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WARUNKI POKOJU. 
  

he "Wyniki konferencji londyńskiej 

są już w obecnej chwili dość w źne.    
by uznać je za niepowodzenie Niemiec. 

Nadzieje niemieckie szły bowiem w 

kierunku uzyskania poważnej pomo- 

cy finansowej w formie długotermi- 

nowego kredytu. Wobec niepomyślnej 

i wstrzemięźliwej w 

  

  

sytuacji Anglj 

stosunku do spraw europejskich roli 

Stanów Zjednoczonych, — jedyna 

Francja, najzasobniejsza na kontynen- 

  

cie europejskim, mogła urzeczywist- 

nić te nadzieje. 

Lecz Francja stawia warunki, któ- 

re wynikają naturalnie z zasadniczych 

założeń politycznych i ustalonego w 

Europie porządku rzeczy. Gwarancje, 

pod któremi Niemcy mogą znaleźć 
  

po- 

moc we Francji, są natury finansowej 

i politycznej. Te drugie obracają się 

około stabilizacji stosunków politycz 

nych na zasadach. określonych przez 

obewiązujące traktaty pokojowe. Sta- 

bilizacja ta jest tem konieczniejsza, że 

polityk 

i, która to tendencja przejawiła 

a Niemiec otwarcie zmierza do 

  

rew1 

  

się ostatnio jaskrawo w dążeniu do 

Anschluss'u i kwesijonowaniu wschod- 

nich granie niemieckich. 

stosunków W obecnem stadjum 

międzynarodowych gwarancje te są 

szczególnie na czasie, jeżeli wziąć pod 

uwagę, że z wszystkich atutów, ubez- 

pieczających interesy francuskie, po- 

zostało Zagłębie Saary. i jeśli uwzględ- 

ntć-gwałtowność, z ja rewizjoni- 

  

styczne zakusy niemieckie zwracają 

się przeciw Polsce. 

Trzeba odrzucić wszelkie złudzenia 

na temat faktycznego stosunku Nie- 

miec do tego zagadnienia. Dążenie do 

zniweczenia skutków klęski, poniesio- 

nej przez Niemcy w wojnie światowej, 

przepaja nietylko stronnictwo Hitlera 

i niemiecko-narodowe. Nietylko gru- 

pa, na której opiera się rząd kanclerza 

Brueninga, lecz nawet niemiecka so- 

cjal-demokracja poglądy, 

których realizacja oznacza ruinę dzie- 

ła wersalskiego. Kto zna Niemcy i 

Niemców wie, że pod tym względem 

wyznaje 

różnice między partjami są niewielkie 

bądź wogóle nie istnieją. Rozpętana 

w Niemczech propaganda rewizjoni- 

styczna, poza którą kryje się propa- 

ganda odwetowa, doszła do takich roz- 

miarów, że nie można wyobrazić sobie 

rządu, któryby potrafił wytrzymać jej 

napór. Wyuzdaniu hitlerowców i naj- 

skrajniejszych formacyj szowinistycz 

nych w Niemczech nie kładziono w 

tym względzie żadnej tamy. Zamiast 

to uczynić, dążono konsekwentnie do 

wsączania w opinję międzynarodową 

przeświadczenia o konieczności zmian, 

   

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE | 

  

— odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 
\ : — 2 — BOBRANIE 

WYCIECZKI BLIŻSZE DALSZE. ŚBÓ* MALOWNICZYCH OKOLIC 
ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 

Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

przyczem nastroje niemieckie odgry- 

wać miały rolę 

  

  

argumentów na zew - 

nątrz i przygotowania wewnętrznego 

na sposobną chwilę. 

Poza drobnem ulgami wrócili Niem 

cy z Londynu z niczem. Zawód któ- 

y im bar- 

  

rego doznali jest tem wię 
  

dziej finansowa sytuacja: Niemiec jest 

istotnie krytyczna. Jeżeli bowiem 

prawdziwe są w całej pełni alarmy pod 

noszone na ten temat przez d-ra Lut- 

hera, min. Curtuisa i kanclerza Brue- 

ninga, im trafniejsze są wnioski. któ- 

re można 

  

wysnuć ze zjawisk giełdo- 

wych, pieniężnych i bankowych, któ- 

re zaszły ostatnio na terenie Rzeszy, 

tem głębsze jest rozczarowanie dyplo- 

macji niemieckiej. 

od 

  

Rachuby na okrążenie Francji 

działanie na jej stanowisko przez An- 

spaliły na 

„ Pobyt Sekretarza stanu Stim 

glję i Stany Zjednoczone 

panewce 

  

sona i wizyta angielskiego premjera i 

ministra spraw zagranicznych w Ber- 

  

linie powinny przyczynić się do otrzeź- 

wienia umysłów niemieckich. Ani zbro- 

jenia morskie ani formacje wojskowe, 

od których roi się w Niemczech, nie 

znajdą upodobania w oczach gości 

angielskich. 

Jest rzeczą w najwyższym stopniu 

pożądaną, by w dalszym toku rozmów 

niemiecko-francuskich warunki Fran- 

  

cji były tak stanowczo utrzymane, jak 

zostały postawione w Londynie. 

Są to bowieńr warunki pokoju w 

ropie. ad. h. 

Obniżenie ceny mąki 
w Warszawie. 

. (Pat). — Na dzisiej 
j u wojewody 

  

    
     
     stwa obniżyli cenę mąki pytlowej do 38 gro- 
szy. W związku z tem od poniedziełku 27 b. 

sm. cena chleba w Warszawie obniżona zósta- 
je o 8 grosze, co stanowi około 8 procent. 

AD 

Działalność Polaków 
w Rumunji. 

CZ NIOWCE: 25.VII. (Pat) Tygodnik 
polski „Polak w Rumunji*, wychodzący w 
Czerniowcach, donosi, że nowopowstały Pol- 

7 zek kolny w Rumunji rozpoczął 
ność po załatwieniu for- 

statutowych. - 
W ostatnich dniach delegaci Polskiego 

Związku Szkolnego otrzymali audjencję 

ministerstwie oświaty, w radzie minist 
mniejsz 

  

   
    

  

    

  

i podsekretarjacie do spraw 

  

konkretnych przyrzeczeń i zobowiązań. 
W wyniku prac organizacyjnych Polski 

Związek Szkolny uruchomił już komisję pe- 
dagogiczną, nawiązał całkowity kontakt z na- 
uczycielstwem i poczynił kroki w celu na- 

    

    
"wiązania łączności z prowincją. 

Pepierajcie Ligę Morską 

1 Rzeczną! 
  

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 

Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Książka Marszałka Piłsud- 
skiego we Francji. 

PARYŻ. 25.VII. (Pat.) Z każdym 
dniem wzrasta zainteresowanie ksi: 
ką Marszałka Piłsudskiego „Moje pier 
wsze boje, która ukazała się niedaw- 
no w przekładzie francuskim. Dowo- 
dem tego zainteresowania są obszerne 
komentarze, jakie pojawiają się o tej 
książce w pracie francuskiej. 

my 

Wzrost zaufania 
do złotego. 

Liege z Berlinem zawiera 
tranzakcje w złotych. 

— Jedna z firm berlińskich od paru lat 
doslarc 
żużli 
wielkich hutach belg 
„biono 

      

  

  

     

   

  

   

    
    

  

   
ach. Obecnie huty belgijskie p. 

jako warunek, ażeby kontrakt był zawar 
złotych polskich, co też zostało doko- 

wielkiej tranzakcji 
w walucie po!- 

ywołał w świecie ansowym i prze- 
mysłowym zarówno belgijskim, jak i nie- 
mieckim wielkie wrażenie. Traktowany jest 
jako charakterystyczny objaw ania do 
złotego polskiego na tłe krachu ansowego 
Niemiec. Przewidują tu, że wślad za huta- 
mi belgijskiemi pójdą i inne przedsiębiorst- 
wa. 

Firmy niemieckie domagają 
się zapłaty w złotych. 

Okólnik firm niemieckich do swoich 
przedstawicieli w Poisce. 

Jedna z firm łódzkich, reprezentując: 
Polsce z ą niemiecką spółkę ak 

  

liniem a 

  

  

        

   

   

  

sej: 

ajemy do wiadomości WPanów, że 
obecnie nie będziemy ofert na do- 

rachunków 
У w markach nie- 
w złotych. 

celowo z iem, 

h klijenci p 
mi, a spieniężenie weksli, opie й 
złole jest prostsze i tańsze, aniżeli spienię- 
żeni weksli markowych. To zarządzenie na- 

sze należy uważać za zamierzone na czas 
dłuższy, 

Prosimy o zastosowanie się do pow. 
go i o powiadomienie nas o bież ch ofe 
tach tak, al А e mogli 
klijentom w; 12. y nam na otrzy- 
mywaniu zamówień, wyrażonych w walucie 
złotowej”. 

Jak widać z powyższego, firmy niemiec- 
kie (okólniki podobnej treści rozesłały do 
swich przedstawicieli w Polsce i inne p ed 
siębiorstwa niemieckie), chcą otrzymywać od 
polskiej klijenteli zowiązania opiewające na 
złote, a nie jak dotychczas na marki niemie. 
ckie, ponieważ weksle złotowe można łat- 
wiej i taniej dyskontować, niż weksle mar- 
kowe. 

Zarządzenia tego rodzaju są oczywistera 
>kurowaniem się od spadku kursu marki 

niemieckiej, przyczem świadczą, że przemysł 
niemiecki ma obecnie znacznie większe 
ufanie do waluty polskiej, aniżeli do swojej 
własnej. 

       
   

  

   

    

iż WPa- 
+ weksla. 

  

  

    

   
      

   

  

       
   
     

  

     
     

  

   

SZYK 

Na rzecz bezrobotnych. 
RADAM. 25.VII. (Pat.) Pracowniey Magi- 

omia postanowili opodatkować 
: ; bėzrobotnych wedlug następują- 

cej s : pobierający pensję do 200 zł. — 
'Ja proc. miesięcznie, od 200 do 400—!/+ proc., 
od 400 do 600—*/, proc., od 600 do 800— 
1 proc, powyżej 800—1*/+ miesięcznie. 

vag 

Zaślubiny ks. lleany z arc. 
Habsburgiem. 

BUKARESZT. 25.VII. (Pat.) W Si- 
naja rozpoczęły się uroczystości za- 
šlubin księżniczki Ileany z arcyksie- 
ciem Antonim Habsburgiem. 

Wczoraj po południu narzeczeni w 
otoczeniu członków swych rodzin 
przyjęli w zamku Pelesz delegacje, 
składające życzenia i podarki. Król 
Karol ofiarował oblubieńcom samolot 
turystyczny, królowa Marja kolczyki, 
rząd naszyjnik z pereł, wojewoda Mi- 
chał zrobiony przez siebie kałamarz 
drewniany. Cały szereg instytucyj pu- 
blicznych i prywatnych ofiarowało 
bardzo cenne i artystyczne dary. 

Wieczorem odbyło się wielkie prz 
jęcie. Właściwa uroczystość ślubna od- 
była się dziś rano. 

Przed kongresem mniejszości 
narodowych. 

VIOWCE. 25.VII. (Pat.) Wychodzą- 
cy w Kiszyniowie dziennik rosyjski „Bes 
rabskaja Poczta* donosi, że przybywa do Ki- 
szyniowa sekretarz generalny  genewskich 
kongresów mniejszościowych dr. Amende w 
celu w: ia w kontakt z mniejszością ro- 
syjską i żydowską w Besarabji przed kongre- 
sem, który odbędzie się w Genewie w sierpniu 
BX 

    

     
  

  

  

  

        

  

     

Samobójstwo bankiera. 
BERLIN. 25.7, (Pat.) — Znany w berliń- 

skich kołach finansowych bankier Wilheln: 
Tang popełnił dzisiaj w swej willi samo- 
bójstwo przez powieszenie. Był on człon- 
kiem zarządu banku niemiecko-południowo- 
amerykańskiego, oraz ezłonkiem rad nadzor 
czych wielu większych towarzystw. Powo- 
dem samohójstwa, jak przypuszczają, były 
kłopoty finansowe, wywołane obecnym kry 
zysem. z 

  

  

i MILJARDERCE Z RIVI į 

zaimponuje Pani przywdziawszy na plažę elegancki kostjum kąpielowy 

į ze sklepu Franciszka Frliczki 

į POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ į 
į 5833 Zamkowa 9, tel. 6-46. : 

ERY 

  

ZAKOPANE-— BR 
Zaciszne, zdrowotne i malownicze položenie 

l ST 0 L Najtańszy reprezenta- 
u cyjny hotel-pensjonat. 

nad potokiem. Idealne warunki wypoczynko- 
we — pierwszorzędny komfort. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE, 

    

CENY BARDZO UMIARKOWANE. 

    

  

6042 Adres: Hotel Bristol, Zakopane. Telefon 315. 
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E KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskiego 
E ulica Oflarna Nr. 2 — Ill-cie piętre 5736 

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogodn. dla każdego przygotowania 

Prospekty gratis. Kancelarja czynna od godz. Il do 13 i od 17,20 do 2l-ej. 

EB AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAA Bi 

z4į Kursy Koeduk. Im. Ks. Piotra Skargi i; 
* м 

a dła przerosłych wiekiem w zakresie gimnazjum Š 
uż UL. MICKIEWICZA Nr 22—LOKAL GIMN. E. DZIĘCIELSKIEJ З 

EAS осупафбаснвиу Akai iauitodpariadajass LL 44215 16 ба та 
į ё sł М 7 18 oraz na roczny kurs klasy ósmej. . į Е 
Е $ Typ humanist. i matem. — przyrodniczy. Język niem. lub franc. do wyboru. $ © 
ar Na kursach wykładają nauczyciele gimn. państw. i pryw. Program dostoso- E 
2:1 wany do gimą. paūstwowvch. Gabinet fizyczny i przytodniczy oraz bibljo- 
ESĖ teka do dyspozycji uczm. Kancelarja kursów czynną będzie w lipcu we $ 2 
O 34 wtorki, czwartki i soboty w godz. od 17 do 19, w sierpniu — codziennie $ 3 

i 6068 wi g6dz. od' 17-6j do“ 19-ej. : 
  

Polska wezmie udział 
WARSZAWA. (Pat.) — Rząd pol- 

ski otrzymał zaproszenie wydełegowa 
nia swego przedstawiciela do komi- 
tetu ekspertów, który został powoła- 
ny eelem opracowania sposobów wpro 
wadzenia w życie planu Heovera. 
Komitet ekspertów zbierze się dnia 

w komitecie ekspertów. 

28 w Londynie. 
Zaproszenia takie wystosowane 

zostały do rządów państw sygnatar- 
juszy układów haskich, które dotych 
czas nie posiadały przedstawiciela w 
komitecie. 

  

  

Po konferencji londyńskiej. 
Uznanie dla pl 

PARYŻ. 25.7. (Pat.) — Dziś zebra 
ła się rada ministrów, której premjer 

Laval i ezłonkowie delegacji franeu- 

skiej przedstawili przebieg rozmów, 
prowadzonych w Paryżu i Londynie 
w Sprawie kryzysu w Niemczech. 

Ambasador Laroche 

PARYŻ. 25.7. (Pat.) — 
roche. 

Premjer 

remjera Laval'a. 

Rada ministrów jednogłośnie wy- 

raziła podziękowanie członkom dele- 

gacji a w szczególności premjerowi 
Lavalowi za obronę interesów Fran- 

eji. 

u premiera Laval'a. ) 

Laval przyjął dziś ambasadora La- 

Uniżone gesty niemieckie. 

PARYŻ. 25.7. (Pat.) — Dzienniki 
donoszą z Calais, że kanelerz Brue- 

ning odprowadził premjera Lavala do 
wagonu, gdzie odbył z nim ostatnią 
rozmowę, w czasie której zaprosił go 
osobiście, aby przyjechał do Berlina. 

Narady 
sa dzisiejsza     

   

   

PARYŻ, 25. 7. (Pat). —— Pre а 

donosi, że po powrocie do Paryża delegaci 
fracuscy na konferencję londyńską odbyli 
zereg konferencyj z wysokiemi osobistościa- 

  

„Le Temps* stwierdza, że wizyta 

taka może być brana pod uwagę, je- 

dynie wówczas, gdy nastąpi oficjal- 

ne zaproszenie ze strony rządu nie- 

mieckiego. 

paryskie. 
świata politycznego. Premjer Laval odbył 

ą rozmowę z prezydentem Doumerem 

trem Tardieu, min. Fladin zaś z guber- 
natorem Banku Francuskiego Moretem. 

  

        

  

Stimson w Berlinie. 
BERLIN. 25.7. (Pat.) — Dzisiaj 

przybył tu sekretarz stanu Stimson, 
powitany na dworcu przez przedsta- 
wicieli rządu Rzeszy i ambasadora a- 
merykańskiego. Ofiejalnie komuniku 
ją, że przyjazd Stimsona ma charak- 
ter wizyty kurtuazyjnej i cały czas po 
bytu sekretarza stanu w Berlinie wy- 
pełniony będzie przyjęciami, wydawa 
nemi na jego cześć. Koła poli 
utrzymują jednak, że toczyć się będą 
przy udziale Stimsona rozmowy poli- 
tyczne, pozostające w związku, zwła- 
szcza z konferencją rozbrojeniową. 

Specjalnie koła prawicowe doma- 
gają się od kanclerza Brueninga, a- 
żeby nie wiązał się żadnemi przyrze- 
czeniami w sprawie ograniczenia bu- 
dowy pancerników niemieckich. Ko- 
ła te wskazują z naciskiem, że budo- 
wa pancerników jest konsekwencją 
terytorjalnego stanu Niemiec, wykreś 
lonego przez traktat wersalski, zwła- 

W obawie 
BERLIN. 25.7. (Pat.) — Delegacja niemiec 

ka z kanclerzem Brueningiem i ministrem 
spraw zagranicznych Curtiusem na czele po- 
wróciła dziś z konferencji londyńskiej do 
Berlina. W oczekiwaniu na członków dele- 
gacji zebrali się na dworcu na Fridrichstras 
se przedstawiciele urzędu spraw zagranicz- 
nych, członkowie rodziny dr. Curtiusa, przed 
stawiciele prasy itd. Policja otoczyła dwo- 
rzec silnym kordonem, nie dopuszczając bli 
żej tłumu, gromadzącego się wokoło już na 
godzinę przed przybyciem pociągu. Wbrew 
zapowiedzi jednak ministrowie niemieccy 
wysiedli nieoczekiwanie wcześniej na dwor- 

   

szeza przez stworzenie t. zw. koryta- 
rza pomorskiego. 

Wręcz przeciwnie Bruening winien 

domagać się zwiększenia niemieckiej 

siły zbrojnej do poziomu, odpowia- 

dającego stanowi zaludnienia Rzeszy 

Niemieckiej. 
W niektórych kołach niemieckich 

utrzymują, że Stimson poruszy kwe- 

stję porozumienia niemiecko-franeus 

kiego i kwestję unji celnej z Austrją. 

Szeroko komentowany jest również 

dzisiejszy artykuł „Timesa*, w któ- 
rym jest mowa, iż Stimson przed wy- 
jazdem z Londynu miał otrzymać z 
Waszyngtonu instrukcje, ażeby popie 
rai zbliżenie  niemiecko-franeuskie 

wszelkiemi siłami, jednakże z zacho- 
waniem „dyskrecji koniecznej dla 

przedstawiciela państwa, które rze- 
komo nie chce się mieszać do stosun 
ków politycznych Europy“. 

zaburzeń. 
cu w Charloltenburgu, gdzie na powitanie 
przybyło tylko kilku urzędników kancelar- 
ji Rzeszy oraz naczelników pol z prezy 
dentem Grzesińskim na czele, Zmiana pier- 
wotnego planu przyjazdu podyktowana zo- 
stała, według doniesień prasy, względami 
ostrożności Nastąpiło to w tajemnicy nawet 
przed napróżno  oczekującymi krewnymi 
delegatów. Chodzi o to, aby w obecnej sy- 
tuacji wewnętrznej uniknąć burzliwych przy 
jęć, jakie mogłyby nastąpić na dworcu na 
Friedrichstrasse, gdzie zgromadził się wiel- 
ki tłum. 

  

   

ВЕЛЕОКИТУК 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ZERWANIE ROKOWAŃ. 

Toczące się od tygodnia w Kownie roko- 
wania niemiecko-litewskie © zmianę postano- 
wień umowy o małej komunikacji granicz- 
nej między Niemcami a Litwą zostały zerwa- 
ne. Przedstawiciel Niemiec odjechai z Kown 
Według informacyj Telegraphen Union, Lut- 
wa odrzuciła ania niemieckie, dou 
się zmniejszenia wolnego od cła konty 
importowego mięsa. 

BRAK RĄK ROBOCZYCH W PÓŁNOCNEJ 
LIFWiE. 

Z nastaniem letniego sezonu roluicy pow. 
szawelskiego, poniewieskiego, kreiyngowskie 
go i możejkowskiego, us ają się na brak 
robotnika. mnikom wypada płacić do 8 
litów dziennie wraz z utrzymaniem, co niez 
miernie obciąża gospodarzy. Wielu robotni- 
ków rolnych pracuje obecnie przy budowie 
kolei, osuszeniu pól i t. p., pozatem wczesną 
wiosną znaczna iłość litewskich robotników 
udała się na zarobek do Łotwy. 

LITEWSKA EKSPEDYCJA" NAUKOWA DQ 
AMERYKI POŁUDNIOWEJ. 

Popularny tygodnik litewski -„Musu Ry- 
jus* z własnych funduszów zorganizował 

awę naukową do Ameryki Południowej. 
Wyprawa już wyjechała do Paryża, skąd 
uda się do Rio de ieiro i dalej wgłąb 
lądu brazylijskiego. Ekspedycja składa się 

5 prof. Iwanausk; entomologa 
za fauny azjatyckiej Palonisa 

i Fanstila, 'aboranta i fotografa. 

„CO PISZE PRASA KOWIEŃSKA. 

„Liet. Aidas“ zami 
żeń z Wiilna poety litev austa Kir- 
Szy, który bawił tu niedawno. Kirsza na 
wstępie daje do zrozumienia, że Wilno z łat- 
woscią zmienia swe oblicze i gdyby w Wil- 
nie rozkwaterować 10 chińskich pułków, dać 

chińskich urzędników i biskupa Chińczy 
byłoby to zupełnie chińskie miasto — 
łatwo jego mieszkańcy przystosowują się i 
poddają wszystkiemu, (Kirsza, chce przez to 
wytłumaczyć, dlaczego miasto ma wybitnie 
polskie, a nie litewskie oblicze. Red.). 

W całem mieście mówi się o popular- 
nem _przesileniu egospodarczem, widzi się je 
niemal na każdym kroku. Bankructwa na 
porządku dziennym. Mieszkańcy z re 
cją ezekają lepszych czasów. 

   

     

  

    
     

    

   

    

     

   

    

    
  

   
   

  

       

    

    
       

   
   
   

  

  

   

    

W. następnych numerach „Liet. Aidas“ 
zamieści dalszy ciąg wrażeń litewskiego 
poety. 

-° ——— is 
JAPOŃSKi 
PROSZEK K A T 0 L 
radykalnie tępi muchy. komary, 
pchły, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 
Przedstawiciel Katolu H. Wojt- 
kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21 

Lot Zeppelina do bieguna. 
OKHOLM, 25. 7. Sterowiec 

-. Zeppelin* przeleciał dziś około godz. 11 
rano nad wyspą Gotland. 

Bilans Banku Polskiego. 

Bilans Banku Polskiego za drugą dekadę 
lipca r. b. wykazuje: 

Z 267.830.000 zł., t. j. o 34 tys 

ej, niż w poprzedniej dekadzie. 
Pieniądze i należności zagraniczne, 

czone do pokrycia zmnie У ё 
38.058.000 do 167.217.000 zł., natomiast nie 
zaliczone do pokrycia zwrosły o 11.398.000 
do 131.349.000 zł. 

Portfel weksłowy wykazuje zwiększenie 
o 7.923.000 i wynosi 578.786.000. Pożyczki za- 
stawowe wzrosły o 2.954.000 do 81.905.000 
złotych. 

Inne aktywa zwiększyły się o 4.472.000 i 
wynoszą 144.356.000 zł. 

W/ pasywach pozycja natychmiast płat- 
ynch zobowiązań wzrosła o 3.443.000 do Sit- 
my 297.100.000. 

Obieg biletów bankowych zmniejszył się 
0 17.024.000 do 1.170.375.000. Stosunek pro- 
centowy pokrycia obiegu bieltów i natycłe 
miast płatnych zobowiązań Banku wyłącz, i 
złotem wynosi 38,69 proc., pokrycie kru 
cowo-walutowe — 50.09 proc., wreszcie pok- 
rycie złotem samego tylko obiega biletów 
bankowych wynosi 48,52 proc. (Pat). 

Kronika telegraficzna. 
— Katastrofa samochodowa 

się na szosie z Mikołowa do Katowic. Dwaj 
bracia Alfons i Eryk Singerowie oraz szofer 
ponieśli śmier: 

— Katastrofa motocyklowa miała miej- 
sce pod Poznaniem. Zginął w niej kierownik 
czasopisma w Pakości Witold Prusinowski. 

— W Sofji onegdaj wydarzyła się ka- 
tastrofa samolotowa, która spowodowała 
śmierć 6 osób: 2 pilotów i 4 pasażerów, wśród 
których znajdowała się jedna kobieta. 

Giełda warszawska z dn. 25.VII. b.r. 
WALUTY + DEWIZY: 

Dolary . . « . . „ . 9,041, —9,061!/,—9,037 Bolandja . . . 389,90 — 860,50 —300. (0 
LONdYA YU 34—43,45 - 43,23 
NowysYork". «4 + 8,925—8,945—8,905 
Nowy York kabel . . . 8,928—8.948 — 8,0( 8 
Paryż . . » . . . . „ . 34,99—35,08—34.90 
PIARA: 4 + „ 25,45—26,51—26,59 
Szwajcarja . . . « . 173,95—174,38—173,52 
Wiedeń. . . . . . . 125,48—125,79—125,17 
Włochy - .. . + › 46,78—46,90 — 40,06 

PAPIERY PROCENTOWE: 
5% Konwersyjna . .. . . . . . . „44,70 
89, L. Z. B. G. K. 1 B. R., obl.B. G. K. . 94,00: 
To dans AO 0007000802 „502 0028, 
4:/,%% L. Z. ziemskie . . - . 48,50—48,25 
8% warszawskie . ‚ - . 69,50—70,00—69,,5 
8% Łodzi . . . 65,00 

AKCJE: 
Bank Polski . « . . .'. « «> „ « —117,00 

Lilpop ais aaa a ee me, aa AO 
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Łączność interesów wsi i miast. 
Od czasu kryzysu gospodarczego 

przeżywanego w naszym kraju i spad- 
ku cen na produkta rolne często daje 
się słyszeć narzekanie rolników. że 
miasto żyje kosztem wsi, albo że rol- 
nicy są pokrzywdzeni na korzyść mie- 
szkańców miast. Narzekający biorą 
za podstawę słuszności sw 
kan istnienie niskich cen na produkta 
rolne oraz szereg innych ciężarów po- 
noszonych przez rolnictwo. 

    

    

        

Narzekania te nie są słuszne. bo- 
wiem kryzys gospodarczy odbił się 
wcześniej na miastach, dopiero póź- 
niej zaś na rolnictwie. Spadek cen na 
zboże i inne produkty rolne nastąpił z 
powodu zmniejszenia się konsumcji 
tychże produktów przez mieszkańców 
miast, a nietylko zwiększania się pro- 
dukcji rolnej, nadmiar której rolni- 
ctwo nie może zbyć nawet na rynkach 
zewnętrznych Państwa. 

  

Kryzys wzajemnie odbił na prze- 
myśle, handlu i rolnictwie, jako też na 
ludności miejskiej i wiejskiej. Tak jak 
dziś niejeden mieszkaniec miasta nie 
jest w stanie kupić garści jagód oraz 
jarzyn i innych potrzebnych mu pro- 
duktów spożywczych dostarczanych 
przez rolnictwo i wieś do miast. cho- 
ciażby po cenach zniżonych, tak samo 
rolnicy nie mogą nabyć za swoje sprze 
dane produkty rolne potrzebnych im 
niezbędnie do życia przedmiotów w 
dostatecznej ilości. 

    

   

Jeżeli wyroby przemysłowe zdoła- 
ły utrzymać się w wyższej cenie niż 
produkty rolne, to tylko dzięki temu, 
że przemysł i handel jest więcej zorga- 
nizowany i ma możność korzystana z 
dogodniejszych kredytów, przy któ- 
rych to warunkach towar może być 
dłużej przetrzymywany przy cenach 

    
  

  

  

wyższych, wtedy, kiedy rolnictwo bę- 
dąc mniej zorganizowane nie mające    dogodnych kredytów, a mające towar 
łatwo psujący się jak nabiał i inne pro- 
„dukty spożywcze, zmuszone jest tako- 
we sprzedawać po cenach bardzo, nis- 
kich, a tem bardziej w okolicach odda 
ionych od większych miast. 

Powyższy fakt wskazuje. że w Poł- 
sce za mało jest konsumentów do spo- 
życia wszystkich wyprodukowanych 
„plonów rolnych, a przeto i miast w 
stórych ci konsumenci przeważnie 

„mieszka ją. 
Stawiane dalsze zarzuty, że miasta 

nie mogą istnieć i rozwijać się bez wsi, 
nie mają również pełnej słuszności, bo- 
wiem miasta prz ” dzisiłj ej tak ułat- 
wionej konsumcji mogą z łatwością 
prowadzić przemysł i handel z odda- 
łonemi o kilkaset kilometrów krajami, 

  

     

  

skąd również z łatwością mogą spro- 
wadzać i produkty spożywcze, a tem 
samem mogą mieć możność egzysten- 
cji i rozwijania się. Natomiast okolicz- 
ne wsłe leżące o kiłkadziesiąt kilome- 
trów tuż obok miast już z braku dogod 
nych dróg dojazdowych nie mogą bez- 
pośrednio dostarczać tam z łatwością 
swych plonów rolnych i sprzedać tako- 
we po cenach wyższych, a tem samem 
nabywać potrzebne rolnictwu przed- 
mioty po cenach niższych. W tym wy 
padku rolnietwo musi posługiwać się 
mniejszemi miasteczkami prowincejo- 
nalnemi, które słuką także niemałem 
dobrodziejstwem do egzystencji oko- 
licznego rolnictwa. Cóżby rolnicy ro- 
bili ze swemi plonami, których nie mo- 

gliby zbyć w tych prowincjonalnych 
miasteczkach, jak również tamże na- 
być za sprzedane produkta rolne im 
niezbędnie potrzebnych przedmiotów 
w gospodarstwie jak nafta, sól, żelazo 
i inne. — Bezwątpienia ci rolnicy byli 
by podobni rolnikom kmiotkom z 
przed kilkuset lat, którzy posługiwali 
się do oświetlenia łuczywem. zamiast 
zapałek używając krzemienia, do bro- 
nowania roli bron wykonanych z sę- 

ków jodłowych i t. p. 
Nie od dziś jest rzeczą dobrze 

wszystkim znaną, że rolnictwo prze- 
ważnie rozwija się w tych okolicach, 
gdzie powstają większe miasta oraz, 
że każda majętność rolna bliż 
miast leżąca ma podwójną wartość 
od majętności dalej od tych miast po- 
łożonych. Tak samo jest z cenami pro- 
duktów rolnych. Natomiast wyroby 
miejskie i przemysłowe w osiedłach 
wiejskich więcej odchylonych od 
miast już są droższe. 

Z powyższego widzimy. że istnienie 
miast dla wsi jest dobrodziejstwem i 
rzeczą konieczną, a tem samem odpa- 
dają wszelkie twierdzenia, że miasto 
istnieje kosztem wsi, albo, że rolnicy 

   

    

           

      

    
  

        

j tych 

pokrzywdzeni są na korzyść miesz- 
kańców n 

Oczywiście, że dla miast większych 
i miasteczek prowincjonalnych jest 
pożądanem istnienie okolicznego za- 
możnego rolnictwa, tak jak dla wsi 
potrzebne istnienie pobliskich więk- 
szych miast. bowiem rozwój wsi 
jest zależny od miast wpobliżu leżą- 
cych, a miast od istniejącego okolicz- 
nego rolnictwa. Przeto czynniki Rzą- 
dowe i Samorządowe idąc z pomocą 
rolnictwu winny także iść równocześ- 
nie z pomocą mieszkańcom miast i 
miasteczek, tem bardziej, iż te płacą 
także nie mniejsze od rolnictwa powin 
ności na korz karbu Państwa i że 
stanowią poważną część mechanizmu 
wewnętrznego Państwa pod względem 
życia gospodarczego i jego rozwoju, a 
także oświaty i kultury, która przeni- 
ka do wsi i osiedli z pobliżej leżących 
tam miast i miasteczek. 

   

      

R. Rožnowski. 
SRURE IKI A NASA БКйЕ 

Z žycia gospodarczego. 
Stały wzrost wywozu iilmów 

polskich. 
Zapoczątkowany od kiłku lat zaledwie wy- 

wozów filmów polskich rozwij. 
rokiem, ogarniając coraz to now ) 
więcej stosunkowo naszych filmów. zarówno 

niemych, jak i w ostatnich czasach ięko- 

wych, idzie do Italji oraz do krajów bałkań- 
skich. Ostatnio zaś filmy polskie znalazły 
zbyt również w Belgji, gdzie wyświetlano je 
w największych kinach Brukseli. 

Jak wykazuje statystyka, zbyt filmów pol- 
skich zagranicą w ciągu pięciu miesięcy bie- 
żącego roku osiągnął sumę przeszło 200.000 
złotych. 
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Targi Lipskie. 

Agencja Wolffa donosi, iż tegoro- 
czne jesienne Targi Lipskie zgodnie z 
uchwalonym planem. -odbędą się od 
30 sierpnia do 3 września. W związku 
z liezneni zapytaniami skierowanemi 
przez przedstawicieli najrozmaitszych 
branż i krajów do zarządu Targów 
spodziewać się należy, iż będą one bar- 
dzo ożywione. 

   

Eksporterzy duńscy wstrzymują 
wysyłkę bydła do Niemiec. 

Ze Skive donoszą. że tamtejszy 
związek eksportowy bydła nie wywo- 
ził w ostatnim tygodniu bydła z Danji 
do Niemiec z powodu braku zapłaty w 
walucie duńskiej. Związek ten ekspor- 
tował w normalnych czasach 50 do 60 
sztuk bydła tygodniowo. 

Zmniejszenie się produkcji zboża. 

Według obliczeń departamentu rol- 
nietwa zbiór zbóż za r. 1931 w Ame- 
ryce zmniejszył się o 250 — 300 mil- 
jonów buszli. 

Z kraju niepokojów. 
Rewolucja w Santiago. 

SANTIAGO DE CHfLE, 25. 7. (Pat). — 
Wczoraj do późnego wieczora trwały tu 
burzenia, mimo energicznej interwencji woj- 
ska i kawalerji, które używały broni palnej 
i białej w celu przywrócenia porządku. Ruch 
powstańczy ogarnął podobno prowincję Val- 
paraiso. 

SANTIAGO DE CHII 5 7. (Pat). — 
$tudenci rozpoczęli strajk i w większej licz- 
bie zamknęli się w gmachu uniwersytetu. In- 
przebiegali ulice miasta, czawając nad dzia- 
łalnością policji. Studenci oświadczyli, że o 
ile wojsko zaatakuje uniwersytet, którego nie 
chcą oni opuścić, wówczas podpalą gmach. 

Wojsko szarżuje. 
SANTIAGO DE CHILE. 25. 7. (Pat.). — 

Tłum przyłączył się do studentów, wznosząc 
okrzyki: „Precz z Ibanescu*. Kawalerja szar- 
żowała, przyczem doszło do wymiany strza- 
łów. Wiele osób zostało zabitych, lub odnio- 
sło rany. 

        

    

    

     

  

Rozruchy w Sewilli. 
SEWILLA, 25. 7. (Pat). — Powstańcy usi- 

łowali zdobyć szturmem gazownię. Gwardja 
na szarżowała na demonstrantów, za- 

jąc jednego z nich. W wyniku starć, do 
jakich doszło w ciągu dnia. 1 osobę zabito, 

50 raniono. 

SPORT 
Olimpjada robotnicza. 

25.7. (Pat.). — W ramach rozgry 
wającej się obeenie w Wiedniu Olim- 
piady robotniczej odbył się wczoraj 
bieg w sztafecie szwedzkiej, w któ- 
rej finale polski zespół zajął zaszczyt 
ne piąte miejsce, osiągając czas 28 
min. 7 sek. 

W meczu piłkarskim tej samej о- 

           

  

Na plaży w niedzielę. 
(Korespondencja własna). 

Warszawa. 

Zaiste dawno nie przeżywaliśmy 
tak ogórkowych czasów, jak w tym 
roku. W miarę tanienia ogórków — 
tanieje praca ludzka, zmniejszają się 
możliwości zarobków, uszy człowiecze 
ani rusz nie chcą stanąć „do góry”, a 
nosy coraz to częściej przybierają nie- 
wygodną pozycję „na kwintę*, wydłu- 
żając się na podobieństwo starych. 
zwiędłych ogórasów. 

Okres egzaminów maturalnych mi- 
nął już dawno, ale umysły ludzkie 
wciąż zaprzątają dwa przedmioty: a- 
rytmetyka i geografja. Jak się obyć 
bez pokaźnej ilości procentów daw- 
nych uposażeń i jak, za co i dokąd wy- 
jechać na wakacje? Nie każdemu u- 
daje się rozwiązanie tych trudnych 

zadań, w rezultacie mnóstwo osób 
wbrew zwyczajowi wegetuje w okresie 
letnim w rozgrzanych murach miast. 

Miasto nasze, zazwyczaj w lipcu 
wyludnione, tego lata prawie nie zmie. 
niło swego oblicza. Mało kto wyjeżdża 
pełno w kawiarniach i cukierniach 
Wakacje ograniczają się do uczęszcza 
nia na plażę, do parku i podmiejskich 
okolic w niedzielę. 

Oto jesteśmy na plaży. Słońce. Po- 

goda. 
Orkiestra rżnie najnowsze szlagie- 

ry, bufet oblepiony, kelnerzy szaleją 
w zawrotnym kontredansie. Ktoś wieł- 
kim głosem woła kąpielowego, stara - 
jąc się przekrzyczeć jakiś piskliwy 
falcet, entuzjazmujący się wyczynami 
sportowemi  opalonego młodzieńca 
Hałas. Zgiełk. 

WE LžBE Nas BJ 

Dwie katastrofy lotnicze w Dęblinie. 
Cztery osoby poniosły śmierć, jedna ciężko ranna. 

WARSZAWA. 25.7. (Pat.) — W dniu dzi 
siejszym wydarzyły się na lotnisku wojsko- 
wym w Dęblinie dwie katastrofy lotnicze. 

Q godz. 4 nad ranem zderzyły się dwa apa- 
raty, ćwiezące wspólnie nad lotniskiem. 
Wskutek zderzenia oba aparaty, straciwszy 
równowagę, spadły na ziemię, grzebiąc pod 
sobą kpt. lotnika Orłosia, por. lotnika Ro- 
gowskiego i kaprala podchorążego Rychło- 
wskiego. 

Po huraganie w 
LUBL 25.7. (Pat) — Na peryferjach 

m. Lublina i w jego okolicach,* dotkniętych 
katastrofą huraganu, rozpoczęto już prace 
celem usunięcia śładów zniszezenia i za- 
bezpieczenia ludności przedewszystkiem da. 
chu nad głową. 

  

Około godz. 7 nad ranem na tem samem 
lotnisku załoga samolotu, składająca się z 
kaprala-pilota Popławskiego i obserwatora 
podchorążego Bazylewicza ćwiczyła się w 
rzucaniu rakiet. Jedna z rakiet rozerwała 
się nad skrzydłem samolotu, skutkiem cze- 

go samolot stanął w płomieniach i runął na 
ziemię. Podehorąży  Bazylewicz poniósł 
śmierć na miejscu, kapral-pilot Popławski u. 
legł ciężkim obrażeniom ciała. 

Lubelszczyźnie. 
Według wiadomości, napływających z dal 

szych okolic, burza wyrządziła również szko 
dy w powiecie lubartowskim w gminie LŁud- 
win, gdzie kilkadziesiąt gospodarstw doznało 
poważnych uszkodzeń, strat jednak w lu- 
dziach i iuwentarzu żywym nie było 

  

  

Dalszy Krach finansowy w Niemczech. 
BERLIN. 25.7. (Pat.) — W Cent- 

ralnej Kasie banków urzędniczych, 
w której zgrupowanych jest 75 po- 
szezególnych instytucyj, 60 popadło 
w trudności finansowe. Powszechnie 

oczekują tu zawieszenia wypłat przez 
większość banków urzędniczych. Śro- 
dki, udzielone do dyspozycji przez 
Bank Pruski okazały się niewystar- 

czające. 

Uspekojenie w Niemczech. 
BERLIN. 25.7. (Pat.) — Jak donosi prasa 

wczoraj w nocy odbyła się konferencja mic- 
dzy przedstawicielami rządu Rzeszy, Banku 
Rzeszy i przedstawicielami życia gospodar- 
czego. Na konferencji tej omawiane były 
zagadnienia, pozostające w związku z dotych 
czasowem częściowem moratorjum wewnę- 

trznem. 
Wedle informacyj „Frankfurter Ztg.* ze 

strony rządu na konfeerncji tej pošwiadezo- 
no, iż wkrótce rząd zamierza znieść obo- 

    

wiązujące dotychczas ograniczenia w obro- 
cie płatniczym. 

W kołach Banku Rzeszy istnieje przeko- 
nanie, że częściowe moratorjum powinno 
być w jak najkrótszym czasie zniesione. Ró- 
wnież ograniczenia kredytowe Banku Rze 
szy powinny być zmniejszone, a jednocześ 
„nie dyskonto podwyższone. 

W tej sprawie odbędzie jeszcze gabinet 
Rzeszy naradę. 

  

Przeciw Anschiussowi. 
HAGA. 25.7. (Pat.) — Paul-Bon- 

cour, przemawiając na posiedzeniu 
Najwyższego Trybunału Sprawiedli- 
wości Międzynarodowej jako rzecz- 
nik Francji, zauważył, iż austrjacko- 
niemiecka unja celna jest sprzeczna 
z duchem projektowanej unji paneu- 
ropejskiej i że Ausrtja lub Niemey 
winny były uprzednio zwrócić się w 
tej sprawie z zapytaniem o zgodę do 
Rady Ligi Narodów. 

Protokół wiedeński — mówił — 
nie da się pogodzić z zawartem w 
art. 88 z St. Germain postanowieniem 
zabraniającem narażania na szwank 
niezależności ekonomicznej  Austrji. 
Niezależność ta została istotnie nara 
żona na szwank przez postanowienie 
wzmiankowanego protokółu, przewi- 
dujące ujednostajnienie ustawodaw- 
stwa celnego oraz ustawodawstwa 
skarbowego pomiędzy №етеа- 
mi a Austrją oraz przez fakt, że poro- 
zumienie między obu państwami jest 
nieodzownym watunkiem | zbwarcia 
przez którekolwiek z nich traktatu 
handlowego z państwem trzeciem. 

Niezależność Austrji zostałaby na- 
rażona również na szwank przez u- 
tworzenie mieszanego komitetu arbi- 
trażowego, którego postanowienia 
miałyby charakter obowiązujący dła 

Austrji. Ь 
№ dalszych swych wywodach 

Paul-Boncour wystąpił przeciwko do 
wodzeniu, jakoby Austrji nie wolno 
było jedynie wyrzekać się niezależ- 
ności bez zgody Ligi Narodów. 

Austrja nie ma prawa marażać na 
szwank swej niezależności. Narażać 
na szwank nie jest synonimem wyrze 

kania się i oznacza: narażać na nie- 
bezpieczeństwo. Pozatem art. 88 trak 
tatu z St. Germain dotyczy nietylko 
niezależności politycznej, lecz rów- 
nież niezależności gospodarczej. 

Protokół genewski z roku 1922 
potwierdził tę interpretację, nakłada- 
jąc na Austrję nowe zobowiązanie nie 
narażania na szwank swej niezależ- 
ności gospodarczej. 

Unja celna austrjacko-niemiecka 
— dowodził Paul-Boncour jest 
sprzeczna z postanowieniami proto- 
kółu genewskiego z roku 1922, prze- 
widującemi, że Austrji nie wolno po 
zbywać się swej niepodległości w dro 
dze jakiegokolwiek aktu, przyznają- 
cego specjalne traktowania lub wy- 
łączne korzyści na rzecz jakiegokoł- 
wiek państwa. Jest głęboka różnica 
pomiędzy unją celną a traktatem han 
dłowym, udzielającym obu stronom 
klauzulę narodu najbardziej uprzywi- 
lejowanego, a nawet traktowanie u- 
przywiłejowane według systemu pre- 
ferencyjnego. Unja celna powoduje 
zanik granie fektycznych i kończy się 
wreszcie wcieleniem gospodarczem. 
Natomiast nie podobnego nie zacho- 
dzi w wypadku normalnych trakta- 
tów handłowych. Unja celna austrjae 
ko-niemiecka jest tylko pozornie о- 
twarta dla przystępowania do niej 
innych państw. To przystępowanie 
jest uzależnione od zgody Austrji i 
Niemiee i wymaga podporządkowa- 
nia się wszystkim postanowieniom, 

przyjętym przez Austrję i Niemcy. 
Następne posiedzenie Trybunału 

odbędzie się w poniedziałek. 

  

W walce z deficytem budżetowym. 
WASZYNGTON. 25.2. (Pat.) — W 

związku z grożącym deficytem bud- 
żetowym Stanów Zjednoczonych A. 
P. w okresie najbliższych 2 lat pre- 

    

limpjady między drużynami polską 
i estońską zwycięstwo odniosła dru- 
żyna polska w stosunku 1:0 (6:0). 

Meez piłki ręcznej Niemey— Polska 
dał wynik 19:1 dla drużyny niemiece- 
kiej. 

Potrójne pobicie rekordu 
światowego. 

25.7. (Pat.). — W piątek odbył się 
w Hełsinki bieg płaski na dwie mile 
angielskie, w którym wielki biegacz 
Nurmi miał zaatakować rekord świa- 
towy. Atak Nurmiego powiódł się w 
zupełności. Nurmi wpadł pierwszy na 
metę w czasie 8 min. 59,6 sek, co 
stanowi nowy rekord Światowy. Za 
Nurmim byli: Lehtinen 9 min. 5 sek. 
— trzeci Virtanen 9 min. 1,1 sek. 
Wszystkie trzy osiągnięte wyniki są 
lepsze od dotychczasowego rekordu 
światowego. 

   Wśród masy smażącego się ciała 
ludzkiego wznoszą się barjery do ćwi- 
czeń gimnastycznych. Od czasu do 
czasu jakieś ciało zawiśnie na wys 
kiej belce, wypręży muskuły uniesie 
się w górę ku szczeremu zachwyłowi 
przedstawicielek płci pięknej. 

— Kaziu, patrz! On ma bicepsy. 
jak Ramon Novarro! 

— Zato nogi krzywe, jak Cheva- 
lier... 

— Już tybyś chciał być Chevalie- 
rem z jego nogami ... pada złośliwa od- 
powiedź. 

Praży słońce, bronzowieje skóra, 
pot spływa po twarzach, w oczach ro- 
bi się pstro od jaskrawych kostjamów 
kąpielowych, od błasku promieni sło- 
necznych, od dołatujących strzępów 
rozmów: 

— To się nazywa plaża? Przecież 
tu niema miejsc. Nie można ani usiąść 
ani położyć się! 

— To pan stój! Na stojąco można 
opalić się jeszcze lepiej 

  

zydent Hoover zażądał od szefów de- 
partamentów przygotowania budżetu 
na rok 1933, zmniejszając wydatki do 
możliwego minimum. 

i i a ‘Одре 

Francja prowadzi 2 : 1. 
PARYŻ. 25.7. (Pat.) — W drugim dniu 

finałowych rozgrywek o Puhar Dawisa mię- 

dzy reprezentaejami Franeji i Anglji w grze 

podwójnej para francuska Cochet i Brugnon 

zwyciężyła Anglików Hughesa i Kingsley w 

czterech setach 6:1, 5:7, 6:3 i 8:6. Ogólny 

stan spotkania po drugim dniu rozgrywek 

jest 2:1 na korzyść Franeji. Pozostają je- 

szeze do rozegrania dwie gry podwójne. 

Polska na 2-em miejscu. 
PRAGA, 25. 7. (Pat). — Dziś przed połud- 

skiego turnieju szachowego. 
Stan turnieju po 17 rundach jest następu- 

jacy: 
Stany Zjednoczone 42 i pół p., Polska, 

Austrja po 42 p., Czechosłowacja 41 i pół p., 
Jugosławja, Łotwa Szwecja po 41 p., Niem- 
cy 39 i pół p., i jedna partja niedokończona, 
Anglja 37 i jedna niedokończona, Węgry 35 
i pół p., Holandja 33 i pół p., Szwajcarja 30 
i pół p., Francja 28 p., Litwa 26 i pół p., Ru- 
munja 25 i pół p., Włochy 21 i pół p., Danja 
18 p., Hiszpanja 13 p., Norwegja 11 i pół p. 

Pod czerwonym rozłożystym para- 
solem siedzą dwie urocze pyjamy: 

— A ja ci mówię, to łgarstwo 
Chciałabym widzieć jego paszport! 
Dwadzieścia lat — a jakże! 

— Ja to samo mówiłam. Nie takie 
czasy... to dawniej kiedyś, przed woj- 
ną miewało się 20 lat, ale dzisiaj? Bu- 
janie... 

Pod rachitycznem drzewkiem sie- 
dzi niemniej rachityczny, podeszły w 
leciech małżonek w pasiastym kostju- 
mie na żenująco białem chuderlawem 
ciałku. (Nosić na plaży nieopaloną 
skórę jest rzeczą nieprzyzwoitą). 

— Zosiu 'Po raz ostatni mówię — 
włóż szlafrok! 

— Daj mi święty spokój! Jeżeli 
mam siedzieć opatulona, to poco tu 
właściwie przychodziłam!? 

— Już ja wiem, pocoś ty tu przy- 
chodziła bezwstydnico! 

— Taak?! Dobrze: Żegnam. Wró- 
cę,/ jak się uspokoisz. 

I wysoka zgrabna:sylwetka podno- 

   

  

„senek nad program. Pani 

Teatr letni. 
Gościnne występy Rewji Warszaw- 
skiej „Tylko walczykijest najsłodszy* 

  

Urocza artystka bawiącej w Wilnie Rewii, 
p. Irena Carnero, wstępnym bojem zdobyła 

publiczność wileńska. 

Wyrazem tęsknoty publiczności 
wileńskiej do lekkiej muzyki, śpiewu 
i tańca, jednem słowem do rewji, było 
zapełnienie widowni Teatru Letniego 
aż do ostatniego miejsca. Trudno się 
temu dziwić, że ludzie wymęczeni cię- 
żką sytuacją finansową, pragną się 
bodaj na jeden wieczór oderwać od 
trosk i kłopotów codziennego życia, 
by się miłe rozerwać, szczerze pośmiać. 
i wesoło zabawić. Jest to tem zrozu- 

mialsze, że zabawa gwarantowana 
gdyż kierownikiem artystycznym Re- 
wji Warszawskiej jest Ludwik Sem- 
poliński, dobrze Wilnu znany artysta. 
cieszący się ogromną sympatją naszej 
publiczności 

Oczywiście, że w czasach tak cięź- 
kiej konjunktury dla teatrów i art 
stów, na gościnnych występach Rew 
nie można się spodziewać nadzwy 
nych dekoracyj, kunsztownej wys 
wy, znakomitej orkiestry 4 pierwszo- 
rzędnego zespołu baletowego lecz po- 
mimo tych spodziewanych manka- 
mentów, to co nam pokazano było do- 
skonale wykonane, pełne humoru, u- 
miaru i dobrego smaku. 

Ma się rozumieć, że na pierwszy 
plan wysunął się jak zwykle Sempo- 
liński, który zarówno w lekkiej pio- 
sence, jak w tańcu i skeczach jest nie- 
porównany i potrafi rozweselić naj- 
skrajniejszego pesymistę, każde jego 
ukazanie się na scenie było witane 
salwą śmiechu i burzą oklasków, a po 
piosence „Tomasz skąd ty to masz”. 

nawet naogół tak zimna i spokojna 
publiczność wileńska się rozentuzjaz- 
mowała i za nic nie chciała puścić 
go ze sceny. Również serdecznie wi- 
tano dawną wileńską znajomą panią 
J. Kozłowską. 

Bardzo intersującym był nasfrojo- 
wy numer „Coco*, doskonałe wyko= 
nany przez pana. Klimaszewsk fego. 
który wykonał również parę miłych 
deutów z panią M. Osińską. Ale już 
niesłychanie miłą niespodzianką  ża- 
równo pod względem wokalnym jai: i 
wzrokowym był występ pani Ireny 
Carnero. Młoda ta i niezwykle utalers- 
towana artystka, którą Wilno ma spo- 
sobność oglądać 
szy, ma bardzo, bardzo miły głos, ład- 
ne warunki zewnętrzne, dużo gustu w 
strojach, czarujący uśmiech i umie- 
jętność w wykonaniu piosenek. to też 
potrafiła ona tak rozgrzać publiczność, 

zeza piosenką „Ta jedna chwi- 
la“, že niemilknące oklaski zmusiły 
ją do odśpiewania jeszcze kilku pio- 

Carnero 
wstępnym bojem zdobyła sobie sym- 
patję publiczności wileńskiej, to teź 
może liczyć zawsze, że każdy jej przy- 
jazd do Wilna będzie miłym ewene- 
mentem dla naszego grodu. 

Bardzo udatny w wykonaniu pp. 
Wierzyńskich był „Trojak  górnoślą- 
ski* i „Złodziej z Manahiki*. Skecze 
„Spowiedź  przedšlubna“ i „Wielbi- 
ciel* wypadły niesłychanie zabawnie, 
a pan Dziwulski przy pulpicie dyry- 
genta dokonywał cudów aby wlać o- 
gień i temperament, w nieco niemra- 
wą orkiestrę, to też nie wątpimy, że 
na wszystkich przedstawieniach Rewji 
będzie tak pełno jak na premjerze. 

      

     

   

      

   
   

  

   

  

Zastępca. 

si się z piasku. Mąż czuje swą bezsil- 
ność i pozostaje na miejscu. Tuż obok 
dwie opasłe damy, których wdzięki 
wydymają trykotowe kostjumy, gwa- 
rzą cicho: 

— ..a na drugi dzień z tego. co po- 
zostanie można zrobić pierożki... 

-— A ile pani bierze masła? 

Rozpędzona młodzież z rozmachem 
wpada do wody, rozsiewając wkoło 
deszcz połyskliwych bryzgów. Nic ich 
nie obchodzą podejrzenia, kwasy star- 
szych — niech zrzędzą, oni mają swa- 
je ważniejsze sprawy. 

Panie Stachu. za chwilę już 
mnie niema. O 5-ej początek meczu! 

— Nie pójdę. Wybieram się na 
wyścigi. : * 

— Ее 
na boisko... 

Dla mnie warto. Zeszlej niedzieli 
wygrałem 60 złotych. 

— No, to może wieczorem pójdzie- 
my potańczyć? 

  

  Nie warto. Chodźmy lepiej 

łyszeć po raz pierw-- 
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Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

Kochany Kaziuczek! 

  

Autobusem chodzącym i Mowszą jadą- 

cym odsyłam tobie ten list. I u nas wisi 

blaszka z „cukier krzepi*. Przyszła do mnie 

wczoraj baba i pyta: „paniczka, gdzie tutaj 

sprzedajo rzepi cukier?! Jaki rzepi?! A z 

rzepy, mnież na stac 

z rzepy, a nie z buraków cukier robić bendo“ 

U nas w Krzywym Borku wszystko po sta- 

remu. Nawet plaża t metry szerokości, a 

cztery długości nad stawkiem, tym 

gdzie Malwinka cnotę straciła. I łódka jest 

na dwie osoby nieduże z dzieckiem. Sporty 

też. Dwie piłki i jedna rakieta. Pociecha pa- 

trzeć jak ludzie grajo. Naprzód rzuci piłka, 

a potem rakieta. Tamten chwyci i dalej gra. 

Jest i kajaczek. Jedne mówio, że kajaczek, 

drugie, że proste koryto. A z drugich spor- 

tów to jest serso, krokiet, plotki, wendka, 

raki w rzeczce, i narty (w świrnie)... 

Całuje ciebie! 

powiedzieli, że teraz 

      

wiesz, 

Twoja Franusia. 

RZEC CEKYAOZOAORANKEWRANGTEEOT | © 2 OETTEZT , 

„Tour de France“: 4 
Każdy sportsman wie co to znaczy. (o- 

rocznie od szeregu lat odbywa się we Fran- 

cji ten wielki okrężny wyścig, kolarski" na 

trasie 6.000 klm. Tegoroczny „Tour de Fran- 

ce* jeszcze się nie skończył, więc chciałbym 

ogólnie jeno poinformować czytelników-la- 

ików o tej potężnej imprezie. 

Przedewszystkiem słów parę o trasie bie- 

gu. na północ, by 

skręcić następnie na zachód, a potem zbo- 

czyć na południe. Wzdłuż oceanu Atlantyc- 

ckiego biegnie trasa do Pirenejów (Bayonne). 

Dalej skręca na wschód, dociera do Alp, wre 

szcie załamuje się na północ, dąży do Pi- 

kardji i kończy się w Paryżu. Urozmaicenie 

więc szalone: dymiące fabryki Pikardji, ró- 

wniny sławnej ze swego jabłecznika Nor- 

mandji, legendą granity Bretanji, 

dumna niegdyś ze swych Wande- 

ja, sławne z żyrondystów i win Bordeaux, 

monotonne sosenki „łandów*, skalne olbrzy- 

my Pirenejów, Pau — ojezyzna króla, co 

to marzył o kurze w garnku każdego ze 

swych poddanych, Gaskonja — ojczj 

śmiertelnego d'Artagnana, wesołe, pławiące 

się w słońcu doliny łangwedockie, uboga, 

skalista Sabaudja, bogata Alzacja i Lota- 

ryngja, W normalnych warunkach — co za 

raj dla turysty! 

nak nie turystyka. To karkołomny, wściek- 

ły wyścig. Wałka na śmierć i życie między 

  

Prowadzi ona z Par 

    

nasiąkłe 

szuanów 

zna nie- 

  

   
Tur de France“ — to jed- 

   
kolarzami wielu krajów. Skrajny, niewiaro- 

godny wprost czasem wysiłek nerwów, wo- 

li i mięśni. 

Czytelnicy „Kur. WilL“ z pewnością za- 

uważyli w ostatnim dodatku ilustrowanym 

naszego pisma obrazek przedstawiający tłum 

kolarzy — uczestników „Tour de France“. 

Każdy z tych afletycznie wyglądających mło 

dzieńców dyszy pragnieniem zwycięstwa i 

pognębienia rywala. Niekiedy natomiast do- 

jedzie do mety. Niejeden z nich przypłaci 

wyścig większym lub mniejszym usz 

kiem dla swego zdrowia. Niejeden strzaska 

swój rower na jakim zdradzieckim wirażu. 

Nie odstrasza to jednak tych dzielnych lu- 

dzi, tak jak graczy nie odstrasza możliwość 

przegranej. 

„Tour de France* trwa trady: 

godnie. W ciągu tego czasu zawodnicy mają 

prawo tylko do czterokrotnych  jednodnio- 

wych wypoczynków. Można więc sobie wy- 

obrazić jakiego to kolosalnego wyładowania 

energji potrzeba, by w ciągu 24 dni Kkołatać 

się na bieyklu w tempie dochodzącem do 60 

klm. na godzinę. 

Kolarze zależni są nader często od zwyk- 

łego przypadku. Temu złamie się niespodzie- 

wanie pedał, owemu „nawali kicha”, trzeci 

znów runie i potłucze się boleśnie. A czas 

ucieka, rywałe szybko mkną naprzód, każ- 

da minuta nagli. Był nawet okres kiedy ry- 

walizacja nabierała cech zbrodniczości: zda- 

rzały się wypadki podpiłowania widełek, 

kradzieży rowerów, pokrajania gum, ba, 

otrucia rywala (Francuz Fabre), nie mówiąc 

już o jego pobiciu (bracia Pelissier). 

Ciężkim, bardzo ciężkim wyczynem jest 

zdobycie pierwszego miejsca w „Tour de 

France*. Tem większa atoli glorja spada na 

zwycięzcę. Albus. 

    

  

yjnie 4 ty- 

  

   

   

AL A ii 

„Bibljoteka Nowości” 
" Plac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. Dział nauko- 
„wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

    

= 

    | 
M
 

Cz,vnna od godz. ||-ej do I8-ej. 

„Kauę ja 5 zł — Abonament 2 ah m 
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—- Zoba 'czymy się. Może zatelefo- 

nu ję. SAR 

I już odpił YWA. Taki wielki. Pewny 

siebie. Panier ika wzdycha w myśli: 

coraz to tru dniej o. eleganckiego 

chłopca... ы M 
Mija niedziel. 1. Pozostają: swędze- 

nie skóry, odciśni gte w tramwaju na” 

gniotki, czasem zgt Wbiona papierośnica, 

piasek w mechanizn 1ie zegarka, piasek 

w obuwiu, piąsek w ” teczce i — je 
ziarnko piasku w ok U — _ pozostaje 

Po „ Xażdej niedzieli 
plażowicz klnie i zarzę Ka się, że Już 
nigdy tu nie przyjdzie i w każdą nie” 
dzielę pracowicie wystaj, * 
ażeby potem razem z in. (ymi PPAŻYĆ 
się, tłoczyć, walczyć jeżeli 
rodzimej ziemi*', to o metr ky 
rodzimego piasku. 

Nadchodzi poniedziałek — 
znów przerzedza się, pustosze, 
piero od południa w sobotę roz, P 
na się week-endowy najazd. | 

zdenerwowanie. 

yadratowy 

Ro. "V  
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Dwoje dzieci zginęło w płomieniach. 

Tragiczny wypadek w zaścianku Topolewo. 

Zaścianek 'Topolewo stał się w 
dniu wczorajszym terenem tragiczne- 
go wypadku. 

Pozostawione bez opieki dzieci mie 
szkańca tego zaścianku, Wacława Ku 

reckiego, 6-letni Adaś i 5-letnia Hele- 

na. bawiąe się zapałkami wznieciły 
w mieszkaniu pożar. Płomienie roz- 
szerzyły się z błyskawiczną szybkoś- 

cią, obejmując wkrótce cały dom i 
sąsiednie budynki. W płomieniach 
tragicznie zginęło oboje dzieci. Pożar 
zniszczył 7 budynków na szkodę mie- 
szkańeów tegoż zaścianku: Kureckie- 
go, Burnusa, Chmielnikowa, b-ci A- 
damskich, Burlano, Ozierniakowa i 
Samulewicza. Straty są znaczne. (e) 

Ojciec utopił swego umysłowo-chorego syna. 
Qkropną zbrodnię ujawniono w dniu wczo- 

rajszym we wsi Czeradzie w powiecie wiłej- 
skim. Mieszkaniec tej wsi Władysław Szcze- 
paniak chcąc pozbyć się umysłowo-chore- 
go syna 19-letniego Ignacego, zawiózł go ło- 
dzią na Środek jeziora i pozbawiwszy go 
przytomności nagłem uderzeniem wiosłem 
w głowę, wrzucił go do jeziora, gdzie chło- 

Fala pożarów 
Onegdaj nad gminami krewską, holszań 

ską i smorgońską znowuż przeszła Silna bn- 
rza, połączena z piorunami i ulewą, która 
wyrządziła znaczne szkody w polach i 0g- 
rodach i wznieciła cały szereg pożarów. We 
wsi Gniłucha (gm. hołszańskiej) spalił sie 
od uderzenia piorunu dom mieszkalny Ka- 

  

    

piee poniósł Śmierć. 
Po dokonaniu zbrodni Szczepaniak zgłosił 

się do polieji i zameldował, że syn jego u- 
legł nieszczęśliwemu wypadkowi. 

Wadrożone dochodzenie ujawniło iednak 
prawdę, i Szczepaniaka zakutego w kajda: 
ny osadzono w więzieniu. 

na prowincji. 
zimierza Wojniekiego. Straty przewyższają 
5.000 zł. Od uderzeń piorunów powstały 
również pożary we wsiach Smonin, Mikulew 
szezyzna, Lipówka, Trykole, Siemierniki; 
we wsi Wyhołowicze i t. d. 

Ogólne straty wynoszą 
złotych. 

ponad 150.000 

(e) 

MOŁODECZNO 
-— Zebranie B. B. W. R. W dniu 27-go 

czerw odbyło się w sali posiedzeń sejmi- 
ku powiatowego w Mołodecznie walne zebra 
nie członków i sympatyków B. B. W. R. 

Zebranie zagaił o godz. 18.30 p. K. Sarol, 
prezes Koła— witając przybyłego z Wilna p, 
posła Brokowskiego, p. starostę powiatowe- 

go J. Tramecourta i licznie przybyłych człon 
ków i sympatyków. Następnie przewodniczą- 
cy p. K. Sarol udzielił głosu p. posłowi B« 
kowskiemu, który w obszernem przemówie- 

i jaśnił zebranym zasady i wartość orga. 
B. B. W. R.. stwierdzając potrzebę 

zowania się chociażby ze względu na 
iadów 

  

   

  

     

  

   
    

  

OrgaT 
stosunek do nas i idee zaborcze 
wschodniego i hodniego. W dals 
gu swego przemówienia p. poseł zob 

ję gospodarczą państwa w związku ze 
Światowym kryzysem gospodarczym, Oraz 
poinformował zebranych o poczynaniach 
rządu, zmierzających do złagodzenia i zwa! 
czenia kryzysu. Kończąc przemówienie p. 

eł nawoływał zebranych do jak najwięk- 

zej wytrwałości i odporności ze względu na 
krytyczną chwilę, oraz do energicznej pracy 

‹ nej i samorządowej, w miasteczkach 
i wsiach uwzgłędniając przedewszystkiem 

konkretne potrzeby lokalne — dodał ponad- 
to w ogólnych zarysach, plan i istotę prac 
aniejscowego Koła B. B. W. R. 

P. Stanisław Łukaszewicz, wiceprezes Ko: 
ła zaznajomił zebranych z zasadami Organi- 
zacji Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem i tymczasową instrukcją-do zasad 
organizacji. Po 5-minutowej przerwie, pfzy- 

   
   

      

   

    

    

    

     

  

   stapiono do następnego punktu por: 
dziennego, a mianowicie do reorg 
miejscowego Koła B. B. W. R. 

      qdził wybory do prezy- 
ego Koła B. B. w Mołodecznie, 

w skład którego weszli: pp. Łukaszewicz 
Stanisław jako prezes oraz pułkownikowa 

Smolarska, Kreczmer i Szymankiewicz Mar- 
celi jako członkowie. 

Po krótkiej dyskusji na temat przemówie 
nia p. posła Brokowskiego — przewodni- 
czący p. K. Sarol o godz. 20 zamknął zebra- 

i żając podziękowanie p. staroście 
cowemu za zaszczycenie zebrania swą 

obecnością oraz p, posłowi Brokowskiemu 
e do Mołodeczna i interesowan:e 

awami i bolączkami miejscowego sbo- 
łeczeństwa. 

Ponadto należy zaznac: iż pomimo 
Koła B. B. w Mołodecznie ały zreorgani- 
zowane: Komitet Gminny w Gródku k. Mo- 
łodeczna, oraz Koło miejskie уу Radoszko- 
wiczach. W! najbliższym czasie mają się od- 
być przewybory prezydjów do wszystkich po 
zostałych Komitetów Gminnych i Kół miej. 
skich B. B. W. R. na terenie powiatu mo- 
łodeczańskiego. „wicz” 

MICKUNY 
+ Obozy harcerek. Jak 1 w latach ubieg 

łych gościnne lasy pp. Pillarów w Micku- 
nach są terenem, na którym rozbiły namio- 
ty 3 obozy harcerek. ^ 

Jeden z tych obozów ma uczestniczki nie 
tylko harcerki, są w nim i „osoby cywilne", 
nauczycielki szkół powszechnych, które tu 
przechodzą kurs dla drużynowych gromad 
zuchowych. 

cy p. K. 
djum mi     

   

   
   

  

      

  

W) latach ostatnich Komenda Chorągwi 
Harcerek musiała rozwiązać zagadnienie co 
robić z zastępami dzieci, (dziewczynek od 
lat 7—11), które nie mogą jeszcze być przy 
jęte do harcerstwa, ze względu na swój wiek 
a są pełne zapału i chcą wstąpić do organi- 
zacji i rodzice dają chętnie swe zezwolenie. 
zawsze wymagane od wstępujących do Zwią- 
zku Harcerstwa Polskiego (Z. H. P.). 

Poczęły się więc organizować „ 
Zuchów, które mają specjalny program pra 
cy i zabaw, stanowiący wstęp do późniejszej 
pracy harcerskiej 

Najwygodniej jest gdy taką 
terenie klasy prowadzi naucz, 
wawczyni. Organi i 
serdeczny słosunek i pogłębia zaufanie. 

Jak dotąd niewiele (w stosunku do za- 
potrzebowania) jest nauczycielek-harcerek, 
które mogą sprostać zadaniu. 

Tegoroczny kurs będzie wielce pomocny 
w dalszem organizowaniu gromad zucho- 
wych w województwie wileńskiem. 

Obecnie w Mickunach wszystkie dzieci 
zamieszkujące w okolicy obozu- 

„ zbiegają się codziennie na zorganizo- 
wane przez komendantkę kursu-obozu zbiór- 
ki zuchowe i są doskonałą groma: doś- 

  

   

    

sromadę na 

  

   

     

  

   

  

   

    

      Postawienie takie sprawy. da- 
jące możność praktycznego stosowania te- 

oryj, jest bardzo dobrym pomysłem kierow- 
nictwa kursu. 

Już teraz w okolicach Wilna łatwo sie 
spotkamy z przywitaniem zuchowem  ,.po- 
staramy się*, wymawianem wesołym i prze 
jętym dziewczęcym głosikiem z przepisowem 
podnoszeniem ręki i paluszków pr powi- 
taniu swych harcerskich instruktor: 

Malownicze, pomysłowe godła i zawo- 
łania gromad: białego gołąbka, niezapomi- 
najek, słoneczników, wiewiórek i L. p., og- 
romnie się dzieciom podobają, szezególniej 
gdy są pięknie malowane, artystycznie wy- 
konane i gdy je niosą zuchy-przewodniczki 
na czele swych gromad, umocowane na sym- 
bolicznych drążkach, na których się nacina, 
lub inaczej zaznacza dobre uczynki gro 
mady. 

W: obozie drużyny Vl-ej składającej się 
z harcerek, wielką uwagę zwróciły dziewcze 
ta na estetyczny wygląd terenu obozu. Pię- 
kne, duże, wysokie namioty, a przy nich 
pracowite bardzo pomysłowe ozdoby z pia- 
sku, szyszek sosnowych, mchu kolorowego. 

Okazale się prezentuje duży bardzo stół, 

  

      

  

  

m 0z- 
szyszkami świerków, kamyczkami. 
mchem i przeróżnem  malowniczem 

    

znowuż 
zielem leśnem. 

  

Harcerki pracowite, wesołe i gościnne. 
Skromniej nieco prezentują się namioty 

drużyny I-szej, lecz porządek w obozie i 
wypełnienie 8-go punktu prawa ., Harcerz 
jest zawsze pogodny i wesoly“ nie pozosta- 
wiają nic do zarzucenia. 

Koniec lipca, koniec obozowania io czas 
gorący wszelkich prób sprawności. | 

Druhny w drużynie I-ej to seminarzystki 
— przyszłe nauczycielki, są obecnie w trak- 
cie składania próby na drużynową, próby 
bardzo poważnej, ałbowiem uzyskanie tego 
tytułu umożliwi im umiejętne prowadzenie 

  

drużyn szkolnych w tych szkołach, gdzie 
pracować będą. W. F. 

PEROASNA: KEMTRCZET RATROOLŃCARIOKZWSRZ NAOKO REKE NOA 

Konferencja w sprawie szkolnictwa litewskiego 
Onegdaj w Kuratorjum Szkolnem 

odbyła się konferencja z udziałem de- 
legacji litewskiej, w skład której wcho-* 
<dzili prezes tymczasowego komitetu 
litewskiego K. Staszys, prezesi towa- 
Tzystw Rytas wileńskiego i święciań- 
skiego. ks. Kraujalis i A. Pietrajtis oraz 
dyrektor gimnazjum litewskiego w 
Wilnie Szyksznis. 

Delegacja litewska w ciągu prze- 
szło godziny konferowała z Kuratorem 
Szkolnym w sprawach szkolnictwa li- 
tewskiego w Wileńszczyźnie. 

W czasie konferencji delegacja za- 
znaczyła, że w wielu miejscowościach 
zamieszkałych przez Litwinów w szko 
łach państwowych nauczyciele nie zna 
ja języka litewskiego co się ujemnie 
odbija na nauce. ? 

Kurator uznał słuszność stanowi- 
ska delegacji i podkreślił, że ze stano- 
wiska pedagogicznego jest rzeczą ko- 
nieczną aby nauczyciel posiadał zna- 
jomość języka dzieci, powierzonych 
jego opiece. Kuratorjum już od dłuż- 
szego czasu czyni starania aby we 
wszystkich miejscowościach zamiesz- 
kałych przez ludność litewską stano- 
wiska nauczycielskie były obsadzone 
przez nauczycieli znających język li- 
tewski. 

Liczba tych nauczycieli stale wzra- 
sta i w miarę napływu kandydatów 
ze znajomością tego języka nauczycie- 
le nie znający języka swego otoczenia 
zostaną przeniesieni. 

Jedynym zakładem państwowym 
przygotowującym nauczycieli ze zna- 
jomością języka litewskiego jest obec- 
mie - seminarjum nauczycielskie w 

  

Święcianach. Urządzane są pozatem 
rok rocznie dla nauczycieli kursy ję- 
zyka litewskiego. Większy napływ 
młodzieży litewskiej do seminarjów 
państwowych mógłby -w szybkiem tem 
pie istniejące jeszcze braki usunąć. 

Dalej delegacja skarżyła się, że na 
kursy nauczycielskie przyjęto zaled- 
wie */, kandydatów Litwinów. Kura- 
tor obiecał uwzględnić podania jesz- 
cze kilku kandydatów maturzystów. 

Poruszono również sprawę kursów 
dokształcających dla obecnie czyn- 
nych niewykwalifikowanych naucz 

cieli prywatnych szkół litewskich о- 
raz sprawy dotyczące gimnazjów lite- 
wskich. > 

    

Głównym tematem konferencji by- 
ła sprawa podręczników używanych 
w szkołach litewskich. Kurator oświa- 
dczył, że większość tych podręczników 
nie odpowiada swemu przeznaczeniu 
i nie będzie mogła być dopuszczona do 
użytku w szkołach. Podręczniki te wy- 
dane w Kownie lub przedrukowywane 
w Wilnie z wydawnietw przedwojen- 
nych nie uwzględniają obecnych wa- 
runków, a przeto nie przyczyniają się 
do wychowania obywateli Państwa 
Polskiego. Jako przykład kurator 
wskazał na podręczniki z rachunków 
operujące dotąd systemem monetar- 
nym, rosyjskim i litewskim (lity, cen- 
ty. ruble i kopiejki). 

W konkluzji kurator zapropono- 
wał delegacji zorganizowanie wydaw- 
nietw, nowych podręczników, uwzględ 
niających regjonalizm wileński i pań- 
stwowość polską. 

X 

RUR FOB-R WIE BE NSE I 

Dookoła przesilenia teatralnego. 
Nowi kandydaci na dyrektora. 

Wobec nieodwołalnej rezygnacji 
dyr. Zelwerowicza — przesilenie te- 
atralne jest obecnie tą kwestją, która 
najbardziej absorbuje Magistrat i spo 
łeczeństwo wileńskie. Zarówno nasze 
władze miejskie, jak i ogół wilnian 
odnosi się do osoby dyr. Zelwerowi- 
cza z pełnią zaufania, widząc w nim 
rękojmię dobrego teatru. Stoimy nie- 
stety już jednak wobec faktu doko- 
nanego. 

W dniu wczorajszym przedstawi- 
ciel Z. A. S. P.-u dyr. Bojanowski za- 
komunikował telefonicznie Magistra- 
towi, że rezygnacja dyr. Zelwerowi- 
cza jest ostateczna i że Zarząd Z. A. 
S. P.-u na kandydata wysuwa arty- 
stę i reżysera teatrów warszawskich 
p. Janusza Warneckiego. 

Ze swojej strony, ze źródeł miaro- 
dajnych i kompetentnych dowiaduje- 
my się, iż o stanowisko dyrektora te- 
atrów miejskich w Wilnie ubiegaj. 
się: Karol Adwentowicz, prof. Lima- 
nowski i dyr. Rychłowski (spółka), 
oraz pp. Dziewulski i Gall (również 
spółka). 

Jednocześnie wyłoniła się koncep- 
dalszego prowadzenia teatrów 

  

  

cja 

przez dyr. Zelwerowicza przy pomo- 
cy obecnego reżysera p. Ryszarda Wa 
silewskiego. Koncepcja ta jednak wą- 
tpliwe czy zostanie zrealizowana, 
gdyż w tym wypadku Z. A. S. P. mu 
siałby pójść na ustępstwa i zagwaran- 
tować zespołowi teatr. stałe gaże. 

Podkreślić tu wypada, iż właśnie 
ta koncepcja była głównym moty- 
wem rezygnacji dyr. Zelwerowicza. 
Stoi on twardo na stanowisku, zresz- 
tą zupełnie słusznie, że tylko przy sta 
łych miesięcznych płacach będzie 
wy pod względem artystycznym zes- 
pół. Z. A. S. P. zaś, co dziwne ze 

mógł stworzyć naprawdę wartościo- 
względu na charakter tej instytucji, 
jest rzecznikiem wprowadzenia do 
teatrów wileńskich systemu „dział- 

kowego t. j. płac niestałych i chwiej 
nych, zależnie od konjunktury i powo- 
dzenia wystawianych sztuk. 

Jaki dalszy obrót przyjmie prze- 
silenie teatralne,  trudnó narazie 
konsekwentnie przewidzieć. Sytuacja 
bardziej zdecydowanie wyjaśni się po 
powrocie do Wilna dyr. Zelwerowi- 
cza, który swój przyjazd zapowiedział 
na dzień 30 b. m. 

Magistrat zajął się sprawą kina miejskiego. 
Jak się dowiadujemy, naskutek 

wiadomości podanej w. numerze 
wczorajszym „Kurjera Wileńskiego* 
p. 0. prezydenta p. Witold Czyż po- 
lecił niezwłocznie wydziałowi kontro- 
li Magistratu przeprowadzić w przy- 
Śpieszonem tempie dochodzenie w 
sprawie uporczywie kursujących po- 

głosek o nadużyciach od dłuższego 
już ezasu podobno systematycznie po 
pełnianych w kinematografie miej- 
skim. 

Wyniki tego śledztwa natych- 
miast po jego zakończeniu podamy 
do wiadomości naszych czytelników. 

Wczoraj znowu wybuchł pożar 
w kamienicy przy ul. Mickiewicza Nr. 39. 
We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 

leńskiego donosiliśmy już o wielkim pożarze 
który zniszczył dach i najwyższą kondygna- 
cję kamienniey Nr. 39 przy ul. Miekiewicza 
— własność kupca leśnego Abramowicza. 

Jak ustaliło przeprowadzone dochodze: 
nie, pożar powstał wskutek złej konstruk- 
cji przewodu dymowego. Drewniane ścian- 
ki z trzeinami okazały się wysoce podatnym 
dla ogna materjałem. Dzięki temu ogień 
rozszerzył się z zadziwiająca szybkością, 
przyjmując tak groźne rozmiary. 

Akeja ratownicza trwała 'od godziny 10 
m. 30 wieczorem do czwartej rano. Po zii- 
kwidowaniu pożaru na miejscu pozostawio- 

Pościg za złodziejem 

no specjalny posterunek ogniowy. 
Wezoraj w godzinach popołudniowych 

straż ogniowa znowu zaalarmowana zosta- 
ła wiadomością o pożarze, który po raz dru 
gi wybuchł w tej samej kamienicy. Dzięki 
szybkiej interwencji powtórny wybuch poża- 
ru zlikwidowano w zarodku. Wobec ewen- 
tualnej możliwości ponownego wybuchu pło- 
mieni, w zagrożonej kamieniey pozostawio- 
no stały posterunek ogniowy, który dyżu- 
rował przez całą noe, Przy likwidowaniu о- 
gnia srtaż pożarna zużyła 85,000 litrów wo- 
dy. 

Straty według prowizorycznych obliczeń 
sięgają 80.000 złotych. (c) 

po dachach kamienic 
przy ul. Rydza Śmigłego. 

Onegdaj w nocy przy ulicy Rydza Śmi- 
głego miał miejsce wypadek, niby żywcem 
wzięty z jakiegoś sensacyjnego filmu dete- 
ktywistyeznego. 

Późno w nocy do mieszkania posterun- 
kowego Ławrynowieza znajdującego się na 
2 piętrze, przedostał się przy pomocy ryn- 
ny deszczowej, sprytny złodziej, który za- 

czął pakować rzeczy. W tym czasie żona 
posertunkowego posłyszała z sąsiedniego po- 
koju jakiś podejrzany szmer. Otworzyła znie 
nacka drzwi i ku swemu przerażeniu za- 
uważyła złodzieja. P. Lawrynowiezowa 

  

wszezęła ałarm, na który nadbiegł policjant. 
Złodziej, widząc że wpadł, nie stracił przy 

tomności umysłu. Przy pomocy rynny prze 
dostał się na dach domu i skacząc z jed. 
nej kamienicy na drugą zbiegł. Wszezęty 
za nim pościg nie dał rezultatu. : 

Na šlad sprytnego rzezimieszka naprowa 
dziła pozostawiona przez niego na miejscu 
nieudanej kradzieży — czapka. Ajenci wy- 
działu śledczego poznali, że należy ona do 
zawodowego złodzieja Wajsborda, którego w 
dniu wczorajszym aresztowano, (e) 

KRONIKA 
Dziś: Anny matki N. M. P. 

| 26 
Lipiec ” | 

Jutro: Pantaleona m., Aurelji 
  

  

  Wschód ałońcs—g. 3 m. 47 

Zachód . „—g. 19m, 39 

OSOBISTA 

— Przyjazd do Wilna premjera Rady 
Ministrów. W niedzielę dnia 26 b. m. rano 
warszawskim pociągiem pośpiesznym przy- 
bywa do Wilna pan prezes Rady Ministrów 
Aleksander Prystor z małżonką. Pan prem- 
jer uda się z Wilna bezpośrednio do Borek, 
gdzie spędzi urlop wypoczynkowy. 

„. MIEJSKA. 
— Choroby zakaźne. Miejskie władze sa- 

nitarne w ciągu ubiegłego tygodnia zanoto- 
wały na terenie m. Wilna następujące wy 
padki zasłabnięć na choroby zakaźne: ty- 

  

fus brzuszny — 3, tyfus plamisty — 2. pa 
ratyfus — 1, płonica — 7, błonica 
odra — 2, grypa — 1, jaglica — 4, świnka 
— 6. 

Ogółem w omawianym czasie chorowało 
28 osób, wypadków śmiertelnych nie zano 
towano. 

— Wstrzymanie miejskich robót drogo- 
wych. Coraz pogłębiają: 
spodarce miejskiej zmusił Magistrat do krań 
cowo radykalnych posunięć. Brak funduszów 
podyktował Magistratowi wstrzymanie wszel 
kich robót drogowych, jako to: regulacji u- 
lic, prac wodociągowo-kanalizacyjnych itp. 
Nawet regulacja ulicy Zawalnej, już zaczę- 
ta, zostanie uskuteczniona na rozkopanym 
już odcinku, t. j. od ul. W. Pohulanka do 
szpitala żydowskiego. Reszta regulacji zosta 
ła wstrzymana. 

Pozatem wszelkie zamierzenia w dzie- 
dzinie inwestycyjnej i drogowej również zo 
stały zatrzymane do czasu poprawy sytu- 
acji finansowej miasta. 

   

          

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Komunikat. Warszawskie Akademickie 
Biuro Informacyjne Stud. Zagr. w Warsza- 
wie ul. Mirowska 3 m. 17 tel. 736-17 donosi, 
że posiadając w większości miast zagranica 
własnych karespondentów informuje i ža- 
łatwia szybko i dokładnie zapisy na wyższe 
uczelnie zagraniczne. Informacja zamiejsco- 
wa zł. 2. 

  

SPRAWY SZKOLNE. 

— Lustracja kolłonij letnich. (W. dniu 
wczorajszym naczelnik wydziału zdrowia U- 
rzędu Wojewódzkiego dr. Rudziński w ta 
warzystwie naczelnika Jecza dokonał lust- 
racji kolonji letniej w Druskienikach, pro- 
wadzonej przez prof. Wacława Jasińskiego 
oraz kolonji w Kazimierzowie (pow. osz- 
miański). Kolonją tą kieruje Centrala opiek 
rodzicielskich, przeznaczona ona jest wyłącz 
nie dla młodzieży szkół średnich. р 

W obu kolonjach stwierdzono porządek 
i doskonałe warunki higjeniczno-pedagogicz- 
ne, jak zarówno i zdrowotne. 

"przez J. E. biskupa Bandurskiego nabożeń- 

WOJSKOWA. 
— 16-lecie € p. p. Leg. 28 b.m. 6 p. p. 

Leg. będzie uroczyście obchodził 16 roczni- 
cę swego istnienia 

W przeddzień święta wieczorem na sto- 
kach gór Antokolskich zapłoną ognie, po- 
czem na boisku sportowem 6 p. p. Leg. od- 
będzie się apel poległych w obronie Ojczy- 
zny oficerów i żołnierzy. Po apelu orkiest- 
ra wojskowa odegra szereg utworów, na uli 
cach miasta odbędzie się capstrzyk. 

28 nazajutrz, na placu św. Piotra i-Paw- 
ła insp. armji gen. Konarzewski dokona 
przeglądu pułku, poczem w kościele św 
Piotra i Pawła odbędzie się celebrowane 

  

  

  

  

stw, następnie zaś defilada pułku, 
O godz. 12 wspólny obiad żołnierski, po 

któ rowie urządzą w kasynie ko- 
leż: adanie, wieczorem zaś w salach 
kasyna zostanie urządzona zabawa tanecz- 
na. 

    

    

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne zebranie ezłonków sekcji drzew 
nej Związku Przemysłowców Polskich. 
Dnia 3 sierpnia r. b. o godz. 18 i pół w 
pier m terminie a o godz. 19 w drugim 
-- ważne przy wszelkiej ilości obecnych -— 
odbędzie się ogólne zebranie członków Sek- 
cji Drzewnej Związku Przemysłowców Pol- 
skich w Wilnie (ul. Dominikańska 1) z na- 
siępującym porządkiem dziennym: 

1) Sprawozdanie z działalności Sekcji za 
ubiegły okres; 

2) Sprawa powstania Komitetów Ekspot- 
towych Materjałów Iglastych Tartych i Pa. 
pierówki w Warszawie 'i odnośnych Sekcyj 
Regjonalnych w Wilnie: 3 

„а) sprawa kandydatów z ramienia Sek- 
cyj Związku do Komitetów i Sekcyj Ekspor 
towych, 

b) wybór wirylistów do Sekcyj Eksporto 
wych w Wilnie; 

3) Wydzielenie Sekcji Tektury; 
4) Wybór przewodniczących; 
5) Przyjęcie przez Sekcję Teklury re- 

gulaminu; 
6) Wyznaczenie kandydata z ramienia 

Sekcji Tektury na radeę do Izby Przemys- 
łowo-Handlowej w Wilnie; у ‚ 

7) Wolne wnioski., 

    

    

    

    — Zniżka cen w Trenczyńskich Ci 
cach. Ze względu na 100 procentową zv Е 
cen paszportów zagranicznych w Polsce Dv- 
rekcja Zakładów Zdrojowych w Trenczyń- 
skich Cieplicach — celem umożli - 
jazdu do tego światowego uzdrowiska — ob- 
niżyła z dniem 1 lipca r. b. specjalnie dla 
kuracjuszy z Polski należyt za kąpiele 
mułowe i termalne o 25 proc. Zarządzenie to 

  

   

  

Przy dolegliwościach žoladkowo-kiszks- 
wych, braku apetytu, atonji kiszek, wzdę- 
ciach, zgadze, odbijaniach, ogólnem podraż- 
nieniu, bólach głowy migrenowych, zastoso- 
wanie 1—2 szklanek naturalnej wody gorz- 
kiej „Franciszka-Józeta* wywołuje doskona 
łe opróżnienie przewodu pokarmowego 

      

     

JU SE 

Chcemy Pana przekonać, że krem do 
golenia, którego podstawowym skład- 
nikiem jest olejek oliwny, stanowi 
olbrzymi krok naprzód w dziedzinie 
kosmetyki. у 

si klijenci wskazali nam drogę 

do wyrobu nowego, ulepszo- 

nego kremu dogolenia. 1000 panów 
wyraziło nam swoje poglądy na 

dobróć mydła do golenia, wyjaś- 
niając, jakim warunkom, według 

Duża tuba: Zł, 4-— 

Średnia tuba: Zł.1,75   

  

spotkało się z żywem zadowoleniem licz- 
nych kuracjuszy polskich. 

— Statki kursują między Wilnem a Wer- 
kami z przystankami w Pośp Woło 
kumpji, Płaży, Piaskach i w Kalwarji (Try- 
nopol). Kursują w godz.: odjazd z Wiina o 

  

  

  

godz. 8, 10, 12, 1, 1.30, 16, 17, 18, 19,30, 
20. Odjazd z Werek o godz. 7, 8, 9.30, 11.3v, 
13.30, 16, 17,80, 18.30, 20 (ostatni). W. nie.     
dziele i dnie świąteczne od godz. 7 rano co   

  

godzinę, osłatni słatek odchodzi z Werek 
o godz. 21. W) razie większej frekwencji 
publiczności statki będą kursowoć dodatko- 
wo co pół godziny. razie złej pogo: 
dy statki będą kurso według rozkładu 
na dzień powszedni. dnie powszednie 
wolne są statki dla wycieczek. Wszelkie in- 

formacje ud ne są na przystani statków 
przy ul. Tad. Kościuszki. 

— Z Dyrekcji Lasów Pań: 
18 b. m. odby 

urzędników I): 

   

  

  

   

      

zebraniu tem poruszo- 
leśnego przysposobie- 

nia wojskowego. Po wygłoszeniu przez nadle 
o p. Kuboka odczytu na femat leśnego 

przysposobienia wojskowego i jego zadań u- 
chwalono przystąpić do utworzenia organi- 
zacji leśnego przysposobienia wojskowego na 
terenach podległych Dyrekcji Lasów Państ- 
wowych. Dla przeprowadzenia wstępnych 

prac i opracowania statutu został wybrany 
komitet wykonawczy z dyrektorem E. Sze 
miothem na czele. W związku z tem w dn. 

24 b. m. odbyło się pierwsze zebranie komi- 
tetu wykonawczego w Wilnie. 

Frzed paru dniami odbył się zjazd nad- 
zych Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Wilnie pod przewodnictwem dyrektora E 
Szemiotha. Zjazd poświęcony był całkowi 
debatom nad opracowaniem planu finanso- 
wo.gospodarczego na rok 1931-32 i przepro- 

wadzony pod znakiem jak większej osz 
czędności po stronie w +. Ponadto 

szczegółowo została omó wa upro- 
szczenia i znormalizowania biurowej 
w nadleśnictwach na zasadach metody nau- 
kowej organizacji prac) 

A ZYK 

  

   

  

    
     

   

   

      

   

ТЕАТР : 
— Teatr Miejski „Lutnia“. Dziš 0 godz. 

8 m. wiecz. po raz drugi niezwykle ciekaw 
sztuka B. Athertona „A Zuzanna nie chce“, 

e zpp.: Eichle 
R. Wasilew- 

iewicza. 

  

   
  

   

      

w pierwszorzędnej obsad 
równą, Jasińską. Reżyserj. 
skiego. Dekoracje J. Hawr. 

— Teatr Letani w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Dziś o godz. 3 m. 30 po poł. na о- 
gólne żądanie nieodwołalnie po raz ostatni 
wyborna krotochwila Hennequina „Szukam 
dziecka* z Kamińską, Sawicką, Belcerzakiem 
i Wyrwiczem na czele, 

— Dwa przedstawienia Rewji. O godz. 6 
m. 30 oraz o godz. 8 m. 30 odbędą si 

ze letnim dwa przedstawieni j 

  

    
    
   

  

Kozlowskiej; Carnero, Osińskiej, Sempo 
Klimaszewskiego pary tancerzy 

kich 'oraz zespołu gir ierowni- 
artystyczne Sempolińskiego. Tańce uk- 

ładu baletmistrza Wierzyńskiego. 

    
   

— Muszla koncertowa w ogrodzie po-Ber- 
  

  

nardyńs Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz. w 
muszli kon owej odbędzie koncert, w 
którym udział wezmą — orkies 5 
Legjonów pod dyrekcją por. Ko: 

Teatrów Miejskich pp. Niwińska, 
Milecki, Balcerzak i Łaciński. 

    

   

      
— Drugi poranek muzyki popularnej. w 

niedzielę dnia' 26 lipca r. b. o godz. 12 w 

Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego 
(wejście z ul. Syrokomli) odbędzie się drugi 

poranek muzyki popularnej pod batutą Wła 
dysława Szczepańskiego, wieczorem o godz. 
8 m. 30 odbędzie bardzo ciekawy koncert 
z współudziałem ulubieńca publiczności wi- 
leńskiej Leona Wołejki re cje: „Swat! 
„Mejszagolskie pogadanki*. Słynny śpiewak 
Eugenjusz Olszewski odśpiewa szereg pi 
Dyryguje orkiestrą Władysław Szczepański. 

RABJO 
NIEDZIELA, dn. 26 lipca 1931 roku. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Bazyliki Wileń- 
skiej. Chór katedralny pod dyr. prof. Wła- 
dysława Kalinowskiego. 11.35: Odczyt misyj- 
ny. 11. Czas. 12.00: Bicie dzwonów i hej. 
nał z wieży katedralnej w Wilnie. 12.05: Kon- 
cert popularny (płyty). 13.10: Kom. meteor. 
13.20: Pogadanki i muzyka. 15.05: „O sporcie 
wędkarskim* odcz. 15.25: Aud. rolnicze 
16.00: Aud. żołnier 16.40: Aud. dla dzieci. 
17.55: Kom. 17.40: Koncert popularny. 19.00: 
„Kukułka wileńka* mówiony dwutygodnik 
humorystyczny. 19.30: Program na poniedzia- 
łek i rozmaitości. 19.40: Skrzynka techniczna. 
19.55: Kom. meteor. 20.00: „Przy kraterach 
wulkanów” felj. 20.15: Koncert wieczorny. 
Wykonawcy Zofja Plejewska (sopran), prof. 
Sołomonow (I skrz.), Z. Sołomonówna ffort.), 
Michal Szabsaj (II skrz.). 22.00: „Urok i bez- 
troska campingu* felj. 22.15: Kom. 22.30: 
Koncert solisty. 23.00: Muzyka. lekka. 

  

       
   

      

     

  

Nie należy kupować zbyt pośpiesznie. 

  

     

    

Naprzód niech się Pan 
goli 7 dni bezpłatnie.. 

ich mniemania, mydło do gołenia 

powinno odpowiadać. Na pod- 

stawie tych cennych wskazówek 

stworzyli nasi chemicy krem do 

golenia, sporządzony w głównej 

mierze z oleju oliwnego. Jest to 

krem do golenia Palmolive, - który 

odznacza się wszystkiemi temi 5 

zaletami, jakie wskazano nam jako 

zasadnicze, a mianowicie: 

1. Pieniąc się rośnie 250-krotnie, 

2. Rozmiękcza zarost dokładnie w ciągu 
minuty, 

3. Nałożony na twarz nie zasycha, lecz 
przeciwnie, zachowuje przez przeciąg 
10 minut zupełną świeżość, 

4. Zwarta piana podnosi wiosy zarostu, 
nadając im położenie właściwe do rac- 
jonalnego ogolenia, 

5. Zawierając głównie olejeoliwne 
we, pozostawia po ciu 
jemne uczucie świeżości. 

     

adres i przestać 

  

Sp. z o. 0., ul. Rymarska 6, Wa: 

Nazwisko: 

  

Miasto: .. 

Ulica: .. 

  

| 

| 
|   

    

B. dowódca eskadry Kościusz- 
kowskiej bawi w Wilnie. 

W Wilnie przebywa od paru dni 
p. Edward Charles Corsi kapitan pi- 
lot armji amerykańskiej. były dowód- 
ca eskadry Kościuszkowskiej. Eskadra 
ta jak wiadomo brała udział w wal- 
kach w obronie Lwowa. Kapitan Cor- 
si przybył z ramienia eskadry do Pol- 
ski, aby złożyć wieniec na grobie po-. 
ległych obrońców Lwowa. Obecnie 
zwiedza on w towarzystwie swego 
przyjaciela profesora; Karl Thomsona 
Polskę przyczem specjalnie interesuje 
się byłemi pobojowiskami. Należy ró- 
wnież wspomnieć, iż prof. Thomson 
zbiera materjały dla historji i geogra- 
fji Polski popularnych podręczników 
dla szkół amerykańskich. Towarzyszy 
amerykańskim gościom z ramienia mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych dr. 
Jan Śliwiński. Po zwiedzeniu. Wileń- 
szczyzny goście udadzą się do Lwowa 
w towarzystwie szefa loinictwa puł- 
kownika Rayskiego. 

SLL 

Popierajcie przemysł krajowy 

  

  

PONIEDZIAŁEK, dnia 27 lipca 4931 r. 

11.58: Sygnał czasu z Wa wy. 12.05 
Muzyka operowa (płyty). 13.10: Komunikat 
meteorologiczny. 16.4 Program dzienny. 
16.45: Komunikat dła żeglugi. 16.50: Poga- 
danka literacka w języku francuskim. 17.10* 
Muzyka popularna (płyty). 17.45: „Praktyki 
gospodarskie w wierzeniach łudu polskiego” 
— odczyt. 18.00: Muzyka lekka. 19.00: Wi- 
leński komunikat sportowy. 19.15: „W, świet 
le ramp“ — nowości teatralne omówi Tade- 
usz Łopalewski. 19.50: Program na wtoreh 
i rozmaitošci. 19.40: Komunikaty. 20.15: Po 
gadanka radjotechniczna. 20.30: Koncert, re- 
wja i komunikaty. 

NOWINKI RADJOWE. 
NABOŹ! WO z KATEDRY. 

O godz. 10.15 (na całą Polskę). 
Dziś zkołei Wilno transmituje na Polskę 

nabożeństwo niedzielne (z Katedry). 

KWADRANS KUKUŁKI. 

O godz. 19.00 (aud. lokalma). 
Coraz popułarniejsza „Kukulka“ 

swój kwadrans. 

BIESIADA. 

O godz. 20.15 (aud. lok.). 
Biesiada, a raczej kołacja duchowa dla 

miłośników muzyki, poezji i śpiewu. Na tle 
koncertu wieczornego duetów skrzypcowych 
w wykonaniu pp. Hieronima Sołomonowa 
(I-e skrzypce) i Michała Szapsaja (Il-ie skrzy- 
pce) wystąpią p. Leon Wołejko i p. Zofja 
Plejewska. P. Wołejko zapełni przerwę kon- 
certu kwadransem literackim, a p. Płejecwska 

(sopran) odśpiewa szereg pieśni przy akoqm- 
panjamencie p. Jerzego Kropiwnickiego. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ZUCHWAŁY WYBRYK BEZBOŻNIKÓW. 

Wczoraj w godzinach popołudniowych 
wpobliżu wielkiej synagogi przy ulicy Nie- 
mieckiej, róg Żydowskiej, jakieś wyrostki za 
rzucili na druty telegraficzne czerwony tran- 
sparent z napisami antyreligijnemi. Sztan- 
dar usunięto przy pomocy mechanicznej 
drabiny straży ogniowej. Powiadomiona o 
wypadku policja zatrzymała dwóch podej- 
rzanych o wywieszenie tego transparentu. 

(e) 
NIEOSTROŻNA JAZDA PRZY ULICY 

MICKIEWICZA. 

Wczoraj po południu na przechodzącega 
ulieą Miekiewicza Albina Boratyńskiego, ul. 
"Tartaki 2, wpadła szybko mknąca taksów- 
ka, przewracając go na ziemię, łamiąc mu 

    

    

      

    

   

  

  

odrobi 

   

    

obojczyk i zadając ogólne uszkodzenie cia- 
ła. 

Zaalarmowane pogotowie ratunkowe u- 
mieściło ofiarę wypadku samochodowego w 
szpitalu św. Jakóba. (e) 

PODRZUTEK. 

24 b. m. w bramie domu 29 przy ul. Wi- 
leńskiej został znaleziony podrzutek płci mę- 
skiej w wieku około 4 dni, którego umiesz- 
czono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

24 b. m. Radomski Franciszek, zam. w 
majątku Landwarowo zameldował, że skra- 

dziono mu magazyn z nabojami do rewolwe- 
ru. Kradzieży tej dokonał Frantkowski Sta- 
nisław (Połocka 4), którego zatrzymano 
Magazynek z nabojami odebrano i zwrócono 
właścicielowi. 
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OSTRZEŻENIE! 
  

Treść filmu zawiera historję miłosną Od dnia 25-go do 28-go 

młodego poety Alfonsa de Lamar- lipca 193] roku włącznie Zioła lecznicze Od roku 1843 istnieje S ao o tine z r. 1808 w Sorrento. Aktów 8. | Magistra Wolskiego za- ilen in : M W rolach Nina Vanna i twierdzone przez Depar- : a т Ww k R kiówisch Jedi Dehelly . NAD_PROGRAM: 1) Tygodnik filmowy Nr, 8 ate. 2) Wilanów » Akt. |. | tament Służby Zdrowia: Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- ui. TATARSKA 20 ©strobramska 5. deka o uiezawadajct Grez 
pienia wątroby, woreczka 
żółciowego, płuc, nerek, 

$ wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 
" ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 

Początek seansów od godz. 6-ej. — — 
  

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. — —    
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Na |-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6; 8 i 10.30 

wienie, układ nerwowy, 
funkcje serca; powodują 
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samodzielnego wykonania tel. 841. Wilno, ul. Zawalna Nr. 7, 

  

  

    
  

    
  

  

  
  

  

      

  

  

  

  

        
     

KIEGO 

  

ostatnio „Aleksander“, o- 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

centowanie i zabezp.     
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Rojostr Aandlovų. W prawach asdkowych połoomotuikoG: padlobias 
ców są Gitla Sorokinowa, Sara Sorokinówna obie z 
Wilna, ul. Portowa 5 oraz inż. Saul Bak z Wilna, ul. 
Mickiewicza 28, z których każdy samodzielnie zastę- 
puje zmarłego w spółce odnośnie prowadzenia intere- 

į IZOLACYJNE materiały od wilgoci 

FILC BITUMOW 

  

do krycia 
dachów 

0000 
od godz. 9—-12 1 418 

  

  

  

BIURO Akuszerka 

  

Do Rejestru Handlowego, Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto nastę- 

i 3 oraz łącznie z pozostałym wspólnikiem tam, gdzie 
pujące wpisy dodatkowe: Widęane swżpódpiiy, obu wipółnikow łacznie > 

W dniu 4.V. 1931 r. ё EA 
8010.' II: "Firma: „Klepko Herszko*. Przedsię- W dniu 8.VI. 1931 r. 

biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re- iu i k BRAC: 
jestru. 702/VI-—-6089 | piorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

W dniu 8.V. 1981 r. 
11821. Il. Firma: „Józef Ferczyk i S-ka*. Czas 

trwania spółki został przedłużony na rok jeden licząc 7889. I. Firma: „Sklep bławatny Liby Fryd- |* 
od dnia 31 grudnia 1930 r. 698/V1—6025 | man*. Przedsiębiotstwo zostało zlikwidowane i wy- 

W dniu 11.V. 1981 r. 
11916. II. Firma „Ester Żołtek Spółka firmo- 

adatos Iekov i Leiba Žali slkomi, <aiao 
w Wilnie, ul. Sawicz 12 z prawem podpisywania za 
firmę, łącznie z członkiem zarządu Józefem Trachten- jestru. „bergiem. 6961V—6023 | | 

6809. II. Firma: „Oszmiaūski Parowy Mlyn i 
Tartak Chonon Mechanicki i S-ka". Administracyjne 
i techniczne kierownictwo należy do wszystkich 
wspólników. Wszełkie zobowiązania, weksle, kontrak- 
M i in e e 
wane w imieniu spółki pod stemplem firmowym przez 
Lejbę Mechanickiego i Ruwina Zabłockiego lub przez 
Szymona i Mowszę Mechanickich i Ruwina Zabloc- 

jestru, 

kiego. 706/V1—6060 

W dniu 12.V. 1981 r. 
11907. II. Firma: „Suchowolski Ajzik—Awojda“. 

z rejestru. 697/V1—6024 

W dniu 30. V. 1931 r. 
10330. II. Firma: „Cejtlin Mejer, Goldman Icek, 

Chonon, Mindel Joczel Sp-ka". Spółka została zlikwi- p 
dowana i wykreśla się z rejestru. 699/V1—6026 

W dniu 1.VI. 1931 r. 
12411. Il. Firma: „Przedsiębiorstwo robót inży- 

nieryjno-budowlanych inżynier Przemysław Grodzki 

Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się !   
  

TADEUSZ SIKORSKI. 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Marta w ciemnej połyskującej sukni, spiętej klam- 
rami ze skóry japońskiego żółwia, z efektownem wy- 
cięciem u szyi, zarumieniona i podniecona, stała przed 
lustrem, szykując się do wyjścia. 

— Jestem piękna i mam przed sobą nienapoczęte 
yślała, patrząc na swą zgrabną postać ma- 

lowniczo odbijającą się w dużej szybie lustrzanej --—- 
a jednak świat do mnie nie należy. Dotychczas nie 
mogę nawet zdobyć tego jednego upartego Polaka. 
A jakiż on wściekle miły z tym swoim legalizmem, 
kiedy twierdzi, że jest stworzony do służby państwowej 
i że nawet po śmierci wyznaczą mu w życiu pozagrobo- 
wem jakiś urząd publiczny. Albo, kiedy rzuca gromy 
na głowy naszych towarzyszy. Co on jednak powie, 
kiedy kolos na glinianych nogach runie, kiedy na czele 
wojsk rewolucyjnych staniemy w pałacach carów, 
a tyran pokornie będzie błagał o łaskę. Wtedy po- 
wiem mu: „Towarzyszu Wichrowski, rząd rewolucyjny 
mianuje was ministrem sprawiedliwości, wam oddaje 
tego więźnia stanu, byłego cara, strzežcie go“. A on 

‹ skromnie odpowie, że nie. ma odpowiedniej rangi do 
zajęcia stanowiska ministra. Ja zaś na to ze śmiechem: 
„Towarzyszu, rewolucja zniosła wszystkie rangi, idźcie 
pełnić swe obowiązki. 

          

  

— A potem pyszńy korowód, uroczysty pochód 
rewolucji po całej Rosji. Do Warszawy pojedziemy 
razem — marzyła, rozkosznie przymrużając oczy — 
widzę tłumy, które witają nas z entuzjazmem. ,,Towa- 
rzysze Polacy, tak będzie brzmieć odezwa naszego - 

8221. 

7768. Il. 

su i podpisuje samodzielnie w 
gdzie wymagany jest podpis 

kreśla się z rejestru. 

Ww 

  

    

  

   

  

  

IL. Firma:: 
biorstwo zostało zlikwidowane i 

Firma: „Umiastowska Klaudja“. 
siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re- 

imieniu tejże, tam 
jednego ze wspólników 

700/V1-—6027 

703/V1--6030 

dniu 9.VI. 1981 r. 
„Wileński Jankiel". Przedsię- 

wykreśla się z re- 
701/V1—6028 

Przed- 

704/V1—6058 

Adi: aaa 

  

D R E N Y Pomorskich Zakładów 

DACHÓWKĘ Ceramieznych Sp. Ake. | 

LISTWY OCHRONNE « ««»:: 
KRAWĘŻNIK 

PŁYTKI CEMENTOWE 

poleca ze składu i z fabryk 

M. bis, A. Jankowski i S-ka 
Wilno, Wileńska 23, tel. 432. i 

5907—1 

Obwieszczenie. 
Spadkobiercy ś. p. ks. Juljusza Ellerta, niniej- 

szem podają do wiadomości publicznej iż w dniu 29 
lipca 1931 roku i dni następnych od godziny 10 rano 

fabryki „Gudronit* 

do ścian, nowy typ 
Fabryki  Dźwigów 

Baja Jenik=-S5 ATC 

własnej produkcji 

KARALUCHY, 
sj PLUSKWY, 

PCHŁY i T.P.. 
MUCHY, MOŁE 

w Wilnie przy ulicy ś św. Jana w domu Nr. 12 m. 1 przy 
kościele Sw. Jana i w domu Nr. 9 m. 2 przy tejże 
ulicy, odbędzie wa sprzedaż z licytacji publicznej po- 
zostałych po ś p. ks. Ellercie ruchomości. składają- 
cych się z A salonu, pokoju stołowego; 
gabinetu, pokoju sypialnego, bibljoteki, obrazów, go- 

UWAGA! 
OBUWIE, pantofle dam- 
skie i męskie, różne ma- 
tetjały wełniane i kam- 
garnowe, damskie i mę- 
skie, różne jedwabie, 
bielizna, swetry i tryko- 
taże, letnie palta damskie 
i męskie, garnitury, różne 
futra i skórki futrzane, 
dywany perskie, różne 
meble stołowe i salono- 
we, elektroluxy, kasy 
ognio-trwałe, serwis an- 
gielski, maszyny do szycia 
i pisania, pianina i for- 
tepjany, młynek śrutow- 
niki toby) samochody, 
motocykle, brylanty, ze- 
garki i wiele różnych po- 
zostałych z licytacji fan 
tów sprzedaje LOMBARD 
Biskupia 12. 6064 
  

Do sprzedania 
na dogodnych warunkach 
natychmiast z powodu 
wyjazdu posesja w okolicy 
Zwierzyńca dom 6 pokoi, 

. może być wolny zaraz, 
oficyna, garaż z miaszka- 
niem dla dozorby, studnia, 

* instytucje. Tamże do wy- 

m. Towarzystwo 
posakio zla 2/34 
energicznych, sumiennie 
pracujących Pań na sa- 
modzielne i dobrze płat- 
ne stanowisko. Oferty z 
podaniem ostatniej pracy 
zdač pod „Towarzystwo“ 
do adminietzacje Kuriera 
Wileńskiego". 6040 

'Mieszkanie 
3-pokojowe z wygodami 
dowsnajeciekokamien: 
па 5 (od M. Pohulanki 15) 
Вар о po koi elio, 

5956 

  

Przy ulicy Szopena 6 do 
w ynłajęcia luksusowe 
mieszkanie z 9 pokoi, 
kuchni i wszelk. wygód., 
nadające się także pod 

najęcia lokale (parter) pod 
sklepy lub inne przedsię- 
biorstwa. Infor. na miejscu 
u rządcy od 5— 6 wiecz. 

„Duży pokój 
z balkonem i osobnem 

  

  

BE owoc. i warzyw., wejściem 
370 kw. sążni. Wiadom. 
w Biurze Reklamowem | _ 90 wynajęcia 
5. Grabowskiego.  Gar- | dla samotnego — Mickie- 
barska |. 6063 | wicza 15 m. 20. 6059 / 

FORTEPJAN Skradziony 
tanio do sprzedania. Ulica weksel na imię Anny Sy- 

I. Sienkiewicza 
em. radcy skarbow., 

ulica Trocka 1-1, 
fachowo załatwia wszyst- 
ROR 
podatkami i inne, oraz 
w tym zakresie układa 
wszelkiego rodzaju poda- 
nia, prośby i odwołania. 

6039 

Poszukuję 
niekrępującego 

° 

"z calodziennem 

związane z 

  

utrzymaniem. 

Informacje w „Kurj. 

WiŁ"=W. K. 6060 
  

Tydzień temu 

zginął pies 
rasy wilk, ostrzyżo- 
ny, wabi się „Bozo”. 
Uprasza się o odpro- 

wadzenie za wyna- 
grodzeniem do Dy- 

Maria КИ 18 
przyjmuje od 9 x. dc 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093. 

  

Akuszerka 

ата LAKNOTOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7. m. 5. 

  

drewniany 

W. Z. P. Nr. 69. 

do sprze- 
D 0 dania, 
w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 

miejscu u właściciela, 

Iytalddje tettynne 
dzwonki sygnalizacyj- 
NE, ustawienie aparatów 
radjewych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr.-4, m. 9. 

STUDENT 

  

    

  
złamany nazawsze.. 

— A jeżeli on zostanie w swej Warszawie i więcej 
go nie zobaczę? — przeraziła się myślą, która naraz 
uderzyła do jej mózgu jak prąd elektryczny. Polki są 
piękne, a Polacy niedorośli do socjalizmu, pewno 
będą chcieli mieć króla... Jakiś dziwny chłód, jakby 
sople lodu dotknęły się do jej skroni. Nagle wyprę- 
żyła się, twarz jej przybrała wyraz dławiącej jej żądzy, 
despotyczna wola uczyniła ją nieustraszoną, nic nie 
zdołałoby jej powstrzymać, była pewna siebie i zdecy- 
dowana na wszystko. W ogromnem podnieceniu uniosła 
ręce do góry i głośno do siebie powiedziała: 

Et, głupstwo, on zostanie przy mnie -— zdecy- 
dowała z mocą. Przyjdą i inne czesy, inaczej będą łudzie 
patrzyli ną uczucie miłości. Będzie to miłość rewolu- 
cyjna. W zamęcie, we krwi, w pocie przewrotu zerwane 
zostaną, połamane, zdruzgotane wszystkie przedziałki, 
odgradzające ludzi od siebie, zostaną obalone ostatnie 
ostoje moralności mieszczańskiej. Wszyscy będą równi 
i wolni. Będą mogli sami omawiać, planować i budować 
nowe wolne życie. A wtedy radość miłości będzie 
większa, wypuklejsza, współżycie płciowe nie będzie 
„uważane za hańbę, jak nakazuje okrutny układ spo- 
łeczny dzisiejszego świata... Po rewolucji kobieta nie 
będzie żoną mężczyzny, niewolnicą, służebnicą, nałoż- 
nicą, a będzie równym z nim człowiekiem. Tak sobie 
przedstawiam zdobycze rewolucji, w imię której walczę 
ale czy tak będzie?... Dobro osobiste poświęcam: dla 
idei... Stare nałogi pozostaną jednak, cieminotę narodu 
trudno odrazu zwalczyć, dzieci będą się rodziły tak 
samo, jak i teraz. Więc, co robić... pytała rozpaczliwie, 
poddając się zwątpieniu i depresji duchowej, 

— Wtedy, wtedy... obalę republikę i zrobię go... 
królem. 

W drzwiach stanął Wichrowski. Był w rozpiętem 
futrze, z pod którego wyglądał biały gors i klapy fraka. 

  

o RAL AR ASA i IN II II A NO ANNA DTS 

+ Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. Odp. 

belinów, serwisów, platerów, przedmiotów kuchennych, 

  

Cena Uludiiacge pudełka zł. 1.20. oraz ubrania, oszacowanych na sumę przęszło 10.000 
złotych. 

31) rządu — Wielka Rosja niesie wam wolność. Carat 

  

Turgielska 2 (około Że- 
laznego mostu) od godz. 
5 do 8 wiecz. 6058 

nowiec z     
Marta radośnie rzuciła się ku niemu. 
— Świetnie, że pan sobie przypomniał o mnie. 

Byłam taka samotna i opuszczona. Jeszcze czas. Po- 
rozmawiajmy trochę. 

° № zamyśleniu patrzył na nią i podziwał jej nie- 
zwykłą urodę. Siła jej urody dodała mu odwagi. 
Postanowił odrazu wyjaśnić sytuację. 

— Marto Aleksandrówno — zaczął poważnie — 
proszę mi powiedzieć szczerze, eo pani zamierza 
uczynić? 

Zrozumiała pytanie: Nie chciała zbyć go banalną 
odpowiedzią, że narazie zamierza iść na bal polski. 
Wiedziała, że nie o to mu chodzi. Intuicyjnie wyczuła, 
że nastąpił moment decydujący, że trzeba odkryć 
karty. 

Założyła ręce na piersiach, 
zimna i stanowcza. 

— Mam zamiar rzucić 
z udanym spokojem. 

— W kogo? — zapytał, dysząc niepokojem i zbli- 
żając się ku niej. 

— Nie wiem jeszcze, jest to tajemnica partyjna. 
— С67% to pomoże? 
— Jeden a może kilku tyranów zostanie zgła- 

dzonych. 

stanęła przed nim 

bombę — powiedziała 

                          
— To nie nie szkodzi, lecz w ten sposób aparat 

państwowy zostanie osłabiony, a o to nam chodzi. 
Mówili do siebie szybko, przerywając jedno dru- 

giemu, każdemu z nich zdawało się, że słowa prze- 
ciwnika padają jak uderzenia toporem. Oboje byli 
podnieceni, ścierały się ich spojrzenia, pałały twarze. 
W jego mózg wżerały się czarne myśli. Ona mówiła 
głosem szorstkim i władczym. 

Zmęczony -upadł na krzesło, ciężko dysząc. Stała 
blada i niewzruszona. On nagle powstał, wziął ją za 
rękę i szybko zaczął mówić: 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 77 

  

żyro Józefa 
Ożembłowskiego na sumę 

25 zł. unieważnia się. 

  
Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimn. 
WIŁKOMIERSKA 3—20. 

rekcji Teatru na Po- 
hulance. 6069     

— Droga Marto Aleksandrówno. Kiedyś wzywała 
mnie pani do szeregów rewolucjonistów. Gdybym ja 
teraz zaproponował pewien kompromis. Ja rzucę służbę 
państwową, a pani politykę, wyjedziemy wgłąb Chin. 

będziemy daleko od chaosu rosyjskiego, tam pochwy- 
cimy odrobinkę szczęścia osobistego... Zgadza się pani? 

Mówił do niej z przedziwną słodyczą, miękkie 
dźwięki jego głosu wpadały do jej duszy, jak czarowna 
muzyka. Czuła, że ważą się jej losy, że dawno ocze- 
kiwana chwila nastąpiła, że teraz musi zajść w jej 
życiu coś decydującego. Ww tej chwili była pewna. że 
zaraz wyrwie się z jej piersi krzyk duszy stęsknienej, 
że zerwie naraz z całym świałem, bo on był już dla niej 
wszystkiem... 

— Gdzież się podziała moja szalona duma, żelazna 
wola rewolucyjna, gdzież znikła dawna ideologja? — 
spłonęła cała ze wstydu na myśl, że wtedy zdradziłaby 
rewolucję, że wyparłaby się zdobycia wolności «Па 
narodu... 

Opanowała się szybko. 
inny plan. 

— On musi iść za mną, ja to zrobię — pomyślał 
z twardą stanowczością. 

— Nie, Wiesławie Juljanowiczu, nie możemy teraz 

myśleć o osobistem szczęściu. Rewolucja musi zwy- 
ciężyć. Jak PA zmiecie cały ustrój i wyzwoli gnę- 
bione narody. Czy ja mogę tchórzliwie uciec z pola: 
bitwy? Nie, po stokroć razy nie... Musimy iść razem 
po tej ciężkiej drodze, która prowadzi do obalenia 
tronu Romanowych.. Taka jest wola przeznaczenia. 
A potem, potem nastanie czas szczęścia... 

Głos jej załamał się, bliska omdlenia przytuliła się 
do niego całem ciałem i zastygła w bezruchu... 

  

Powstał w jej umyśle 

\ (т 

     


