport poszczegól 
nych oddziałów garnizonu suwalskie 
go i oddziałów P. W|., poczem odbyła 
się msza polowa, Po mszy oddziały 
garnizonu 41 p. p. im. Marszałka Pił 
sudskiego, oddziały KOP., 2 pułk 
ułanów grochowskich, 3 pułk szwole- 
żerów mazowieckich, oddziały P. W. 

  

i rezerwiści przedefilowali przez Pa 
nem Prezydentem. Następnie Pan 
Prezydent dokonał uroczystego otwar 
cia pomnika Dwernickiego, od które 
go 2 pułk ułanów bierze swe imię. 
Przed pomnikiem przemówili dowód 
ca pułku płk. Smoleński i por. Dwer 
nicki, potomek generała, Po odsłonię 
ciu odbył się obiad żołnierski z udzia 
łem Pana Prezydenta. 

O godzinie 3 po poł. Pan Prezy- 
dent opuścił Suwałki, udając się do 
Warszawy. 

Niewesołe wiadomości z Ottawy. 
LONDYN. 26.7. (Pat) — Według 

wiadomości, nadeszłych dzisiaj z Otta 
wy, delegacja brytyjska odrzucić mia 
ła żądanie dominjów, zwłaszcza Kana 
dy i Austrjalji co do wprowadzenia za 
kazu importu zboża sowieckiego do 
Anglji. Odmowa Wielkiej Brytanji w 
tym względzie zwiększa stan napię- 
cia, jaki wywołany już został zbyt wy 

górowanemi żądaniami Kanady i Au- 
stralji co do ustanowiena wysokich 
ceł na mięso i wyroby mięsne, impor 
towane do Anglji z poza dominjów. 
Konferencja imperjalna w Ottawie 
wchodzi obecnie w stan przesilenia, 
który potrwa przynajmniej tydzień, 
zanim dojdzie do kompromisu, o ile 
wogóle kompromis okaże się możliwy. 

Rumunja także. 
BUKARESZT. 26.7. (Pat) — Rząd 

rumuński postanowił przystąpić do 
paktu zaufania francusko-angielskie 
go. Obecnie prowadzone są w łonie 

Katastrofa 
BERLIN. 26.VII. (Pat) We wtorek po 

południu o godz. 14.30 szkolny okręt žaglo- 
wy „Niobe*, niemieckiej miarynarki państ- 
wowej, wywrócony został przez trąbę mor 
ską wpobliżu okrętu sygnałowego, zakotwi- 
czonego niedaleko wyspy Fehmarn na Bal 
tyku. Okręt w ciągu 4 minut zatonął. Na 
pokładzie „Niobe* znajdowało się w chwili 

Małej Ententy rozmowy, celem wspól 
nego złożenia deklaracji w tej spra- 
wie. 

na morzu. 
katastrofy 100 ludzi załogi, w tem 6 ofice 
rów, z których 40 dotąd uratował przejeż- 
dżający parowiec. Na miejsce katastrofy 
wypłynęły łodzie ratunkcwe oraz krążowniki 
„Kolonja* i „Królewiee*. „Niobe* był trój- 
masztowcem o pojemności 600 tonn, zao- 
patrzonym w motor e sile 240 HP. 

ю Brak 69 osób. 
BERLIN. 26.7 (Pat) — Krążownik 

„Kolonja* przejął rozbitków z żaglow 
ea „Niobe*, Wśród nich znajduje się 
komendant zatopionego statku i jeden 

z oficerów załogi. O 69 członkach za 
łogi „Niebe* dotychczas brak wszel 
kiej wiadomości. Liczyć się należy z 
ich śmiercią. 

NA DALEKIM WSCHODZIE. 
Pełnomocnik Japonji w Mandżurji. 

TOKIO. 26.7. (Pat) — Celem ujed 
nostajnienia administracji japońskiej 
w Mandżurji gabinet postanowił mia 
nować specjalnego wysłannika z sze- 
rokiemi pełnomocnictwami, którego 
zadaniem będzie m. in. kontrola kolei 
południowo-mandżurskiej. _ Wysłan 
nik ten otrzymywać będzie dyrektywy 

od ministra spraw zagranicznych i do 
konywać będzie inspekcji konsulatów 
japońskich w nowem państwie mand- 
żurskiem. Na stanowisko to przewi 
dziany jest gen. Muto, Równocześnie 
gabinet postanowił mianować byłego 
ambasadora w Brazylji Akira Ariyo- 
sha posłem japońskim w Chinach. 

Napad Chińczyków na stację Huang-Tina. 
PARYŻ. 26.УП. (Ра!.) Donoszą z Tokjo: 

Wezorsj kilkuset Chińczyków pod bezpo- 
średniem kierwinctwem Czang-Tsue-Lianga 
zaatakowało stację Huang-Ti na linji Muk- 

sce. Tam się tańczy 4 razy w tygod- 
niu, zjąda smakołyki 4 razy na dzień 
w obszernych, oszklonych na wszyst 
kie strony jadalniach, tam się przed- 
stawia najzuchwalsze pijamy i najza- 
lotniejsze trykoty kąpielowe z pod ko 
lorowych płaszczy. A po ścianach bia 
łych domków wiją się i sypią swe płat 
ki cud — róże! Ponsowe, crimpson, 
ramplery, herbaciane Herriot białe 
France okrywają zielone kratki i wraz 
z caprifolium tworzą bajecznie pięk- 
ne ozdoby estetycznych domków. 

A nad stromym brzegiem rozcią- 
ga się umiejętnie narysowany ' Park 
z ławkami w najpiękniejszych miejs- 
cach tak że człek co kilka minut uty 
ka na półgodziny, siada, rozmarza się 
zapatrzy w szafir morza, które tu, z 
tej wysokości jest jakieś południowe, 
gorące w barwie, ufryzowane wiatrem 
pudrowane pianą, zalotne, światowe i 
liże z omdlewającą rozkoszą płowy 
piasek plaży upstrzonej pstrokacizną 
jaskrawych strojów. Pijama jest nie— 
0d—zo—wna, hajdawery, pantalony, 
porteczki, noszone są nawet przez si 
wowłose i 87 kilowe matrony, które 

topią sadło na piasku, solą się w wo- 
dzie, sapią pod bijącemi falami, sma- 
rują się tłuszczami żeby mieć „orze- 
chową opaleniznę”, złazi z nich skóra 
szmałami, a one wyjąć z cicha, tortu 

rują się, rozciągnięte jak zdychające 
flondry i liczą w myśli ile im się uda 
stracić funtów temi procederami. 

Za Jastrzębią Górą dojechać moż- 
na do malowniczej Karwi, potem Żar 
nowice i jezioro tej nazwy, nad któ- 
rem klasztor Benedyktynów, przez 
czyste wody jeziora przechodzi grani- 
ca — tam dalej to niemieckie posia- 
dłości, ale akurat taka sama tam tra- 

den-Czang-Kai-Konan. Napastnicy zniszczyli 
linje telegraficzne i telefoniczne, zburzyli 
budynki i uprowadzili naczelnika sieci 
telegrafistę i dozorcę. 

  

wa, woda i powietrze nad niemi, i 
słońce... 

Idąc czy jadąc Helem w kierunku 
cypla, mijając rozbudowujące się dość 
sprawnie miejscowości jak Kuźnice, 
Chałupy, najładniejsze, bo to i plaże 
obie tuż, i ludzi nie za wiele, i las — 
światową Jastarnię z rybackim por 
tem, (drugi buduje się koło Hallero- 
wa, a trzeci jest w Helu), dojechać 
możemy do nowopowstalej miejsco- 
wości. Jurata, staje się w naszych о- 
czach w środku pięknego, sosnowego 
lasu. Osada na gruntach rządowych, 
budowana jest przez spółdzielnię mie 
szkaniową, która ustaliła trzy typy 
domków: bielone trzyizbowe, zimowe 
z łazienką, gorącą i zimną wodą, ku- 
chnią i elektrycznością, wykończone 
jak cacko ale dość drogie, 22 tys. zł. 
Drugie 4 tys. dwuizbowe z kuchnią, 
bardzo małe pokoiki, ale to tylko na 
letnisko, i jednoizbowe campingi za 
2.800 ślicznie wykończone. Wogóle 
to, co tam już jest zbudówane, jest 
tak ładne, estetycznie obmyślone, oto 
czone kwieciem, że wydaje się to ja- 
kąś dekoracją teatralną — bufet i re- 
stauracja z wybornemi ciastkami — z 
jednej strony zatoka o brzegach za- 
rosłych sitowiem i cudnemi staremi 
sosnami, z drugiej wielkie morze do 
którego się dochodzi pięknie ułożone- 
mi kładkami, pomiędzy wzgórzami 
piasku i sośniny. Klimat w Juracie za- 
słoniętej lasem jest cieplejszy niż w 
innych punktach Helu i daje idealne 

warunki lecznicze. Bo to jod z morza, 
a ozony od sosen i próchnicy wrzoso 
wisk, więc coś jak kąpiel jodowo-ży- 
wiczna. : 

Więc się tu buduje sanatorjum i 
duży zakład lecznicz. oraz kilkanaście 
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LORNETUJEMY ŚWIAT. 
Grenlandja kpi z was, panowie. 

Grenlandja nie jest gościnnym krajem, 

Grenlandja skuta lodowym pancerzem umar 

ła jest przez cały rok. Przez długą polarną 

noc iskrzy się niebo, rozpala się polarna zo- 

rza. Zdrętwiały z zimna leży bezwładnie 

olbrzymi ląd Grenlandji. 

Rwie z północy lodowaty prąd Grenlandz 

ki, omywa, oziębia, osusza północno—wscho- 

dni brzeg wys k a 

kalorję ciepła. Usiłuje z nim walczyć życia 

dajne ramię ciepłego Golf Stream'u, obejmu 

jace południowo—zachodnie brzegi. Wąskie 

ramię Golf Stream'u mogłoby stopić lodow- 

ce, mogłoby zazielenić wybrzeża. Lecz rzuca 

się nań i pożera zimny prąd Labradorski, 

niweczy jego wysiłki odchuchania zlodowa- 

ciałego lądu. 

I Grenlandja — „Zielony Kraj* — Iśni 

białym pancerzem lodowca. Cisną warstwy 

zewnętrzne na głębokie pokłady śniegu, ubi- 

jają go na twardą jak kwarc masę. Powoli 

się zsuwa lodowiec do morza, długiemi mac 

kami zanurza się w chłodną wodę, pęka na 

ostrych krawędziach fjordów grenladzkich i 

płynie kawałkami daleko — aż po czterdzie 

sty piąty równoleżnik. 

Cisza nad Grendlandją, cisza zupełna. — 

Płoną gwiazdy, płonie zorza polarna. Try 

tęczą promieni lodowa korona Północ 

rozświetlonym przez zielonkawym 

ekranie rysuje się sylwetka króla tej ziemi, 

białego niedźwiedzia. Włznosi paszczę do gó- 

    Pochłania chciwi 

  

        

   
chwilę 

ry — chwilę patrzy w skrzący się w górze 

bałdachim. Krótki ryk — nagle światło gaś- 

nie. 

Słuchaj: lody mówią. Trzask pękającej 

pokrywy łoskot spadających odłamków. Trze 

się lodowiec o dno, ściera skały na piasek. 

Zetrze wszystko, co spotka na drodze, zmiaż 

dży wszystko, na co nastąpi. 

  

     

I znowu cisza nad Grenlandją — cisza 

wielka. Zdałoby się, słyszysz jak gwiazdy wi- 

rują po swych orbitach, jak cały wszech- 

świat drży w rytmie odwiecznie przez Boga 

nadanych praw. Lękasz się, strąch dusi cię 

za gardło, strach podcina ci nogi. Lękasz się 

„Izwiestja“ o konferencji 
rozbrojeniowej. 

MOSKWA. 26.7 (Pat) — „Izwiestja* po 

święcają artykuł wstępny konferencji rozbro 

jeniowej, twierdząc, że nie osiągnęła ona żad 

nych rezultatów Charakteryzując stanowisko 
poszczególnych państw, „Izwiestja:: piszą, że 
Francji chodziło o zalegalizowanie nowych 
środków walki, Niemcom — o równoupraw 
nienie w zbrojeniach, Włochom zaś — p 
zmniejszenie kosztów wojny. Go do propozy 
cyj amerykańskich, to pismo sądzi, iż poza 
sytuacją przedwyborczą spowodowały je wy 
wypadki na Dalekim Wschodzie, przyczem 
Ameryka chciała sobie zaoszczędzić budowy 
nowych okrętów, potrzebnych do stworzenia 
oporu przeciw ekspansji japońskiej. Ponieważ 
propozycje Hoovera zmniejszały wydatki, cią 
żące na masach pracujących, delegat sowiecki 
podtrzymywał je lecz Ameryka zrezygnowała 
sama rychło z własnych propozycyj, woląc 
bezpośrednie targi z Francją, Anglją i Japon 
ja. Delegacja sowiecka odrzuciła deklarację 
Benesza, jako będącą jedynie parawanem 
dla przetargów  imperjalistycznych Fakt 
wstrzymania się od głosu kilku mniejszych 
państw, a także stanowisko Włoch i Niemiec 
wobec rezolucji, pismo uważa za objaw głę 
bokich rozdźwięków w świecie kapitalistycz 
nym. Co do Niemiec, to system wersalski po 
zostaje w mocy. Zwycięscy z roku 1918 nie 
zdołali w Genewie zapewnić bezpieczeństwa 
małym państwom i nie zadowolili nawet by 
łego sprzymierzeńca — Włoch Artykuł koń 
czy się stereotypowe: „Przygotowania nowej 
wojny przez kapitalistów trwają. 

Podział ludności według 
zajęć we Francji. 

Jak podaje rocznik statystyczny Ligi Na- 
rodów za rok 1981, we Francji rolnictwo zal 
rudnia 8,199,900 osób, przemysł — 6.680,8G0 
osób, hande! — 2,448,700 osób. Stosunek za 
tem zatrudnionych w rolnictwie jest wręcz 
odwrotny we Francji, niż w Anglji, w Niem 
czech i w Bełgji, gdzie sam przemysł, nie I'- 
cząc handlu, zatrudnia więcej ludzi niż rol. 
nictwo. Przy ogólnej liczbie 21,394.100 osób, 
pracujących we Francji na utrzymanie swc- 

je lub rodziny, liczba 8,199,900 zatrudnio- 
nych w rolnictwie stanowi 40 proc. wobec 
ogółu. 

  

will które już stoją sprzedane, i albo 
wynajęte przez właścicieli, albo przez 
nich zamieszkałe. Cisza, spokój, od 
dalenie od gwaru, doskonałe warunki 
uzdrowiskowe. 

W Jastarni biały statek wabi do 
Gdyni; przejeżdżka wgłębieniem mor 
skiem, które nie ma ani bałwanów,ani 
zbytnio nie kołysze, I oto biała, dymią 
ca, rogata żebrami dźwigów Gdynia 
ukazuje się nad wodami mając zieło 
ne wzgórza Oksywia i Kamiennej Gó 
ry po bokach. Dziwne to portowe mia 
sto! czyste i jasne, bo nawet w dokach 
niema tego zatłoczenia i zaśmiecenia, 
które się przywykło widzieć w jakiejś 
Marsylji, Odessie i t. p. Niestety, pe 
wnie i niezbyt silny ruch handlowy 
przyczynia się do tego, a może nowość 
całego miasta, które nie egzystowało 
wcale 10 lat temu 

Cóż za wspaniałe szaleństwa po- 
robili tu Polacy, by pokazać światu, 
że na tym z trudem uzyskanym skraw 
ku potrafią sobie zapewnić wylot na 
morze! Wszystko tu jakoś budowano 
jednocześnie i według planu, więc o- 
gólny styl domów, biur, doków jest 
estetyczny. Taki Urząd Morski, gdzie 
spotykam uprzejmego p. Wińczę, wil 
nianina, długoletniego mieszkańca 
Harbinu i jednego z założycieli tam- 
tejszego kościoła katolickiego, gospo 
dy polskiej i gjmnazjum, dziś komen- 
danta Portu gdyńskiego, który mię 
oprowadza po wszystkich dokach. Ta 
ki — kapitanat, rezydencja kapitana 
portu, taki gmach Żeglugi Polskiej i 
Polsko-brytyjskiego Tow. eksportowe 
go bekonów i drobiu (w którym znów 
spotykam p. Miłkiewicza, ongiś dyr. 
Banku w Wiilnie dziś właściciela plan 
tacji bananów i ananasów na wyspie 

tej pustyni, tego nieba, tego mrozu kilka 
dziesięciustopniowego. Lękasz się nawet w 
myśli przebywać w groźnej lodowej Gren- 
landji. 

A jednak tam, gdzie mchy ledwo przeżyć 
mogą, czepia się człowiek. Eskimos tnie lód 
na kawałki i buduje sobie kopulastą chatę 
lodową. Owija się w skóry focze, zjada 
tłuszcz foczy i mięso — i żyje. Rzeźbi z ke 
Ści ostrza strzał i harpunów, ze skór robi 
kajaki dla mężczyzn, większe i wygodniejsze 
umjaki, dla kobiet. Urządza chytre zasadzki 
na niedźwiedzie, zwy. 

polarnego i żyje. Czę: 

manom na chwałę Bożą. 

Tam gdzie mchy łedwo przeżyć mogą, 
żyje człowiek. Ku brzegom Zachodniej Gren 
landji dąży okręt — na burcie świeci flaga 
duńska: biały krzyż na czerwonem polu— 
Statek wiezie naftę, cukier, mąkę dla roda- 
ków, zamieszkałych na jednym 

ża wolnym od lodów — w 

zachodniej części Grenłandji. 

Twarde jest życie białych, mieszkających 
na brzegach lodowcó 

  

     

    
ęża morsa, łapie lisa 

zdobyczy oddaje sza 

    

    

  

wąskim 
skrawku wybrze 

  

Jak Eskimosi, polu- 
ja i łowią ryby, próbują siać owies, sadzić 
w lecie kapustę, która zbyt sto wymarza. 
Trochę karłowatych brzóz, wierzb i jarzębin, 
usiłujących uczepić się napółzamarzłej gle- 
by, cieszą oko człowieka. Mizerne chatynki, 
dobrze ubezpieczone od zimna, są jego miesz 
kaniem. Z jednej strony morze, toczące pie- 
niste, zimne fale na poszarpany brzeg, mo 
rze, za którem hen, gdzieś daleko, w krajach 
bajkowych i nieznanych, złocą się łany zbo- 
ża, dojrzewają owoce, ciągną się lasy 6zu- 
miące,' zielone, płyną rzeki, niepokryte lodo- 
wą skorupą, wznoszą się miasta, pałace, ko- 
ścioły — ludzie chodzą w lekkich przewiew- 
nych ubraniach, śmieją się radośnie, nie ści- 
śnięci ciągle ostrą obręczą mrozu. Morze, 
którem przychodzi wieść ze świata, cukier i 
chleb, jarzyny i broń, narzędzia i światło. 
Z drugiej strony lodowa martwica. 

Dokoła Grendlandji morze jest pełne ryb, 
na płaskich przybrżeżnych skałach, na spły- 
wających lodowcach grzeją się w  promie- 
niach letniego słońca tysiączne stala fok. — 
Między lodowemi górami, daleko na widno 
kręgu morskim wyłaniają się maszty okrętu, 
wznosi się dym: to rybacy norwescy zapu- 
szczają się aż tutaj, łapią ryby, biją zwierzy- 
nę, aż z pełnym ładunkiem beczek tranu, ryb 
solonych, skór i mięsa śpiesznie wrócą do 
rodzinnych portów. Przez długą zimę pół- 
nocną żyją z letniego połowu, wiążą sieci i 
układają plany przyszłych wypraw. Na cały 
rok zdobywają dla siebie i rodzin utrzyma- 
nie przy dalekich brzegach grenlandzkich. 

Lecz do terenów rybackich roszczą pre- 
tensję Duńczycy. Danja zdawna ma zwierz 
chność nad Grenlandją, teraz chce tę zwierz- 
chność wyzyskać. Władza Danji zaczyna do 
kuczać Norwegom obie strony patrzą krzywo 
na siebie. Norwegja nie ma pretensyj do 

   

      

zachodnich brzegów Grenlandji — lecz od - 

wschodnich Duńczykom wara! Gdy zaś ci 
mają zamiar je zająć, Norwegja ogłasza 

aneksję wschodniej części Grenlandji. 
Burzy się krew Duńczyków na podobną 

bezczelność. Premjer Stauning zwołuje posie 
dzenie rządu, śle noty protestacyjne, grozi 

ostremi konsekwencjami, wysłaniem okrę- 

tów wojennych dla obrony duńskich posiad 

łości. Gazety huczą wzburzone, ludność za- 

czyna się odgrażać. 

— OSTRY ZATARG DANJI Z NORWEG- 
JĄ — krzyczą tytuły dzienników. 

SB, 1 

  

Szarefale biją o skałigte zbocza fjordów. 
Spływa zwolna lodowiec ku morzu. Czernie- 
ja stada fok, czasem mors zaczepi kłami 

o płynącą krę i zwolna na nią wpełznie. 

A gdy zapadnie wreszcie noc polarna, zno 

wu lśnić będzie borealne światło, znowu 

drżeć będzie niebo od mrozu. Ląd Grenlandji 
leży bezwładny z zimna, milczy i grozi 
śmiercią. Cóż mu zrobi aneksja Norwegji, 
co go obchodzi załarg mocarstw. Niech uja- 
dają szpalty dzienników, niech wysiłają się 

dyplomaci. Grenlandja kpi z was, panowie, 

nad Grenlandją panuje jedynie mrok, zim- 
no i śmierć. I Bóg. 

W. Toll. 

  

Haiti) wszystko to zameczki harmo- 
nijne dla oczu, otoczone kwietnikami, 
z festonami róż u krat odgradzają- 
cych od ulicy, Skwer Kościuszki, to 
jeden parter róż mieniących się bar- 
wami i wonią, opodał długa ulica po 
której mkną auta przed nami zasiane 
zbożem pola, na wysokiem wzgórzu 
krzyż, miejsce przyszłej w. Bazyliki 
Morskiej, na którą już miljon zł. leży 
złożonych w banku; za nami doki i 
skrzypiące dźwigi, które z łoskotem 
żelastwa zanurzają paszcze w wag. z 
węglem, wyszarpują jakieś złoża czar 
nych brył i w 3 i pół minuty wracają, 
by tak sobie spokojnie, metodycznie 
600 ton na godzinę, 3 wagony na 3 
minuty przeładować. Wielkie składy 
bawełny, wełny, szmelcu, sadła, tąm 
okrągłe baseny melasy, tu kilkadzie- 
siąt metrowe doki cukrowe, dalej łu- 
szczarnia ryżu, jakiej niema drugiej 
w Europie o tak doskonałych urządze 
niach technicznych, tam będzie... doj 
rzewalnia bananów, stawia ją angiel 
skie Tow. eksportowe owoców tropi- 
kalnych... 

Mimo kryzysu obrót portu za rok 
1931 wyniósł 5.379.000 ton przełado- 
wania, to wśród portów europejskich 
rekord w obecnych czasach. A gdyby 
zapanował spokój i zaufanie państw 
do siebie wzajem., jakiemżeby życiem 
handlowem zawrzało! Iluż ludzi zna- 
lazłoby chleb i masło do chleba! Na 
molo Yacht Klubu wraz z p, Milkie- 
wiczem i pułkownikiem Śiawkiem, 
który jutro na pięknej Polonii jedzie 
na fjordy, przy pogawędce i herbatce 
zamieniamy wrażenia, zgadzając się 
na jedno że nigdzie się tak nie odpo- 
czywa jak nad morzem. 

Hel. Romer, 
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Nr. 169 (2411). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Szaleńcza zbrodnia syna i brata. 

Ojciec i siostra dostali pomieszania zmysłów. 
Zbrodniarzowi grozi sąd doraźny. 

| rodzinie Hardziejów we wsi Lenkow- 
Szczyzna gminy grażyńskiej pow. oszmiań- 

skiego ed dłuższego czasu istniał zatarg na 
tle majątkowym. 

Starszy syn Wineenty mając ojca w po- 
deszłym wieku (miał 69 lat) starał się o prze 
lanie praw do majątku na niego. 

Ojciec jednak nie myślał ustępować. Sy- 
nowi sprawa ta wydawała się pilną gdyż 
miał się żenić i przed ślubem chciał być 

wydzielonym z majątku Cheąc dopiąć swego 
tełu wpadł na szatański pomysi: 

Onegdaj w nocy pewróciwszy z pola' udał 
Się do mieszkania i skierował się odrazu da 

łóżka ojca. 
W. ciemnościach rozłegł się rozpaczliwy 

  

krzyk. Te wołał o pomoc ojciec. Na wołanie 
przybiegła z sąsiedniej izby córka Anna. 
Po chwili do rozpaczliwego krzyku starege 
Hardziejewa dołączyło się rozpacliwe wo- 
łanie córki Anny. 

Noeny alarm w domu Hardzieżów obudził 
sąsiadów. Kiedy przerażeni sąsiedzi wpadli 

  

  

* do mieszkania Forodz. oczom ich przedsia- 
wił się straszny obraz: na łóżku z rozbiią 
ciężkim kamieniem czaszką zalewał się krwia 
stary ojciec a córka z roztrzaskaną głową ie 
żała na podłodze. 

Lekarz stwierdził uszkodzenie ciała które 
zakłóciło funkcje mózgu u ojca i córki. 

Zbrodniczy syn zbiegł. Policja jest ża je- 
go tropie. Stanie on przed sądem doraźnym 

Skutki ostatnich burz. 
ścianku Nowa Mysz gminy hoełczań- 

skiej pow. oszmiańskiego ed picruna pow 
stał pożar który zniszczył stodołę Józefa Ani 
Szkiewicza. 

Pozatem piorun zabił parobka Piotra Kat 
kowskiego lai 23 i ogłuszył drugiego Wasz- 

  

    

kiela lat 34. 

Tejże nocy od pioruna spaliły się zabud6 
wania gospodarcze w maj. Gó. maj. Hol 
szanach we wsi Szepory i we wsi Stuigi. 

Straty 16,750 zł. (e). 

   

Głębokie. 
Uroczystość z okazji ukończenia 7-ie 

kl. szkoty powsz. M. Rajaka w Giebo- 

kiem. 

Bardzo imponująco wypadł uroczysty bal 
absolwentów 7-kl. szkoły powsz 

‚ który się odbył 5 lipca b. r. w 

    

   

Już od godz. 8 wieczór zaczęli się zbierać 
goście. O godz. 10 przybył na tę uroczystość 
Starosta pow. dziśnieńskiego p. Stefanus. W 
ładnie udekorowanej sali przy pięknie przy- 
strojonych stołach zagaił tę uroczystość k 
Townik szkoły p. M Rajak. W! swem przemćó 
wieniu po go powitaniu absolwentów 
Szkoły. oraz gości z p. Starostą na czele, p. 
kierownik przedstawił trudności życiowe ja. 

kie czekają młodzież, a które pokonywać bę 
dzie mogła tylko przy mocnej wierze w lep- 
Szą przyszłość i ze świadomoś. że celem 
jej jest pracować dla dobra Państwa i ludz 
kości. Po przemówieniu p. kierownika Raja 
ka przemawiali jeszcze przedstawiciele insty 
tucji i organizacyj miejskich, którzy w 
Swych przemówieniach podkreślili wielką 
Wartość wychowawczą szkoły p. Rajaka która 

wychowuje dobrych obywateli i zacnych lu- 
dzi. Szczególnie dobre wrażenie wywarło 
Przemówienie p. Starosty Stefanusa, który 
Wyraził uznanie dla p. Kierownika Rajaka i 
Personelu nauczycielskiego. W; przemówieniu 
Swem p. Starosta podkreślił, że uczniom 
przeznaczone jest rozpoczynać nową erę ży- 
<iową w bardzo ciężkich warunkach ekono 
mieznych, bo w czasie ogólnego kryzysu go- 
Spodarczego, zwraca się wobec tego do ucz 
niow, by nadał kroczyli ścieżkami wytknięte 
mi przez szkołę, pozostali wiernymi obywa- 
telami i dobrymi ludzmi. Gorące te słowa 
P. Starosty wywołały silny oddźwięk w sfe- 
*ach miejscowego społeczeństwa Żydowskie- 

  

        

  

  

  

  

     

, WI miłym i wesołym nastroju zabawili 
Się goście aż do ranka, kiedy to wkradające 
Się przez szyby promienie słoneczne przy- 
pomniały zebranym, że już czas powrócić do 
swej codziennej pracy. 

Uroczystość ta była prawdziwem świętem 
la naszego miasta i zostawiła po sobie mii- 

e wspomnienie. 

Nowogródek. 
Rozkład jazdy autobusów. 

Ustalone zostnły godziny odjazdu i przy- 
NBP OG odakichiautobusów. 

Odjazd w kierunku: 

Nowojelni godz 6'25, 9'10, 18:20, 21:10 

Baranowicz przez Świteź i Horodyszcze 
Zodz. 630, 15-10 

Słonima przez Zdzieciol godz. 16'00 
Słonima przez Dworzec godz. 6'25 

Lidy przez Hutę Szklaną z połączeniem 
do Wilna godz. 6'00 

Stołpców przez Korelicze i Mir g. 15-45 
Przyjazd do Nowogródka z: 

Nowojelni godz. 8'40, 11'15, 2030, 23:15 
Baranowicz godz 850, 1750 
Słonima godz. !1*35, 2030 
Lidy godz 21'65 
Stołpców godz 8'45 

Bezpłatny kurs obrony przeciwgazo- 
wej. 

Z dniem 1 sierpnia rozpoczyna się bez 
płatny kurs sanitarno—samarytański Obrony 
Przeciwgazoweń, który trwać będzie od 1 
sierpnia do 12 września b. r. 

Zapisy przyjmowane są w Magistracie do 
dnia 28 b. m. w czasie od 12 do 14. 

Z TEKI WŁÓCZĘGI. 
Obrazek uliczny. 

Chodzę po mieście, patrzę i słucham... 
Środkiem ulicy pędzi limuzyna. Szofer w 

liberji, a w karetce zblazowana twarz ja- 
kiegoś magnata. 

— Ach, jaki rasowy mężczyzna! — mówi 
do swej koleżanki przystojna maturzystka, —- 
rzucając zalotne i pożądliwe spojrzenia na 
magnata. 

— Dajże pokój — strofuje ją przyjaciół- 
ka, również szczerząc zęby do tegoż księcia 

  

mamony. — Masz przecież narzeczonego... 
I nie wypada... 

— Głupstwo. Mój narzeczony jest goły 
jak święty turecki — wolę maonę. 

Obie oglądają się za samochodem. Przy- 
jaciółka posyła ręką całusa. 

Magnat szacuje je i uchyla kapelusza. — 
Dziewczęta oczarowane. 

— (Cóż was tak ucieszyło? — słyszą nacaz 
głos narzeczonego. 

— Że ciebie spotykamy — 
śmiejąc się narzeczona. 

Spogląda niedowierzająco i całuje jej dło 
nie. 

Zatrzymują się przed witryną dużego ma 
gazynu. 

— Ach, jakie tu śliczne są rzeczy! -- 
woła rozpromieniona narzeczona. Po chw. 
uśmiech gaśnie ustępując miejsca zgryzliwej 
ironji: 

— Jakże to źle jest gdy człowiek nie mo- 
że mieć rzeczy pożądanej. 

— Jakże wielu dziś nie ma rzeczy naj- 
prymitywniejszych — pociesza narzeczony. 

— Och, Tolku, przestań ze swymi bezro 
botnymi niedołęgami.. Denerwujesz mnie. 
Jesteś naprawdę gruboskórny... 

Witem słyszą hałas i zamieszanie na uli- 
cy: 

Tłum przechodniów zatrzymuje limuzynę. 
prowadzoną przez samego magnata. 

— Samochód przejechał dziewczynkę! — 
wołają. 

Jakaś nędznie ubrana kobiecina lamentu- 
je nad leżącem na jezdni dzieckiem: O, moj 
ty aniele! O, mój ty skarbie! O moje ty nie 
szczęście! 

— (Cicho! — rzucił przez zęby książę ma 
mony. — Widzę, że żyje. Ma tylko no: 
zdruzgotane. Sama jesteś winną, gdyż + 
uważasz na jezdnię. Masz jednak tysiąc z 
i nie mów nic nikomu. To nie ja przejecha 
łem. A tu masz jeszcze na doktora. 

— O dzięki ci panie — całuje jego rękaw 
kobiecina. 

I zabierając czemprędzej kalekę, bełkoca: 
— Kiedy będzie znowu przeżdżał, podrztcę 
drugą dziewczynkę... 

odpowiada 

   

    

— Co ludzie! — jęknąk narzeczony. 
— Głupiś Tolku — bąknęła narzeczona. 

i zamieniwszy spojrzenie z magnatem — siad 
ła z nim do limuzyny. 

— Bezwstydnica! — woła za nią przyja 
ciółka i z płaczem rzuca się w ramiona osłu 
piałego Tolka. 

iw. 

TREO KW I NIK ANONSAI 

Prezes Łączyński powołany 
Został do Minisierstwa R. i R. 

Ralnych. 
. Prezes Urzędu Ziemskiego w Wil- 

2 p. St Łączyński powołany został 
© pełnienia obowiązków dyrektora 
€partamentu w Ministerstwie Rol- 

nictwa i Reform Rolnych. 
Tymczasowe pełnienie obowiązków 

Prezesa w Wileńskim Urzędzie Ziem- 
skim poruczono dotychczasowemu za 
Stepcy p. Žemoytelowi, 

Emerytury urzednicze. 

„ Dowiadujemy się, že wladze admi- 
lustracyjne wydały okólnik mocą któ 
tego służba wojskowa winna być zali- 
czaną narówni ze służbą cywilną w 
urzędach państwowych, wobec czego 
WIDNy być za ten okres wypłacane 
składki tąk jak przy służbie państwo 
wej w tym samym czasie w tej samej 
wysokości. ` 

z Do wysługi emerytalnej należy za 
iczyć czas służby w wojsku podczas 
wojny podwójnie. ь 

Paczki żywnościowe. 
Na mocy zarządzenia władz pocz- 

towych dopuszczony został do prze- 
Wozu drogą pocztową w obrocie wew 
nętrznym specjalny rodzaj paczek t. 
zw. paczki żywnościowe. W paczkach 
tych można przesyłać wyłącznie ar- 
tykuły spożywcze i będą one przewo- 
one przez pocztę najszybszemi połą- 

Czeniami. Paczki można nadawać we 
Wszystkich urzędach i agencjach po- 
towych, a nadto w ambulansach po 

ski wych wskazanych przez Wileń- 
mi Dyrekcję Poczt i Telegrafów. U- 

Y pocztowe, które przyjmować bę 
Daczki w godzinach poza biuro- 

„a opłaty nie będą pobierać dodatkowej 

Po uchwaleniu dekretów 
rolnych. 

Najważniejszym z dekretów rol- 
nych, uchwalonych na ostatniem po- 
siedzeniu Rady Ministrów, jest rozpo 
rządzenie o zapobieganiu skutkom 
trudności płatniczych w rolnictwie, 
na mocy którego rolnik, nie mogący 
czasowo wykonywać swych zobowią- 
zań finansowych, albo też gdy prze- 

widuje, że w najbliższej przyszłości 
nie będzie ich mógł dotrzymać, może 
zwrócić się do sądu o odroczenie wy- 
płat. Odroczenie udzielane będzie na 
rok gospodarczy a w pewnych wypad 
kach będzie przedłużone. W czasie 
trwania odroczenia wypłat, mająt- 
kiem zarządza dłużnik w charakterze 
zarządcy przymusowego pod nadzo- 
rem instytucyj rolniczych, W czasie 
trwania odroczenia dłużnik może wy- 
stąpić do sądu o zawarcie układu z 
wierzycielami, opartego na planie uz- 
drowienia warsztatu rolnego. 

Rozporządzenie o segregacji wie- 
rzytelności hipotecznych ma umożli- 
wić parcelację na cele oddłużeniowe, 
bowiem wierzyciele hipoteczni nie bę 
dą mogli sprzeciwiać się częściowemu 
przenoszeniu ich wierzytelności na 
parcelowane działki, jednakowoż przy 
zachowaniu ich kolejności hipotecznej 
i bezpieczeństwa. Wreszcie w celu 
zwalczania lichwiarskiego zadłużenia 
zostaje dopuszczony , naskutek zmian 
wprowadzonych do rozporządzenia z 
r. 1924 o zwalczaniu lichwy pienięż- 
nej, dowód ze świadków przeciwko do 
kumentom i będą powołane od dnia 1 
września r. b. specjalne urzędy rozjem 
cze dla spraw zadłużenia drobnego 
rolnictwa. 
RADY ITA UIS NIK DT ORAS O 

Popierajeie Przemysi Krajowy 
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Žniwa w Ameryce. 

Kryzys, gnębiący również i rolnic- 

two amerykańskie, spowodował tam 

częściowy powrót do użytku koni 

w pracy rolnej. Na fotografji na- 

szej widzimy olbrzymią kombinację 

Źźniwiarki z młockarnią, ciągnioną 

przez zaprzęg 30-tu koni. 

  

Uroczystości marszu 
W związku z dorocznym obcho 

dem marszu „Szlakiem Kadrówki*, 

odbędą się w Krakowie, w dniach 5 i 
6 sierpnia r. b. uroczystości organizo- 
wane przez Związek Strzelecki. 

Program tych uroczystości jest na 
stępujący: piątek dnia 5 sierpnia: go 
dzina 9 rano uroczysta msza w koście 
le Najświętszej Marji Panny, godzina 
17.80 koncert radjowy, godz. 19.00 
capstrzyk orkiestr po mieście, godz. 
20.00 pochód z rynku głównego do 
Oleandrów, gdzie nastąpi odczytanie 
historycznego rozkazu z dnia 6 sierp- 
nia 1914 r. oraz okolicznościowe prze 
mówienie. : 

Sobota dnia 6 sierpnia: godz. 3.30 
rano przegląd drużyn .przez komen- 

Szlakiem Kadrówki. 
danta Głównego Związku Strzeleckie 
go ppłk. Władysława Rusina, przemó 
wienie prezydenta m. Krakowa do dru 
żyn i publiczności, udzielenie błogo- 
sławieństwa zawodnikom, godz. 4 ra- 
no odmarsz drużyn ,Szlakiem Ka- 
drówki*, 

Komitet Obywatelski wraz z sekcją 
organizacyjną oraz komenda krakow- 
skiego okręgu Związku Strzeleckiego 
dokładają wszelkich starań, aby uro- 
czystości wypadły jaknajbardziej im- 
ponująco. 

W związku z uroczystościami ba- 
wi obecnie w Krakowie szef sztabu 
Komendy Głównej Związku Strzelec 
kiego mjr, Czesław Święcicki. (Iskra) 

Zmiany w szkolnictwie. 
W administracyjnym podziale 

szkolnym zostały ostatnio przeprowa 
dzone daleko idące zmiany. Liczbę о- 
kręgów szkolnych zmniejszono do 3. 
Zniesione zostały okręgi pomorski i 
łódzki. Pierwszy włączono do okręgu 
poznańskięgo, drugi do warszawskie 
go. Natomiast obszar, który po likwi- 
dacji dawnego okręgu białostockiego 
przeszedł do okręgu warszawskiego, 

obecnie rozdzielony został na dwie czę 
ści, z których jedna przechodzi do о- 
kręgu brzeskiego (poleskiego), druga 
zaś do okręgu wileńskiego. Wilno 
otrzymało powiaty wołkowyski, gro 
dzieński, suwalski i augustowski — 
około 1500 nauczycieli. 

W związku z tem powstają zmia- 
ny personalne. ё 

Teatr Lutnia. 
„Lichwa mieszkaniowa". 

Z iście angielskim humorem, Ber- 
nard Shaw w „Lichwie mieszkanio- 
wej“ chłoszcze batem satyry charak- 
terystyczne wady swego  społeczeń- 
stwa: snobizm, chciwość i hipokryzję. 
Dla tych, którzy wyrobili sobie wyo- 
brażenie o Anglikach, z powieści Flo- 
rence Barklej, Eleonory Gleen i in- 
nych karmelkowych angielskich po- 
wieściopisarzy, typy ludzkie przedsta 
wiane przez genjalnego dramaturga 
wydają się jakiemiś rzadkiemi ujemne 
mi wyjątkami. Kąt widzenia Ber 
narda Shaw'a na angielskie społeczeń 
stwo różni się jaskrawo od ustosunko 
wania się do niego innych wybitnych 
współczesnych mu literatów. Podczas 
gdy taki Galsworthy, przedstawia bez 
stronnie specyficzne wady i zalety ra 
sy Anglo-Saskiej, to Shaw lubuje się 
w mistrzowskiem  podkrešlaniu jej 
cech ujemnych. 

W „Lichwie mieszkaniowej“, Shaw 
nielitošciwie smaga ironją, wszystkie 
warstwy towarzyskie i klasy spolecz- 
ne, ta wytworna arystokratka która z 

zachwytem przyjmuje zaręczyny swe- 
go siostrzeńca z córką lichwiarza mie 
szkaniowego, żerującego na najwięk- 
szej ludzkiej nędzy, ten potomek sta- 
rego rodu, strażnik tradycji dobrych 
form Wiljam de Bourgh Koken, zamy 
kający oczy na wyzysk, krzywdę ludz 
ką i eksploatację, tam gdzie chodzi o 
pieniądze są równie antypatyczni jak 
aferzysta Syroliz, lub twardy-i bezli- 
tosny lichwiarz Sartorjusz i jego go- 
dna córeczka. Nawet względnie naj- 
sympatyczniejszy młody pseudo-idea- 
lista Dr. Trencz pod wpływem ładnej 
buzi uroczej megery załamuje się i 
idzie na kompromisy, 

  

Shaw genjalnie żongluje paradoks 
sem, każde jego powiedzenie jest ma- 
łem arcydziełem, wymagającem fine 
zyjnej subtelnej cyzelacji wykonaw- 
ców, z tego też powodu wszystkie sztu 
ki genjalnego dramaturga są aktor 
sko bardzo trudne. Nie wszyscy arty- 
ści umieją się wczuć w psychikę an- 
gielską, gestykulacją i mimiką nawet 
tak utalentowany artysta jak pan žy 
rzykowski, był w roli Trencza 
raczej Francuzem lub Wiłochem, nie 
Anglikiem, to samo powiedzieć można 
o panu Karpińskim. Pani Marecka w 
roli Blanki Sartorjusz robiła co mogła 
ale jest zbyt młoda a ta trudna rola 
wymaga bardziej opanowanej i ruty- 
nowanej artystki. Jedynie pan Bie- 
lecki był bez zarzutu w roli Syroliza, 
równie świetny w charakterze po 
krzywdzonego i wyzyskiwanego pro 
letarjusza jak też i pewnego siebie 
aferzysty, który swym sprytem i bra- 
kiem skrupułów zdobył stanowisko i 
fortunę, 

Go zaś do pana Skolimowskiego, to 
odnosi się wrażenie, że wogóle zna 
lazł się on na scenie przez jakieś fa- 
talne nieporozumienie. Ani odrobiny 
zdolności, twarz bez wyrazu dykcja 

Sztuka Bernarda Shaw'a. 

-zaszargana, przytem nie jest już tak 
młodym żeby można mieć nadzieję że 
się kiedykolwiek wyrobi. Brak zew- 
nętrznych warunków i kompletnie 
beztaleńcie, rażą już nawet w głupiej 
farsie, a cóż dopiero w finezyjnej sztu 
ce Shaw'a i to tak odpowiedzialnej 
roli jak Sartorjusz, której się nawet 
na pamięć nie nauczył. Jeżeli pan Sko 
limowski, musi już koniecznie być na 
scenie, to nadaje się jedynie do roli 
Golema albo jakiegoś „robota*. To 
też Dyrekcja we własnym interesie 
nie powinna była obsadzać w ten spo 
sób roli Sartorjusza aby nie psuć wra- 
żenia tak Świetnej sztuki jaką jest 

„Lichwa mieszkaniowa . 

Zastępca. 

PRIES IEA BAA TOS 

Komunikat Zarządu Funduszu 
Bezrobocia w Wilnie. 

Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobocia 

w Wilnie podaje do wiadomości ubiegają 

cych się o zasiłki z Fuduszu Bezrobocia, że 

wobec ścisłego ustalenia właściwości terytor- 

jalnej instytucyj zastępczych, co do przyjmo 
wania zgłoszeń o zasiłki, zgłoszenia o za- 
siłki na terenie działalności Zarządu Obwo. 

dowego Fuduszu Bezrobocia w Wilnie (Woj. 
Wileńskie i Nowogródzkie) winni bezrobotni 
składać: : 

a) zamieszkali na terenie m. Wilna w 

Państwowym Urzędzie Pośrednictwa Pracy 

w Wilnie (ulica Subocz Nr. 22). 

b) Zamieszkali na terenie m Baranowicz 

w Państwowym Urzędzie Pośrednictwa Pra- 

cy w Baranowiczach. 

c) Zamieszkali na terenie pozostałych 
gmin wiejskich i miejskich w Magistratach 

i Urzędach Gminnych na terenie których bez 

robotni zamieszkują. 

Do przyjęcia zgłoszenia prawa do zasił 

ków z Fuduszu Bezrobocia od bezrobotnych 

jest konieczne, aby bezrobotny zamieszk 

wał na terenie danej gminy miejskiej lub 

wiejskiej przynajmniej 8 tygódnie przed 

dniem zgłoszenia prawa do zasiłku. 

Zgłoszenia przed tym terminem lub złoża 
ne w nieodpowiedniej instytucji zastępczej 
będą nieważne. 

Książki zażaleń w bufetach 
kolejowych. 

Władze kolejowe poleciły odnośnym czyn 

nikom dopilnować aby w każdym bufecie 

kolejowym znajdowała się książka zażaleń. 

Książkę tę dzierżawca bufetu obowiązany 

jest przedstawić na każde żądanie publiczno 
ści. Ponadto zarządzono aby w lokalach re- 
stauracyjnych na dworcach wywieszone z0- 

stały zawiadomienia, informujące publicz: 

ność, że książka zażaleń znajduje się w bute 

cie. Jak wiadomo książki zażaleń znajdują 
się ponadto na stacjach kolejowych u dyżur- 
nych ruchu. 

Plaga robactwa. 
Wiadomo. że robactwo, szczególnie w po- 

rze letniej. jest najniebezpieczniejszym wrc- 
giem ludzkości. W) walce z robactwem wśród 
innych mniej lub więcej skutecznych Środ- 
ków — dominuje wypróbowany i uznany 
w całym Świecie za najskuteczniejszy „MOR- 
TIN*. „Mortin“ jako najradykalniejszy do tę 
pienia pluskiew pcheł, karaluchów, much, 
moli i innych, pasożytów — ma tę wielką 
zaletę, że nie zawiera żadnych szkodliwych 

dla zdrowia ludzkiego substancyj. „MORTIN* 
działa najskuteczniej, zaś tania cena czyni 
go dostępnym i nieodzownym środkiem w 

każdem gospodrstwie. 
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NA WILEŃSKIM BRUKU 

Niezwykła przygoda dzieci w parku 
U. $.B. w Wilnie. 

Wezoraj liczni plażowieze w parku Uniw. 
Stefana Batorego na Zakreciew Wilnie byli 
świadkami wypadku, który omal nie skoń- 
czył się tragiczną Śmiercią dwojga małych 
dzieci. Oto w czasie szalejącej burzy dwoje 
dzieci, chroniąc się przed ulewą, schowały 
się pod rozłożystą topolą. Nagle w topolę 
tę uderza piorun ą ta z trzaskiem wali się 

   

do rzeki. Wówczas dopiero spostrzeżono, że z 
pod zwalonego drzewa wydostało się dwoje 
przerażonych dzieci i w popłochu zaczę- 
ły uciekać. Na szczęście maleństwom nie 
stało się nie złego, chociaż były o krok od 
śmierci. 

Na obecnych wypadek ten wywarł duże 
wrażenie i długo był komentowany. 

Aresztowanie w Wilnie międzynarodowej 
> handlarki żywym towarem. 

Wezoraj po dwudniowych obserwacjach 
wywiadowcy wydziału śledczego aresztowali 
przybyłą przed kilku dniami do Wilna, ele- 
ganeką młodą kobietę pod zarzutem należe 
nia do międzynarodowej organizacji handla 
rzy żywym towarem. Zatrzymana wylegity- 
mowała się jako Cyla Flaksman i oświadczy - 
ła „że zatrzymała się w Wilnie chwilowo 
w drodze do Łotwy. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
po prźybyciu do Wilna Cyla Flaksman na- 
wiązała kontakt z osobnikami, trudniącymi 
się zwabianiem młodych dziewcząt do do- 

mów nierządu. Fakt ten potwierdzają otrzy- 
mane przedtem przez policję tutejszą infor 
macje z których wynika, iż Cyla Flaksman 
przybyła do Wilna celem zwerbowania kil- 
ku młodych dziewcząt. 

Pozatem stwierdzono, że przybyła ona do- 
Polski drogą nielegalną z Litwy Kowieńskiej 

Podczas rewizji rzeczy pozostawionych 
przez Flaksman na przechowaniu na dworcu 
kolejowym znaleziono kilka zdjęć fotografi- 
cznych młodych i przystojnych dziewcząt. 

Zatrzymaną osadzono narazie w areszcie 
cenhralnym. (e). 

Burza nad Wilnem i okolicą. 
Wezoraj w godzinach popołudniowych 

po upalnym dniu nad Wilnem i okolicą prze 
szła gwałtowna burza połączona z ulewnym 
deszczem. W okelicach miasta od udzerzeń 
piorunów powstało kilka pożarów które szyb 
ke ugaszono. 

Pozatem wskutek ulewy zanotowano na 
terenie miasta kilka wypadków zalania wo- 

dą deszczową nisko położonych mieszkań 
piwnicznych. Między innemi woda deszczowa 
zalała mieszkania w domach Nr. 69 i 77 przy 
ulicy Nowogródzkiej.* 

O zalaniu tych mieszkań powiadomiono 
straż ogniową i miejską stację pomp. Wysła 
no oddziały ratownicze, wodę wypompowa- 
ły. (e). 

SPORT 
WIEŚCI Z LIGI. 

Rozgrywki ubiegłej niedzieli przyniosły na 
stępujące wyniki: Krakowska Wisła wysoko 
pokonała Warszawiankę, gromiąc ją w sto 
sunku 6:0. ю 

Polonja przerwała pasę niepowodzeń, wy 
grywając z 22 p. p. 2:1 

Cracovia bez większego trudu pokonała 
Iwowskich Czarnych 4:1. Do przerwy Czarni 
trzymali sę doskonale, kończąc pierwszą po 
łowę na remis. : 

Sensacją dnia byla przegrana mistrza ligi 
Garbarni z Ruchem. Wynik 2:0 — podobno 
zaslužony. $ 

“ 

OGNISKO — 6 P. P. LEG. 4:3. 

Przedmecz obu tych zespołów po wyrów 
nanej grze przyniósł nieznaczne cyfrowe zwy 
cięstwo i dwa punkty Ognisku, które wystą- 
piło w odmłodzonym składzie, 

Sędziował p. Kostanowski. 

Trening na pełnem morzu.      

  

Podczas długiej podróży przez Ocean nie 
zaniedbywali nasi olimpijczycy swych tre- 
ningow, "Na ilusiacjokzaśzć) widzimy te- 
koci polskoowakokn are oBławczy- 
ka, osięcającego wysokość 105 cm. na po- 

kładzie „Pulaskiego“. 

RADJO 
ŚRODA, 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 Wacławem 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.. 
19,30: Program na czwartek. 19,35: Pras. 
dzienn. radj. 19,45: „Go nas boli*. 19,55: 
Rozmaitości. 20,00: Recital śpiewaczy. 20,3 
Kwadr. literacki. 20,30: Koncert kameraln 
21,50: Kom. 22,00: „Hallo, hallo, Tu cyrk!— 
reportaż z cyrku B-ci Staniewskich w Wi! 
nie, 22.40: Kom. i muzyka taneczna. 

CZWARTEK,, dnia 28 lipca, 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien 
ny. 15,15: Muzyka operowa. 15,35: Kom. me- 
teor. 15,40: Wesołe piosenki krajowe i zagra 
niczne. 16,40: „Dlaczego lekkoatletykę nazy 

  

wamy królową sportów* — odczyt. 17,00: 
Koncert. 18,20: Muzyka lekka. 19,15: „Czy 
znasz Małopolskę Wischodnią* — pogad. -— 
19,35: Prasowy dziennik radjowy. 19,45: Pro 
gram na piątek i rozm. 20,00: Muzyka lekka. 
21,20: Słuchowisko. 21,50: Kom. 22,00: Muz. 
tan. 22,40: Wiad, sport. 22,50: Muzyka tane- 
czna. 2 

NOWINKI RADJOWE. 

O TEATRZE AKTUALNYM. 

O godz. 16,35 nadany zostanie ze studja 
wileńskiego interesujący djalog na temat 
uwspółcześnienia i uspołecznienia sztuki te- 
atru. Uwagi w tej sprawie wypowie p. Włac 
ław Radulski, który wystawił w bieżącym sezo 
nie kilka utworów o wybitnie aktualnem za 
cięciu. 

' LEGACJA Wi LEGACISZKACH. 

O swej wycieczce do letniej rezydencji 
akademików wileńskich opowie dziś radjo 
słuchaczom p. Włotold Hulewicz w feljetonie 
p. t. „Jak to było w Legaciszkach*? Z pew- 
nością było bardzo przyjemnie i wesoło, ho 
młodość musi się wyszumieć. 

SŁOŃ PRZED MIKROFONEM. 

Wielka atrakcja dla radjosłuchaczy: cyrk 
w mikrofonie. Odbędzie się ta impreza dzi 
siaj o godz. 22 cały zespół cyrkowy, artyści 
dwunożni i czworonożni przedefilują przed 
mikrofonem, popisując się swymi najlepsze 

    

mi „numerami*. Największy zpośród nich 
— słoń indyjski — da specjalny koncert nie 
swej trąbie, która wydaje dźwięki bardzo 
radjofoniczne. A więc uwaga. 

KONCERT KAMERALNY. 

Doskonały wiolonczelista p. Kazimierz 
Wiłkomirski rozpocznie dzisiaj w  radjo 
swój recital piękną sonatą A — dur Beetho 
wena op. 69. Po utworach drobniejszych 
nastąpi koncert wiolonczelowy Saint Saensa 
Akompanjuje p. Marja Wiłkomirska. Tran- 
smisja rozpocznie się.o godz. 20,50 

Przedłużenie terminu 
egzaminów dlanauczycieli 

religii. ! 
Na mocy rozporządzenia ministra wyznań 

religijnych i oświecenia publicznego termin 
zdawania egzaminów dla nauczycieli religji 
wyznań ewangelicko—augsburskiego i ewan 
gelicko—reformowanego. w szkołach średnich 
ogólnokształcących i seminarjach nauczycie! 
skich zostaje przedłużony do dnia 1 lipca 
1933 roku. (Iskra). 

Ulgi dla jadących na „Święto 
о° morza* do Gdyni. 

WW aj 205 RAB 00 
Ministerstwo Komunikacji fostatecznie u- 

staliło następujące warunki ulgowych prze- 
jazdów do Gdyni na „Święto Morza”. 

1) Ulgi będą stosowane tylko dla grup. 
składających się najmniej z 5 osób. : 

2) Do uzyskania ulgi wymagane jest 
przedstawienie w kasie biletowej stacji wy- 
jazdu zaświadczenia starostwa lub Ligi Mor 
skiej i Kolonjalnej, że dana grupa udaje ме 
do Gdyni na „Święto Morza”. 

3) Przy przejeździe do Gdyni podróżni 
opłacają 70 proc. ceny biletów w jedną 
stronę powrót zaś z Gdyni odbędzie się bez- 
płatnie za okazaniem biletów nabytych na 
przejazd do Gdyni. 

4) Wyjazd do Gdyni może nastąpić w 
dniach od 28 do 31 lipca, wyjazd zaś z Gdy. 
ni w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia 
włącznie. 

Wolne posady nauczycielskie 
_ Ministerstwo Sprawiedliwości pismem z 

dnia 17 czerwca 1932 r. L. III AW. 17559/8€ 
zawiadomiło Ministerstwo Wyznań Religij- 
nych i Oświecenia Publicznego, że będą 
wolne od początku roku szkolnego 1932/33 
stanowiska nauczycieli więziennych w liczbie 
20. Wymagane są pełne kwalifikacje, prze 
pisane dla nauczycieli szkół powszechnych; 
do stanowisk tych przywiązane jest upo-a- 
żenie służbowe według X stopnia. Podania 
należy wnosić bezzwłocznie drogą służbową 
do Ministerstwa Sprawiedliwości z powó- 
łaniem się na wymienione na wstępie pismo 
tegoż Ministerstwa. 

Naczelnik Państwa Estoń- 
skiego w obozie skautów 

polskich. 
W niedzielę dnia 17 b. m. odbyło się uro- 

czyste otwarcie obozu Zlotowego Skautów 
Estońskich w Pirnu — Doberanis, którego 
dokonał Naczelnik Państwa.  Uroczysto 

otwarcia rozpoczęła się przeglądem druż 
zagranicznych i estońskich przez Naczelnika 
Państwa poczem drużyny  przedefilowa.y 
przed Głową Państwa. 

Po defiladzie przemówił Prezydent orga- 
nizącji skautowej dr. Kann prosząc Naczelni 
ka Państwa o uroczyste otwarcie Zlotu. Na- 
czelnik Państwa wygłosił przemówienie, po- 
czem przy dźwiękach estońskiego hymnu na 
rodowego nastąpiło podniesienie flagi estoń- 
skiej i flag poszczególnych państw, reprezen 
towanych na Zlocie. 

Po uroczystem otwarciu Zlotu Naczelnik 
Państwa zwiedził wszystkie obozy, zatrzymu 
jąc się dłużej w polskim, gdzie odbyło s'ę 
wręczenie Naczelnikowi Państwa Krzyża Ho 
norowego Harcerzy Rzeczypospolitej, które 
go dokonał Komisarz Międzynarodowy Z. H. 
P. harcmistrz Wołkowicz z Warszawy, wy- 
głaszając przemówienie w języku estońskim. 
Po uroczystości Naczelnik Państwa pozwolił 
się sfotografować w otoczeniu polskich har- 
cerzy, 

Wiieczorem tegoż dnia odbyło się uroczy- 
ste ognisko, przy którem Polacy pokazywali 
tańce narodowe w kostjumach ludowych, — 
śpiewy i muzykę. Program polski zajął poło- 
wę ogólnego programu ogniska. Różne naro- 
dowości entuzjastycznie oklaskiwały pokazy 
Polaków, wznosząc okrzyki na cześć Pola- 
ków nietylko w języku własnym ale i w ję- 
zyku polskim. 

Zarówno polski.obóz jak i pokazy przy 
ognisku zyskały wielkie uznanie, a nawet 
prasa estońska wyróżniła obóz polski. Poł- 
scy chłopcy dzielnie reprezentują Polskę. 

Nowe pokłady miedzi 
00 W'Szwecji. › 

Badania szwedzkiego departamentu nad- 
zoru geologicznego wykazały ostanio bogate 
złoża miedzi w Haala, okręgu Skellefte w 
półn. Szwecji. Złoża te są tegosamego pocho- 
dzenia, co słynne pokłady w Boliden i zawie 
rają taki sam procent czystej miedzi. Zgod- 
nie z oświadczeniem dyrektora departamen- 
tu geologji p. Gavelina, pokłady w Haala 
jeszcze przez długi czas nie będą eksploato 
wane, ponieważ obecne ceny miedzi na ryn 
kach światowych są zbyt niskie, by można 
było uruchamiać jeszcze jedną kopalnię. 
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KRONIKA 
  

I tei | Dziś: Natalji. 

| 27 Jutro: Innocentego. 

Wachód słońca — g. 3 m. 21 

2. Zachód ||, —g. 7m.29 
  

Spostrzeżonia Zakładu ilstserciagi) U. $. В. 

w Wilnie z dala 26/VII — 1932 roka, 

Ciinienis Średnie w milimetrzchu 757 

Taemparatura żrednia  - 240 С. 

A «ajwyfszs: -- 29° С 

ź majniższ: + 157 C. 

pad: 15 

Wiatr: cisza. 

Tendencja: słaby spadek, potem wzrost. 

Uwagi: po południu silna burza. 

MIEJSKA. 

— Dr. Safarewiez jedynym kandy- 
datem na stanowisko szefa sekcji 
zdrowia. Na dzisiejszem plenarnem 
posiedzeniu Rady Miejskiej dokona- 
ne zostaną wybory nowego ławnika 
na miejsce d-ra Maleszewskiego, któ- 
ry, jak wiadomo, wybrany został na 
stanowisko prezydenta miasta. W zwią 
zku z tem dowiadujemy się, że ugru- 
powanie prorządowe, z ramienia któ- 
rego desygnowany był dr. Maleszew- 
ski wysunęło kandydaturę d-ra Safa- 
rewicza, 

Ze względu па to, że jedna jest 
tylko kandydatura w kołach samorzą 
„dowych wybór d-ra Safarewicza uwa- 

żają za zupełnie pewny. 
— „Piatiletka* Magistratu napoty 

ka na brak kredytów. Ostatnio spo- 
rządzony został przez Magistrat kosz- 
torys robót regulacji brzegów i łoży- 
ska Wilji na przestrzeni od więzienia 
na Antokolu do mostu Źwierzynieckie 
go. Koszty robót obliczone są na ho- 
rendalną jak na nasze stosunki sumę 
2 miljonów złotych. W sprawie tej 
Magistrat już kilkakrotnie ingerował 
w b. Ministerstwie Robót Publicznych 
wskazując na wielką wagę uregulo- 
wanią Wilji, co ma doniosłe znacze- 
nie nietylko dla miasta, ale również 
Ściśle łączy się z interesami państwa 
ze względu na to, że Wilja jako rzeka. 
spławana, regulacji tej potrzebuje na 
gwałt. Czynniki państwowe podzieli- 
ły punkt widzenia Magistratu nie mo- 
gły jednak przyjść z wydatniejszą po- 
mocą finansową z powodu braku kre 
dytów. Nie jest jednak wykłuczone, 
że pomoc taka o Wilnu udzie- 
lona. 

Obecnie roboty przeprowadzane są 
w bardzo wąskiej skali i dotyczą je- 

dynie ul. Zygmuntowskiej oraz zabez 
pieczenia przed powodzią gmachu ele 
ktrowni. Wykonanie wspomnianego 
planu en bloc obliczone jest na 5 lat. 

— Odbudowa olejarni kurlandzkiej. — —- 
Przed kilku dniami Jierownictwo kurlandz- 
kiej olejarni która przed niedawnym czasem 
padła pastwą pożaru, rozpoczęło jej odbudo 

wę. Roboty posuwają się raźnie naprzód mi 
mo to nie zostaną zakończone wcześniej n 

w początkach przyszłego miesiąca. Olejarnia 
ma być uruchomiona w pierwszych dniach 
września. Kierownictwo, jak się dowiaduje- 
my, zamierza zaangażować wyłącznie perso- 
nel poprzednio zatrudniany. 

— Ceny na produkty rynkowe lekko 
zwyżkują. W| związźu z rozpoczęciem się 

żniw wczoraj dowóz na targowiska wileńskie 
produktów wiejskich był znacznie mniejszy 
niż w poprzednie dni targowe. Wywołało to 
pewną zwyżkę cen poszczególnych produk. 
tów przedewszystkiem jaj sera i masła. 

Ceny owoców zmianie naogół nie uległy. 
— Magistrat przyjmuje pod swój zarząd 

drogi państwowe. Na jutrzejsze posiedzenie 
Rady Miejskiej Magistrat kieruje wniosek 
przyjęcia pod zarząd miasta wszystkich dróg 
państwowych, znajdujących się na terenie 
w. m. Wiilna Wł związku z tem samorząd 
wileński zamierza ingerować u władz cen- 
tralnych o kredyty na utrzymanie i konser- 
wację tych dróg. 

— Właściciele nieruchomości żądają zwol 
nienia od podatku kryzysowego. Właściciele 

   

  

  

WIRGIL MARKHAM. 

nieruchomości złożyli onegdaj w Magistracie 
memorjał w którym domagają się zwolnie- 
nia ich od podatku kryzysowego. Jednocze- 
śnie identyczny memorjał przesłany został 
władzom skarbowym. 

— Przyłączenie do sieci wodociągowo— 
kanalizacyjnej dzielnicy żydowskiej. Wszy- 
scy właściciele domów na ulicach: Szklanej, 
Gaona, Żydowskiej i sąsiednich otrzymali 
od Magistratu nakazy niezwłocznego przyłą 
czenia swych posesyj do sieci kanalizacyjna 
wodociągowej. W! wypadku zignorowanie te- 
go zarządzenia Magistrat przeprowadzi robo- 
ty sam na koszt poszczególnych właścicieli. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Obniżenie kosztów utrzymania w Le- 

gaciszkach. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc 
Polskiej Młodzieży: Akademickiej Uniwersyte 
tu Stefana Batorego w Wiilnie podaje do wia 
domości, iż z dniem 20 lipca 1932 r. obniży 
ło koszta pobytu dziennego w Akad. Kolonji 
Wypoczynkowej w Legaciszkach z 5 zł. 50 
gr. na 4 zł. 90 gr dla nieakademików. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Ukonstytuowanie się Zarządu Zw. 

Handłarzy Mięsnych i Wędliniarzy. — Wyb- 
rany na ostatniem dorocznem zgromadzer 'u 
członków Związku  Handlarzy Mięsnych i 
Wędliniarzy nowy zarząd ukonstytuował się 

następująco: 
Prezes — Józef Kieliszek, wiceprezes — 

Józef Kołpas—Szmigielski, II wiceprezes — 
Władysław Ptak, skarbnik — Władysław Gie 
drys, sekretarz — Władysław Ostrowski. 

Komisję Podatkową stanowią: — Jan 
Czerski, Antoni Grzybowski i Józef Dorniak; 
Komisję Miejską: — Wincenty Gilewicz, Ksa 
wery Krupowies i Marcin Bukowski; Komi- 
sję Organizacyjną: — Juljan Nowik, . Kazi- 
mierz Narkiewicz i Józet Kołpas — Szmigiel 
ski. 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Ostatnie przedstawienie „Florette et 
Patapon* w Teatrze Letnim. Dziś, we środę 
dnia 27 lipca o godz. 8 min. 15 ukaże się 
przedostatni raz przezabawna farsa „Florct- 
te et Patapon“, która rozśmiesza i bawi do 

łez. 
— Jutro, w czwartek dnia 28 b. m. o 

godz. 8 min. 15 po raz ostatni „Florette 
et Patapon“. 

— „Lichwa mieszkaniowa* w Lutni. — 
Dziś, we środę dnia 27 lipca o godz. 8 min. 
15 przedostatnie przedstawienie: wybornej ko 
medji G. B. Shaw'a „Lichwa mieszkaniowa *, 
w której autor wyszydza bezprawie, niezarad 
ność ustroju społecznego, skąpstwo i złą wolę. 

— Jutro, w czwartek dnia 28 b. m. o g. 

8.15 ostatni raz „„Lichwa mieszkaniowa'. 
— „Pod zarządem przymusowym w Te- 

atrze Letnim. Wj piątek dnia 29 lipca o godz. 
8 min. 15 odbędzie się premjera arcywesołej 
farsy „Arnolda i Bacha „Pod zarządem przy 
musowym“. Już samo nazwisko doskonałej 
tej spółki pisarzy wiedeńskich  usposabia 
przychylnie, pamiętamy wszak wszyscy peł. 
ną śmiechu „Awanturę w raju* lub „Hulla di 
Bulla*. I tym razem najnowsza premjera 
przyniesie duży zasób humoru i dowcipu, —- 
które rozweselą całe Wilno. Farsę tę reżyse 
ruje Ludwik Czarnowski, b. dyrektor Teat- 
rów Lwowskich, który zarazem wystąpi w ro 
li „Haselhuna*. „Pod zarządem przymuso- 
wym grane było we Lwowie, Krakowie i 
Łodzi i w każdym z tych miast odniosło nie 
bywały sukces. 

— „Azef* — w Lutni. Wj nadchodzącą 
sobotę, 30 lipca o godz. 8.15 premjera nie- 
zwykle interesującej sztuki p. t. „Azef*, 
przedstawiającej kulisy Ochrany cesarskiej 
i przygotowania do wielkiej rewolucji oraz 
przewrotu w Rosji. Niezwykła postać szpie- 
ga Azefa nabiera w sztuce tej cech realnych 
i suggestjonuje swą niebanalną mocą. W 
roli Azefa wystąpi gościnnie artysta Teat- 
rów Łódzkich Józef Winawer. 

— Park im. Żeligowskiego. Jutro wielki 
koneert symfoniczny bod batutą Michała 
Małachowskiego, oraz balet Anety Rejzer- 
Kapłan (studja) w programie: Czajkowski, 
Moszkowski, Kopyłow, Sztans i Wieniawski. 

Początek o godz. 8.15 wieczorem. Wejśc e 
tylko 30 gr. 

WYPĄDKI | KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

KADIEŻE. 

— Wi dniu 25 b. m. skradziono Bohda. 
nowiczowej Melanji (eJrozolimska 32) z nie- 
zamkniętego mieszkania garderobę damską 
wartości 56 zł. Sprawcą kradzieży okazał 
się Matuszajtis Józef (Karlsbadzka 17), ki 
rego narazie nie zatrzymano — -« 
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DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 
— Nie jestem sentymentalny — od 

parł, spoglądając w ziemię i mieląe 
ustami. — Dubrosky i dziewczyna nie 
obchodzą mnie nic. Ale mam do zwal- 

czenia ciężką konkurencję... 
W chwilę potem starszy lokaj wpro 

wadził, krzywiąc się z niesmakiem, 

boksera o atletycznej budowie w skó- 
rzanej kurcie. Olbrzym spojrzał pyta- 
jąco na swego szefa. 

— Opowiedz, jak zdobyłeś te listy 
— rozkazał Aldrich. 

Drab skinął włochatą pięścią i o- 
powiedział szybko i rzeczowo, jak raz, 
przechodząc przez Manhattan, usły- 
szał strzały w domu, który właśnie mi 
jał. Gdyby nie to, że zobaczył jedno- . 
cześnie człowieka na rynnie na wyso 
kości drugiego piętra, koło okna, był- 
by się wogóle nie zatrzymywał. Nie 
znajomy chciał widocznie uciec, ale 
zaczepił się o jakiś hak. W tej chwili 
pijany szofer wpadł na wózek ręczny 
i bokser skoczył zobaczyć co się stało. 
Kiedy potem odwrócił się ów człowiek 
uciekał już,chodnikiem — w oberwa- 
nej do połowy kurtce, gdyż druga po 
łowa została na rynnie. 

Trochę dalej leżała na środku cho- 
dnika paczka listów, z których kilka 
uleciało już z wiatrem, Bokser zabrał 
pozostałe i poszedł w swoją drogę 

                             
107 — zapytałem. * 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 

— Zniknął momentalnie. Najprę- 
dzej zaraz na rogu wsiadł do samocho 
du — może nawet do własnego. 

— Czy listy były w co dpakowane? 
w grubą kopertę, która pękła. Bok 

ser zabrał ją, lecz potem zgubił. AlE 
zapamiętał adres, 

— Gzy tak? 
Napewno. Koperta była zaadreso- 

wana do prokuratora. 
Porachunki osobiste, Był trup. U- 

maczał w tem ręce -Sabati. 
— Na Boga! A ta strzelanina — co 

to było? 
‚ — Czy strzelanina i listy miały z 
sobą związek? 

— Żadnego — odparł Aldrich. — 
Holborn zbadał rzecz do gruntu. 

To było wszystko. Siłacz napił się 
wódki i wyszedł. 

— (o pan o tem sądzi? — zapytał 
Aldrich, gdy zostaliśmy sami. 

— Hm! Ktoś zostawił pół kurtki 
na rynnie, a prywatną koresponden- 
cję w rynsztoku i ktoś drugi padł tru 
pem. Ciekawe! 

— I to wszystko — rzekł Aldrich. 
— Czy się jeszcze zobaczymy? — 

zapytałem. 
— O, nie. Niech pan pamięta, że 

pan tu wcale nie był, że nie widzieliś- 
my się od szkolnych czasów. W tej 
kopercie są odbitki fotograficzne li- 
stów i wszystko, czego pan będzie po 

S-ka z ogr. odp. 

KUR T E RW I LE: N-S4 K 1 

Reprezentacja tennisowa Ameryki. 

  

Podajemy fotografję reprezentantów tennisowych Ameryki w rozgryw- 
kach o puhar Davisa. Stoją od lewej: John Fan Ryn, Wilmer Allison 
(zwycięzca Tłoczyńskiego w Wimbledon), Francis Shields i mistrz U. 

S. A. — Ellesworth Vines. 

Jest jeszcze szczęśliwy 
kraj na ziemi. 

Któżby uwierzył, że w Europie istnicje 
taki zakątek! A jednak — na dalekiej półno- 
cy, na morzu Lodowatem piękna wyspa Is- 
landja nie wie, co to kryzys. Ludność jej li 
czy zaledwie 110,000. Kraj nie jest bogaty, 
żyje z ciężkiej pracy (przeważnie z rybołó- 
stwa), ale nie ma armji, ani marynarki, lecz 
nie wie też, go to jest kryzys. 

Wi kraju tym, który posiada najstrszy, 
bo liczący zgórą tysiąc lat parlament, gdzie 
kwiaty kwitną przez rok cały, a wpobliżu 
gorących źródeł hoduje się nawet winogrona 
i melony, gdzie kobiety od setek lat posia- 
dają prawo wyborcze — życie ekonomiczne, 
kulturaylne i polityczne nie doznało ostatnio 
żadnych wstrząsów. Gdy świat cały idzie na- 
opak, w Islandji nawet w życiu społecznem 
nic nie uległo zmianie: przeciętna rodz.na 
liczy conajmniej sześcioro dzieci, a rozwody 
należą do najrzadszych zjawisk. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
ŚREGEZEDAGO Z CGPAODRCEE ANATOR 

Legja Inwalidów W. P. 
w Baranowiczach. 

Na terenie m. Baranowicz oprócz wielu 
organizacyj społecznych, znajduje się 
również Kompanja Legji Inwalidów W. P. 
Do niedawnych jeszcze czasów organizacja 
ta stale podupadała, a działalność jej przeja 
wiała się w coraz to skromniejszych zary- 
sach, rokując z każdym dniem  całkow 
upadek. Dopiero przed kilku tygodniami 
przeprowadzona reorganizacja Zarządu Kom 

panji, pozwala przypuszczać, że organizacja 
ta stanie jescze na nogi o własnych siłach. 
Na czele Zarządu stanął człowiek energiczny 
i ruchliwy w osobie rtm. rez. p. Mikołaja 
Mironowicza, który postanowił sobie za je- 
dyny cel doprowadzić stan organizacji do 
właściwego poziomu. Wynajęto nowy lokal, 
składający się z 2 pokoi w centrum miasta 
(Rynek) przy ulicy Sosnowej Nr. 26, gdzie 
projektowane jest również wynajęcie spec- 
jalnego lokalu na ognisko noclegowe dla in 
walidów W. P. 

Po reorganizacji Zarządu Kompanji L. 1. 
W. P. komisarz Legji p. Mironowicz wyjed- 
nał zgodę pp. doktorów w kierunku bezpłat 
nej pomocy lekarskiej dla członków Legji i 
ich rodzin a mianowicie p. dr. medyc. J. 
Malkiewicza (ulica Sosnowa 49) dla chorób 
wewnętrznych i nerwowych, p. dr. Abramo 
wicza (Szosowa 194) dla chorób chirurgicz 
nych, p. dr. Rutskiego (Senatorska 16) ila 
chorób ocznyca i p. dr. K. Sakowicza (róg 
Senatorskiej i Sosnowej) dla chorób kobie- 
cych i akuszerji. Ponadto wyjednano w apte 
ce p. B. Teca (ul. Szeptyckiego) lekarstwa 
dla członków Legji oraz porady prawne bez 
płatnie, których łaskawie podjął się udzielać 
adwokat p. Michnik (ulica Mościekiego). 

Zarząd Le 

    

ji Inw. Wź P. w imieniu wszy- 
stkich członków składa gorące podziękowanie 
wszystkim wyżej wymienionym panom, za 
tak łaskawe i wspaniałomyślne zajęcie hu- 
manitarnego stanowiska względem inwal- 
dów Wojska Polskiego na terenie powiatu 
i miasta Baranowicz. 

Ze swej strony życzymy tej odrodzonej 
organizacji pomyślnego rozwoju na po- 
lu państwowo—społecznem. A-wiez. 

   

  

   

Bz<boah Niech pan użyje 9001 ma- 
terjału, jak pan chce. Może pan kon- 
tynuować po Holbornie, albo zacząć 
po swojemu. Od tej chwili nie ma pan 
żadnego rozkazodawcy. 

— A cóż ze stroną finansową? 
— Ma pan tu dwieście w kopercie, 

a tysiąc w depozycie w Centralnem 
Biurze Pennsy Trust Company. Nazy- 
wa się pan Jan Williamson. Podpis 
łatwy do naśladowania. Wzór jest w 
kopercie. Gdyby panu zabrakło mone 
ty, niech pan ogłosi w gazecie pod ini- 
cjałami: J. W., że reszta została pod- 
jęta. Ja prenumeruję Times'a. Ale 
niech pan się tu nie zgłasza, dopóki 
pan nie wytropi skarbu. 

— A gdybym potrzebował pómo- 
су...2 

Twarz Aldricha šcięla się w lód. 
Nie oprócz pieniędzy. Będzie pan 

działał na własną rękę. W razie po- 
trzeby może pan sobie wynająć po- 
mocnika, Jeżeli pan będzie uważał, 
to obejdzie się bez wielkiego niebez- 
pieczeństwa. W każdym razie, gdyby 
pana co spotkało, nie  zostawiłby 
pan nikogo, nikogo bliskiego? 

— Nie. 
Aldrich wstał. 
— To dobrze. Będę musiał pana 

pożegnać, ale może kazać panu przy- 
słać kolację? W domu będzie pan bar 
dzo późno. 

— Nie, dziękuję. Nie jestem głod- 
ny. 

Nacisnął guzik koło drzwi. 
— Ale, ale jak pan się wydostanie 

z więzienia? Jak pan umotywuje swo 
ją prośbę o dymisję? 

—Wcale nie umotywuję. Posła- 
ram się, żeby mnie wylano, 

Dekret © monopolu 
spirytusowym i sprzedaży 
napojów alkoholowych. ; i 

Z dniem 1 września r. b. wchodzi w życie 
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z mocą ustawy o monopolu spirytusowym, 
opodatkowaniu kwasu octowego i drożdź, 
oraz sprzedaży napojów alkoholowych. 

Według tego rozporządzenia zakup i 
sprzedaż spirytusu do zużycia w granicach 
państwa, wyrób i sprzedaż czystych wódek, 
skażanie spirytusu i rozlew spirytusu skaże 
nego są wyłącznym przywilejem (monopo- 
lem) skarbu państwa. Spirytusem jest zarów 
no. surowy alkohol etylowy, zawierający za 

nieczyszczenia, pochodzące z procesów fabry 
kacyjnych, jak i produkt, otrzymany przez 
oczysczenie surowego alkoholu. etylowego. 
Minister skarbu w porozumieniu z ministrem 
przemysłu i handlu jest uprawniony podda- 
wać kontroli również produkcję i obrót in 
nemi alkoholami, niż etylowe. 

Oddanie monopolu do eksploatacji luk 
oddanie w zastaw dochodu z tego monopolu 
może nastąpić wyłącznie w drodze ustawo- 
wej. 

Eksploatacją wyrobów przemysłu spiry- 
tusowego zajmuje się przedsioębiorstwo pań 
stwowe, p. n. Państwowy Monopol Spirytuso 
Wy, które stanowi samoistną osobę prawną 
i jest prowadzone na zasadach handlowych. 
Monopol spirytusowy pokrywa wszelkie swu 
je wydatki z własnych dochodów i fundu. 
SZÓW, oraz prowadzi gospodarkę na podsta 
wie rocznych planów finansowo—gospodar- 
czych, zatwierdzonych przez ministra skarbu. 
Monopol wpłaca do skarbu państwa kwotę, 
wyszczególnioną w każdorazowym budżecie 
państwa, a ustaloną na podstawie planu fi- 
nansowo—gospodarczego. Minister skarbu 

  

pewien odsetek czystego zysku przeznacza 
na nagrody pieniężne, zapomogi i cele opieki 
dla pracowników monopolu i współdziałają- 
cych z nim organów skarbowych, jeden pro 
cent zaś dochodu skarbu państwa z czystego 
zysku monopolu przeznaczony będzie do dy 
spozycji ministra pracy i ępieki społecznej 
na walkę z alkoholizmem, szpitale i schro 
niska dla alkoholików. 

Państwowy monopol Spirytišomy może za 

  

       
   

  

„ lub ies io ganie poż 
tylko w drodze ustūwo wych może nastąp 

  

   

    

  

przysługuje 
ania po cenach okreś 
skarbu spirytusu, a 
nie i magazynowan: © 

bedzie dakai albo w zakładach mo- 
nopolu, albo w, zakładach prywatnych. 

Na wyrób spirytusu, wódek gatunkowych, 
octu, kwasu octowego i drożdży, oraz maga- 

zynawanie tych produktów jest potrzebne zez 
wolenie ministra skarbu w porozumieniu z 
ministrem p słu i handlu i ministren 
rolnictwa i reform rolnych. Rada Ministrów 
jest uprawniona powoływać do życia zrzesze 
nia przymusowe, celem normowania i kon- 
trolowania produkcji i zbytu przemysłu wód 
czanego. 

Przywóz spirytusu i napojów, wyrabia- 
nych ze spirytusu z zagranicy jest dozwolo- 
ny tylko za zezwoleniem ministra skarbu, 

m podlegają one opłatom monopolo 
Natomiast tus wywożony zagrani- 

  

    

      

   

     

    

wym. 

cę podlega zwolnieniu od opłat monopolo- 
wych. 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo- 
litej zawiera również postanowienia karne, 
według których niestosowanie się do przepi- 
sów ulega karze, od 50 zł. do 16 tysięcy złu 

   

tych. (Iskra). 

Czy wiecie, że... 
— W, Stanach Zjednoczonych panuje 

przesąd na punkcie dwudolarowych bankno- 
tów, które jakoby przynoszą nieszczęście. 
przeto: posiadacze ich starają się je wymie. 
nić na inne odcinki zaraz po otrzymaniu. 

— W. Argentynie udało się dwóm inży- 
nierom skonstruować aparat dźwiękowy od- 
biorczy dla filmów w ten sposób, że reje- 
struje on i ptrwala dźwięki na papierze bro 
mowym, używanym do fotografji, co pozwa- 
la na nagrywanie „książek dźwiękowych. 

Humor. 
TAKŻE. 

Pewien ksiądz w czasie kazania powiada: 
Co Pan Bóg stworzył jest wszystko piękne 
dobre i doskonałe. 

Będący wówczas w kościele garbus wy- 
słuchał z ironicznym grymasem twarzy słów 

kapłana i po skończonem nabożeństwie pod - 
szedł do owego księdza i pyta: 

— Czy i ja jestem doskonały i piękny? 
Ksiądz niespeszony odpowiada: 
— Jak na garbatego to bardzo udany! 

OSZCZĘDNY SZKOT. 
Wi stanie Colorado (USA.) znajduje się 

wielki wąwóz, t. zw. Great Canyon, wyžlobiu 
ny ongiś w głębokości kilkunastu metrów 
przez rzekę. Wąwóz ten powstał podobno dla 
tego, iż pewien Szkot szukał w: tej okol'cy 
jednego penny, który mu się zagubił. 

(Thatler). 

Nr. 169 (2411). | 

W domu muzułmańskim. 

Sarajewo, w lipcu. 

Jesteśmy na kolacji w prawowiernym 
domu muzułmańskim. Dom braci $. składa 
się z hollfu, skąd prowadzą drzwi do pokoju 
stołowego, kuchni i służbowego, znajdujące 
go się na parterze i schody do pokoi gór- 
nych — salonu. gabinetu i dwóch sypialm, 
Muzułmanie już przed 150 laty urządzali mie 
szkania tak nowocześnie, jak obecnie niek- 
tore tylko hotele na zachodzie. We v 
kich pokojach umieszczone są wzdłuż 

kie, kie tapczany gdzie przechowuje 
się pościel, garderobę etc. Łóżka znajdują 
się w ścianach i opuszcza się je na noc: 

   

     

  

an 
   

  

"również szafy, spiżarnie i małe umywalnie 
wmurowane są często w ściany i przykryte 
aa: tapetą i dywanami, tak że trudna 

   

  

   
rozpoczynają zimne zakąski, 

Ś w rodzaju miniaturowego 
i kawa czarna, golowa 

na w obszernem naczyniu t. zw. „mangał 
Z salonu, w którym podano nam zakąski, 
schodzimy naqat do pokoju stołowego i za- 
sidamy do właściwej kolacji. Usługuje zięcz 
nie stary sługa domu w fezie i skarpetkach 
— obuwie bowiem musi według Koranu zo- 
stawić w przedpokoju. Ilość potraw i alkoho 
lu zatrważ kolejno: tykwena 
dalma, pap: (dynia i papryka z 

i ny z ryżem, pilaw z 
y z mięsem, kurczę 

sto ze szpina- 
u naszej gala- 
miodzie), tu- 

    

    

      

      
   

     

       

        

   (coś w rodzaj 
hurmasnica (ciastka w rety), 

farbja (jabłka słodkie z migdałami), czeko 
ladę( owoce, ciasto etc., do tego wino czerwo 
ne i białe. Jedzenie tureckie jest ciężkie, bar 
dzo tłuste i niezbyt strawne. 

Kobiety, aczkolwiek znajdowały się w do 
mu, nie ukazały się, mimo, że wśród zapro 
szonych były również panie, Polki i Serbki, 
muzułmanka bowiem pokazuje się tylko 
mężowi, krewnym i bordzo dobrym przyja- 
ciołom męża, a i to tylko w wypadkach 
rzadkich. Pozatem pilnuje domu i dzieci, o 
ile nie wychodzi po zakupy, całemi dniami 
przykuta jest do swej często wcale nie zło- 
tej klatki. Kobieta u muzułmanów uważana 
jest za coś znacznie niższego od mężczyzny, 
co charakteryzuje np. fakt, że nie wolno jej 
wejść do meczetu i modlić się musi w domu, 
Dlatego też katoliczki i prawosławne które 
jakimś zbiegiem okoliczności vyszly za mu- 
zułmanów, czują się nieszczęśliwe i małżeń- 
stwa takie zwykle są krótkotrwałe. 

W, ostatnich dniu pobytu w Sarajewie, 
wycieczka autem na górę Trebewicz, skąd 
roztacza się przepiękny widok na miasto 

i okolicę, obiad u źródeł Bosny, złożony 2 
hodowanych tam w specjalnych basenach 
wybornych pstrągów i raków, podwieczorek 
w uzdrowisku „Ilidże* — potem kolacja i 
dancing w „Napredaku*, potop wina i czar 
nej kawy w „Wołdze* przy dźwiękach mu- 
zyki cygańskiej wreszcie zakończenie dnia w 
dwóch kabaretach *tureckich  „Pavillon* i 
„Szaderwan* — nędznych, zadymionych bu 
cach, w których brzydkie starawe tancerki w 
brudnych trykotach wykonywują jakiś ta- 
niec, przypominający chorobę Św. Wita przy 
akompanjamencie, wrzaskliwej orkiestry i 
wyjącego chóru. Twarze widzów, przeważnie 
wyznawców Mahometa, rozpalone. W. powiet 
rzu unoszą się opary alkoholu i ostrych ko- 
rzennych przypraw. Po północy uciekam: 
bo czeka nas długa podróż. A. 
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Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 5 rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie przy ul. Wi- 
leńskiej Nr. 25, m. 10, zawiadamia, że w dniu 8-go 
sierpnia 1932 roku o godz. l0-ej rano, odbędzie się 
w składach bocznicy kolejowej Domu Bankowego T. 
Bunimowicz w Wilnie przy ul. Słowackiego Nr. 17, 
w trybie art. 116 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej Polskiej z dnia 17-go marca 1928 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 34, poz. 320 z 1928 r.) sprzedaż z licy- 
tacji 12990,50 kilogramów papieru, zastawionego w 
pomienionym wyżej Domu Bankowym T. Bunimowicz 
przez Feliksa Desslera na mocy art. 46—48 pomie- 
nionego Rozporządzenia na zaspokojenie pretensji 
tegoż Domu Bankowego do Feliksa Desslera w sumie 
12.492,20 złotych z odsetkami. 

571/VI 

              : ytał marszcząc 
brwi. 

— Chcę, żeby wszystkie pisma na 
wschodzie podały moją fotograf ję, że 
by mi się przyjrzeli wszyscy rzezi- 
mieszkowie. Wtedy już nikt mnie nie 
pozna w przebraniu. 

Roześmiał się. 

— Mądra myśl. Jesteś pan świet- 
nym psychologiem. Pański mózg do- 
brze funkcjonuje, co? 

— Przychodzą mi czasem 
gólne pomysły. 

— Tak jest najlepiej. Dobrej nocy, 
naczelniku, 

I wyszedł, ag 

Zjawił się młody lokaj. Pomógł mi 
ubrać się w płaszcz i wyprowadził 
przed dom. Przed schodami czekała 
limuzyna, kórą przyjechałem. Tym 
razem droga przeszła mi tak szybko, 
że ani się obejrzałem jak znalazłem 
się we Franklinie. 

Na drugi dzień dałem dowód swo- 
jej sprawności, jako naczelnik więzie 
nia, 

Miałem wśród więźniów jednego 

szczególnie krnąbrnego, który ciągle 
urządzał awantury i symulował cho- 
roby. Nazywał się Edwards, miał przy 
domek mydlarz i odsiadywał pięć do 
dziesięciu lat za zbrojny rabunek. 

Kazałem go sobie przysłać do kan- 
celarji i powiedziałem sekretarzowi, 
żeby nas zostawił samych. 

— Słuchaj, Mydlarz — zacząłem 
— dowiedziałem się, że to ty wywo- 
łałeś tę awanturę w warsztacie ty- 
dzień temu. I potem zwaliłeś wszyst- 
ko na Svendsona? 

— Kto to powiedział? Łgarstwo!— 

szcze- 

  

w/z Komornik Sądowy (—) Cichoń. 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 
ul. Wielka Nr. 21, 

tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, 
niedziela 9—1. 
W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

Marja Laknejo 
przyjmuje od 9 do 7 wiec: 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z.P. Nz. 69. 852 

  

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła stę 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowsks 

SKLEP 
w ruchu w śródmieściu 
(branży papiern.-piśmien.) 
z pełnem urządzeniem, z 
towarem lub bez — do 
odstąpienia. 
o składanie ofert na po- 
ste-restante Wilno I, pod 

  

LOKAL 
i składający się z czterech 

pokoi i wielkiej sali przy 
ulicy Wielkiej 

DO WYNAJĘCIA 
Informacje telefon. 4-17 

codziennie od 17 do 18 

Mieszkanie 
do wynajęcia 

3 pokoje ze wszelkiemi 
wygodami, wolne od po- 

datku — Tartaki 34-a 

OKAZYJNIE 
do sprzedania 

Ubrasza się W. Pohulanka 14, m.77 

  

UWAGA ROLNICY! 
Kupuję sporysz 

(secali cornuti) S.Sokoliski 
Wilno, Portowa 5 

2 pokoje 
w inteligentnej rodzinie 

wynajmę natychmiast. 
Oferty do Adm. „K. W.* 

Poszukuję 
jakiejkolwiek pracy biu- 
rowej, magazyniera ew. 
innej. Obeznany z księ- 
gowością. Złożę niewiel- 
ką kaucję. Łaskawe ofer- 

dol Admtuistracji. 

Sz. N. 

  

  

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

LETNISKO 
blisko Wilna, las, rzeka, 

miejscowość zdrowa. 
Jagiellońska 9, m. 13 

      
wrzasnął Edwards. — Nie o tem nie 

wiem. Nie byłem tam... 

— To eo, że nie byłeś — rzekłem, 
wstając z groźnym pomrukiem powieś 
ciowego kata więziennego i wycho- 
dząc z za biurka. Nie potrzebowałeś 
tam być, łajdaku. Przedtem ich pod- 
burzyłeś. Wiesz, cholero, jak było. 

Z temi słowy wyrżnąłem go pięś- 
cią w szczękę, tak, że zatoczył się pod 
ścianę i upadł na podłogę. Narobiłem 
mu więcej strachu niż bólu, bo trzep 

B tylko odniechcenia, dla efek- 
. Potem porwałem go za kołnierz, 

zodćiodcć i orłem groźnie w 5а- 
mą twarz. 

— Mamy dowody, łajdaku, i jeże- 
li będziesz się zapierał... — wetknąłem 
mu pięść pod nos. — Ty, psie będziesz 
mi zarzucał łgarstwo!... 

Oczy wyszły mu na wierzch ze 
strachu, a usta otworzyły się szeroko. 

— Ja nie o tem nie wiem — wybeł 
kotał, — Słowo honoru uczciwego... 

Wyrżnąłem go drugi raz, tym ra- 
zem skuteczniej i zadzwoniwszy na 
dozorcę, kazałem wynieść swą ofiarę 
z kaneelarji i ocucić. 

W tydzień później miałem z my- 
dlarzem drugi wywiad, po któ- 
rym powędrował do infirmerji. 
Nie chciał się przyznać do winy, ale 
dałem mu spokój, a zato zabrałem się 
do innych więźniów. Jednocześnie wy 
dałem zaostrzone zarządzenie dyscy- 
plinarne. Przez czas, kiedy mydlarz 
był na kuracji, rozeszła się szeroko 
pogłoska o moich nieludzkich meto 
dach. 

Czekałem cierpliwie w nadziei, że 
rzeczy pójdą przewidzianym biegiem 

  

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

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

Poszukuję pracy 
maszynistki 

względnie kasjerki. 
kaucję mogę złożyć. 

Oferty proszę kierować 
do Adm. „Kurjera Wil.“   

bez dalszej pomocy z mojej strony. I 
tak się stało. Opinja publiczna do- 
wiedziała się, że jeden z więźniów jest 
bliski śmierci, bo tak okropnie znęca- 
łem się nad nim od szeregu miesięcy. 
Przyjaciel odrzuconego kandydata na 
moje stanowisko napisał list do redak 
tóra „Express'u* i pismo to podniosło 
humanitarny alarm. 

Reszta poszła jak z płatka, W nie- 
całe dwa tygodnie później zjechaly 
władze sądowe na Śledztwo. Zdumie 
wałem się, ilu więźniów przypomina 
ło sobie okrucieństwa, jakich dozna- 

п 
— 
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wali ode mnie od początku mego urzę 
dowania. Zbadano starannie, w ja- 
kich okolicznościach pomarli chorzy 
w infirmerji przez ten okres, ale na jį 
szczęście dla mnie, żaden nie przeniósł ' 
się na tamten Świat wskutek pobicia. 
Ale i tak skandal był niesłychany. My 
dlarz święcił triumfy. Podziwiałem 
jego wyobraźnię, której nie przygasi- 
ły nawet świadectwa lekarzy. 

W najgorętszym momencie poda- 
łem się do dymisji, która została przy 
jęta. Sprawa zakończyła się ku ogól-- 
nemu zadowoleniu, z wyjątkiem kil 
ku litościwych filantropek, które gdy- 
by to było w ich mocy, skazałyby 
mnie na szubienicę, no i Mydlarz, któ 
rzy chciał mnie zaskarżyć o sto tysię- 
cy dolarów odszkodowania. Posłałem 
mu później w prezencie czekolady i 
tytoniu w ilości bardziej niż zadowa 
lającej. W miesiąc potem został uła- 
skawiony. 

(DGM) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


