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POLONIA ŁOTEWSKA. 
(Od specjalnego korespondenta „Kurjera Wileńskiego '). 

Dyneburg, w lipcu 1932. 

Po niedawnej gmatwaninie stosun- 
ków polsko-łotewskich, wynikłej, jak 
słusznie twierdziliśmy, na tle zamie- 
szania przedwyborczego, w okresie 
„bezpańskiej* swawoli klik i koteryj 
partyjnych, nastąpiło pewne odprę- 
żenie zarówno w dziedzinie kontak- 
tów z Polską, jak i we współżyciu 
mniejszości polskiej z większością ło: 
tewską. 

Zresztą współżycie to nie było na: 
ruszone w swej istocie — nadszarp- 
nięto je zaledwie u góry, w walce 
o wyborców. 

Oficjalne wizyty strzelców,  po- 
pchnięta znacznie naprzód realizacja 
sprawy tak długo projektowanej ko: 
munikacji lotniczej, wykorzystanie 
portu lipawskiego dla potrzeb mary- 
narki polskiej — oto poszczególne 
etapy nowej fazy porozumienia mię: 
dzy Polską a Łotwą, której cechą cha- 
rakterystyczną jest bardziej życiowe, 
praktyczne nawiązanie kontaktów, 
przynoszących realne korzyści zarów- 
no dla jednej jak i dla drugiej strony. 

W tej zmianie podejścia do za- 
gadnienia polsko-łotewskiego w pła- 
szczyźnie oficjalnych stosunków mię- 
dzypaństwowych, nie bez znaczenia 
jest rola kierownika naszej najwyż- 
szej placówki ryskiej — posła R. P.. 
ministra M. Arciszewskiego, który 
konsekwentnie zmierza w kierunku 
Pozytywnego rozwiązania  kwestji 
„Nadbaltyki“. 

I možna mieč nadzieję, že nastą- 
piło już zdecydowane i ostateczne 
zerwanie z dotychczasową bezprogra- 
mowością w tym zakresie. 

Przechodząc do pobieżnej charak- 
terystyki współżycia mniejszości pol. 
Skiej z większością łotewską, należy 

2 zadowoleniem stwierdzić, że i tu 
Rastąpiły zmiany na lepsze. 

Chcę mówić o wybitnem podnie- 
Sieniu się stopnia świadomości naro- 
dowej wśród mniejszości polskiej w 
otwie. 
Niewątpliwie ostatnie wystąpienia 

antypolskie poczyniły znaczne szkody 
dla Polaków w Łotwie. I to zarówno 
W dziedzinie organizacyjnej, jak i 
materjalnej. 

Miały one jednak i tę dobrą stro- 
nę, że stały się sprawdzianem żywo!- 
ności masy polskiej w Łotwie, jej or- 
ganizącyjnego wyrobienia, stopnia 
świądomości narodowej, wiary w swo- 
Je siły i swoich przywódców. 

Że egzamin ten dla Polaków łotew- 
skich wypadł pomyślnie — świadczy 
O tem fakt, iż ludność polska na ca- 
łym obszarze republiki łotewskiej — 
Pomimo nagłej burzy „nielaski“ — 
Rie dała się sprowokować i zdezor- 
Jentowač, że stan posiadania został 
Zachowany zarówno w parlamencie, 
Jak ; w samorządzie. 

Polskie Zjednoczenie Narodowe 
Tychło przyszło na zmianę zlikwido- 
Wąnemu Związkowi Polaków, a że 
Przyszło bardziej zasobne w siły mo- 
Talne — świadczy o tem tekst dekła- 
Tacji, która na zjeździe organizacyj- 
Rym została przyjęta, a która określa 
Obitnie stosunek mniejszości polskiej 
© przejawów życia, zarówno poli: 
Vczno-społecznego jak i kulturalno- 
Sospodarczego w Łotwie. 

Treść tych deklaracyj, przedsta- 
Wionych przez p. Jarosława Wfilpi- 
Szewskiego, b. długoletniego prezesa 
Wiązku Polaków, obecnego prezesa 

Zjednoczenia, jest następująca: 3 
„ „Rozpoczynając swą pracę Walny 

Zjazd Polskiego Zjednoczenia Naro- 

dowego w Łotwie jednomyślnie przyj- 
muje następującą polityczno-społecz- 
ną uchwałę: 

1) W interesie ludności polskiej 
W Łotwie, jak również całego Narodu 
Polskiego leży istnienie niepodległej 
Republiki Łotewskiej, oraz możliwie 
Szybkie wzmocnienie jej stanu poli- 

tycznego i gospodarczego. Dowodem 
takiego zrozumienia wzajemnych sto 
Sunków obu narodów jest ofiarna 
rew synów narodu polskiego prze* 

liną we wspėlnej walce o niepodleg- 
OŚć Łotwy. 

2) Ludność polska w Łotwie z za- 
dowoleniem wita symptomy rosnące- 

„BO wśród mas łotewskich zdrowego 
Uświądomienia narodowego i państ- 
Nowego, które nie musi jednak mieć 
w; Sobie nic z tak zwanego szo- 
zap MU i chęci ucisku innych 

Mieszkatych na ziemi  łotew- 
ski т €] narodowości. 

3) Ludność polska w Łotwie chce 
wierzyć, że wypadki roku ubiegłego, 
na mocy których organizacje polskie, 
szkolnictwo i poszczególne jednostki 
doznały ucisku i prześladowania, były 
spowodowane nie ogólno-wrogim sto- 
sunkiem do ludności polskiej lub na- 
rodu polskiego naogół. Przyczyną 
tych wypadków było roznamiętnienie 
przedwyborcze oraz źle wytłumaczo- 
ne i zrozumiane przez poszczególnych 
szowinistycznie nastrojonych polity- 
ków fakty z życia ludności polskiej 
i obowiązki swe względem obrony 
państwowości i kultury łotewskiej. 
Uchwała większości sejmu odrzucają” 
ca propozycję Parlamentarnej Komi- 
sji Sledczej eo'do zastosowania jakich- 
kolwiek represyj, kar, lub środków 
zapobiegawczych względem polskich 
organizacyj i ludności — jest najłe- 
pszem stwierdzeniem wyżej wymie 
nionej reguły. 

4) Wspólność losów, interesów i 
przeszłości obu narodów i państw 
winna być rękojmią ku temu, że mi 
niony okres nieporozumień i zatar- 
gów był okresem przejściowym i że 
przyszłość winna się rozwijać w jak- 
najściślejszej zgodzie i współpracy u 
podstaw w jak najdalej idącem zro- 
zumieniu się, tolerancji i szacunku 

do wzajemnych praw i obowiązków. 
5) Natomiast praca nad szerze: 

niem wśród ludności polskiej w Łot- 
wie uświadomienia narodowego i spo- 
łecznego, nawoływanie do przestrze” 
gania swych politycznych i kultural 
nych praw, obrona takowych, dbanie 
o szkolnietwo polskie, o prawa uży* 
wania języka polskiego w kościele, 
w szkole i w życiu codziennem oraz 
naogół zrzeszeniowa organizacja lud: 
ności polskiej wraz z pracą nad po- 
lepszeniem jej dobrobytu gospodar: 
czego nie rozmija się z duchem i tre- 
ścią naszej konstytucji, z interesem 
rozwoju państwowości i kultury ło 
tewskiej i jest obowiązkiem każdego 
zamieszkałego w Łotwie Polaka. 

Wychodząc z podanych założeń 
Walny Zjazd Polskiego Zjednoczenia 
Narodowego w Łotwie wzywa ludność 
polską i jej organizacje do należytego 
zrozumienia swych praw i obowiąz- 
ków, do zgodnej, z tytułu synów tej 
ziemi i dobrych obywateli łotewskich, 
współpracy z większością lotewską 
nad wzmocnieniem państwowości ło- 
tewskiej, dobrobytu Łotwy, do usta- 
lenia jak najszybszych stosunków 
współżycia oraz do zdecydowanego 
uświadomienia narodowego i energi- 
cznej walki w obronie swych  poł- 
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DITA KOLLAMARIAM 
kapitan kontraktowy 5 p. p. Legjonów 

zmarł zdala od ojczystej Gruzji w Wilnie dnia 23 lipca 1932 roku, prze- 

żywszy lat 40. 

Wyprowadzenie zwłok ze Szpitala Wojskowego na Antokolu do 

prawosławnego Soboru Katedralnego przy ul. Św. Anny nastąpi w dn. 

24 b. m. o godz. 16-ej. 

ы Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 25 b. m. 0 g. 

10-€j, poczem o godz. 16-ej odbędzie się pogrzeb na cmentarzu 
wojskowym na Antokolu. 

O tym smutnym obrządku zawiadamiają przyjaciół zmarłego 

Dowódca i Korpus Oficerski 
$ pułku piechoty Legjonów.    

ЗАЫ 

skich narodowych, kuliuralnych i po- 
litycznych praw, należnych jako 
mniejszości przed tymi, kto w złem 
zrozumieniu korzyści i obowiązków 
Narodu Łotewskiego i jego konstytu- 
cji prawa te chciałby pogwałcić. 

Układając plan swej pracy w dzie- 
dzinie gospodarczej Polskie Zjedno- 
czenie Narodowe w Łotwie zmuszone 
jest stwierdzić, że ludność polska w 
Łotwie jest bardzo niezamożna i z 
największym wysiłkiem walczy o 
swój byt. 

Z braku rozwiniętej kooperacji, 
warsztatów pracy,: przy niskim po* 
ziomie kultury gospodarstwa rolnego 
i w twardych warunkach przemysłu 
i rzemieślnietwa — stan obecny lud- 
ności polskiej w Łotwie pod wply- 
wem wciąż rosnącego przesilenia go” 
spodarczego jest poważnie zagrożony. 

Stojąc na stanowisku, że najpręd- 
szy i najbardziej skuteczny: w chwili 
obecnej efekt może dać kooperacja 
naogół, a kooperacja kredytowa w 
szczególności, ułatwiając przetrwanie 
okresu przesilenia, stwarzając nowe 
warsztaty pracy dla bezrobotnej a 
fachowej młodzieży, dając możność 
rozwoju drobnego rzemieślnictwa i 
handlu dla ludności miejskiej i wresz 
cie ulepszając stan kulturalny gospo” 

darstwa rolnego i zdrowotnie oddzia* 
ływując na wszystkie dziedziny ży- 
eia gospodarczego polskiej ludności—- 
Polskie Zjednoczenie Narodowe w 
Łotwie wszechmiernie i najusilniej 
popierać będzie rozwój i wzmocnie- 
nie kooperacji kredytowej. 

Uznając niezwłoczną potrzebę in- 
tensyfikacji i podniesienia kultura? 
nego poziomu gospodarstw rolnych, 
zwłaszcza drobnych, Polskie Zjedno- 
czenie Narodowe najmocniej będzie 
dbało o jak najszerszy wśród ludno- 
ści polskiej rozwój towarzystw i kółek 
rolniczych, o propagandę wiedzy go* 
spodarczej, o założenie i poparcie 
różnego rodzaju spółdzielni i rozwi: 
nie możliwie szerszą akcję w dzie- 
dzinie organizacji i zrzeszenia Pola: 
ków — gospodarzy rolnych, 

Wychodząc z założenia, że w wa: 
runkach obecnych przy rosnącem bez- 
robociu, przy ciężkim i upadającym 
stanie większego przemysłu:i handlu, 
przy uwydatniającej się już nadpro- 
dukcji inteligentnych sił o ogólnem 
wykształceniu — najbardziej ułatwić 
zdobycie warsztatu pracy może jedy- 
nie wykształcenie fachowe, Polskie 
Zjednoczenie Narodowe dołoży wszel- 
kich starań, by uruchomić i udostęp: 
nić dla ludności polskiej możliwie 

Konierencja ottawska. 
OTTAWA. 23.7. (Pat) — Zwraca 

uwagę fakt, że delegaci Wolnego Pań 
stwa Irlandzkiego na konferencję im- 
perjalną postanowili nie brać wczoraj 
udziału w posiedzeniu komitetu, zaj- 
mującego się sprawą handlu między- 

imperjalnego, ponieważ przedmiotem 
dyskusyj była kwestja importu Zjed- 
noczonego Królestwa i obecność dele- 
gatów irlandzkich mogłaby być krępu 

Jacą. 

Kpt. Orliński poleciał po raz drugi do Zurychu. 
Kpt. Bolesław Orliński, który 

przed kilku dniami uległ wypadkowi 
pod Białaczowem w drodze na mee- 
ting lotniczy do Zurychu, nie zanie- 
chał postanowienia wzięcia udziału w 
w tych zawodach i w dniu 21 b. m. wy 
leciał w drogę po raz drugi na apara- 
cie P. 8. Aparat ten zgłoszony był rów 
nież, jako jeden z trzech polskich sa- 
molotów, do zawodów w Zurychu. 

W dniu 22 b. m. o godz. 1l-ej kpt. 
Orliński wystartował z Wiednia w dał 

szą drogę. Kpt. Bajan znajduje się już 
w Zurychu. 

Ponadto przybyli do Zurychu mjr. 
dypl. Bohdan Kwieciński, który z ra- 
mienia Aeroklubu Rzeczypospolitej 
Polskiej weźmie udział w jury, oraz 
dyrektor Państwowych Zakładów Lot 
niczych, inż. Rumbowicz. 

Ofiejalne otwarcie zawodów odby 
ło się w dniu 22 b. m., właściwe kon- 
kurencje zaś zaczną się w dniu 23 b. 
m. rano. 

Samolot Hausnera wyłowiony. 
GENEWA. 23.7. (Pat) — Samolot 

został wpobliżu wysp Azorskich, 
Hausnera „Rose Marie“ wyłowiony 

  

Przełomowe chwile w Niemczech. 
Trybunał Stanu. 

BERLIN. 23.7, (Pat) — W dniu 23 
bm. o godz, 11 rozpoczęła się przed 
Trybunałem Stanu rozprawa ze zgło- 
szonych przez kraje związkowe skarg 
przeciwko rządowi Rzeszy. Dotych- 
czas wpłynęły trzy skargi: rządu pra- 
skiego, bawarskiego i badeńskiego. 
Najdalej idącą jest pierwsza, która 
domaga się wydania tymczasowego za 
rządzenia, zawieszającego w urzędo- 
waniu komisarza w Prusach, aż do 
wydania wyroku. Rozprawa toczy się 
w sali posiedzeń plenarnych. Przewo- 
dnietwo objął prezydent Bumke, któ- 
ry przerwał ostatnio swój urlop. 

Przedstawicielami rządu pruskiego 
są dyrektorzy ministerjalni Bat i 
Brecht oraz prof. Giese. Rząd Rzeszy 
reprezentuje dyrektor w ministerst- 
wie spraw wewnętrznych Rzeszy Gott- 

heiner. Pozatem w imieniu frakeji 
eentrowej w sejmie pruskim występu 
je prof. Peters, a w imieniu frakcji 
socljal-demokratyczneį prof. Heller 
Zainteresowanie rozprawą jest bardzo 
wielkie. 

Wśród publiczności znajduje się 
wielu przedstawicieli prasy niemiec- 
kiej z całej Rzeszy, szereg wybitnych 
przedstawicieli kół politycznych oraz 
sfer prawniczych. 

Według doniesień prasy, bezpo- 
średnio przed rozprawą wpłynęło oś- 
wiadczenie sekretarza stanu w prus- 
kiem ministerstwie spraw wewnętrz- 
nych Abegga, zaprzeczające wersjom, 
iż zapowiadał on aresztowanie rządu 
Rzeszy i że pozostawał w kontakcie z 
komunistami. 

Decyzję odroczono do poniedziałku. 
BERLIN. 23.7. (Pat.) — Na począt 

ku rozprawy przed Trybunałem Sta- 
nu w Lipsku prezydent Trybunału od 
czytał zgłoszoną skargę rządu prus- 
kiego. 

Następnie przystąpiono do obrad 
nad wnioskiem rządu pruskiego o wy 
danie tymezasowego zarządzenia o za 
wieszeniu w czynnościach powołane- 
go przez rząd Rzeszy komisarza rzą” 
dowego w Prusach, W związku z tem 
odczytano szereg dokumentów, stano- 
wiących materjał, na którym sąd ma 
oprzeć swoje orzeczenie, Stwierdzono 
przytem, że rząd Rzeszy nie nadesłał 
żadnych oŚwiadczeń pisemnych w 
sprawie swego stanowiska wobec skar 

gi. Prezydent Trybunału zaznaczył 
wówczas, że ze względu na niemoż- 
ność opracowania w krótkim czasie 
całego materjału, wątpliwe jest, czy 
dzisiejsza rozprawa wystarczy do wy- 
dania orzeczenia i zapowiada ewentu- 
alny dalszy ciąg obrad w poniedziałek 
Temat rozprawy wstępnej prezydent 
ograniczył do kwestji wydania tym- 
czasowego zarządzenia, na co zgodził 
się również przedstawiciel rządu Rze- 
szy. 

* Nastojniie rozwinęła się dalsza dys 
kusja nad kwestją, czy Trybunał jest 
wogóle w mocy wydać tego rodzaju 
tymezasowe zarządzenie. Sprawę tę 
Trybunał rozstrzygnął w sensie pozy” 

tywnym. 
Na tem rozprawę odroczono do po 

niedziałku. Zainteresowanie rozpra- 
wą w małym Lipsku ogromne, Tłumy 
publiczności stoją przed gmachem, 
który obstawiony jest przez policję. 
Na sali obrad prócz dziennikarzy nie- 

mieckich są również korespondenci za 
graniezni. 

BERLIN. 23.7, (Pat) — Przewodni 
«czący Trybunału w Lipsku zapowie- 
dział wydanie orzeczenia w sporze 
między rządem pruskim a Rzeszą na 
peniedziałek. 

Owszem, przybędziemy... ale pod warunkiem... 
BERLIN, 23.7. (Pat) — W'ydarze- 

nia polityczne ostatnich dni miały być 
roztrząsane na zwołanem w piątek 
posiedzeniu parlamentarnej komisji 
kontrolnej, W obradach nie brali u- 
działu narodowi socjaliści i niemiecko 
narodowi. Komisja uchwaliła wezwać 
rząd do wydelegowania swych przed- 
stawicieli na posiedzenie. Kanclerz 

wystosował do prezydenta Loebego 
list z zawiadomieniem, że członkowie 
rządu gotowi są przybyć na posiedze- 
nie komisji, o ile temat dyskusji nie 
będzie wykraczał poza ramy ustawo- 
wo zakreślone. Warunek ten komisja 
odrzuciła. Kanclerz przyrzekł zjawić 
się na posiedzenie, wyznaczone na po 
niedziałek 25 bm. 

Konferencja kancierza Rzeszy 
z brzedstawicielami krajów związkowych. 
BERLIN. 23.7. (Pat) — Konferen- 

cja kanclerza i ministra spraw wewnę 
trznych z przedstawicielami krajów 
związkowych w Sztutgarcie rozpo” 

częła się w sobotę o godzinie 10 rano. 
Obrady toczą się w gmachu rządu 
wirtemberskiego. 

Zaburzenia w Niemczech trwają. 
BERŁIN. 23.VII. (Pat.) Kronika zaburzeń 

politycznych w Berlinie notuje znowu wiel 
ką ilość zajść jakie wydarzyły się uhiegłej 
nocy. W wyniku starć pomiędzy hitlerow- 
cami a Reichsbannerowcami policja prze- 
prowadziła rewizję znajdując u 7 hitlerow 
ców rewolwery większego kalibru. 8 uczest- 
ników bójki aresztowano. Komuniści pobili 
dotkliwie oficera policji. Dwóch napastni 
ków aresztowano. Zatrzymano również agi- 
tatora komunistycznego który nawoływał 
zgromadzonych na ulicznym wiecu do straj 
ku powszechnego. Rozwiązano zgromadzenie 
komunistyczne, w czasie którego komuniści 
wzywali do rcezpcczęcia rewolueji. Policja 
użyła do rozpraszania tłumów pałek gumo- 

  

wych. Zanotowano nadto kilka bójek ulicz 
nych pomiędzy narodowymi socjalistami z 
jednej strony a socjal-demokratami i reichs 
bannerowceami z drugiej przyczem kilka osóh 
Gdniosło rany. Paru spraweów aresztowano. 
De prezydjum policji odstawiono narode- 
wego soejalistę, który groził na uliey prze- 
ciwnikom rewolwerom. Wj ciągu nocy pod- 

pałono znowu szereg słupów z plakatami 
wyborezemi. Sprawców w kilku wypadkach 
nie ujęte. Donoszą © niezwykle ostrem Star 
ciu w Bunzwau. Uftarczka wynikła pomiedzy 
wracającymi z Łigniicy gdzie przemawiał 
Hitler, narodowymi socjalistami a socejal- 
demokratami i reichsbannerowcami. Do bój- 
ki wmieszali się również komuniści. 

większą iłość szkół gospodarczych i 
rzemieślniczych”. 

Obok nader właściwego pokiero- 
wania pracą Zjednoczenia, należy 
stwierdzić poważny rozwój Polskiego 
Towarzystwa Rolniczego, które ogar- 
nia coraz szersze kręgi działalności, 
stając się podwaliną gospodarczej nie- 
zależności mniejszości polskiei w Ło- 
twie. Pozatem Polacy w Łotwie zdo- 
byli się na jeszcze jeden śmiały krok. 

Oto staje się rzeczą realną to, co 
oddawna tkwiło jedynie w mgławi: 
cach projektów i pobożnych zamia“ 
rów. 

W dniu 24 lipca b. r. na I wszech- 
łotewskim zjeździe młodzieży polskiej 
w Dyneburgu ma powstać Zrzeszenie 
Młodzieży Polskiej w Łotwie. 

Fakt ten nabiera tem większego 
znaczenia, że społeczeństwo polskie 
w Łotwie, pierwsze z naszych społe- 
czeństw zorganizowanych w państ- 
wach pogranicznych (mniejszości па 
rodowe) — podejmuje próbę celowego 
zorganizowania i wychowania młode- 
go pokolenia, przyszłych zastępców, 
a więc niejako bierze na sweje barki 
historyczną odpowiedzialność za przy- 
szłość mniejszości polskiej w Łotwie. 

Budowa rozpoczęta zostanie od 
podstaw. Obok steranych życiem, od- 
chodzących już bojowników o ideały 
społeczne — wychowywać się będzie 
w trudzie życia powszedniego zastęp 
młodych. 

Pozostawiając narazie stronę or* 
ganizacyjną przyszłego Związku mło* 
dzieży do sprawozdania z Włalnego 
Zjazdu Organizacyjnego — chciałbym 
pokrótce wskazać, na jakiem tle ideo- 
wem. 'doszło do realizacji tych bądź 
cc bądź odpowiedzialnych zamie- 
rzeń. « 

Dawno, bo już w roku 1925, zro- 
. dziła się myśl zorganizowania mło- 
dzieży polskiej w Łotwie w jedną or- 
ganizację, całość, o charakterze ide- 
owo-wychowawczym.  Zrodziła się 
wśród... samej młodzieży. 

Po raz pierwszy jednak konkretnie 
ujęta została na prywatnej konferen- 
cji w Dyneburgu w kwietniu b. r. 
na którą przybyli przedstawiciele 
młodzieży polskiej prawie ze wszyst 
kich miejscowości Łotwy. Na konfe- 
rencji tej stwierdzono naglącą potrze: 
bę założenia wszechłotewskiej organi- 
zacji młodzieży polskiej oraz tam — 
po raz pierwszy — w referacie ideo- 
wym i następnie w gorącej dyskusja, 
sprecyzowano postulaty, wyrażające 
ustosunkowanie się młodzieży  pol- 
skiej do najbardziej zasadniczych 
przejawów całokształtu życia na Łot- 
wie. 

Postułaty te staną się niewątpli- 
wie podstawą dyskusji na walnym 
zjeździe i o nich — w sprawozdaniu 
ze zjazdu obszerniej pomówimy. 

Narazie życzymy gorąco, aby ten 
nowy etap pracy, zapoczątkowany 
przez Polonję łotewską, przyniósł jak 
najlepszy pożytek dła sprawy  pol- 
skiej poza granicami państwa poł- 
skiego. 

, Oby ten nowy czynnik, który wej: 
dzie na arenę życia — ta zorganizo- 
wana młodzież polska w Łotwie — 
stała się w niedługim czasie nietylko 
budulcem nowej polskości w Łotwie, 
ale też ogniskiem, w którem dokona 
się realizacja wielkiej idei — zbliże- 
nie polsko-łotewskie pod hasłem: 
wolni z wolnymi, równi z równymi. 

M. Miż—Miszyn. 

DYNEBURG. 23.7, (Pat) — W nie- 

dzielę 24 lipca odbędzie się tutaj kon 

gres młodzieży polskiej na Łotwie. 

Zjazd ten zwołano z inicjatywy Pol- 

skiego Zjednoczenia Narodowego w 

Łotwie. Ma on na celu stworzenie je- 

dynej, wspólnej organizacji młodzie- 

ży polskiej w Łotwie. 

Ideą przyszłego związku jest zrze- 

szenie młodzieży oraz praca samowy- 

chowawcza we wszystkich  dziedzi- 

nach kulturalno-oświatowych i spor- 

towych. 

Na kongresie wszystkie ośrodki 

polskie na Łotwie będą reprezentowa 

ne przez delegatów, wybranych przez 

poszczególne zjazdy okręgowe. 

Kongres młodzieży polskiej rozpo” 

cznie się uroczystem nabożeństwem 

w tutejszym kościele,
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Gospodarka płanowa, 

„Gazeta Polska“ piórem p. Ignace- 
go Matuszewskiego b. ministra Skar- 
bu, reagując na žonglowanie w publi- 
cystyce hasłem „gospodarki plano- 
wej', głęboko analizuje to pojęcie i 
dochodzi do następujących  stwier- 
dzeń: 

„..ta gospodarka, którą zwykło się obec- 
mie określać mianem anarchicznej, nie jest 
bezplanowa — ma tylko wiele planów ro- 

bionych jednocześnie i niezałeżnie jeden od 
drugiego. 

„.W gospodarce „anarchicznej* istnieje 
również plan, tylko jest on nieznany, ponie 
waż wytwarzany jest przez liczne i wzajem 
niezależne ośrodki dyspozycji gospodarczej. 

Czemże tedy miałaby być „gospodarka 
planowa”, aby ją można nazwać istotnie pla 
nową? Odwraca ona tezę: nie z poszczegól- 
nych, odrębnie pobieranych decyzyj ma wy- 
rastać jakaś nieznana całość, — lecz ze zna 

nej przemyślanej całości mają się rodzić po- 
szczególne plany. Nie indukcja. lecz deduk 
cja. Nie od dołu do gódy, lecz od góry ku 
dołowi. Innemi słowy chodzi o to, aby istniał 
jeden ośrodek decyzji gospodarczej, zamiast 
dziś istniejących wielu ośrodków dyspozycji 
gospodarczych. 

„.Państwo od wieków poprzez swój ustrój 
prawny, cła, system podatkowy, politykę fi- 
nansową, ingeruje bardzo głęboko, stwarza 
jąc te, czy inne warunki dla układania pla- 
nów przez poszczególne ośrodki dyspozycji 
gospodarczej. Lecz póki tych ośrodków jest 
więcej niż jeden dopóty gospodarki planowej 
niema, 

„Gospodarka planowa* — w ostatecznym 
rezultacie, wszystko jedno w jakiej formie, 
musi być monopołem środków produkcji, 
monopolem wymłany (towarów i pracy), 
monopolem kapitalizacji 

Nie oznacza to oczywiście, że ustrój pań- 
stwa o „gospodarce planowej* miałby być 
ustrojem komunistycznym. Bynajmniej. Ale 
i ustrój państwa sowieckiego nie jest bynaj 
mniej ustrojem komunistycznym. 

„.Rosja mimo że wystrzelała burżuazję, 
jest państwem „burżuazyjnem*, gdyż jest 
państwem kapitalizującem przymusowo „nad 
wartošė“. To też jest głupim wybiegiem pole- 
micznym zarzucanie zwolennikom gospodar- 
ki planowej „bolszewizmu*. Mogą to dosko- 
nale być nacjonaliści i patrjoci. Ale jeśli 
są konsekwentnymi zwolennikami „gospodar 
ki planowej”, muszą być zwolennikami upań 
stwowienia wytwórczości, upaństwowienia 
wymiany, upaństwowienia kapitalizacji. Mu 
szą zatem być zwolennikami przymusu, jako 

ultima ratio ludzkich czynności gospodar 
czych.* 

  

Hr. Gravina i dr. Ziehm. 

Kolejną korespondencję z Gdańska 
poświęca p. Kazimierz Pruszyński 
trzem wizytom: u Wysokiego Komi- 
sarza L. N. hr. Graviny, Komisarza 
Gen. Rzplitej dr. Papće i Prezydenta 
Senatu dr. Ziehma. Znajdujemy w 
niej następujące charakterystyki: 

Hr. Gravina: 
„Spodziewałem się tu zastać człowieka z 

nad morza Śródziemnego, człowieka tej wiel 
kiej rasy, która stworzyła Imperjum Roma 
num i miała sobie za misję panowanie odleg 
łym narodom. Chyba się pomyliłem. Jasny 
typ hr. Graviny przywodzi na myśl raczej lu- 
dzi z nad Bałtyku, ludzi „tutejszych“. 

Ale jest jeszcze i coś innego w tym człowie 
ku: jest to trochę typ kosmopolitycznego ary- 
stokraty. Rasy kiedyś silnej, ale zmęczonej, 
tej rasy, która bardzo potrzebuje spokoju i tej 
która wierzy, że będzie spokój. I tej, która 
dla spokoju — ustępuje. 

Zresztą — czy ten człowiek nie jest raso- 
wo daleki tym problemom, o które się tutaj 

walczy? Może jest im daleki, daleki właśnie 
tak samo, jak daleki był niegdyś namiestnik 
cesarski, Pontius Pilatus „wewnętrznym spo- 
rom“ judaizmu“? 

Dr. Ziehm: 
„to prawy charakter, to nawet duža inte- 

ligencja ale inteligencja rozwinięta pod 
wpływem bardzo uczuciówej psychiki. Są nie 
jako komórki w tym mózgu, które z3marly. 
Są takie, które przerosły siebie. Są rzeczy, 
które ten człowiek ogląda przez okulary, są 
i takie, które ogląda przez okulary z czar- 
nego pluszu“. 

  

Jak to nazwač? 

Tytulik i artykulik z II. K. Codz. 
Z biura huty szklanej „Ožarėw“ w War- 

szawie nadeslano nam — jako swoiste „curi- 
osum“ — oryginalną kartę pocztową, którą 

do tej firmy wysłała pod datą 16. VII. 1932 ro 

LEON WSOŁŁEJKO. 

ku fabryka wody sodowej: 
w Zakopanem. 

Kartka jest w całości zredagowana w ję- 

zyku niemieckim. Również i w napisie firmo- 
wym widnieje na karcie pocztowej dwujęzy- 
czność: „fabryka wody sodowej Sodawas- 
ser — Fabrik* * 

Na taką czelność pozwalają sobie jeszcze 
w r. 1932 jacyś sklepikarze, żyjący naszym 
chlebem, ale nie uznający języka połskiego! 
Czy ów p. „Ludwig* Lakner sądził, że mu na 
tę niemiecką epistołę — odpowie wogóle pol- 
ska firma? 

Tak. Firmy polskie słyną z te- 
go, że nie zawsze raczą odpowiedzieć 
nawet na list napisany najpiękniejszą 
polszczyzną. 

Właściciel „Sodawasser-Fabrik* 
doczekawszy się takiej handlowej „ko 
respondencji otwartej zwróci się, nie 
wątpliwie, z zamówieniem do huty w 
Berlinie. Tym razem list napisze po 
polsku i towar otrzyma. 
AEL ROWIE T T DST 

Pan Prezydent Rzplitej 
na uroczystościach 15-lecia 

bitwy pod Krechowcami. 

WARSZAWA. 23.7. (Pat) — Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
sobotę o godz. 12 ministra Zawadz- 
kiego. O godz. 1 P. Prezydent w towa” 
rzystwie szefa gabinetu wojskowego 
płk. Głogowskiego, szefa kancelarji 
cywilnej dr. Hełczyńskiego, radcy Mo- 
Ścickiego oraz adjutantów odjechał 
przez Ostrów-Komorowo do Augusto- 
wa i Suwałk. W Ostrowie-Komorowie 
weźmie P. Prezydent udział w święcie 
szkoły podchorążych, poczem uda się 
do Augustowa, gdzie odbędą się uro- 
czystości 15-lecia bitwy pod Krechow 
cami. 

Min. Hubicki I wicemin. Pie- 
strzyński na inspekcji 

w Druskienikach. 

Minister pracy i opieki społecznej, 
dr. Hubicki, w towarzystwie wicemi- 
nistra: dr. Piestrzyńskiego, bawił w 
Druskienikach, gdzie przeprowadził 
inspekcję Państwowego Zakładu Zdro 
jowego. 
Następnie pp. ministrowie odbyli in- 

spekcję wykończanego obecnie zakła 
du dla alkoholików i narkomanów w 
Świacku Wołłowiczowskim pod Grod 
nem, 

Ludwik Lakner 

  

  

„Urłop ministra Zaleskiego. 

Dowiadujemy się. że minister Za- 
leski udał się z Paryża do Karlowych 
Varów na kilkotygodniowy uriop ku- 
racyjny. 

Wszędzie ręka Moskwy. 
BRUKSELA, 23. 7, (Pat). — Pisma poda- 

ja, iż ręka Moskwy w strajku i zaburzeniach 
jakie tu miały miejsce, jest wyraźna. W or- 
ganie oficjalnym Kominternu „Międzynaro- 
dówka Komunistyczna* z dnia 15 kwietnia 
r. b, jest rozkaz, wydany belgijskiej partji 
komunistycznej, ażeby organizowała swe si- 
ły i rozpoczęła akcję strajkową w fabry- 
kach belgijskich. 

BRUKSELA, 23. 7. (Pat). — Policja bel- 
* gijska, dokonując aresztowań wśród agita- 

torów i działaczy komunistycznych, natknęła 
się na dokumenty, dowodzące, iż w Belgji 
na dzień 1.VIH były przygotowywane wiel 
kie manifestacje komunistyczne. Minifesta- 
cje miały być bardziej burzliwe, niż te. któ 
re ostatnio miały miejsce w zagłębiach gór- 
niczych. 

;., Częściowe zakończenie 
strajku w Belgji. 

BRUKSELA. 23.VII. (Pat.) Strajk tylko 
częściowo został zakończony. Dzienniki po- 
dają, iż nie można się liczyć z przystąpie- 
niem do pracy przed 26 lipca. W; związku 
z ustępstwami rządu i dyrekcyj kopalń żą- 
dania robotników w niektórych miejscowo 
ściach stają się coraz większe. 

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Wieś i miasto". 

Stary Jurka miał dwóch synów: 
Władziuka i Antuka. Chłopcy byli 
dorodne i żenić się gwałtem chcieli 
ale ojciec sprzeciw haniebny robił i 
prubował im tłumaczyć, co oni jesz- 
cze młodzieńkie i taka głupstwa zaw- 
dy zrobić pośpiejo. Ale tymczasem 
kużdy z synków w sekrecie wielka ko 
chania w wiosce miał i w kużda nie- 
dziela gaścincy z miasteczka nosił, a 
obydwych ich wielka markotność 
brała co ojciec żenić sie nie pozwala, 
bo oni, słysza, jeszcze durne i biez 
bab mogo ojcu w gospodarce poma- 
gać. Czuli chłopcy co stary za nie- 
posłuszenstwa kijem wyłatoszyć po 
trafi i poczeli przemyśliwać co: naj 
lepiej będzi do miasta na obowiązek 
iść — bo tam i panienków fajnych 
szmat obaczyć można i słoboda oku- 
ratna mieć. Medytowali tak cała wiu- 
sna aż raz, na jednej wieczorynce po” 
jawił sie taki chłopczak, co w mieście 
na obowiązku służył i — od tej pory 
u Władki i Antuka zawszystkim w 
„głowie przewróciło sie. Chłopczak ten 
nazywał sie Pietruk i nietyko famie- 
lja aliganska nosił, ale i sam widok 
Pietruka — był aliganski. Perkalowa 
koszula w sinie kraty, kamizelka na 
sześć guzików i bliszczący długi hal- 
sztuk świadczyli okuratnie, co Pietruk 
jest bogacz i piniędzy pełna kieszeń 
ma. A jeżeliby chto obaczył jego spo- 
dni na kant postawione, hamburskie 
kamaszy i marynarka z okrągłymi 
połami — obowiązkowie musiałby za- 
dziwić sie tak jak dziwowali sie wszy- 
stkie chłopcy i dziewczęta na tej wie- 
czorynce. Nicht nie poturał co Piet- 

ruk smarkał nos do garści i gęba ka- 
peluszem wycierał, nicht nie czuł co 
u Pietruka miejsc zegarka przywią 
zany był do dywizki ogromniasty scy- 
zoryk—ale wszystkie patrzali na jego 
jak na panieza co wielka odukacja 
ma i fanaberja okuratna stroi. A 
„panicz* tymczasem rozwalił się na 
ławie i taka gawęda prowadził: „Ot, 
mówił, żeb wy kapeczka rozumu mie' 
li, tak i wy mogliby jak panowie żyć! 
A tak — ciż tu u was żyćcia???! Ro- 
bicie cały rok —a na wiusna chleba 
niema! Samodziałki jakieści i chodaki 
7 onuczami na nogach noszo a dziew- 
czyna jeśli perkałowa spodnica nało- 
ży, tak już jej zdaji sie co ona gra- 
finia zrobiwszy sie. U nas, w mieście, 
kużda baba jedwabne ponczochi ma 
i bliszczące buty nosi a kapelusza, 
patrzaj i na noc nie zdymuji żeb, 
znaczy sie, fason legularny mieć, Tak 
samo jeśli chto, naprzykład, handlem 
zajmuji sie i zwoszczyka zajęcia ma! 
—Nijakiej roboty robić nie przycho- 
dzi sie i tyko patrzysz jak ludzi tobie 
piniędzy nioso! Założywszy konia do 
fajetonu, napuścisz duchu. do gume- 
lastycznych kołów, odzienisz palita z 
bliszczącymi guzikami i hojda sie na 
kozłach na wszystkie strony — a gu- 
melastyka ciebie. wiatrem niesi i jak 
dzieciuka kołyszy. Ot żyćcia! Przy- 
jechawszy na postój, zaśnisz sobie o- 
kuratnie — póki ciebie jaki pasażyr 
nie rozbudzi — a ty wyciągniesz sie, 
ziewnisz i pyta sie: „a częgo*? A on 
i mówi: „tam i tam chcem jechać. 
Wiele płacić przydzi sie*? A ty za- 
śmieji sie tyko i odpowiesz: „Ot, sia- 

  

   

R UB J ER w EE OESŃ 5 KE 

Z KONFERENCJI ROZBROJENIOWEJ. 
Przemówienie delegata Polski 

gen. Burhardt-Bukackiego. 
GENEWIA, 23. 7. (Pat). — W, debacie 

nad rezolucją, mającą zamknąć pierwszą 
fazę konferencji rozbrojeniowej, delegat Pol 
ski gen. Burhardt—Bukacki wygłosił przemó 
wienie następujące: 

Delegacja polska głosować będzie za rezo 
łucją mimo że niektóre jej części niezupeł- 
nie ją zadawalniają nawet w obecnem stad 
jum naszych prac. Pozwalamy sobie podkre- 
Ślić że rezolucja obejmuje dość szczegółowy 
obszerny program prac. Trzeba się spodzie 
wać że w drugim etapie konferencji dojdzie 
my do wypracowania bardziej sprecyzowa- 
nych formuł, które w szczególności podkre- 
ślają ścisłą współzależność problemu rozbro- 
jenia i problemu bezpieczeństwa. — Musimy 
zharmonizować nasze wysiłki z art. 8 paktu 
Ligi Narodów — bazą naszych prac. Nie 
ukrywamy naszego rozczarowania. że pewne 
strony problemu rozbrojenia nie zostały do- 
statecznie przestudjowane, mimo ich spec- 
jalnej doniosłości. Trudności, na które natra 
fił komitet stanów liczebnych, uniemożliwiły 
wypracowanie dokładnych formuł, co nale- 
ży rozumieć pod siłami zbrojnemi państwa. 
To też spodziewamy się, że komitet stanów 
liczebnych otrzyma od prezydjum instrukcje 
dość zdecydowane i kategoryczne, aby mógł 
z pożytkiem pracować w interesie pokoju i 
sprawiedliwości międzynarodowej. 

Mój kraj z prawdziwą satysiakcją przy- 
łączył się do tak doniosłej deklaracji 8 
państw w sprawie lotnictwa bombardującego. 
Od samego początku kraj mój zajął w komi 
sji lotniczej bardzo jasne stanowisko w tej 
sprawie. Pragniemy, aby przyszłe zobowią- 
zania w tej dziedzinie nie pozostawiły żadnej 
możliwości przekroczenia zakazów bombar 
dowania powietrznego, przez przystosowanie 
do celów wojskowych lotnictwa cywilnego, 
którego rozwój przybiera w niektórych kra- 
jach tak poważne rozmiary. Wielkie zagad 
nienie lotnictwa cywilnego, dla którego nie 
bezpieczeństwo wciągnięcia do wojny lotni 

czej nie zostanie nigdy wyeliminowane, nie 
zostało przez komisję lotniczą nawet poru 
szone, Moja delegacja nie przestanie doma- 
gać się całkowitego rozwiązania tego prob- 
lemu. 

Rozdział, dotyczący rozbrojenia morskie 
go, rozpatrywany w świetle tak jasnych ko 
mentarzy naszego sprawozdawcy, daje nam 
możliwość przedstawienia w czasie drugiej 
fazy naszych prac naszego programu mor- 
skiego. Program ten ogranicza się ściśle do 
potrzeb obrony naszego wybrzeża i naszego 
handlu, obierającego w coraz większym sto- 
pniu drogę morską. 

Rezultaty osiągnięte przez komitet broni 
chemicznej i bakterjologicznej, a zarejestro 
wane przez rezolucję, są w wysokim stop- 
niu zadawalniające i idą w niektórych pun- 
ktach dalej, aniżeli protokół z roku 1925, 
do którego Polska od początku przystąpiła. 
Mamy nadzieję, że komitet ten będzie od po 
czątku kontynuował swe prace. Postanowie- 
nia te odpowiadają eałkowicie doktrynie, wy 
suwanej stale przez delegację polską, zarów 
no w komisji przygotowawczej, jak i nt sa 
mej konferencji. 

Robiąc przegląd rezultatów naszych prac, 
nie mogę powstrzymać się od poruszenia 
sprawy, która została wysunięta przez moją 
delegację od początku konfereneji — spra 

wy rozbrojenia moralnego. — Komitet, spec 
jalnie utworzony dla tego zagadnienia, któ- 
ry w dużej mierze inspirował się z inieja- 
tywy polskiej osiągnął już pokaźne rezulta 
ty. Mamy nadzieję, że w swej drugiej fazie 
nasza konferencja dojdzie do układu który 
6znaczać będzie poważny postęp w tej dzie 
dzinie. 

Moja delagcja będzie głosowała — jak 
już zaznaczaliśmy za całością rezołucji któ 
ra jestem przekonany, stanowić będzie pod 
stawę przyszłych wysiłków, których nie prze 
staniemy dokonywać w interesie pokoju i 
bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Składanie dalszych deklaracyj i głosowanie 
za rezolucją końcową. 

GENEWA. 23.7. (Pat) — Na sobot 
niem posiedzeniu komisji głównej 
konferencji rozbrojeniowej składano 
dalsze deklaracje co do całokształtu 
rezolucji końcowej. 

W głosowaniu 41 delegacyj opo- 
wiedzialy sie ze rezolucją, przeciwko 
tylko 2, a mianowicie sowiecka i nie- 
miecka. 8 delegacyj, w tej liczbie Af- 

ganistan, Albanja, Austrja, Bułgarja, 
'Tureja, Węgry i Włochy wstrzymały 
się od głosowania, Przedstawiciel 
Chin zaznaczył, że wprawdzie aprobu 
je rezolucję, ale dopóki konflikt ja- 
pońsko-chiński nie jest załatwiony, 
Chiny nie mogą wziąć na siebie żad- 
nych zobowiązań. 

‹ 

Trešč rezolucji. — Zamkniecie posiedzenia. 
GENEWA, 23.7. (Pat) — Rezolucja 

przyjęta przez komisję główną zawie- 
ra między innemi zalecenie przedłu- 
żenia o 4 miesiące rozejmu zbrojeń. 
Ponieważ dla wydania tego zalecenia 
konieczna jest decyzja konferencji, 
zwołana ona została zaraz po posiedze 
niu komisji głównej. Uchwała zalece- 
nia przedłużenia rozejmu zapadła je- 

dnomyślnie. 
Po krótkich przemówieniach Her- 

riota, Simona i Gibsona, którzy dzię- 
kowali przewodniczącemu, sprawoz- 
dawey i sekretarjatowi, oraz po odpo- 
wiedziach Hendersona i Drummonda 
posiedzenie zostało zamknięte. Dalsze 
prace komisji głównej podjęte zosta- 
ną dn. 21 września, 

Odroczenie konferencji do początku roku 1933. 
GENEWA. 23.7. (Pat) — Obrady 

roczone do początku roku 1933. 
konferencji rozbrojeniowej zostały od 

  

Na wolności. 
BERLIN. 23.VII. (Pat.) Aresztowani wczo 

raj na zlecenie komendanja wojskowego by- 
ły prezydent policji berlińskiej oraz Carls- 
bergh zostali w godzinach wieczornych wy- 
puszczeni na wolność. Wi komunikacie urzę 
dowym wyjaśniono, że aresztowanie komen 
danta policji oraz mjr. Enkego i Carłs- 
bergha nastąpiło naskutek doniesienia, iż 
wszyscy trzej biorą udział w akcji niele-    

   
  

  

daj — do sądu nie pójdzim!* A on 
dureń i siada, Nie czuji, zaraza, co 
do sądu daleko a jak tyko już do 
fajetonu wsiad — to tyle piniędzy 
zapłaci wiele ty powiesz. A jeśli bę- 
dzi targować sie to i biczem spalen- 
tować możno. Najlepiej, dlatego, jeśli 
dyszcz leji! Siedzisz ty sobie, palery- 
no zakrywszy sie, i widzisz jak ciebie 
jakaści fastryga, zmokszy, zagabuji. 
A ty, niby to zamyśliwszy sie i nie 
poturasz co ona gada. Tyko — jak ce- 
na okuratna wyspiewa, kiwnisz na 
jo palcem, weźmisz do budy, podwie- 
zisz kapeczka i bierzysz piniędzy wie 
le tyko chcesz! Ot jak w mieści ludzi 
żyjo! 

Tak samo jeśli, naprzykład, stró- 
żem komu być przychodzi sie. Czegoż 
jemu nie staji? Kwatęra ma, pensja 
ma, elekstryka cały dzień u jego pali 
sie — a jeśli w nocy chto do bramy 
zadzwoni, to póty furtki nie odklu- 
czaj póki kwateraniec naczysto za 
bramo nie zakoleji, a tu, patrzaj, jesz- 
cze i chabora za odkluczenia tobie 
należy sie, — bo teraz taka prawa 
wyszła: co dochody na kużdym miej: 
scu muszo być, żeb ty nawet i biez 
roboty chodził! Ulica — dyszcz poleji, 
wiatr zamieci a ciebie nikomu nie 
pozwolono nazywać „stróżem ale 
„pan dozorca“ — znakim tego co nie 
na to ty jestasz najęty coby cudzej 
chaty pilnować ale na to coby dozór 
mieć ci kwaterancy dobrze swoich 
trantów pilnujo!* Taka mowa mówił 
Pietruk a cała kumpanja gęby z cie- 
kawości rozdziawiła i dziwowała sie 
haniebnie co w mieście tak łetko lu- 
dziom żyji sie. 

Antuk szturchnoł w bok Władziu- 
ka i szepnoł: „Ci słyszysz”? „Słysza!* 
odpowiedział Władziuk i poczeli oby- 
dwa zbierać sie do chaty. Odwitawszy 
sie z cało kumpanjo wyszli na gości- 
niec a po drodze taka postanowlenia 

  

gałnej, mającej na celu restaurowanie ko 
mendanta policji na jego dotychczasowem 
stanowisku. Śledztwo urzędowe nie potwier 
dziło tych podejrzeń co do Heimannsberga 
i Carlsbergha, natomiast przeciw mjr. En- 
kemu, który zatrzymany został w areszcie 
Śledczym, wdrożone będzie postępowanie 
karno-sądowe. 

wzieli: co na zima obowiązkowie na 
żyćcia do miasta pójdo i tyko odgad- 
nąć jeszcze nie mogo: chtóry z ich 
będzi zwoszczykiem — a chtóry stró- 
żem?!!! 

Stary Jurka czuł co synkowie do 
miasta uciekać chco — ale przyczaił 
sie co nic ob tym interesie nie wi 
'Nie chciał ich z ojcowizny wypuśc 
i znakim tego, i w robocie im fol- 
gował, i nawet żenić sie pozwalał. 
Ale już było po czasie. Synkowie cze- 
kali tyko jesieni a na Wszystkie Świę- 
ty, przy stole, przy śniadani i poczeła 
sie u ich z ojcem gawęda. Władziuk 
obtarszy rękawo gęba, poczoł ojcu 
tłumaczyć co już i kartofla skopana 
i żyta wymłócona i, znakim tego, w 
chacie roboty niema. — Tak ot, przyj: 
dzi sie do miasta na zarobotek iść— 
bo tam, słysza, i przeżyć możno oku- 
ratnie i piniędzy na wiusna przyza- 
pasić. Trzeba tyko gospodarka na 
trzy części podzielić i ichna część im 
dać a oni już tak swojo częścio po- 
kierujo coby jej nietyko nie zgłumić 
ale i wielka pożyteczność mieć. Jedno- 
siela niechaj u ojca tymczasem zosta- 
ni sie — ale krowy, owcy i świni — 
kużdy zabiera sobie i niechaj tak imi 
włada żeb, wyjechawszy do miasta, 
mog choćby cała remizja kupić abo 
w kamienicy „panem dozorco* być! 
Posłyszawszy taka mowa, — stary 
Jurka nic nie powiedział — tyko na 
drugi dzień zebrał sąsiadów, poprosił 
RA i cała gospodarka podzielił. 

Koni Było tyko dwa i z tej przyczyny 
Jurka tymczasem przy sobie ich zo- 
stawił ale bydła podzielił tak co i 
Władziuk i Antuk dostali po dwie 
krowy, po parze owieczek i po kilko 
świń. Radowali sie oni niewidanie co 
kużdy z ich już gospodarzem okurat- 
nym zrobił sie i swoja obejścia ma 
ale nie długo trzymała sie ta radość, 
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Kurator masy upadłościowej 
Wileńsk. T-wa Handlowo-Zastawow. (Lombard) 

Wilno, Biskupia 4 
na zasadzie artykułu 43| ustawy postępowania handlowego wzywa 
wszystkiah wierzycieli, którzy zarejestrowali swoje pretensje, do sta- 
wienia się na ogólne zebranie wierzycieli w dniu || sierpnia r. b. 
o godz 17-е) do sali Nr. 4 Sądu Okręgowego w Wilnie w celu wy- 
boru kuratorów i ustanowienia Zarządu masy konkursowej. 

(— Jan Wiścicki 
Adwokat i Kurator masy upadłościowej 
Wileńsk. T-wa Handl.-Zastaw. w Wilnie. 

Precz z traktatem wersalskimi... 
To jest hasłem agitacji przedwyborczej w Niemczech. 
LIPSK. 23.7. (Pat) — Nie przebiera- 

jąca w środkach i metodach agitacja 
przedwyborcza zawrzała na całej li- 
nji. Wszystkie stronnictwa polityczne, 
począwszy od komunistów, poprzez 
socjal-demokrację i centrum do skraj- 
nej prawicy, nawzajem prześcigają 
się w gwałtownych napaściach na tra- 
ktat wersalski i „niemożliwe graniee*, 

Przywódcy zgodnym chórem wzy 
wają społeczeństwo do zdecydowanej, 
nieustępliwej walki o realizację wszy- 
stkich „życiowych*. postulatów rewi- 
zjonistycznych. Rychlej czy później 
— głoszą oni — musi paść korytarz 
polski, stanowiący zarzewie przyszłej 
wojny światowej. 

Nie podlegające żadnej wątpliwości 
zwycięstwo idei narodowo-niepodle- 
głościowej w wyborach do parlamen- 
tu najdalej w sierpniu b. r. przynieść 
musi rozwiązanie drastycznych i go- 
dzących w narodowe uczucia Niemiee 
problemów międzynarodowych, wy- 
pływających z dyktanda wersalskie- 
g0, które zdaniem niemieeko-narodo- 
wych kół jest największą hańbą hi- 
storji współczesnej, 

Hasło naczelne przyszłego rządu 
narodowego — to bezwzględna rewi- 
zja traktatu wersalskiego, wprowadze 
nie w Niemczech powszechnego obo- 
wiązku służby wojskowej i zmycie 
winy za wybuch wojny. 

irlandja zakupuje węgiel polski. 
LONDYN. 23.7 (Pat) — W związku 

z wojną celną pomiędzy Irlandją a 
Anglją „Morning Post* ogłasza depe- 
szę ze Stokholmu, że jeden z londyń- 
skich maklerów okrętowych zwrócił 

Echa incydentu 

się do firmy żeglugowej w Małmó, aby 
przygotowała szereg statków o pojem 
ności do 2 tysięcy tonn każdy, celem 
przewiezienia węgla polskiego z Gdań 
ska do Irlandji. 

па posiedzeniu 
Unji Miedzyparlamentarneį. 

GENEWIA. 23. VII. (Pat.) Na posiedzeniu 
Unji Międzyparlamentarnej przewodniczący 
Carton de Viart złożył deklarację w spra- 
wie wezorajszych incydentów. Przewodni- 
czący oświadczył, że zaznapomiwszy się ze 
stenogramem posiedzenia prezydjum stwier 
dziło iż słowa wypowiedziane przez Renau- 
dela mogłyby być uważane przez delegację 
włoską za obraźliwe. Prezydjum usiłowało 
załatwić ineydent i skomunikowało się z 
Renauldem, jak również z delegacją wło 
ską. Naskutek tego Renaudel wyraził goto- 
weść uznania, że słowa, wypowiedziane ohu- 
stronnie w tumulcie, nie powinny figurować 
w protokóle posiedzenia i że mają być uwa- 
żŻane za niebyłe. Jednakże delegacja włoska 
oświadczyła, że nie może się zadowolić tego 
rodzaju wyjaśnieniem i domaga się prze- 

Latem tak jak nigdy... 
Latem tak jak nigdy.. wymaga skóra 

szczególnie troskliwej pielęgnacji. Wydzie- 
lający się pod wpływem słońca i upału pot 
zmięszany z kurzem jest dla naskórka twa- 
rzy o tyle niebezpieczny, że zatyka pory, co 
powoduje powstanie wągrów, piegów, liszaji 
i inych nieczystości cery. Zaradzić temu jest 
łatwo: należy codzienie używać niezrówane 
mydło i krem Herba, jedynie te bowiem pre- 
paraty zawierają tak skutecznie działające 
ekstrakty ziół leczniczych. Mydło Herba szyb 
ko i niezawodnie usuwa wszlkie nieczystości 
cery, jest ono specjalnie spreparowane dla 
wrażliwego naskórka twarzy. Krem Herba 
zaś stanowi idealne uzupełnienie tej pielęg- 
nacji: odświeża i udelikatnia cerę, tworząc 
trwały podkład pod puder na cały dzień. Do 
nabycia w drogerjach i perfumerjach już od 

"zł. 0,90. 

PRZESYŁKI оо ROSJI 
Jedynie irm „„PRESTO* —Warszawa, Fredry 10, tel. 70740, P.K.0. 5470 

posiada koncesję na wysyłkę paczek żywnościowych z Polski do Rosji bezpośrednio. 
GWARANTUJEMY DOSTARCZENIE PACZEK. En 

UWAGA: Wszelkie inne firmy ogłaszające bezpośrednie przesyłanie paczek z Polski do Rosji wprowadz. w błąd publiczność 

  

bo pora szedła za poro — aż przyszed 
nareście i targowy dzień. Tego dnia 
synkowie, wsławszy na raneczku, od- 
witali sie pieknie z ojcem. zabrali 
swoje świni, krowy i owcy i — po- 
pędzili do miasta żeb piniędzy na mia- 
stowa żyćcia mieć i letko pracując 
jak panowie żyć! Stary Jurka świę- 
tym krzyżem ich żegnał i łzy rękawo 
wycierał i w chacie zostać sie nama* 
wiał ale synkom stała przed oczami 
Pietrukowa gawęda i już nie nie mo- 
gło ich zatrzymać na ojcowskiej roli. 
Wyszed Jurka za imi, stanoł na goś- 
cincu i patrzał tak długo, jak długo 
kurzyła sie chmura piasku i pyłu, co 
leciał z pod kopyt kilkunastu sztuk 
żywioły... 

Na targu w mieście był ruch nie- 
widany. Wypasione, z czerwonemi gę- 
bami zarębaczy chodzili po rynku, 
tykali palcami na te żywioły co byli 
im spodobawszy sie a już fachtory 
i przekupniki prowadzili targ i ga- 
węda. Żydzi kręcili sie kole bydła, 
ciągali za ogony, wstawywali pałki 
do gęby i patrzali na języki. Kłócili 
sie i krzyczeli tak haniebnie co kuž- 
demu zdawało sie co już zara roz- 
poczni sie bitwa legularna ale rap- 
townie zrobiła sie cichość i zgoda a 
targowana krowka stała biez kupca 
aż do wieczora, póki chłop, obaczyw- 
szy co i grosza więcej za jo nie wež- 
mi, odwiązywał postronek od stłupa 
i przedawał za tyle, wiele jemu siu- 
lili *). 

Władziuk z Antukim do południa 
przedali wszystko i poczeli mrugać 
jeden do drugiego — żeb gdzie taka 
miejsca naleść, coby od ludziow po- 
chowawszy sie możno było piniędzy 
porachować. Wysuneli sie cichaczem 
z rynku i wskoczyli do bramy. Obej- 

*) proponowali. 

   
   

         

prosin. Wi tych warunkach nie pozostało 
mi nie innego—oświadczył przewodniczący—- 
jak utrzymać incydent w świetle regulami- 
nu, który udziela przewodniczącemu jedynie 
prawa przywoływania do porządku dzien- 
nego mówcy, odbiegającego od tematu. Po- 
nieważ zaś Renaudel interwenjował w dysku- 
sji, nie mając głosu i w słowach, które 
niektórzy jego koledzy mogli uważać za ob 
raźliwe, musiałem przywołać go do porząd- 
ku. Nasfępnie przewodniczący tłumaczył, 
dlaczego obrady kongresu Unji Międzypar- 

lamentarnej przeniesiono z gmachu Ligi 
Narodów do innej sali. Chodziło o to aby 
Liga niebyła narażona na skutki nieporo 
zumień i aby nie wmieszano jej w sprawe, 
z którą nie nie ma wspólnego. Po krótkiej 
deklaracji Renaudela konferencja przeszła 
do porządku dziennego, pważając incydent 
za zlikwidowany. Opinji tej nie podzieliła 
delegacja włoska, która na posiedzenie nie 
przybyła i uchyliła się tymczasem od udziału 
w obradach. 

Dr. M. Girszowicz 
przeprowadził się na 

ul. Jakóba Jasińskiego 6, tel. 7-21 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—3 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

rzawszy sie nawkoło i widząc co ni- 

kogo niema, wyciągneli z zanadry pa- 
pierki i dawaj jeden do drugiego do- 
kladač. Wladziuk liczył swoje. Antuk 
swoje i byliby moży porachowawszy 
—ale — jak na bieda — posłyszeli 
co na dziedzincu chtości kaszla i no- 
'gomi szurgoczy. Pochowali pierunem 
piniędzy i zejrzeli co prosto na ich 
leci ogromniasty dziad z miotło w 
ręcach i krzyczy: „A wy co tu robi- 
cie, żeb wy na rojsty? Widziałasz!!! 
Paszkudzić mnie tu przyszli? Musi 
wam drugiej miejscy niema! Won 
stąd — żeb was i duchu nie było!!! 

I lapnoł Władziuku po czapce. 

Antuk skoczył na ulica za im po- 
leciał i Władziuk — ale piniędzy byti 
nie liczone. Staneli na ulicy i nie wie- 
dzo co począć. Chcieli już do zajazdu 
iść i jakakolwiek kwatera na nocleg 
mając, ale okurat w ta pora na piek- 
nym koniku podjechał Pietruk — a 
obaczywszy znajomych, co stali zbie- 
dziwszy sie jak stłupy, — zeskoczył 
z kozłow i poczoł odwitania stroić. 
Władziuk pierszy poznał Pietruka i 
dawaj z im całować sie, ale Pietruk 
nie marudził i, odwitawszy sie z An- 
tukim, rozpytywał sie: co oni tu ro- 
bio i znakim czego taka markotność 
ich chwyciła? Chłopcy, oglądając sie 
na wszystkie strony, w wielkim sekre 
cie, poczeli tłumaczyć co cała żywioła 
swoja już przedali i szmat piniędzy 
ze sobo majo, — tyko nie mogo takiej 
miejscy naleść — coby w spokojności 
porachować możno było. A Pietruk 
roześmiał się na taka mowa i prawi: 
„Ot tobie masz, — takiej głupstwy 
naleść nie potrafio?! Ja wiem taka 
miejsca. Siadajcie — to zawioza““ 
Antuk popatrzył na Władziuka, Wła- 
dziuk na Antuka a, późniejszo poro, 
siądli obydwa do fajetonu i poje” 
chali...
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Nowa Wiiejka. 

20.000 dolarów. 

Czy zgubił względnie znalazł kto w N. 
Wilejce tak olbrzymią kwotę? — Niestety 
nie! — Ale stosunkowo wiele publiczności 
Pośpieszyło do sali Ogniska Kolejowego na 
Rewję pod tak szymnym tytułem. 

Być może, że w Wilnie dano rzeczywiście 
Tewję, lecz na prowincję wyjechała chyba tyl 

ko „Rewjetka*. Zespół bowiem cały składał 
Się aż z 5 osób. Treść rewji, nie zawsze rew 

jowa, banalna, lekka, trywialna, miejscami 
prawie że niesmaczna, co odczuło się tem 

bardziej, że publiczność składała się w prze 
ważnej liczbie z młodzieży, która czem tłu- 
Szcze kawały, tem silniejszemi oklaskami da 
Tzyła wykonawców. 

  

Trzeba przyznać, że wykonawcy, jak p. 
Jaksztas jako  konferensier; równocześnie 
Wykonawca większej części numerów, był 
dobry. Panie Szomańska i Grygolonówna za- 
służyły sobie w zupełności na liczne oklaski, 
partner ich p. Łabuński, bądź to w roli mu 
Tzyna (ucharakteryzowanie b. słabe i bez wy 

tazu( bądź to w roli meksykańczyka, pozosta 
wił bardzo wiele do życzenia. Dobry był p. 
Lopek Łukaszewicz, tylko p. Lopku, czyż 
koniecznie muszą być aż tak tłuste i niesmacz 
ne kawały, czyż tylko takimi umie Pan pub- 
liczność do śmiechu pobudzać? — Przecież 
nie na takich kawałach polega program rew 
ji. — Ilustracja muzyczna w opracowaniu 
i wykonaniu p. Jaszczyńskiego dobra i być 
może na większej scenie i wykonana przez 
większy zespół uwydatniłaby się o wiele le- 
piej. 

_ Prowincja chętnie popiera artystów przy 
Ježdžających, lecz żąda także cokolwiek — 
Sztuki a nie tylko brudów. 

    

Nowogródek. 
Przeniesienie naczelnika wydziału 

bezpieczeństwa. 

Dowiadujemy się, że naczelnik wydz. bez 
pieczeństwa urzędu wojew. w Nowogródku 
p. Wił Pałosz mianowany został starostą 
grodzkim w Krakowie. 

Nowe ceny na mięso, jego przetwory, 

mąkę i ehleb, 

Mocą zarządzenia starosty powiatowego 
zostały zmniejszone ceny na mięso, wyróby 
masarskie, oraz na mąkę i chleb. 

I tak: słonina jest w cenie 1.60—2.00 
zł. za 1 kg. boczek wieprzowy 1.60—2.40 
zł za 1 kg, szynaka 1,80—3,40, — kiełbasa 
wieprzowa 1,80—3,60. — Wyszystko o 20 gr. 
taniej od cen poprzednich. Mięso wołowe w 
czasie 50—80 gr, za 1 kg., cielęce 60—70 gr. 
Mąka żytnia w detalu 26 gr. kg., pytlowa 45 
proc. — 38 gr., pytlowa 65 proc. — 42 gr. 

O most na ul. Hołówki. 

Przed kilku dniami wspomniałem 0 ko- 
nieczności wybudowania mostu na ulicy Ho 
łówki. Jednakże niestety, i w tym wypad- 
ku Magistrat uchyla się od tego obowiązku, 
tłumacząc się brakiem pieniędzy. A tymcza- 
sem ruch pieszy i kołowy tamowany jest 
tam nadal Onegdaj znowu wywróciła się fur 
manka, grzebiąc w wodzie i błocie swoich 

pasażerów. 

Niechże więc odnośne władze zainteresują 
się tą sprawą. Nie koniecznie ma to być 
most żełazny — może być zwykły, drewnia- 
ny, jakich wiele jest na naszych drogach. 

Iw. 

  

   

Ale most musi być! 

  

WI dzisiejszych ciężkich pod względem finansowym czasach nie. wszyscy 
mogą sobie pozwolić na wyjazd letni nad morze, w góry lub do na. 
szych licznych a tak pięknych uzdrowisk jak Ciechocinek, Krynica, Druskie- 
niki itd. Bardzo wiele osób, nie rozporządzających dostatecząemi środkami 
finansowemi, zadowolnić się musi letniskami podmiejskiemi w*których = jak 
tego dowodzi nasza fotografja można spędzić okres wakacyjny równie mile, 
jak w uzdrowiskach, lub nad morzem. Na zdjęciu naszem widzimy piękny, 
malowniczy widok na brzeg Wiisły wpobliżu Swidra, gdzie w każde święto 

uciekają przed upałami tysiączne rzesze warszawiaków. 

°° ОЧОа IS S III TI SI TIK 

NOWE WZBOGACENIE 
zabytkowej świątyni po-Trynitarskiej 

Szpitalu Wojskowym O. W. Wił- 
no na Antokołu. 

Do stylowego i bardzo ławnego nowego 
4 ielkiego Ołtarza Kościoła po-Trynitarskie 
50 wybudowanego według projektu p. prof. 
a rowskiego w ubiegłym roku kosztem ks. 

Monika Mickuna, proboszcza  parafji w 
€nandoah, Pa (Ameryka), przez ks Jana 
Wickiego, starszego kapelana Szpit. Wojsk. 

e WI т rektora tegoż kościoł ała w 
„ych dniach sprowadzon: a statua 

-« Jezusa Nazareńskiego, kosz: hojnego 

    

   

    

  

  

Afiaroqawey p. Antoniego Liso ego. 

stanowi niemałą wartość 

t pełna powagi i głębokiego 

  

  a potraktowana przez arty- 
wolna sinterpretacja słyn 
17 wieku P. Jezusa An- 

  

   
    

Cała droga Pietruk namawiał 
thłopcow coby jemu borysza posta” 

! — narešcie zajechał pod karcz- 
e 1 zatrzymał sie. Władziuk z Antu- 

g 

  

2 poczeli patrzeć jeden na drugie- 
kt 1 nie mieli odwagi z miejscy po- 
Uchąć sie ale Pietruk pierszy drzwi 

odemknoł i do strzodka wszed. Wsu- 
a Sie za im i Władziuk z Antukim. 

'"Szynku — jak zawdy, stali rzęda- 
ka Stoły i zydelki a za celbankiem 

TECIł sie gruby, czyrwony pan Zz pod: 
Ito oko. W kąteczku kole pieca drze 

mał muzykant z trąbo i bębenkiem 
agd oknem. przy stoliku, siedziało 
3 óch ludzi i cości szeptało sie mię- 
ES sobo, Pietruk nieraz bywał w ta 
ch kwaterach i dobrze wiedział co. 

nt zedszy do piwnej, — pierszy 
„eres trzeba butelka na stoł posta” 
< a późniejszo poro gawęda zapro- 

wadząć. Znakim tego kazał dać bu- 
lka wódki i Śledziow a sam siąd 

Za stołem i poczoł wypytywać sie: 
Jaką zajęcia chłopcy chcieliby naležė? 

"mczasem pojawiła się wódka i śle- 

21 i poszła wypiwka jak należy sie. 
т adziuk z Antukim patrzyli jeden 

A drugiego a Pietruk szklanki nale- 
WE I zakąski kużdemu sunoł. Weso- 
OŚĆ tąka u nich pojawiła się, co i nie 

obejrzeli się chłopcy jak pan z podbi- 
9 oko przynios już trzecia butelka. 
Pietruk, obaczywszy, co koń jego 
©hciął odjechać biez furmana, wysko- 
Szył ną ulica i nie powrócił, a na jego 

dojj-cU pojawiło sie dwoje ludzi — co 
: Klarowali im kumami być i zwosz- 
Zycką ci stróżowska zajęcia dać. Je- 
“I z kumów w czerwon. szalku, tak 

polubił Władziuka, co, prosto, z rąk 
4280 nie puszczał. Tak mocno i szczy- 

€ jego obejmował co i ojciec rodzo- 
tragiąkiej kochanni dokazać nie po- 
tralų DP Drugi kum Antuka jak mog 

ował i było im jak w raju, ale po 
m dzią 1 butelce — popatrzał Wła: 

na Antuka, Antuk na Władziu- 

  

tokolskiego, nadesłanej z Rzymu przez Papic 
ża Innoc. XII. znadującej się obecnie w koś- 
ciele św Piotra i Pawła na Antokolu, a usu- 
niętej z Kościoła po—Trynitarskiego prze- 
mocą przez moskali w roku 1854. Wykonana 
została przed 30 laty w drzewie  lipowem 
przez dobrze znanego w Wilnie ś. p. Wincen 
tego Bałzukiewicza, ojca » i jących 
artystów: panny Lucji Bałzuk му — 
artystki — malarki i p. prof. Bolesława Bał- 

   

  

   
   zukiewicza — artysty rzeźbiar 

Poświęceniesłatui i odprawienie pierwsze 
go uroczystego Nabożeństwa odbędzie się w 
kościele po-Trynitarskim na Antokolu w nie 
dzielę dnia 24 lipca b. r. o godz. 9 rano. 

Św. zostaną wykc Podczas Mszy 
nia religijne i pie: 
jalnie napisaną: „Jezu nie opuszczaj 
odśpiewana zostanie przy odsłonięciu Statui, 
przez miejscowy chór pod batutą autora p. 
prof. Pawła Bojakowskiego. 

   

    

ka i zadziwili sie haniebnie, bo karcz- 
ma była pełna Władziukow i Antu- 
kow, a głowa kręciła sie coraz więcej. 
Oczy poczeli klejić sie, duchu robiło 
sie coraz mniej — kiwneli sie chłopcy 
raz i drugi na zydelkach i zachrapali 
na cała karczma. Kum w czyrwonym 
szaliku mrugnoł do drugiego kuma, 
podszeptał sie cości z panem z podbi- 
to oko i obydwoje wyszli na ulica. W 
karczmie zrobiło sie ciemno i cicho, 

tyko gdzieści w kącie chrapali jak du- 
;.dy*) synalkowie starego Jurki z je- 
dnosiela, 

Na drugi dzień, na raneczku obu- 
dzili sie i Władka i Antuk — ale pi- 
niędzy nijak nie mogli naleźć, Odszpi 
li kożuch i dziażki, trzęśli spodni i 
koszuli — ale papierki nie wysypywa 
li sie... Oczy wyleźli im na wierzch, gę 
by zrobili sie blade, kręcili sie po kar 
czmie jak fiksaty, szukali pod stola- 
mi i zydelkami — ale nadarmo. 

Tyko kole południa przypomniał 
Władziuk tych kumow, co ich tak mo- 
eno kochali — i zrazu odgadł cały in- 
teres. Znakim tego, szturchnoł w bok 
Antuka i szepnoł: „to oni nas obczyś 

cili*! — „Oni*! — odpowiedział An- 
tuk i, siądszy na ława, obydwoje po- 
czeli płakać, jak dzieci... 

Zrozumieli chłopcy co przepadła 
naczysto i zwoszczycka i stróżowska 
zajęcia i poczęli pomalusinku przybie 
rać sie do chaty. Wieczorem przybiii 
sie do jednosiela, a sary Jurka — cała 
wina darował, krzyżem świętym bło- 
gosławił i długo im tłumaczył, 
„Smaczniejszy wieski czarny chlebu- 
czek jak miastowa biała bułka'!... 

ewa” 

**) instrument muzyczny. 

co: 

RB UCRCJ FOR lu D 

Nowy most w Londynie. 
  

  
W dniu 19 b. m. odbylo się w Londynie otwarcie i oddanie do użytku 

  

— 

publicznego nowowybudowanego na Tamizie mostu, t. zw. mostu Lambeth. 
Otwarcia mostu dokonał król w obecności kilkusettysięcznych tłumów 
ludności Londynu. Budowa tego mostu trwałą 3 lata. Koszta budowy wy- 
niosły miljon funtów szterlingów. 
stali, i opierają się na 5 podstawach granitowych. Most 

Przęsła nowego mostu zbudowane są ze 
ten stanął na 

miejscu dawnego mostu Lambeth, o którym już Dickens twierdził, że należy 
do najbrzydszych mostów na świecie, Na zdjęciu naszem widzimy nowy 

most z widokiem na Westminster. 

  

Święto pułkowe w 6 p. p. Leg. | 
W: dniu 28 lipca br. 6 pulk piecho- 

ty Legjonów obchodzi 17-tą rocznicę 
swego istnienia. Wszystkie uroczysto 
ści urządzane w związku ze świętem 
pułkowem zaszczyci swą obecnością 
Inspektor Armji p. gen. dywizji Kona- 
rzewski Daniel, 

W przeddzień święta pułkowego, 
t, j. w dniu 27 b. m. na boisku sporto- 
wem 6 p. p. Leg. na Antokolu odbę* 
dzie się uroczysty apel poległych. 

Punktualnie o godz. 20,30 na wzgó 
rzach Antokolskich oraz w okolicy 
Trzech Krzyży zapłoną znicze, przy: 
czem po raporcie dokonanym przez 
dowódcę pułku nastąpi odczytanie na 
zwisk poległych w szeregach 6 p. p. 
Leg. w obronie granic Rzeczypospoli 
tej. Po odegraniu okolicznościowych 
utworów przez orkiestrę pułkową od- 

Ś. p. kpt. Dathiko Mad- 
czawariani. 

W sobotę dnia 23 lipca 1932 r. 
zmarł w Wilnie w Szpitalu Wojsko- 
wym na Antokolu, kapitan Dathiko 
Madczawariani, Gruzin z pochodzenia 
urodzony w Tyflisie w 1892 r. 

Zmarły kochany był i ceniony nie: 
tylko wśród rodaków Gruzinów, lecz 
również pozostawił szczery i głęboki 
żal wśród kolegów oficerów 1 i 5 puł- 
ków piechoty Legjonów, w których 
kolejno służył w ciągu kilku ostatnich 
lat. 

Sądzone mu było umrzeć zdala od 
ukochanej ojczyzny, Gruzji, nie do- 
czekawszy się Jej wolności, za którą 
walczył i dla której żył. 

Niech mu ta ziemia polska, dru- 
giej jego przybranej Ojczyzny, lekką 
będzie. 

Cześć Jego pamięci!.. 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Arcywesoła farsa „Florette et Pata- 

pon* w Teatrze Letnim. Dziś w niedzielę 
dnia 24 lipca o godz. 8 min. 15 odegrana bę 
dzie jedna z najweselszych sztuk letniego se 
zonu p t. „Fłorette et Patapon*. Wyjątkowo 
szczęśliwa obsada z p Grelichowską, Szur- 

szewską, Glińskim, Ciecierskim, Dejunowi- 
czem i Whsilewskim w rolach głównych — 
stwarza z tej wybornej farsy arcydzieło ru- 
chu i humoru scenicznego. Zwolenników ta 

lentu p. Ciecierskiego musimy poinformo- 
wać, że artysta w sztuce „Florette i Patapon* 
kończy swoje występy w Wilnie. „Florette 
idzie od czwartku 28 b. m. 

Jutro w poniedziałek dnia 25 b. m. o 
godz. 8 min. 15 „Polacy w Ameryce". 

— Największy dramaturg Świata G. B. 
Shaw w Lutni. Dziś w niedzielę dnia 24 lip- 
ca o godz. 8 min, 15 po raz 3 „Lichwa miesz 

kaniowa”, która jest jedną z najdowcipniej- 
szych sztuk repertuaru, w świetnej interpre 
tacji aktorskiej z p. p. Marecką Wyrzykow- - 
skim, Skolimowskim, Bieleckim, Karpińskim, 

w rolach głównych. „Lichwa* będzie grana 
tylko kilka razy (do czwartku włącznie), — 

należy więc pośpieszyć, aby nie stracić okaz 
ji ujrzenia dzieła jednego z najciekawszych 
kierowników umysłowości całego świata. 

WI poniedziałek dnia 25 b. m. przedstawie 
nie zawieszone. 

— Popołudniówka niedzielna „Polacy w 
Ameryce* w Teatrze Letnim. Dziś w niedzie 
lę dnia 24 b. m. o godz. 4 pp. wielką sympat- 

ja cieszący się wodewil muzyczny p. t. „Po 
lacy w Ameryce* ujrzymy po raz ostatni w 
sezonie. Ceny miejsc zniżone. 

— Premjery w Teatrach Miejskich. — 
Wi piątek dnia 29 lipca w Teatrze Letnim 
premjera uroczej farsy „Pod zarządem przy- 
musowym*. 

Wi sobotę dnia 30 lipca w Teatrze Lutnia 
„Azef“. 

— „Polacy w Ameryce* w Teatrze Let- 
nim. W| poniedzjałek 25 lipca o godz. 8 m. 
15 po raz ostatni w sezonie arcywesoły wo 
dewil śpiewno—muzyczny p. t. „Polacy w 
Ameryce". Pełne humoru sceny, doskonała 
gra artystów, muzyka, tańce i Śpiew. oraz 
piękne dekoracje — sprawiają, że „Polacy w 
Ameryce" stanowią wciąż niesłabnącą atrak 

cję dla Wilna. 
Jutro we wotrek dnia 26 b. m. o godz. 

8 min. 15 „Florette et Patapon“. 
— W Teatrze Lutnia — przedstawienie 

zawieszone. 
We wtorek dnia 26 b. m. o godz. 8 min. 

15 „Lichwa mieszkaniowa”. 
— W. Parku Żeligowskiego. Dziś wielki 

Koncert symfoniczny dyryg. prof. Wialery 
Bierdiajew, udział bierze prof. Aleksander 
Kantorowicz (solo skrzypce). W' programie: 
Karłowicz, Wagner, Czajkowski, Głazunow i 
młody a wiele obiecujący kompozytor (ab 
solwent — konserwatorjum Wil.) S. Czos- 
nowski. 

Początek o godz. 8 min. 15 wiecz. 
Wtjście tylko 40 gr. 
— Cyrk Staniewskich. — Dziś 2 przed- 

stawienia o godz. 4 po poł. i 8,30 wieczorem. 

będzie się capstrzyk na ulicach miasta 
Wilna. Wstęp na boisko sportowe puł 
ku podczas apelu dla szerokiej publi- 
czności zupełnie wolny. 

W dniu właściwego święta, to jest 
w najbliższy czwartek 0 godz. 8,45 
p. Inspektor Armji gen. dyw. Kona- 
rzewski Daniel dokona przeglądu puł- 
ku na placu Piotra i Pawła. 

Po przeglądzie zostanie odprawio- 
ne nabożeństwo w kościele Piotra i 
Pawła, zaś po nabożeństwie defilada 
pułku na ul. Kościuszki. 

Około godz. 12,30 zgromadzi się 
cały pułk na wspólny obiad żołnierski 
do koszar Piotra i Pawła. 

Na zakończenie uroczystości w tym 
dniu wieczorem odbędzie się bal w sa- 
lonach Kasyna Oficerskiego pułku 
przy ul, Kościuszki 18, 5 

SPORT 
Z Wilna. 

WIDZEW: — MAKABI 3:2. 

Rozegrany wczoraj przy akompanjamen 
cie piorunów i nieustającej ulewy mecz mię- 
dzy łódzkim Wiidzewem i Makabią przyniósł 
nieznaczne cyfrowe zwycięstwo gościom. 

Okropne warunki terenowe wyklyczały 
wszelką chociażby względną regularność. To 
też większość strzelonych bramek miało w 
sobie dużo z przypadkowości. 

O ile można sądzić z meczu wczorajsze- 
go goście rozporządzają drużyną wyrównaną 
o niezłym starcie i dobrej stosunkowo tech- 
nice. 

Mecz więc dzisiejszy z 1 p. p. Leg. o 'le 
dopisze pogoda zapowiada się bardzo cieka- 
wie. 

1 P. P. LEG. — Ž. A. K. S. 6:0. 

W! przedmeczu 1 p. p Leg. rozgromił Ż. 
A. K. S$: w stosunku 6:0, Łupem bramkowym 
podzielili się: Zbroja (3), Naczulski (2) i Paw 

RADJO 
NIEDZIELA, DNIA-24 LIPCA 1932 R. 

9.45: Transm. uroczystości z Augustowa. 
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. met. 12.11: 

Koncert. 12.55: „Praca kobiety a jej mac'e- 
rzyństwo' odczyt. 18.16: Koncert. 14.10: 
„Człowiek i mucha* — odczyt. 14.15: Muzy- 
ka. 14.30: „Samodzielna lustracja w zespole'* 
odczyt. 14.50: Koncert. 15.05: „Wyka zimowa 
jako dobra najwcześniejsza pasza* — od- 
czyt. 15.25: Koncert. 16.05: Aud. dla dzieci. 
16.05: Audycja popularna — melodje ludowe. 
17.00: Koncert. 18.00: Przyroda w twórczości 
Dygasińskiego — odczyt. 18.20: Muzyka ta- 
neczna. 19.15: „Skrzynka pocztowa Nr. 211“. 
19.25: Program dzienny. 19.50: Skrzynka te- 
chniczna. 19.50: Rozmaitości. 20.00: Koncert 
20.45: Kwadrans literacki. 21.00: Koncert. 
21.50:Komunikaty. 21.56: Wil. kom. sporto- 
wy. 21.56: Komunikaty. 22.00: Myzyka ta- 
neczna. 22.40: Komunikaty. 22.50: Muzyka 
taneczna. 

PONIEDZIAŁEK dnia 25 lipca 19382 roku. 

11,58: Sygnał czasu, 15,10: Program dzien 
ny. 15,15: Muzyka popularna (płyty). 15,35: 
Kom. met. 15,40: Audycja dla dzieci. „Pin- 
gwan zamiast kota* A. Bohdziewicza. 16,10: 
Muzyka dawna (płyty). 16,40: Pog. francuska 
z Wiarszawy. 17,00: Koncert z Warszawy. — 
18.00: „Wodospady Niagary' odcz. 18.20: 
Muz. lekka z Warszawy. 19,15: Sprawa kłaj 
pedzka — odcz. litewski. 19,30: Program na 
wtorek. 19,35: Prasowy dziennik radjowy. 
19,45: Wileński kom. sportowy. 20,00: „Ksią- 
żę Reichstudtu* felj. 20,15: Transm. z Ciecho 
cinka Operetka Abrahama: „Wiiktorja i jej 
huzar“. W przerwach Kom. z Whrszawy 

WTOREK dnia 26 lipca 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Przgram dzien 
ny. 15.15: Muzyka lekka (płyty). 15.35: Kom. 
met. 15.40: Muzyka klasyczna (płyty). 16.30: 
Komi. wilen. Aeroklubu. 16.40: „Wpływ 
otoczenia na dziecko*, 17.00: Koncert. 18.00: 
„Anita Garibaldi" felj. 18.20: Muzyka lekka. 
19.15: Przegłąd litewski. 19.30: Progr. na 
Środę. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 
19.45: „Ze Świata radjowego* pog. 20.00: 
Koncert. 20.45: „Zmysł polski a poezja” 
felj. 21.00: D. c. koncertu. 21.50: Kom. 
22.00: Muz. tan. 22.40: Wiad. sport. 22.50: 
Muz. tan. 

Humor. 
U JASNOWIDZĄCEJ. 

Zachwałano m: jasnowidzącą M-me X. 
tak gorąco, iż w końcu zdecydowałem się 
złożyć jej wizytę. Zapukałem do drzwi. 

— Kto tam? — zapytane w pokoju. 

Wobec tego zawróciłem naturalnie i zre- 
zygnowałem z wizyty. 

(Duhne) 

TOLO 

Przy cierpieniach serca i zwapnienin na- 
czyń, skłonności do udaru i ataków apoplek- 
tycznych, naturalna woda gorzka „Francisz- 
ka-Józefa* zapewnia łagodne wypróżnienie 
bez nadwyrężania się. Żądać w aptekach. 

NOWINKI RADJOWE. 

PAMIĘCI DYGASIŃSKIEGO. 

Dzisiaj w niedzielę o godz. 18 nadany zo 
stanie z Warszawy odczyt doskonałego znaw 
cy literatury i autora wielu cennych dzieł 
z tego zakresu dr. Zygmunta Szweykowskie 
go o Adolfie Dygasińskim. W, związku z 30 
rocznicą śmierci znakomitego twórcy ,,Go- 
dów życia* prelekcja dr. Szweykowskiego 
ma na celu przypomnienie szerokiej publicz 
ności najważniejszych cech twórczości Dy- 
gasińskiego. 

ZABAWA I POŻYTEK. 

W! poniedziałek 25 b. m. o godz. 15,40 w 
audycji dla dzieci p. Antoni Bohdziewicz 
odczyta opowiadania p. t. „Pingwin zamiast 
kota'. Wi drugiej części audycji p. de Mezer- 
wygłosi popularną pogadankę treści przyrod 
miczej: „Niesłyszalne dźwięki”. 

DZIEJE „ORLĄTKA*, 

Dnia 25 b. m. o godz. 22,15 p. Janina 
Warnecka mówić będzie przed mikrofonen: 
warszawskim w feljotonie p. t. „Książę Reich 
stadtu*, Wikrótkim tym rysie charakterysty 
cznym przewiną się przed radjosłuchaczami 
smętne dzieje „Orlątka*, syna Korsykarnina 
i Austrjaczki, uwielbianego króla Rzymu, po 
tem Napoleona II Bonaparte, Cesarza Fran- 
cuzów, który w 21 roku życia umiera jaka 
Franciszek Reichstadt, skromny ksjążę au- 
strjacki. 

„CYRULIK SEWILSKI* ROSSINIEGO W 
RADJO. 

Dnia 25 lipca o godz. 20,00 nadaje radjo 
stacja warszawska najklasyczniejszą operę 
buffa — „Cyrulika Sewilskiego“ G. Rossinie- 
go z płyt gramofonowych. Opera ta przyję- 
ta ongiś ozięble przy następnych przedsta- 
wieniach powitana została triumfalnie. W epo 

  
ce przejściowej, w której gatunki właskiej 
opery: serja i buffa już zatracają swe zna- 
czenie, powstaje jeszcze buffa. najczystszej 
wody, i kryształowych blasków, w rok po 
skończeniu wielkiej epopei wojen napole.ń- 
skich, tuż u progu świtającego romanivyzmu 
narodził się „Cyrulik* Rossiniego — widmo 
poprzedniego stulecia wskrzeszone w daw 
nym nastroju. 

Ideał tego przedstawienia podnosi jeszcze 
bardziej wykonanie w oryginale vtoskim i w 
interpretacji takich śpiewaków iak. Wer:>- 
des Capsir, Borgioli, Stracciari oraz Betto- 
mi. 

TRANSMISJA UROCZYSTOŚCI 15-LECIA 
BITWY POD KRECHQOWKCAMI. 

Jeden z najstarszych pułków *kawalecji 
polskiej I Pułk Ułanów Krechowieckich im. 
płk. Bolesława Mościckiego w dn. 24.VII b.r. 
uroczyście obchodzić będzie 15 rocznicę sła 
wnej bitwy pod Krechowcami i obrony mia 
sta Stanisławowa od zniszczenia przez dzi- 
kie hordy „Moskiewskie. 

Polskie Radjo od godz. 9,45 do 11,45 
tramsmitować będzie tę uroczystość w Augu 
«towa, miejsca postoju I Pułku Ułanów. 

Cała Polska w ten sposób będzie mogła 
wziąć udział w tej wielkiej uroczystości woj 
skowej, na którą w tych godzinach złożą się: 
raport, połowa msza św. podczas której trę 
bacze odegrają sygnał „do modlitwy”, trady- 
cyjnym zwyczajem I Pułku Ułanów, Hymn 
„Boże coś Polskę“, oraz mszę Studzińskiego 
Po nabożeństwie zostanie wręczona pułkowi 
przez brygadę kawalerji Stanisławów, urna 
z ziemią z pola bitwy pod Krechowcami, po 
czem nastąpi defilada pułku w stępie i galo 
pie. 

Ze względu na specjalny charakter tej 
transmisji oraz zapowiedzianą obecność P. 
Prezydenta Rzeczypospolitej radjosłuchacze 
odniosą całkiem nowe i podniosłe wrężenia, 
które pozostawią z pewnością niezatarte 
wspomnienia. 

  

Niezastąpiony towarzysz 

wycieczek, » orzeźwiający. GWGtowy 
miętowy »SUGUSE 

  

Małżeństwa, urodzenia 
i zgony w poszczególnych 

‘ państwach. 
Główny Urząd Statystyczny opracował 

dane, dotyczące małżeństw, urodzeń i zgo- 
nów w ciągu roku ubiegłego w 12 państwach 
a mionowicie: w Polsce, Anglji, Czechosło- 
wacji, Francji, Holandji, Niemczech, Norwe- 
gji, Portugalji, na Węgrzech, we Włoszech, 
Australji oraz Kanadzie. 

Jak wynika z tych danych, największa 
liczba małżeństw przypada na Czechosłowac- 
ję i Włęgry, gdzie na 1000 mieszkańców za- 
warto 8.7 małżeństw. W! Polsce liczba mał- 
żeństw na 1000 mieszkańców wynosiła 8,6, 
podczas gdy w Australji najmniejsza liczba 
6 małżeństw. 

Największą stosunkowo liczbę żywych u- 
rodzeń mianowicie 38, na 1000 mieszkańców 
zanotowano w Portugalji, na Węgrzech 23,2, 
w Polsce 30,3, we Włoszech 24,9, w Czecho- 
słowacji 21,5. Najmniejszą liczbę żywych 
urodzeń, mianowicie 16 zanotowano w Niem- 
czech. 

Największą stosunkowo liczbę zgonów 
zanotowano w Portugalji gdzie na 1000 mie- 
szkańców liczba zgonów wynosiła 18,6. Na 

Węgrzech umierało na 1000 osób — 16,5, we 
Francji 16,3, w Polsce 15,5. Najmniejszą sto 
sunkowo śmiertelność, mianowicie 9,7 osób 
na 1000 mieszkańców, zanotowano w Ho- 
landji. 

Największy przyrost naturalny, mianowi- 
cie 14,8 osób na 1000 mieszkańców wykazuje 
Polska, następnie 14,4 — Portugalja; najm- 
niejszy przyrost wykazuje Francja — 1,1 
osób. 

100.000 pasażerów 
w ciągu ośmiu lat. 

Szwedzkie towarzystwo komunikacji po- 
wietrznej przywiozło na lotnisko w Kastrup 
przed kilku dniami swego stotysięcznego pa- 
sażera. Był nim pewien hrabia duński, któ- 
ry otrzymał od zarządu towarzystwa srebrny 
pamiątkowy puhar. Zaznaczyć należy, *ż 
przed ośmiu laty, przez cały pierwszy sezon 
1924 roku, towarzystwo przewiozło zaledwie 
374 pasażerów. W. chwili obecnej ogólna 
długość trasy linij lotniszych towarzystwa 
w ciągu ośmiu lat istnienia szwedzkiego to- 
wynosi przeszło trzy miljony kilometrów, a 
w ciągu ośmiu lat istnienia szwedzkiego to- 
warzystwa komunikacji powietrznej nie zda- 
rzył się ani jeden nieszczęśliwy wypadek. 

osiągnięto na oponach 3 

„DUN LO, 
Opony „DUNLOP“ są gwarancją bezpieczeństwa. 

Generalne przedstawicielstwo: WILNO, GDAŃSKA 6 

_ OSTRZEŻENIE! 

  

ar 

h Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
2 a w używane butelki „Patent* 
ARCYKSIĄŻĘ CEGO BROWARU W ŻYWCU . 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

  3 Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro-. 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy || 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
6678 na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ : KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU. 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62.    
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|| Niedziei Dziś: Krystyny. 

| Niedziela Jutro: Jakóba Ap. 

24 Wschód słońca — g. 3 m. 16 

UpieCA SZK. 7 m.34 

  

  

$pestrzeżosia Zakładu kiotvorolagii М. З, В. 
w Wiiałe z dnia 23/VII — 1982 reku. 

Ciinienie órednio w miłiwotrack: 756 

Terporatura średnia  -] 20° С. 

= uajwytsz:: —р 26° С 

Я majniższu -- 150 C. 
Opad: 20 

Wiat: północny. 

Tendencją: lekki spadek. 

Uwagi: po południu silna burza. 

OD REDAKCJI. 
— Redaktor naczelny naszego pisma, p. 

Kazimierz Okulicz, wyjechał na kilkutygod 
niowy pobyt do Litwy. Obowiązki naczelne- 
go redaktora w czasie jego nieobecności peł 
nić będzie p. Józef Batorowicz, 

MIEJSKA. 

— Przygotowania do spisu miesz” 
kaniowego są już na ukończeniu. 
Przygotowania do zapowiedzianego 
przez nas spisu mieszkań oraz przed- 
siebiorstw handlowych i przemysło” 
wych szybko dobiegają końca. Obec- 
nie wykańczane są formularze spiso- 
we. Spis przeprowadzony zosanie wy- 
łącznie z kredytów wyasygnowanych 
przez miasto i poza swym głównym 
celem, będzie miał na uwadze zatrud- 

nienie większej ilości bezrobotnych 
pracowników umysłowych. 

Spis rozpoczyna się w pierwszych 
dniach sierpnia. 

— (Ciekawe zestawienie. Ogólna 
suma samoistnych podatków komu- 
nalnych w ubiegłym roku budžeto- 
wym wynosiła 2.182.000 złotych. Do 
nowego budżetu Magistrat w pozycji 
dochodów z tego tytułu wstawił 1 mil- 
jon 837 tys. złotych. Taką bowiem su- 
mę spodziewa się uzyskać Magistrat 
z wpływów podatkowych. Zestawie 
nie to bardzo dokładnie ilustruje, jak 
zawrotnie szybko spadają wpływy po 
datkowe, a przecież kto wie, czy i te 

DNIKA 
obliczenia Magistratu zostaną przez 
rzeczywistość potwierdzone. Czy spa* 
dek wpływów podatkowych nie pój- 
dzie jeszcze dalej? 

— Wydatki kulturalne Magistratu. 
Do nowego budżetu na cele kultural- 
ne Magistrat wstawił sumę zaledwie 
12.000 złotych. Zaznaczyć jednak na- 
leży, że i ta suma jest bardzo proble- 
matycznej wartości, gdyż wypłacenie 
jej uzależnione jest od tego, czy bud- 
żet nie przyniesie deficytu, a tego cu- 
du nie spodziewa się, zdaje się, nikt. 
nie wyłączając tych co budżet ukła- 
dali i sankcjonowali. 

Stwierdzić więc wypada, 
roczne wydatki 
sprowadzą 
do zera. 

— Nowy dyrektor Arbonu. Dyrektorem 
Towarzystwa Arbon na miejsce p. Tarły mia 
nowany został p. Masalski, dotychczasowy 

że tego: 
kulturalne miasta 

się najprawdopodobniej 

„ dyrektor tegoż Tow. w Poznaniu. 
P. Masalski przybył już do Wilna i objął 

pieczę nad komunikacją autobusową. 

— Wilnu przybyło 337 mieszkań. Z ze 
stawienia władz budowlanych wynika że w 
ciągu bieżącego sezonu powstało w Wilnie 
337 nowych mieszkań. Nowe budowle wznie 
siono wyłącznię na peryferjach miasta, Są 
to przeważnie domy jedno i dwuizbowe, Bu 
dowę uskuteczniono w przeważającej części 
z kredytów prywatnych, gdyż tegoroczny kon 
tyngens budowlany wynosił zaledwie 150.000 
złotych. 

— Bezrobocie zmniejsza się. Zestawienie 
z ostatniego tygodnia pozwoliło stwierdzić że 
na terenie Wilna znajduje się obecnie 5276 
bezrobotnych. W' stosunku do tygodnia pop 
rzedniego bezrobocie zmniejszyło się o 37 
osób. 

W. dalszym ciągu na wileńskim rynku 
pracy utrzymuje się nadal tendencja zniżko 
wa chociaż w granicach bardzo nieznacz- 
nych. 

— Oświetlanie klatek schodowych. Dowta 

dujemy się że w związku z ignorowaniem 
przez właścicieli i dozorców oświetlania kla 
tek schodowych, władze administracyjne za 
mierzają wzmóc kontrolę nad tego rodzaju 
wykroczeniami i winnych pociągać do suio 
wej odpowiedzialności w trybie administra- 
cyjnym. 

— Dodatkowa Komisja Poborowa. W dn. 
27 b. m. odbędzie się w lokalu przy ulicy 
Bazyljańskiej drugie posiedzenie dodatkowej 
Komisji Poborowej. Stawić się przed Komis- 
ją muszą wszyscy mężczyźni, którzy we wła- 

  

  

ściwym czasie nie uregulowałi swego stosun 
ku do wojska. 

— Referat prasowy. Jak się dowiaduje- 
my w Magistracie powstała myśl uruchomie 
nia referatu prasowego. W sprawie tej osta- 
teczna decyzja jeszcze nie zapadła. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Wilno peowiackie nad morzem. 
Uczestnicy zjazdu gdyńskiego — reje- 
stracja. 

Wileńskie Koło P. O. W. prowa- 
dzi rejestrację peowiaków, pragną 
cych uczestniczyć w zjeździe pomors- 
kim, który, jak wiadomo, odbędzie się 
14 sierpnia br. w Gdyni. Zapisy zosta 
ną przerwane w dniu 27 br. Bliższe 
informacje dotyczące zjazdu w sekre- 
tarjacie P. O. W. przy ul. zaułek Ber- 

nardyński 10. 

RÓŻNE. 
— Pierwsi absełwenci Wydz. Mierniezego 

P. Szk. Techn. w Wilnie Dnia 23 lipca r. b. 
ukończyło Wydział Mierniczy Państwowei 
Szkoły Technicznej w Wilnie i otrzymało 
dyplom Mierniczego 18 absolwentów: 

Są to pierwsi absolwenci W:ydziału Mier- 
niczego Państwowej Szkoły Technicznej w 
Wilnie. Nazwiska absolwentów: 

Jakób Assanowicz, Czesław Czajkowski, 
Jerzy Fedorowicz, Anatol Gutkiewicz, Stanis- 
ław Koszczyc, Feliks Kukulski, Antoni Kró- 
likowski, Anatol Mosiejenko. Witaljusz Moj 
siejenko, Witold Mokrzecki, Witold Mutt, 
Wiktor Piotrowicz Mieczysław Rawiński, Zy 
gmunt Romejko, Mieczysław Rutkowski, Ste 
fan Tomaszewicz, Alfred Wilkus i Michal 
Wojtkiewicz. 

Szczęść Boże w pracy zawodowej przy po 
miarach kraju i przebudowie ustroju rolne- 
go. 

ZABAWY 

— Komitet Rodzicielski Szkoły Powszech 
nej Nr. 21 imienia Grzegorza Piramowicza 
urządza 1-szą wielką Zabawę Ludową w 
niedzielę dnia 24 lipca 1932 r. w Zakrecie. 

Program zabawy: 
1) Wyścigi w workach z nagrodami. 
2) Taniec Góralski, 
3) Krakowskie wesele. 
4) Taniec Krakowski. 
5) Kozak. 
6) Balet. 
7) Wyścigi piesze z nagrodami. 
8) Deklamacje i wiersze. 
9) Występ humor. Flipa i Flapa. 
10) Pantonina. 
11) Człowiek bez kości. 
12) Głupi Janek w kabarecie. 
Po zakończonym programie Tańce Ogól- 

ne. 
Wi czasie zabawy przygrywać będą orkie- 

stry wojskowe. 
Początek o godz. 13 (1 po poł.) 

Ceny nie zmienione: od 40 gr. — DZIŚ! 
"Triumfelne arcydzieło, za którem szaleje cały 

Wszechšwiatowa atrakejai 

Światła wielkiego miasta. 

Dfiwięk. Kino - Teatr 

H ELI 0 S o ik ost. 
Wileńska 38, tel. 9-26 dźwiękowcu 

wszystkich czasów! 

Genjalny 

Nad program. Rapsodja Liszta. 

CHARLIE CHAPLIN 
Scenarjusz. muzyka i realizacja Charlie Chaplina. Film, który 
wzbudził zachwyt całej kuli ziemskiej! Najrotężniejsza komedja 

Początek o g. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr.| Dziśl 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

NAD PROGRAM: 
  

Dawno niewidz.' ulubie- 
nica, šliczna gwiazda ekranu 

w arcy- 
filmie Ewelina Holt BEZERONNE DZIEWCZĘ 

Dodatki dźwiękowe. Ceny: Parter 30 gr. Balkon 60 gr. na wWszyst- 

kie seanse 
  

CASINO 
xślałka 47, tel. 15-41. 

DZIŚ! 
— CENY od 25 gr. — 

Przepiękna 

operetka filmowa p. t. 

Nad program: Doskonałe dodatki dźwiękowe. 

Musisz być moją 
uroczej ALICE FIELD, niewysłow. sympat. ROGERA TREVILLE i gwiazdora hum. franc. LUCIEN BAROUX'A. 

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

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

  

DZIŚ! 
Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
al. Wielka 42, tel. 5-28 

prawnym zdobyw. 
serc niewieścich 

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

Adolfem Menjcu w roli tytułowej. 
JAKł PAPA TAKI SYN z niezrówranym, dy- 

styngowanym, niepo- 

Akcja toczy się: Z początku u stóp paremid 
pod piek. żarem Samumu, następnie wśród „złotej młodzie- 

ży* Paryża. Śpiew! Muzyka! Tańce! Humor! N»d program: Nadzwycz. dodatek rysunkowy Miki w zalotach. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne od godz. 2-ej. CENY od 30 gr. 
  

Dziś! Rewelac. Dźwięk. Kino-Teatr 
gwiazda ekranu Światowid 

ul. Mickiewicza 9.   
Do wynajęcia lokal biurowy 
położony w 2-ch kondygnacjach powierzchni 
cznej c. a. 520 m. k. w nowobudującym się gmachu 

przy ul. Mickiewicza 32. 
Szczegóły na miejscu u kierownika budowy od i1-12 

L 

WIRGIŁ MARKHAM. 
  

MARLENA DIETRICH 
Wykolejone kobiety. 

W pozostałych rolach: Igo Sym, Nina Dauna i Wiili Frost. 

  

użyte- 

w całości lub działkami. 

  

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

III. 

„ŻYJ WSPANIALE... I DOSTOJNIE*. 

Rozparłem się wygodnie na sie- 
dzeniu i patrząc na uciekające świa: 
tła, dumałem nad dziwną zagadką. 
Jechaliśmy bardzo szybko, początko- 
wo myślałem, że do Nowego Jorku--- 
ale nie, maszyna skręciła na zachód 
w kierunku, którego nie mogłem o- 
kreślić z całą dokładnością. 

Pat i Dubrosky stali mi przed o- 
czami jak żywe istoty. Mogę powie- 
dzieć, żem do nich tęsknił, ale gdzie 
miałem ich szukać? Zadawałem sobie 
bez przerwy dręczące pytanie, dla- 
czego mi ich narzucono? Bo faktycz- 
nie narzucono. 

Packard mknął nieznaną drogą, 
pożerając chciwie ciemności świetli- 
stym językiem reflektorów. Jechałem 
na niepojęte przygody, na Bóg wie 
jakie losy. 

Wkońcu skręciliśmy w jakąś bra- 
mę i jechali potem jeszcze pół mili 
między gęstemi drzewami. Gdy się 
rozstąpiły ujrzałem przez szyby limu- 
zyny szerokie kamienne schody. Auto 
stanęło. Szofer otworzył drzwiczki. 
Zobaczyłem w dole ogród, składający 
się z samych tarasów, nawprost oświe 
tlony księżycem pałac w stylu wło* 
skim. W otwartych drzwiach fronto' 
wych stało dwóch lokajów. 

Bez słowa wszedłem do westybulu. 

Jeden z lokajów zamknął drzwi, a 
drugi odebrał piaszcz i kapelusz. 

— Z tym panem nie! — rzekł ost: 
ro starszy lokaj. Odwróciłem się i 

      

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

zdążyłem zobaczyć, że ten drugi scho 
wał rewolwer. Ale i ja miałem przy so 
bie broń. 

— Tak, proszę pana, tędy!-—rzekł 
starszy lokaj, tak jakgdybym coś po: 
wiedział. Ten wydał mi się prawdzi- 
wym lokajem, a wiadomo, że to spee 
jalna klasa ludzi. 

Przeszliśmy przez kilka korytarzy 
pełnych dobrych obrazów i posągów. 
Mój przewodnik wprowadził mnie do 
małego pokoiku z boazerjami 2 а5- 
nego dębu i wycofał się z ukłonem, 
mówiąc: 

— Niech pan będzie łaskaw pocze- 
kać. Cygara są na stoliku. 

Usiadłem w głębokim klubie i za- 
łożłem nogę za nogę. Oczywiście nie 
pozostawało mi nic innego, jak cze 
kać. 

Za chwilę stanął przede mną je- 
gomość w smokingu, o dużej, rumia- 
nej, dość sympatycznej twarzy (w ро: 
równaniu z więziennemi gębami!, 
gładko wygolonej, o krzaczastych 
czarnych brwiach i pucułowatych po- 
liczkach. Uśmiechnął się przyjaźnie 
Mógł mieć dobrą czterdziestkę. 

Poznałem go odrazu. Byliśmy w 
jednej szkole. Od tego czasu dorobił 
się fortuny. Nazywał się sam Aldrich, 
był synem dawno już nieżyjącego ad- 
wokata, ubiegał się bez skutku o u- 

rząd gubernatora i uchodził za jed- 
nego z najbogatszych ludzi w stanie. 
Nikt nie wiedział jak zdobył taki ma- 
jątek, ale nikt nie wątpił, że zdobył 
go sprytnemi sposobami. W każdym 
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we wsnan. dram. 
erotycznym p. t. 

Wielka miłość dziewczęcia z bruku. 

Piac do sprzedania 
o powierzchni 3400 m.? na dogodnych warunkach, 

Informacje: Mshometańska 3, 

P. Kuleszo, od godz. 5—6 pe poł. 
LTA OS DATA TENISO NODUS 

GIEŁDA MIŁOŚCI 
Bajeczna gra artystów. 

Nad program: Wesoła komedja. 

KAWIARNIA 

„ŚWITEZIANKA* 
Wilno, Wileńska 9, 

Smaczne i obfite obiady 
na maśle, śniadania i 

w śródmieś- 
ciu nad Wilją 

DOROSŁYCH 
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ZDROJOWISKO PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 
A RB K DLA DZIECI 5 

BLACHA 
Leczy: Choroby przemiany materji, krzywicę, 
skazę limfatyczną, zołzy, niedokrewność, począt- 
ki zwapnienia żył, artretyzm. 

Ceny bardzo umiarkowane. Wszelkich infor- 

macyj udziela KOMISJA ZDROJOWA w RABCE 

   
      

OWALSKINA" 
USUWA NAJSILNIEJSZE 

BÓLE GŁOWY 
FABRYKA CHEM.-FARMACEUTYCZNA (ag { : <AD.KOWALSKI* waRSZAWA 

ZNAK FAGRJ 
ŻĄDASCIE „KOWALSKINY” ŻE ZNAKIEM 
FABRYCZNYM — SERCE W PIERŚCIENIU   

  kolacje. Potrawy jarskie 

razie było wiadomo, że znosił się z bo- 
otlegerami. 

— Wiitam naczelnika — rzekł, po- . 
dając mi rękę i przyciągając sobie 
drugi fotel. — Przystąpmy odra7u do 
rzeczy. Czy pan wie, gdzie pan jest 
i kto ja jestem? 

— Naturalnie. 
na Taylor street... 

— Dobrze. Nie będziemy wymie- 
niali żadnych nazwisk — rzekł z uś- 
miechem, od którego jeden kąt ust 
podjechał mu pod górę, a drugi spu- 
ścił się nadół, — I radzę panu zapom- 
nieć to, co pan myśli. Naturalnie, nie 
będzie pan mógł dowieść, że pan był 
tu dzisiaj. 

— No chyba — potwierdziłem. 
— Dobrze. Ma pan z sobą te listy? 

— Mam. Ale czy to nie bylo ryzy- 
kowne.., 

— O, są odbitki 
Niech mi je pan da. 

Wyjąłem z kieszeni paczkę. Spra- 
wdził, czy którego nie brakuje. 

— Wszystkie pan czytał? 
Tak. 
Zainteresowały pana? 

— Bardzo. 

— Nie wątpię. — Ściągnął w prze 
lotną fałdę krzaczaste brwi i dodał 
z naciskiem: — Przyznam się, że po- 
syłałem panu te listy na przynętę. 
Dostałem je przypadkiem. Wiedzia- 
łem, że pana zainteresują. Holborn 
powiedział mi, jakiego pokroju pan 
jest człowiekiem. 

— Holborn? 
— Tak. Dlaczego pana to dziwi? 

— Przeciež on nie mógł panu dać 
znać, że ja nie przyjąłem jego pro- 
pozycji. Że nawet jej nie wysłucha” 
łem. 

— Tak? — Aldrich wzruszył ra- 
mionami. — To nie nie szkodzi. Prze- 

Pamiętam szkołę 

fotograficzne. 

  s. 
, ODCISKI 

zgrubiałą skórę i brodawki 
usuwa bez bólu i bez: 
powrołnie znanyod 1% wieku 

KLAWIGE 
FABRYKA CHEM FARMACEUTYCZNA 
„AP.KOWALSKI“, waQSzZAWA 
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Nadzwyczajna okazja! 
Dla przekonania wysyłamy niżej podane komplety, 

które są niezbędne dla każdego domu. 

Tylko za 15 zł. 90 gr. 
wysyłamy: 1 ubranie cajgowe gabard. w dobrym gat. 
t. j. marynarkę i spodnie, 4 mtr. Tweedu na elegan 
cką suknię damską przetkaną jedwabiem we wszy- 
stkich kolorach w dobrym gat., 1 koszulę męską w 
dobrym gat., 1 para kalesonow męskich w dobrym 
gat. 1 para reform damskich letnich tryk, w dobrym 
gat., 6 chusteczek kieszonkowych. 

Do powyższego kompletu doliczamy 2,50 gr. tyt. 
opakowania i opłaty pocztowej 

Tylko za 31 zł. 90 gr. 
wysyłamy: 10 mtr. płótna białego w dobrym gat. 
10 mtr. oksfordu w dobrym gat. na koszule i kaleso- 
ny męskie, 10 mtr. płótna kremowego nadające się na 
bieliznę wszelkiego rodzaju, 10 mtr. flaneli w różne 
paseczki nadająca się na bieliznę w dobrym gat., 6 
mtr. Tweedu na eleganckie suknie damskie we wszy- 
stkich kolorach w dobrym gat. 

Tyłko za 35 zł. 80 gr. 
wysyłamy: 1 ubranie męskie bostonowe z odpowied- 
niemi dodatkami we wszystkich kołorach w dobrym 

gat. (podać Nr. ubr.), 4 mtr. Tweedu na elegancką 
suknię damską we wszystkich kolorach w dobrym 
gat., 1 koszulę męską sportową wraz z kołn. i krawa- 
tem, 1 koszulę damską białą lub kolorową dzienną 
haft. w dobrym gat., 1 para kałesonów męskich w 
dobrym gat., 1 para reform damskich tryk. letnich, 
6 ręczników waflowych w dobrym gat., 6 chusteczek | 
kieszonkowych, 2 pary skarpetek ewent. 1 koszulę 
męską w dobrym kat. 

Do powyższych kompletów doliczamy 3 zł. tyt. 
opakowania i opłaty poczt. Wyżej wymienione kom- 
plety wysyłamy po otrzymaniu listownego zamówie- 
nia, (płaci się przy odbiorze na poczcie). 

Za dobroć towaru gwarantuejmy, 
Adresować prosimy: 

TANIE ŹRÓDŁO 
wł. Leon Krakowski Į 
L6dž, skrz. poczt. 547 | 
    
      

    

  

iniemiła woń z rąk, nóg i pach usuwa 
znany i niezastąpiony od 2 wieku 

SUBDORYŃ 
Z SITKIEM 

FABRYKA  CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA 

iš i 
i / . 

a m © „AP.KOWALSKI” wanszawa | | 
i 22 JASZAMOWE 2 

Lecznica Lilewskiego Stow. Pemoty Sani. 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11 — 6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 

wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. 

BRÓROPORS WIARE NARZ A ASK 
BROŃ BEZ ZEZWOLENIA POLICJI. 
Browning kal. 6 mm. metalowy 
nikl. system ES-TE precyz. wy- 
konany wraz z zabezpiecznikiem 
Strzel. z specjaln. „Sell“ naboi . 
wysyłamy za zaliczeniem za, 
zł. 5.70, 2 szt. 10.50, 6 szt. 30.00, 
50 naboi „Sell* do browninga z 
zł. 1.45, 100 szt. 2.70. и 7 

Adresowač: Zaklady Mechaniczne KUPERMAN, 

Warszawa I, skrzynka poczt. 97, oddział 23. 
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Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna poszukuje reflektan- 

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

Bliższe informacje o warunkach dzierża- 
wy otrzymać można w Kancelarji Głównej 
Magistratu (pokój 16) w godzinach urzędo- 
wych. Tamże składać oferty w zamknię- 
tych kopertach do dnia 1 sierpnia 1932 r. 
Jednocześnie 2» ofertą należy wpłacić ka- 
ucję w sumie 2000 zł. 

  

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

1. S. MILL. 

Bibljoteka Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 8, m. 33 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich Ro- 
wości i dzieł klasycznych. 

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

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premium, 
adnie oprawicnę koiążkę 

  

Od roku 1845 istalejo 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jedalne, sypialne I gu- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka lt.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
ma dogodnych warmmkach 

| RA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI, 

8324 
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OKAZYJNIE 
różne pozostałe z licytacji 
rzeczy Oraz samochody daj 
Tani. Lombard, 
ul. Biskupia 4, tel. 14-10 
od 9-2 i od5-7 po poł. 

Poszukujemy 
agenta 

dobrze wprowadzonego 
w branży kolonjalno-cu- 
kierniczej. Szczegółowe 
oferty listownie — skrz. 

pocztowa 95. 

Potrzebny 
zastępca 

do prowadzenia restaura- 
cji z wyszynkiem, chrze- 
ścijanin z niew. gotówką. 
Oferty Adm. „Kurjer W.* 

  

  

  

Mieszkanie 
do wynajęcia 

3 pokoje ze wszelkiemi 
wygodami, wolne od po- 

datku — Tartaki 34-a 

ŻNIWIARKI 
oryginalne 

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

poleca * 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna |1-а. 

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

ustępstwo. 

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

na politechnikę 

Mickiewicza 19—31. 

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

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

LEKCJE 
ze wszystkich przedmio- 
tów w zakresie szkół śr. 
udzielają rutynowani ko- 
repetytorzy, b. prof. gimn. 
i absolw. U. 5. B. Przy 
gotowanie do matury. 
Języki obce: niemiecki, 
francuski, włoski (kon- 
wersacja) i klas. łacina 
1 grecki. Zgłoszenia od 
5—6 po poł.—ul. Subocz 

Nr. 6, m. 8. 

Współpracownicy 
R. NARGOŁ o Kaióui 
Marjacka 19, konto P. K. 

O. 302041. 
10 wzorów | zł. 

  

  

  

HURTOWA SPRZEDAŻ 

I. CHELEM 
Spadkobiercy :: — 

Wilno, Końska 16 

  

Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych 

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

Mickiewicza 24, tel. 277 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—-12 1 4—8. 

Akuszerka 

Маг Lakneroma 
przyjmuje od 9 40 7 wieca 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69, 8520 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

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

Akuszerka 

Śmiałowska 
Pawa się 

na ul. Garbarską | m. I6 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycx* 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z.P. 48. 8323 

Poszukuję pracy 
go, złożę kaucję. Oferty 
proszę składać w Adm. 
„Kuzjera Wileūsk.“ 

„Autobus“ 
  

o milej powierzchownošci 

Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil.* 

pod „Młoda panna* 

Poszukuję 
jakiejkolwiek pracy biu- 
rowej, magazyniera ew. 
innej. Obeznany z księ- 

  

  

ką kaucję. Łaskawe ofer- 
ty do Administracji. 

Student chemji U.S.B. 
udziela lekcyj w zakresie 
starszych klas gimnazjaln. 
Topolowa 2 (róg Antok.) 

N. Szejndels 

JADŁODAJNIA 
NADWIŚLAŃSKA 

wydaje obiady 
od 55 gr. na maśle. 

Ludwisarska 4 

  

  (obok sali Krejngla) 

  

sumienna i b. pracowita | 

poszukuje pracy 

Drukarnia wma? Jańska 1. tel, 3-40. 

eš a щ 

widziałem, że pan nie zechce nas wy” 
słuchać po... — Urwał. 

— Po wykryciu zamachu -- do- 
kończyłem. 

— O, więc był zamach? — zapy- 
tał. — Nie wiedziałem, ale przypusz- 
czałem, że i tak złowię pana na te 
listy. I nie omyliłem się. 

— Jak dotąd... 

— Właśnie potrzeba mi było ta 
kiego człowieka, jak pan — rzekł, — 
Fakt, że pan stawił się na moje we- 
zwanie, jest miarodajny. Holborn po- 
znał się na panu. 

— Powiedziałem: „Jak dotąd* — 
wtrąciłem. 

— I potem też — rzekł tak sta- 
nowczym tonem, że zrobiło to na mnie 
większe wrażenie, niż ewentualna gro 
źba. 

— Może — mruknąłem. 
Aldrich chrząknął. 

— Opowiem panu historyjkę pań- 
skiego życia. Skończył pan szkołę w 
Comden, a potem probował szczęścia 
w Rudgers. Po dwóch latach pracy 
nie uzyskał pan dyplomu. Zawsze 
miał pan zacięcie artystyczne, które 
jednak nie objawiało się w żadnej kon 
kretnej formie. Wkońcu ojciec kazał 
zaprzestać panu próżnych mrzonek i 
zabrać się do pracy. Wyrobił panu 
pośadę detektywa w Trentonie. 

Popatrzył na mnie z żartobliwym 
uśmiechem. 

— Czy mam mówić dalej? 
— Proszę. 
— No więc, okazał się pan bardzo 

dobrym detektywem. Traktował pan 

swoją pracę romantycznie, ale wkrėt- 
ce zniechęcił się pan do niej całkowi- 

cie. 
Ponieważ umilkł, jakby w oczeki- 

waniu odpowiedzi, więc rzekłem: 
— Tak. 
— Wiem, dlaczego. Dziwi to pana, 

  

co? Otóż rzecz miała się tak, że pan 
rozwiązał dwie poważne sprawy, a 
inni otrzymali nagrodę. Był pan za 
młody. Czy tak było? 

— Tak, do stu djabłów. 

— Widzi pan, że wiem. Mój waj 
był wplątany w jedną z tych spraw, 

od niego wiem. Dobrze się pan spi- 
sał... Podał się pan do dymisji, ale do 

świadczenie nie poszło na marne. W 

dwa lata później zrobiono pana pe- 
mocnikiem naczelnika więzienia ws 
Franklinie, a po śmierci naczelnika— 
jego następcą. Ze względu na młody 
wiek pana był to w swoim rodzaju 
skandal. 

Dlaczego ?—dorzuciłem.—Rek- 

tor uniwersytetu w Chicago sam w 
kończył świeżo studja. 

Machnął cygarem. 
— No tak, naturalnie, Dłaczego 

nie? Pan już jest we Franklinie piąty 
rok, co? Jeszcze pan jest bardzo mło: 

dy i w dodatku nieżonaty. Czy nie 
omyliłem się w żadnym szcególe? 

— Wie pan o mnie tyle, co ja sam 
—rzekłem. 

-— To było łatwe. Teraz przystą- 
pię do czegoś trudniejszego. — Strzą- 
snął popiół z cygara i popatrzył na 
mnie badawczym wzrokiem. — Te- 
raz będę trochę zgadywał. 

— Otóż — zaczął, rozpierając się 
w fotelu i wypuszczając pod sufit 
kłąb dymu — pan jest dziwnym ty- 
pem, jak na naczelnika więzienia. 
Nie powiem, że brak ponu kompeten- 
cji, ale pan myśli, myśli, myśli... Roz- 
mawiałem z ludźmi, którzy pana zna- 
ją. Potrafi pan trwać przy przepi 
sach, a jednocześnie buntuje się prze- 

ciwko nim. Teraz już pan nie będzie 
artystą, ale dawna żyłka jeszcze w 
panu pokutuje. Przekona się pan. 
Mam przeczucie, że panu udałoby się 
wszystko, do czegoby się pan zabrał. 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

Interesuje mnie w panu jeszcze jed- 
na właściwość, mianowicie, że pan 
miewa przeczucia. Czy się nie mylę? 

— Tak mówią. й 

— Tak mówią ludzie o niższym 
kompleksie, nie rozumiejący, że czło 
wiek, któremu powodzi się w życiu, 
zawdzięcza to przeczuciom, Odnosi 
się to zarówno do polityków, finansi- 
stów, uczonych, jak do wszelkich in- 
nych zawodów. Ludzie nie pojmują, 
że przeczucie jest błyskiem: jasnow:* 
dzenia, czy intuicji, w połączeniu z 
odwagą pójścia za niem. Potrzebny 
mi jest człowiek, który słucha prze” 
czuć, dlatego wybrałem pana. 

Urwał. Chciałem coś powiedzieć, 
lecz nie dopuścił mnie do słowa. 

— To jeszcze nie wszystko. Dalej: 
ma pan dosyć więzienia. Pragnie pam 
powietrza, swobody, możności wsta* 
wania o dowolnej godzinie. Nie może 
pan poprostu usiedzieć przy biurku 
w kancelarji. Chciałby się pan stam- 
tąd wydostać. Nie ma pan w sobie nie 
z naczelnika więzienia, Jest pan czło 
wiekiem światowym. No, bo ostatecz 
nie, dlaczegoby pan nie mógł nim 
być? 

Chciałem coś powiedzieć, lecz ję” 
zyk odmówił mi posłuszeństwa. Al- 
drich przejrzał mnie nawyłlot. Już od 
dłuższego czasu czułem się tak, jak- 
bym był więźniem, to też orzeczenie 
tego człowieka zrobiło na mnie wstrzą 
sające wrażenie. 

— Dlaczego nie? — powtórzył 
Aldrich. — Pan jest za młody na swo 

je stanowisko, ale jeszcze pięć lat ta” 
kiego życia, a postarzeje się pan o 
dwadzieścia. Zapadnie się pan tak głę 
boko w koleiny formalistyki, że stra” 

ci pan z oczu cały świat. 

(D. e. n.) 
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