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- Trzecia sila. 
Berlin, w lipeu 

Do walki prywatnych armij nie- 

mieckich stronnictw wtrąciła się nie- 

spodzianie i energicznie trzecia siła — 

armja państwowa Reichswehra. 

Wtrącenie się to niezależnie od jego 

sensu politycznego i zakulisowej stro- 

ny rzeczy — było logiczne. Oznaczało 

ono, że państwo nie chce więcej tole- 

row:fć naruszania swego monopolu w 

dziedzinie rozporządzania siłą zbroj- 
ną. Oznaczało ono zastosowanie 0- 

statniego środka dla przywrócenia 

porządku. Można oczywiście rzec że 

rząd Papena który sam przyczynił się 

do nieporządków przez zniesienie za- 

kazu umundurowanych hitlerowskich 

bojowych drużyn, nie miał prawa po- 

sądzać rządu pruskiego. o wywoła 

nie tych nieporządków i przedsię 

brać przeciw niemu środków przy- 

musowych. Twierdzenie, że wyłącz- 

nie komuniści ponoszą winę za nie- 

porządki, grzeszy jednostronnoścą, 

fakty bowiem wykazują coś innego 

Wystarczy przypomnieć serje napa 

dów hitlerowców na domy związków 

zawodowych, redakcję .Vorwartsu* 

okrutne i zwierzęce zabójstwa działa- 

czy ruchu zawodowego. I mimowoli 

nasuwa się pytanie, czy ingerencja 

armji oznacza krok przeciwko tero- 

rowi z lewa czy też przeciwko teroro- 

wi wogóle? — t. j. i przeciwko tero- 

rowi hitlerowców? Czy słuszne jest 

to pytanie pod względem prawa? 

Dla wielu rząd Papena jest jedynie 

zamaskowanym rządem  hitlerow- 

skim, pionierem w przygotowaniu re- 

gimu hitlerowskiego bez 

Czyż Papen nie spełnił narazie wszy 

stkich żądań Hitlera? Rozwiązanie 

Reichstagu, nowe wybory, ustanowie- 

nie hitlerowskich drużyn bojowych, 

wreszcie obalenie demokratycznego 

rządu pruskiego i usunięcie lewico 

wych urzędników z aparatu państwo 

wego wszystko to zostało dokonane, 

lecz z drugiej strony na żadne z uwol 

nionych miejsc nie mianowano nara 

zie hitlerowca. Na to, oczywiście, mo 

gą się składać różne przyczyny, jak 

naprz.: nie życzą sobie obciążać hitle 

rowców odpowiedzialnością za regime 

w wigilję wyborów... 

I tak już obecnie tolerowanie przez 

hitlerowców regimu Papena spowodo 

wało upadek ich popularności. w ma 

sach. Sam dr. Goebbels przyznał się 

w tajnym partyjnym okólniku, że par- 
tja hitlerowska znajduje się w stanie 

obrony. Socjal-demokraci i komuniś 

ci wyzyskali przeprowadzone przez 

Papena uszczuplenie zasiłków dla bez 

robotnych i pensji inwalidom wojen- 

nym dla agitacji przeciwko tolerują- 

cym ten rząd hitlerowcom. Z jednej 

strony ucinanie zasiłku bezrobotnym 

pensyj urzędnikom, wdowom i siero- 

tom; z drugiej strony — połyskujące 

nowe mundury hitlerowskich bojó- 
wek. Okoliczność ta była dostatecznie 

Wykorzystana przez agitatorów anty- 

faszystowskich. Popularność zyskał 
dwuwiersz: 

„S. A. (bojówka hitlerowska) hat 
keine Pressen. 

Das Volk hat nichts zu fressen*. 

Na płotach, na słupach telefonicz- 
nych przymocowano kartki z tym 
wierszykiem. Wielu przechodniów, 

gdy widzi sytego cieszącego się tuszą 

hitlerowca w nowym mundurze, ści- 

ską pięść w kieszeni i szepcze ów wier 

szyk przez zęby... Sami hitlerowcy wy 
czuli to, i w ostatnich dniach rzadziej 

ukazują się ich mundury na ulicach. 

Widoczne jest, że partja rozkazała 

nie rzucać się w Oczy przechodniom 

zwłaszcza w wigilję wyborów... 

zamachu. 

Mamy podstawy sądzić, że pewien 
upadek popularności hitlerowców był 

by dla rządu Papena bardzo niepożą- 
danym. Dla wszystkich ugrupowań 

prawicowych między centrum a hitle- 

rowcami nie nie jest mniej pożąda- 

ne. jak absolutna większość hitle- 

rowców w nowym Reichstagu. Tylko 

taki skład nowego Reichstagu, przy 

którym hitlerowcy musieliby szukać 

koalicji z innemi ugrupowaniami pra 

wieowemi dla utworzenia większości, 

jest dla nich pożądany. Tylko taki 

skład Reichstagu dałby możność tym 

ugrupowaniom ..oswoić hitlerowców 

czyli, jak się wyraził sam Hugenberg 

zjednoczyć zapał młodzieńczy  hitle- 

rowców z doświadczeniem  politycz- 

nem innych ugrupowań narodowych. 

Tylko taki skład Reichstagu dałby mo 

żność obecnemu rządowi legalnie prze 

dłużyć swe isnienie na cztery lata, jak 

to przepowiadał generał von Schlei- 

cher. 
Jak będzie wyglądal ten Reichstag 

trudno jest powiedzieč w chwili gdy 

niewiadome jest, czy wogóle będzie 

istniał. Jeśli zaś on będzie, to nasu- 

wają się następujące możliwości: ab- 

solutna większoęć hitlerowców wraz 

z innemi ugrupowaniami prawicowe- 

mi i względna większość ugrupowań 

prawicowych z hitlerowcami. W tym 

ostatnim wypadku (dodaję ód siebie 

najwięcej prawdopodobnym) konie- 

czną będzie centro-prawicowa koali 

cja dla większości absolutnej. Grunt 

jest dla niej przygotowany. Wobec 

tego jednak, że jawne uzgodnienie cen 

trum z hitlerowcami jest z wielu przy 

czyn utrudnione chociaż dyktowane 

jest nawet logiką faktów, to i w tym 

wypadku naprasza się przejściowa 

decyzja w postaci „cichej koalicji 

wspólnego tolerowania nadal u wła- 

dzy (personalnie możliwie nieco zmie 

nionego) obecnego gabinetu. Generał 

von Schleicher „po dojšciu do wła- 

dzy* powiedział, że przejął ją ..poważ 

nie i na długo*. Niema podstaw wąt- 

pić w szczerość tych zamiarów gene- 

rała. W 1923 roku dowiedziawszy się 

o powstaniu Hitlera w Monachjum, 

generał von Schleicher przepowiadał 

mu niepowodzenie. Do tej sprawy po 

trzebny jest grand seigneur, a nie — 

dekorator-tapicer. Znalazł się 

grand seigneur „do tej sprawy” w 0- 

sobie... samego generała Schleichera. 

I nie poto wziął grand seigneur gen. v. 

Schleicher władzę w ręce, by... wrę- 

czyć ją — tapicerowi-dekoratorowi. 

Dr. G. W. 

Qstatni dzień procesu. 
PARYŻ. 27.VII. (Pat.) Ostatni dzień pro- 

cesu Gorgułowa rozpoczął się przesłucha- 
niem świadka Henneta, komisarza służby 
bezpieczeństwa, który przeprowadził śledz 
two eo do pobytu Gorgułowa w Czechosło- 
wacji. Hennet oświadczył, że nie można wąt- 
pić o identyczneści Gorgułowa, który zresz 
tą nie należał do bolszewików. W. Pradze 
Gorgułow uchodził za niezdolnego i nie: 
inteligentnego lekarza. 

Następnie sąd przesłuchał brata pani 
Gorgułow, który, mówiąc © swoim szwagrze, 
oświadczył, iż był on zawsze człowiekiem 
spokojnym i powściągliwym, kochającym 
bardzo dzieci. 

Zkolei przesłuchano kilku mniej ważnych 
świadków, m. in. wydawców, do których 

zwracał się Gorgułow ze swemi książkami. 
Ošwiadezyli oni, że Gorgułow przynosił im 
prace niezrozumiałe i nie mające żadnych 
widoków powodzenia na rynku księgarskim. 

W) czasie zeznań świadków  Gorgulow 
gwałtoewnie protestował przeciwko stawia- 
nym mu zarzutom i starał się ciągle uspra 
wiedliwić swój czyn, mówiąc w sposób nie- 
opanowany i mało zrozumiały. 

W, dalszym ciągu procesu Gorgułowa ze- 
znawała jego żona. Pani Gorgułow mówiła 
z ogromnem wzruszeniem, płacząc. Na jej 
widok Gorgułow zerwał się z miejsca z krzy 
kiem: „Przebacz mi, Anno!* Pani Gorgułow 
oświadczyła, że jej mąż był w stosunku 
do niej zawsze bardzo łagodny. Miał zamiar 
wyjechać do Abisynji. Na parę dni przed 
zamachem, będące w kinematografie, Gorgu- 
łow oklaskiwał z zapałem pojawienie się 
prezydenta Doumera na ekranie. W pewnym 
momencie pani Gorgułow padła na kolana 
i ze złożonemi rękami błagała o litość nad 
oskarżonym i nad swem dzieckiem. Gdy 
Gorgułow w sposób wrogi i agresywny zwra 
eał się do zeznających świadków, zawołała: 
„Ależ ty jesteś obłąkany, mój przyjacielnt* 

Następnie przemawiał prokurator. Oświad 

  

SYTUACJA W NIEMCZECH. 
Znamienne echo koniliktu. 

BERLIN. 27.7 (Pat) — Konflikt 
między rządem Papena a byłym gabi 
netem pruskim znalazł dziś niebywa 
le znamienne echo na posiedzeniu jed 
nej z komisyj Rady Państwa Rzeszy. 
Przedstawiciele niemal wszystkici 
krajów związkowych zgłosili protest 
przeciwko zarządzeniem rządu Rze- 
szy w Prusach, pozbawiającym do- 

   

tychczasowych ministrów prawa re- 
prezentacji w komisji. Jak wyjaśnia 
ja półurzędowe koła, rząd Rzeszy u- 
waża, że prawo reprezentacji Prus w 
Radzie Państwa Rzeszy przysługuje o- 
beenie kanelerzowi oraz desygnowa- 
nym przez niego kierownikom prus 
kich resortów ministerjalnych. 

Polityka zagraniczna. 
PARYŻ. 27.7 (Pat) — Na zapytanie 

skierowane przez redaktora „Paris - 
Soir“ Sauerweina do ministra spraw 
wewnętrznych Rzeszy von Gayła, czy 
cały gabinet Rzeszy zgadza się z poli 
tyką zagraniczną współpracy z Anglją 
i Francją oraz z nieufnością wzglę- 
dem Sowietów, którą reprezentował 
w Lozannie kanclerz von Papen, mini 
ster von Gayl odpowiedział, iż jest 
zwolennikiem bez zastrzeżeń polityki 

zagranicznej, prowadzonej przez kan- 
clerza i ministra spraw zagranicznych 
Polityka ta zmierza do obrony intere 
sów Niemiec oraz do oparcia na za- 
ufaniu współpracy wszystkich mo- 
cerstw: które we wspólnym interesie 
wszystkich państw europejskich, dążą 
do odbudowy gospodarczej Europy. 
Sauerwein dodaje, że minister nie 
mógł dać wyraźniejszej odpowiedzi, 
która jest i tak bardzo jasna. 

Koncentracja szturmowców hitlerowskich 
we Wrocławiu. 

BERLIN. 27.VII. (Pat.) „Vorwaerts* de- 
nosi, że na niedzielę skoncentrowanych ma 
być we Wrocławiu 75 tysięcy szturmoweów 
hitlerowskich. Dotychczas przybyło już 2 tys. 

uzbrojonych członków oddziałów szturmo- 
wych, którzy rozkwaterowani zostali w mie 
szkaniach zwolenników partji narodowo- 
soejalistycznej. 

zamiary hitlerowców. 
WIEDEŃ. 27.VII. (Pat.) „Neue Freie Pres 

se* doncsi z Berlina: Od kilku dni krążą 
pogłoski, jakoby narodowi socjaliści na wy- 
padek niepomyślnego wyniku wyborów. być 
może już w nocy po wyborach, będą pró 
bowali zapomocą gwałtu utworzyć rząd 
narodowo-socjałistyczny. Sam Hitler — jak 
sądzą w Berlinie — nie wdałby się w tak 
ryzykowne przedsięwzięcie, jednakże inni 
przywódcy zdradzają tego rodzaju tenden- 
cje. W! ostatnich dniach przemawiano jaw- 
nie na kilku zgromadzeniach  narodowe- 

wa waż 73 s 

  

socjalistycznych © tych planach przewro- 
towych. Tak np. poseł narodowo-socjalistycz 
ny Rust stwierdził, że naród niemiecki musi 
sobie zdać jasno sprawę z tego, iż po dniu 
34 lipca będzie mógł rządzić tylke Hitler, 
bez względu na to, jak wypadną wybory. 
Poseł Zillkens, przemawiając na zgromadze- 

niu w Brunświku, zaznaczył, że nadszedł 
czas, by narodowi socjaliści objęli władzę. 
Po wyborach w dniu 31 lipea nastąpi pc- 
chód na Berlin. 

i WEZWIE EEE Егр 

Znakomici pasażerowie „Polonii. 

Niebywałem powodzeniem cieszą się w tym roku wycieczkowe podró: 
okrętami Polskiego Towarzystwa Transatlantyckiego. 

    

Okręt „Polonja”, 
ktory wyruszył do fjordów norweskich, liczy między swymi pasażerami 
szereg znanych osobistości ze świata politycznego, naukowego i artys- 
tycznego. Na ilustracji naszej widzimy (od lewej) posła R. P. w Danji 
M. Sokolnickiego, prezesa W. Sławka i ministrów Jędrzejewicza i Boer- 

nera, sfotografowanych podczas postoju w porcie kopenhaskim. 

Zabójca prezydenta Doumera skazany na śmierć. 
czył on, że nie będzie przedstawiał Gorguło- 
wa jake belszewika i odmalował go pe- 
prostu jako mordercę, który z premedytacją 
przygotował swą zbrodnię. Prokurator stwier 

dził, że opierając się na zdaniu psychjatrów, 
ma Gorgułowa nie za warjata, lecz za sy- 
mulanta. Prokurator domagał się kary 
śmierci. 

Wyrok. 
PARYŻ, 27-Vii. (Pat). Sąd przysięgłych departamentu Sekwany 

skazał Gorgułowa za zabójstwo 

tacją na karę śmierci. 

prezydenta Doumera z premedy- 

Katastrofa lotnicza. 
ŁÓDŹ. 27.VII. (Pat.) Dziś w nocy © godz 

1.30 we wsi Młodojewo pod Koninem wsku- 
tek defektu motoru zapalił się samolot 2 
pułku lotniczego, poczem spadł na ziemię 

i roztrzaskał się. Pilot sierżan Marjan Śla- 
sarezyk i obserwator por. Aleksander Kir- 
kowski ponieśli śmierć na miejscu. 

Kara śmierci w apelacji. 
POZNAŃ. 27.УП. (Pat.) We środę rano 

przed Sądem Apelacyjnym odbyła się roz- 
prawa przeciwko Leonowi Hałasowi oskar- 
żonemu o zamordowanie swego szwagra Jó- 
zefa Jankowiaka. Hałas został przed paru 
miesiącami skazany w sądzie okręgowym ra 

10 lat ciężkiego więzienia i apelował. Pro- 
- kurator również apelował. Sąd Apelacyjny, 
rozpatrzywszy sprawę, uchylił wyrok pierw 
szej instaneji, skazując Hałasa na karę 
śmierci przez powieszenie za zabójstwo z 
premedytacją. 

Możliwość przesilenia gabinetowego w Austrii 
WIEDEŃ, 27.7 (Pat) — Walka o 

protokół lozański doszła w Wiedniu 
do stadjum krytycznego. W kołach 
parlamentarnych mówią nawet o mo 
żliwości przesilenia gabinetowego. Na 
żądanie kanclerza zebrał się zarząd 
główny stronnictwa chrześcijańsko- 
społecznego i uchwalił zażądać od 
Związku Chłopskiego i klubu Heim 
wehry jasnej i niedwuznacznej dekla 
racji, czy kluby te będą głosować za 

ratyfikacją protokułu łozańskiego. W 
ciągu południa sytuacja znacznie się 
poprawiła. Stronnictwa większości 
zgodziły się — jak słychać — na for 
mułę kompromisową. 

Plenarne posiedzenie Rady Naro- 
dowej zwołane zostało na czwartek. 

Kanclerz Dolfuss na wszelki wypa 
dek stanie przed Izbą i ustąpi dopiero 
po ujemnym wyniku głosowania. 

W Berlinie spokojnie, ale 
nie zupełnie. 

BERLIN. 27.VII. (Pat.) Ubiegła noe w 
Berlinie miała znowu spokojniejszy przebieg. 
Zanotowano wszakże 18 wypadków bójek 
ulicznych i dokonano 80 aresztowań. W, kił 
ku wypadkach przeprowadzono rewizję i 
skonfiskowano broń palną. Do starć docha- 
dziło przeważnie między rozwijającemi bar 
dze ożywioną działalność kolumnami pla- 
katewemi i kolpjorterami ulotek. Polieja, 
interwenjując, musiała użyć broni palnej, 
poważniejszych jednak obrażeń nikt nie do- 
znał. © podobnych incydentach donoszą z 
Gelsenkirchen, Essen i Wrocławia, gdzie 
dokonane obławy w poszukiwaniu broni 
wśród członków portji komunistycznej. 

Kto przystępuje do wyborów 
w Niemczech. 

Dramatyczny przebieg mknących 
w błyskawicznem tempie wydarzeń 
poHtycznych w Niemczech, przysłonił 
narazie kwestję wyborów do Reichsta- 
gu, które mają się odbyć w dniu 31 
lipca 1932 roku. 

O ile nie nastąpią w skutku pod- 
jętych przez rząd von Papena kroków 
inne wydarzenia, uniemożliwiające 
ewentualne wybory, przystąpią do 
nich 44,5 miljonów wyborców, upraw 
nionych do głosowania. 

Centralna komisja wyborcza Rze- 
szy zatwierdziła następujące listy wy- 
borcze złożone przez partje polityczne 
w kolejności ich siły liczebnej: 1) soc- 
jaldemokratyczna partja Niemiec, 2) 
narodowo—socjalistyczna partja (Hit. 
ler), 3) komunistyczna partja Niemiec, 
4) niemiecka partja centrowa (katoli- 
cy), 5) niemiecka partja ludowa, 6) 
niemiecka partja państwowa, 7) ba- 
warska partja ludowa, 8) chrześcijań 
sko—demokratyczna partja ludowa 
(ewangelie), 9) niemiecka partja chło- 
pska, 10) związek ziemski (junkrzy), 
11) niemiecko—hanowerska  partja, 
12) maksymalna pensja urzędników 
5000 mk. (sie!), 13) niemiecka partja 
gospodarcza, 14) niemiecka partja soc 
jalistyczna, 15) mniejszości narodowe 
w Niemezech, 16) związek środkowo- 
niemiecki wolności i walki z faszyz- 
nem, 17) związek niemiecki bezrobot- 
nych (Hitler), 18) związek robotników 
i chłopów, 19) wolnogospodarcza part- 
ja Niemiec, 20) związek sprawiedliwo- 
ści i walki z obniżeniem płac i eme- 
rytur, 21) niemiecka wspólnota ludo- 
wa. 

  

Ogółem złożonych zostało i zatwier 
dzonych 21 list partyjnych. 

  

Wyjazd posła Patka 
do Warszawy. 

MOSKWA. 27.7. (Pat) — Poseł Rze 
czypospolitej Patek wyjechał w spra 
wach służbowych do Warszawy. 

Min. skarbu w Lublinie. 

LUBLIN. 27.7. (Pat) — W dniu 27 
bm. o godz. 13 przybył do Lublina p. 
Minister skarbu Jan Piłsudski. Pan mi 
nister udał się do gmachu Izby Skar 
bowej, gdzie obecny był na zjeździe 
naczelników urzędów «skarbowych 0- 
kręgu lubelskiego. Następnie p. mini 
ster Piłsudski zwiedził państwowe ele 
watory zbożowe. 

Obrady bloku państw rolni- 
czych w połowie sierpnia rb. 

w Warszawie. 
Dowiadujemy się, że zgodnie z za 

powiedzią min. Zaleskiego, daną w 
wywiadzie, udzielonym koresponden- 
towi Ajencji „Iskra* po zakończeniu 
konferencji reparacyjnej w Lozannie 
— odbędzie się w drugiej połowie sier 
pnia r. b. w Warszawie konferencja 
Stałego Komitetu Studjów Ekonomicz 
nych Państw Bloku Rolniczego Euro 
py środkowej i wschodniej. 

W konferencj tej wezmą udział 
państwa Małej Ententy, a więc Cze- 
chosłowacja, Jugosławja i Rumunja, 
dalej Bułgarja i Węgry oraz państwa 
nadbałtyckie — Łotwa i Estonja. Lit 
wa nie zgłosiła dotychczas — nieste 
ty — akcesu do bloku Państw Rolni 
czych mimo poczynionych jej propo 
zycyj, opierając się wciąż jeszcze 
wszelkim koncepcjom współpracy. z 
Polską, nawet na terenie tak pozba- 
wionym jakiegokolwiek politycznego 
zabarwienia, jak współpraca gospodar 
cza europejskich państw rolniczych. 

Należy przypomnieć, że inicjatywa 
utworzenia porozumienia państw rol 
nieczych wyszła od rządu polskiego i 
po pierwszej konferncji warszaw- 
skiej, odbytej w sierpniu 4931 roku od 
była się druga taka konferencja w Sa 
fji w grudniu 1931 r. gdzie utworzon$ 
został Stały Komitet Studjów Ekono 
micznych, który zbierał się już niejed 
nokrotnie bądź w poszczególnych sło 
licach państw, należących do bloku, 
bądź w Genewie. Ostatnie posiedzenie 
odbyło się w październiku ub. r. w Ge 
newie pod przewodnictwem delegata 
polskiego, dr. Adama Rose. 

W związku z zakończeniem konfe- 
rencji lozańskiej, która uchwaliła m. 
in. powołanie do życia komsji, składa 
jącej się z przedstawicieli 15 państw i 
mającej opracować sposoby przyjścia 
z pomocą niektórym państwom Środ 
kowej i wschodniej Europy, a która 
pozatem zająć się ma zwołaniem świa 
towej konferencji monetarnej (praw 
dopodobnie w Londynie) i ekonomicz 
nej (prawdopodobnie w Genewie) -— 
polskie czynniki rządowe sądzą, że 
pańswa rolnicze winny na konferen 
cjach tych wystąpić solidarnie. Celem 
przygotowania tego właśnie solidarne 
go frontu państw rolniczych na dwóch 
ogólno-światowych konferencjach go 
spodarczych — rząd polski zaprasza 
do Warszawy przedstawicieli siedmiu 
państw na kolejną konferencję. 

Stały Komitet Studjów Ekonomicz 
nych, który zbierze się w Warszawie 
będzie miał tym razem olbrzymi ma 
terjał do przepracowania. Od czasu 
bowiem ostatnich jego posiedzeń stan 
gospodarczy niektórych państw środ 
kowej i wschodniej Europy znacznie 
się pogorszył i stosowanie dotychczas 
głoszonych metod opanowania sytua 
cji — już nie wystarcza. Zarówno w 
dziedzinie finansowej, jak i monetar 
nej będą musiały być niewątpliwie wy 
sunięte nowe postulaty. W; związku z 
tem przewidziane jest przybycie na 
konferencję warszawską — poza sta- 
łymi członkami Komitetu Studjów E- 
konomicznych Państw Bloku Rolni 
czego — również i specjalnych eks 
pertów finansowych. (Iskra). 

Strajk i rozruchy robotnicze w Anglji. 
LONDYN. 27.7. (Pat.) W hrabstwie 

Lancashire w miejscowości Burney 
doszło do poważn. rozruchów: Strajku 
je tam ok. 20 tys. robotników tkackich 
którzy protestują przeciwko zmianie 
układu o warunkach pracy. Grupa, 
złożona z około 4 tysięcy manifestują 
cych robotników, manifestowała 
przed jedną z nielicznych czynnych 
przędzalni. Policja muisała kilkakrot 

nie interwenjować i rozpraszać mani 
festantów występując w obronie ro- 
botników, którzy nie porzucili pracy. 
W. międzyczasie w Manchesterze to- 
czą się narady między przedstawicie 
lami przedsiębiorców i robotników w 
związku z propozycją przedsiębior- 
ców zmniejszenia płac robotniczych, 
która dotyczyć ma około 200 tysięcy 
robotników przemysłu bawełnianego. 

Strajk w Burnley objął 30 tys. robotników. 
LONDYN. 27.VII. (Pat.) Strajk włókienni 

czy w ośrodku przemysłu tekstylnego w 
miejscowości Burnley w hrabstwie Lancas- 
hire, który był dotąd tylko częściowy, stał 
się od dzisiaj powszechnym. Wszystkie fab- 
ryki włókiennicze stanęły. Strajk objął prze 

szło 30 tys. robotników. Powodem strajku 
jest wymówienie przez przedsiębioreów u- 
mowy cełem obcięcia prac robotniczych. 
Istnieje tendencja rozszerzenia strajku na in 
ne ośrodki przemysłowe. 

Napady bandytów arabskich 
na automobilistów pod Oranem. 

MARSYLJA. 27.VII. (Pat)  Donoszą z 
Oranu, że żandarmerja miejscowa została 
wezoraj zaalarmowana wiadomością 0 sze- 
regu napadów dokonanych na automobili 
stow, przeježdžających przez podmiejski las. 
Wilg doraźnie zebranych danych, szajka nie- 
znanych bandytów arabskich zatrzymała ped 

2 turnieju 
BERLIN. 27.VII. (Pat.) Wj ramach mie- 

dzynarodowego turnieju lotniczego odbył się 
w dniu 27 r. b. międzynarodowy lot samo- 
lotów pasażerskich na trasie Diibensdorf— 
Zurych—Btłp—La Chauqude—Fonds—Altern- 
heim—Diibensdofr — Zurych. Trasa 593 km. 

groźbą rewolwerów kilka aut, których wła- 
Śeiciele wykupywać się musieli od tortur 
i śmierci zapomocą znacznych sum, docho- 
dzących do kilkunastu tysięcy fr. Komen- 
dant miejscowej żandarmerji zarządził na- 
tychmiastową oblawę, która narazie nie 
przynisła żadnych wyników. 

lotniczego. 
Do międzynarodowego lotu pasażerskiego na 
dystansie Diibensdorf — Zurych — Genewa — 
Medjolan—Zurych (trasa 708 km) startowały 
4 aparaty. Nagrodę stanowi puhar dla samo 
lotów cywilnych 1 turystycznych  Chavez- 
Bider.'
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ROCZNICA EPOKOWA. 
Wszelka zbiorowość bez wodza jest 

mniej lub więcej, bezładną masą. Dzie 
je budowane są nie przez masy, lecz 
przez wielkie jednostki. Żywoty tych 
ludzi są jakby fragmentami dziejów 
ich narodów. Są to ludzie — epoki. 

Daty ich życia przechodzą niemal 
dzień po dniu na karty historji ich na 
rodów. Są między temi datami rozpo- 
czynające w epoce epokę, nową erę, 
wielki zwrot, którego znaczenie, jeśli 
sobie uświadamiamy to w drobnej 
zazwyczaj mierze i rzadko we właści 
wym kierunku. 

Człowiek — epoka, Wódz Narodu. 
Józef Piłsudski. 22 b. m. minęło 15 lat 
od jednej z dat w Jego życiu, jednej z 
tak licznych, będących zarazem data- 
mi i to jakiemi datami —— w życiu 
naszego narodu. 22 lipca 1917 r. w nie 
dzielę, władze okupacji niemieckiej 
wydały oficjalny komunikat tej treś- 
ci: 

„B. brygadjer legjonów, Józef Pił- 
sudski został aresztowany w Warsza* 
wie w nocy z soboty na niedzielę. 

Bezpośrednim powodem: aresztowa 
nia była ta okoliczność, że Piłsudski 
przy przekroczeniu granicy Król- Pol 
skiego, posługiwał się dokumentem po 
dróży, który przy bliższem zbadaniu 
okazał się sfałszowany*. 

26 lipca powarzają jeszcze raz 
to samo kłamstwo o sfałszowaniu, ale 
w tydzień potem, 3 sierpnia, czują się 
zmuszeni odszczekać je. a „Deutsche 
Warschauer Zeitung“. organ Beselera 
pisze iż: 

„Obecnie ustalono, że Piłsudski po 
siadał wystarczający austrjacki pasz- 

Podejrzenie posługi- 

  

   

  

Wiedzieli, że i tak nikt im nie uwie 

rzy. Zresztą ta sama, okupacyjna 
urzędówka, w długich i ciężkich wywo 
dach, w ciągu dni poprzedzających to 
oświadczenie, starała się dowieść, jak 
wielkiem _niebezpieczeństwem — jest 
„działalność dawnego brygadjera leg- 
jonów polskich, Piłsudskiego, który, 
niepomny na interesy żywotne swej oj 
czyzny'... słowem zagłobowy  djabeł 
w ornacie dzwoniący na mszę ogonem, 
— poczem padały gromy oburzenia na 
tegoż Piłsudskiego i jego P.- O. W. za 
przeciwdziałanie werbunkowi do „Pol 
nische Wehrmacht* pod komendą Be- 
selera, będącej, za różne inne sprawy, 
słowem za zatracenie kierunku „o- 
strzem przeciwko Rosji', a za stanow 
czy zwrot „przeciw państwom central 
nym“- To już bardziej otwarcie. Jesz 
cze dalej była mowa o „niewczesnych 
i niebezpiecznych działaniach P. O. 
W. zagrażających „bezpieczeństwu mi 
litarnemu* okupantów, „za co w pier- 
wszej linji ponosi odpowiedzialność 
Pilsudski“, który jest „istotną głową 
P. O. W.“... etc. Konkluzja: „„Wobec 
tego nie pozostawało nic innego. jak 
uwięzić go*. Karty odsłonięte. 

Było w I Brygadzie, w roku 1916 
na froncie nad Styrem, w 1 pułku 
piechoty: pismo humorystyczne, odbi- 
jane na hektografie pod nazwą „Kon 
ferencja Pokojowa.  Redagowane 
przez tęgie pióra literackie, ilustrowa- 

ne przez również tęgich rysowników 

niczem nie ustępowało dzisiejszemu 
„Cyrulikowi* nawet w najlepszych je 
go numerach: Umieściła kiedyś .„Kon- 

fereneja“ taką ilustrację tytułową: 
W okopach na pierwszym płanie, 

stoją dwaj legjoniści: żołnierz i oficer. 

Z dalszych rowów na prawo i lewo 

oraz nawprost wyłażą łby w austrjac 
kich, niemieckich i rosyjskich czap- 
kach. Żołnierz wskazując na to pyta 
oficera: 

— Obywatelu poruczniku, gdzie tu 
front? 

Minęło wszakże lat parę i front 
się zmienił a raczej wykłarował. Pier 
wszy wróg ubył+ wzmocnili się i poka 
li pazury, pozostali. Z zaszczytnej, ot 
wartej, frontowej wojny trzeba było 

zejść bądź do podziemi, bądź, do obo 

MOPEEW ATARORCKMON O MAETEDTEPACNAEROAEOAOZRAEC OBOZIE | 

zów jeńców. Benjaminów, Szczypior* 
no, a dalej — Modlin. Werl, Holcmin- 
den i inne. Aresztowania w P. O. W. 

Po żołnierzach przyszła kolej na 
Wodza. Ów twardy, nieustępliwy, 
mocny Piłsudski był już od bardzo da 
wna niewygodny. :,Konspirator' socja 
lista, niepodlegtošciowiec“... Nic dla 
„mocarstw sprzymierzonych, ani 
drgnienia. za żadną cenę, wszystko 
dla tej Polski... 

Kolosalne ostrożności. Ostre pogo- 
towie całej Schutz i Feld — polizei w 
Warszawie Nagły. nocny napad. aresz 
towanie i wywiezienie. zrazu do Gdań 
ska, a potem do Magdeburga. Jeszcze 
jedna „syzyfowa praca. Jedna z tych 
o których pisze Żeromski; choć tu na 
innym terenie. 

Nic im to nie pomogło. Ani fałsz 
o paszporcie, ani sam fakt aresztowa 
nia. Uwielbienie, które żywili dla 
Wodza jego żołnierze, promieniujące i 
dotychczas coraz silniej na całe spo- 
łeczeństwo, poczęło w Narodzie wzra 
stać ze zdwojoną mocą. Ci jego żoł- 
nierze, których nie zdołała dosięgnąć 
ręka wroga, pozostali na wolności, pro 
wadzili robotę niepodległościową da 
lej. Mówili: 

„Baczność. Oto idzie ku nam wódz: 
W przyśpieszonym rytmie serca sły- 
szymy jego chód miarowy. Idzie ku 
nam zdaleka przez ziemię obcą: z za 
groźnych murów Magdeburga, a my 
wyprężeni na baczność, czekamy, wier 
ni żołnierze. Kłamstwo żeś jest nazbyt 
daleko. wodzu, byśmy mogli rozkaz 
twój usłyszeć, bo przecież natężony 
słuch tętni twoją mową mocną i dono 
śną, a niemilknące echo rozkazów co- 
raz potężniej dzwoni w duszach żoł- 
nierskich. 

Kłamstwo, żeś jest nazbyt daleko 
by dojrzeć Cię jeszcze można było, 
bo oczy nasze: te bystre sokole oczy 
żołnierskie, widzą w cieniu, widzą 
Cię doskonale jak przybliżasz się ku 
nam i śledzą każdy twój ruch, każde 
skinienie dłoni. Blizkość twoją wyczu 
wamy coraz wyraźniej — niejeden z 
nas czuje już oparcie dłoni Twej na 
ramieniu i pręży się w sobie z zapar- 
tym ze wzruszenia oddechem. 

Odegnano Cię od nas za lasy i rze- 
ki, odgrodzono wysokim murem. zam 
knięto wrota na tysiąc rygli, a Ty 
idziesz ku nam, idziesz wciąż, przybli 
żasz się ustawicznie, coraz bliższy i 
coraz ukochańszy '... 

Nie upłynęło pół roku gdy już był. 
Spojrzał w wierne, kochające bez mia 
ry: żołnierskie oczy, położył dłoń na 
ramieniu i poprowadził dalej do wy 
kuwania Niepodległości. 

Człowiek — epoka. Nie wiedzieli 
Niemcy, że tylko przyspieszyli to, co 
się miało stać nieodwołalnie. Nie wie- 
dzieli, że tylko doleli oliwy do ognia. 
zamiast go zgasić... Ognia, z którego 
aa rozgorzał wielki pożar Wol- 

ności.. 
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*) „Rząd i Wojsko* Nr. 27, z 15 maja 

1918 r. Wiydawane taj    

Konferencje Herriota. 
PARYŻ. 27.7 (Pat) — Premjer Her 

riot przyjął 27 bm. kolejno ambasado 
ra Francji w Warszawie Laroche, am 
basadora sowieckiego Dowgalewskie- 
go, posła rumuńskiego Cesjano oraz 
przewodniczącego komisji spraw za- 
granicznych senatu Berengera. 

Ambasador sowiecki na рго- 
cesie Gorgutowa. 

PARYŻ. 27.7. (Pat) — „Le Jour- 
nal* donosi, iż przed rozpoczęciem 
wczorajszej rozprawy w procesie Gor 
gułowa na ręce przewodniczącego są 
du złożona została prośba ambasado 
ra sowieckiego Dowgalewskiego o ze 
zwolenie mu na asystowanie przy roz 
prawie. Prośba ambasadora sowiee- 
kiego została załatwiona przychylnie 

Święto pułkowe 6-50 piechoty Legjonów. 

  

ie i historja. brana w wiel- 

kich esach czasu.. mówią, że gdy 
by nie ta sława żołnierska, nie to be. 
haterstwo bezwzględnie. okazane w 

wielkiej, powszechnej burzy dziejowej, 
społeczeństwo to byłoby tylko trawą. 
stratowaną przez walczące strony, ni- 
cością, o którąby nikt nie dbał i z któ 
roby się nikt nie rachowa“. 

(St. Witkiewicz: 

„Juljusz Kossak* 1906) 

  

Można być najgorętszym, najbar- 
bardziej konsekwentnym pacytistą, 
a jednak do czynu żołnierskiego od 
nosić się z największym szacunkiem 
Tem większym, jeśli ten czyn spełnio 
ny został ,w walce o tak wielką i świę 
tą sprawę, jak Niepodległość Ojczyz 
ny. Cnoty żołnierskie są cnotami tak 
że i w najbardziej ogólnem znaczeniu. 
Życie ludzkie, krew ludzka, najcen- 
niejsze wartości człowieka według, 
enuncjacyj pacyfistycznych są znacz- 
nie mniej warte od wielu rzeczy „nie 
ważkich', lecz tak dla niektórych cen 
nych, że ci „niektórzy*, z radością w 
ich obronie ofiarowują tę swoją krew 
i życie. Rozkosze żeglowania są po- 
trzebniejsze niż życie, wedle starego 
rzymskiego przysłowia — „Navigare 
necesse est, vivere—non est necesse“. 
Parafrazując młodsze znacznie, choć 
również łacińskie przysłowie Węgrów 
mogliby owi „niektórzy** powiedzieć: 
„Extra libertatem non est vita, si est 
vita, non est ita*. Poza wolnością nie- 

ma życia... 
Dla „niektorych“ — innych oczy- 

wiście, nie jest to zrozumiałe. Nawet 
dla tych, którzy dziś w wolnej, przez 
innych wywalczonej Ojczyźnie, są naj 
zagorzalszymi nacjonal-militarystami. 
Oni byli zawsze przeciwnikami pow- 
stań. Wtedy — „tylko praca, praca 
organiczna *, enrichissez vous po bur- 
żujsku, po filistersku — bez żadnych 
mrzonek o niepodległości. Walka 
zbrojna? A—fe, szkoda „daremnie 
przelanej krwi”. 

Ale. jak mówi Stanisław Witkie- 
wicz w swojem przepięknem studjum 
o Juljuszu Kossaku — „Dusze wolne 
mają ten nieustraszony poryw na- 
przód wiedzą, że każda walka, której 
cel dotyka wielkich i wysokich i wy- 
sokich zagadnień bytu ludzkiego, każ 
dy w niej spełniony czyn bohaterski, 
choćby pokryty narazie krwawą klę- 
ską, jest wdarciem się w historję ludz 
kości, zajęciem w niej miejsca, z któ- 
rego nic usunąć nie może”. 

Bez tego — wracając do słów na- 
szego motta — bylibyśmy w ostatniej 
burzy dziejowej tylko „stratowaną 
trawą, choćby nie wiadomo jak, wy 
mownie prawił o nas p. Dmowski w 
Londynie i Paryżu, a mistrz Paderew 
ski w Waszyngtonie. 

Z tych to względów przeróżnych, 
najprawszy pacyfista (któż z nas nim 
nie jest!) może z czystem sumieniem 
wziąć udział w święcie pułkowem 6 

. p. Leg., z których właśnie nie bę- 
dzie doń dopuszczony żaden określo- 
ny powyżej, świeżo wysmażony w swo 

КБ ЛЕС М 

° Es as 
Zydzi Legjoniści. 

W związku z artykułem zamiesz 
czonym w piśmie naszem z dnia 19 b. 
m. nadesłał profesor dr. Władysław 
Jakowicki list następującej treści: 

„Przedewszystkiem listę poległych 
należy uzupełnić nazwisk. żołnierza 
niezwywłej odwagi i brawury Izaaka 
Jungermana kapr. sanit. rodem z Bę 
dzina, odznaczonego po śmierci orde 
rem Virtuti Militari. 

Nadto służyło w 1 p. p. 1 Br: me 
dycy iwowscy Buchsbaum i St. Apfel 
(pseud: Czaszka), mgr. farmacji ze 
Lwowa Landesberg (Kłoda). Ignacy 
Schrage (Latawiec), Nikiel. art. ma 
larz Leopold Gotlieb. 

Nazwiska te przychodzą mi na 
myśl — niewątpliwie liczba ich jest 
większa. 

Co do podanych nazwisk nam wra 
żenie. że Józef Blauer miał pseudo- 
nim _ Kretowicz (nie Kratowicz jak 
wydrukowano) * 

Prof. Dr. Jakowicki 

b. lekarz pułk. 1 p. p. 1 Br. L- P. 
B 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Pakt o nieagresji. 

Donosiliśmy już o podpisaniu pol 
sko-sowieckiego paktu o nieagresji. O 

  

  

  

  

   

znaczeniu tego paktu pisze ..Gazeta 
Polska“: 

„Ściśle formalnie podpisany wczoraj uk 
ład o nieagresji jest nadbudówką nad paktem 
Kelloga, rozwinięciem i wzmocnieniem posta 
nowień pokojowych tam zawartych. Politycz 
ne przecież znaczenie układu polsko sowiec 
kiego jest mocniejsze. Mocniejsze już dhociaż 
by dlatego, że jest to wzajemne gwarantowa 
nie sobie pokoju przez sąsiadów. Mocniejsze 
także i dlatego, że układ ten nie był narzuco 
ny wszystkim przez międzynarodową etykie 
tę pokojową, jak to często ma miejsce z o 
gółnemi postanowieniami o charakterze ..po 
bożnych życzeń — lecz podpisany zostaje 
naskutek swobodnej decyzji stron... 

«Polsko sowiecki pakt o nieagresji staje 
się czynnikiem wielkiego znaczenia dla ukła 
du stosunków pokojowych w całej Europie" 

Wschodnia Ententa. 

„Czas* podaje rewelacje rosyjskiej 
gazety .,Wiestnik Krestjanskoj Ros- 
SiE: 

„W! ciągu maja — pisze gazeta — między 
niemieckiem i sowieckiem wojennem dowó- 
dztwem miały miejsce — przeważnie w Pet 
rogradzie — tajne narady.. 

..Narada powyższa — jak zapewnia gaze 
ta — miała bardzo poważne rezultaty polity 
czne, a przyjmowali w niej udział oprócz de- 
legatów niemieckich i „turyści* z Włoch, z 
Turcji, Bułgarji i Persji. Po naradzie tej 20- 
stała podpisana „tajna umowa* z Turcją, za 
wierająca narazie tylko wojskową i handlo 
wą umowę, lecz w trakcie owej leningradz- 
kiej narady zarysował się plan „Wschodniej 
Ententy" będącej celem i marzeniem Litwi- 
nowa i jego przyjaciół berlińskich. 

Sowieto—turecka umowa zawiera w sobie 
specjalną konwencję, według której dyploma 
cja turecka przyjmuje na siebie „wysoki obo 
wiązek — „umocnienia włosko-sowiecke - 
tureckiej przyjaźni”. 

List Gorgułowa, 

Sprawa Gorgułowa zwróciła na sie 
bie oczy całego świata. Prasa poświę 
ca jej bardzo dużo miejsca, zamiesz 
czając szereg ciekawych szczegółów. 
M. in. „Il. K. C.“ przytacza za „Paris 
Midi“ streszczenie listu Gorgułowa, na 
pisanego w 4 dni po dokonaniu zama. 
chu do wdowy po prezydencie Dou- 
mer ze: 

„Szanowna Pani! Bóg mi świadkiem, że nie 
chciałem zabić męża Pani. Strzszny los zab, 
małżonka Pani, a zarazem i mnie, który j 
stem ślepem narzędziem losu. Chciałem skon 
czyć z łem życiem, lecz przeszkodzili w tem 
ludzie, rzucając się na mnie jak na zwierzę. 
Błagam trybunał, aby skazał mnie na śmierć. 

„Modlę się do Boga, Wielkiego Boga, któ 
ry stworzył słońce, ziemię i ojczyznę. Moja 
ojczyzna niestety nie żyje, Rosja uarodowa 
nie istnieje, biedny lud rosyjski cierpi pod 
jarzmem międzynarodowego komunizmu. 

Wielki Boże, chcę umrzeć dla mojej ide:, 
lecz błagam Boga, aby idea ta wraz ze m 
nie umarła. Amen. 

Niech Wielki Bóg ma szanowną panią w 
swojej opiece* 

Dziwne koncepcje myślowe! 

   

im nacjonaliźmie i imperjalizmie, bez 
piecznie uprawiający go w odrodzo- 
nej i potężnej Rzeczypospolitej, „mi- 
litarysta“. 

Tradycja może być z powodzeniem 
ośmieszana w rzeczach drobnych. 
Przeżywa się i ad absurdum sprowa- 
dza w polskich wielkanocnych plac- 
kach, czy roboczych strojach urzęd- 
ników angielskich. W rzeczach wiel- 
kich jest nieśmiertelna. 

Nieśmiertelne jest braterstwo bro 
ni. Wiąże ono nierozerwalnie tych 
którzy w niem uczestniczyli bezpo- 
średnio. Jest to więź tak silna, że jej 
tradycja pozostaje najdroższem dzie- 
dzictwem, dla następnych pokoleń 
wypełniających ramy danej, wsławio 
nej korporacji. Będą się szczycić młod 
sze pokolenia tym moralnym spad- 
kiem swoich poprzedników. W klasy 
cznym kraju tradycji, Anglji, do dziś 
się szczycą żołnierze jednego z ри!- 
ków kawalerji tem, że pułk ten bit“ 
się z połskimi ułanami za czasów Na- 
poleona... 

Wojsko jest jedną z najbardziej 
zwartych korporacyj. Pułk wyodręb- 
nioną w niem, organizacją zamkniętą 
niemal samowystarczalną. Zaszczyt 
należenia do danej sławnej dywizji, 
jest mniej uchwytny, niż takiż zasz- 
czyt należenia do pułku. Pułk to dom, 
pułk to rodzina. Tradycje pułkowe są 
jak tradycje rodu z tą różnicą, że am- 
bicją ich jest maximum niebezpieczeń 
stwa, maximum wysiłku i bohaterst- 
wa. Czy nawet o bardzo znikomej li- 
czbie rodów na świecie, powiedzieć 
to można? 

ОНМ ЗТ 

Żałoba w Niemczech z powodu Katastrofy 
statku „Niobe”, 

  

BERLIN. 27.7. (Pat) — Wielka ka 
tastrofa statku „Niobe”, która pochło 
nęła 69 ofiar, okryła żałobą całe Niem 
cy. Na gmachu rządu w Berlinie, jak 
również na prowincji powiewają fla 
gi żałobne. Pod adresem kierownict- 
wa marynarki i ministerstwa Reichs 
wehry napływają liczne depesze. 

Komunikat urzędowy ašnia, že 
przyczyną katastrofy — według wszel 
kiego prawdopodobieństwa — była 
siła wyższa i że brak jakichkolwiek 
danych co do ewentualnej winy kie 
rownictwa okrętu. Na miejscu kata 
strofy rozpoczęto prace nad wydoby 
waniem okrętu. Nad okolicą krążyły 
przez szereg godzin samołoty duńskie 
w poszukiwaniu ofiar. Dotychczas nie 

     

  

zdołano wyznaczyjć miejsca, gdzie ie 
%а szczątki okrętu, ani natrafić na 
ślad zaginionych. Krążownik .,Króle- 
wiec* przybył z 40 uratowanymi człon 
kami załogi do Kilonji. Na rozkaz 
dowództwa marynarki wszyscy zosta 
li izolowani w koszarach. Zatonięcie 
statku „Niobe* uważane jest za naj 
większy cios, jaki dotknął po wojnie 
marynarkę niemiecką. Zgodzie z prze 
pisami regulaminu, wdrożone zostało 
oficjalne dochodzenie, po zakończe- 
niu którego nastąpi ogłoszenie liczby 
ofiar. Od wyniku dochodzenia zależy 
również, czy komendant statku posta 
wiony zostanie przed sądem wojen- 
nym. 

Z Wileńskiej Rady Miejskiej. 
Komunikacja autobusowa. Newa taryfa za wodę. 

Budżet. — Nowy tawnik. 

Wczorajsze posiedzenie rozpoczę- 
ło się jak zwykłe... od stwierdzenia 
braku quorum. Po 2-godzinnych go 
rączkowych zabiegach, dzięki inicjaty 
wie i nabytej już przez sekretarza Ra 
dy Miejskiej p. Dziewickiego praktv 
ce — quorum zostało wreszcie skleco- 
ne. 

Jako punkt pierwszy rozpatrzono 
referat komisji powołanej do uregulo 
wania komunikacji autobusowej. Ko- 
misja, jak wynikło z wyjaśnienia prze 
wodniczącego radn. Zasztowta przy 
pracach swych za podstawę wzięła na 
stępujące trzy punktu: taryfę, zmia- 
nę dotychczasowej trasy i częstotli- 
wość ruchu. Otóż taryfę ustalono w 
sposób następujący: Opłata za prze- 
jazd na przestrzeni i klm. wynosić ma 
15 gr.; 2 klm. — 20 gr.; 3 klm. — 30; 

przejazd na trasie od 3 do 5 klm, ma 
kosztować — 40 gr., za przejazd na 
przestrzeni ponad 5 klm. opłata wy- 
nosi 50 gr. 

Pozatem dokonano zmian 
przyczem skasowano linję 4, ustała- 
jąc zamiast niej odnogę linji Nr. 2. 
Również zamiasi linji 6 kursować bę 
dzie odnoga trójki — linja 3—a. 

Zmiany te, jak również taryfa ma 
ją być wprowadzone tytułem próby 
na okres 6-ciomiesięczny. 

Następnie uchwalono podwyższyć 
dotychczasową taryfę za wodę o 2 gr., 
a więc do 60 gr. za i mtr., przyczem 
z sumy tej 5 groszy będzie pobierane 
na akcję dożywiania dzieci i organiza 
cyj kołonij letnich. 

W dalszym ciągu powzięto uchwa 
łę zmniejszenia z dniem 1 sierpnia b. 

TEST ATIKA SDA A i RIO 

trasy 

   

Nowy dowódca O.K. VII 
w Poznaniu. 

  

W tych dmach przybył do Poznania i objął 
urzędowanie nowy dowódca O. K. VII— 
generał brygady Oswald Frank, następca 
na tem stanowisku gen. K. Dzierżanowskiego 
Podajemy fotografję gen. Oswałwa Franka. 

    

Jeśli jako wojsko w całości może- 
my bez zastrzeżeń nawiązać nić trady 
cji dawnego naszego rycerstwa do dni 
naszych, to poszczególne dzisiejsze na 
sze pułki z trudem mogłyby to uczy- 
nić. Formalnie są mało związane z 
formacjami ostatnich naszych wojsk 
regularnych z epoki rozbiorów. Zbu- 
dowały sobie jednak tak potężny pod 
kład pod dalszy ciąg tej tradycji, że 
nie potrzebują sięgać o sto łat wstecz. 
To co zdobyły w najnowszej historji 
Polski, to niczem nie ustępuje tam- 
a > : 

tem zmagań o ten sam przedmiot. 

Dumne są stare pułki angielskie ze 
swojej nie jedno stulecie obejmują- 
cych tradycyj. Może bardziej mogą 
być dumne nasze pułki legionowe, mi 
mo swej formalnie tak młodej jeszcze 
bo kilkunastoletniej zaledwie, historji 
Walczyły bowiem, nie jak tamte, o 
dalekie cele brytyjskiego imperjaliz- 
mu, ale o najświętsze dobro i prawo 
każdego narodu i człowieka, o wol- 
ność, także nietylko — „naszą. 

W najgorętsze dni roku rozpalają 
się najpotężniej ognie wojen. Lipiec 
też jedno za drugiem mieści pułkowe 
święto. Niedawno obchodził je pułk 
5 Legjonów, potem ułani Krechowiec 
cy, potem Grochowscy dzisiaj zaś 6 
P. p. Leg. Dzień ten jest pierwszym 
dniem jego organizacji. Rozpoczęła się 
ona „w cichem miasteczku Rozprzy 
pod Piotrkowem* w r. 1915—mówiąc 
słowami „Zarysu historji wojennej 3 
pułku piechoty Legjonów*. 

„Ze szczupłego bataljonu uzupeł- 
niającego wydzielono pośpiesznie ka- 

                           

r. o 5 proc. dodatku komunalnego do 
uposażeń pracowników komunalnych 
Dodatek ten będzie więc nadał przez 
pracowników pobierany w wysokości 
10 proc. uposażenia. 

Cłou posiedzenia — projekt preli 
minarza budżetowego przyjęto w ro 
ku bieżącym z rekordową szybkością. 
Wobec ogromnej kompresji budżetu 
wszelka dyskusja merytoryczna oka- 
zała się bezcełową. Ograniczono się 
jedynie do kilku przemówień natury 
ogólnej. Przemawiali radni: Engiel, 
Zasztowt. i imieniem ugrupowań 
prorządowych prof. Staniewicz, który 
w doskonale skonstruowanem przemó 
wienia nakreślił ogólny szkie nowego 
budżetu, zastanawiając się nad jego 
realnošcią. Mówea uważa stronę do- 
chodową za nierealną, gdyż wpływy 
podatkowe wciąż jeszcze potraktowa 
ne są zbyt optymistycznie. Podkreśla 
również, że gospodarka finansowa Ma 
gistratu nie była zbyt przewidującą, 
eo w konsekwencji doprowadziło do 
powtórnego konstruowania budżetu 
i znacznego jego opóźnienia. W tem 
miejscu prof. Staniewiez stawia wnio 
sek uznania obecnego preliminarza za 
projekt budżetu na rok 1933-34 i skie 
rowania nowego budżetu najpóźniej 
w listopadzie na posiedzenie Komisji 
Finansowej. Wniosek ten z aplauzem 
został przez Radę Miejską przyjęty. 

Kończąc swe przemówienie, prof. 
Staniewicz kładzie nacisk na koniecz 
ność poczynienia przez Radę Miejską 
kroków w kierunku połączenia woje 
wództwa nowogródzkiego z wileń- 
skiem, co ze względów gospodarczych 
jest nieodzownym nakazem chwili. 

Nowy budżet zwyczajny po stronie 
wydatków zamyka się sumą 8.260.382 
э 

Wydatki nadzwyczajne ustalono 
na 2.952.113 zł. 

Dochody zwyczajne 
sumę 9.828.389 zł. 

W: końcowym etapie posiedzenia 
dokonano wyborów nowego ławnika. 
Zgodnie z naszemi przewidywaniami 
wybrany został radny dr. Safarewiez 
z ugrupowania prorządowego. Piasto- 
wać on będzie stanowisko szefa sekcji 
zdrowia. 
LSL S I P S OO OAZY 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
DEWIZY: York  8,923—3,943 — 

у -—35,05—34,88. Szwaj 
Berlin 212.10. 

słabsza. 
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proc. 20—54. 4 proc 
dołarc 48,25. 7 proc. stabil. 48,25—48,5 — 
48.38, LZB Rolnego, LZ BGK, obl. BGK bez 
zmian 4,5 proc. LZ Ziem. 37—36,75. Ten- 
dencja anocniejsza. 

AKCJE: Bank Polski 71. 
. Tendencja niejednolita. 

Starachowice   

  

dry przyszłych kompanij i bataljonów 
nowopowstającego pułku. Kadry t+ 
szybko wypełnili ochotnicy z Króle- 
stwa, oraz młodzież lwowska, tłumnie 
zgłaszająca się pod znaki legjonowe*. 

„Dnia 23 września tegoż roku, dla 
zasilenia oddziałów legjionowych, mło 
dziutki, jeszcze nie zorganizowany na 
leżycie, 6 pułk piechoty Legjonów 
Polskich... rozpoczynał swe pierwsze 
kroki wojenne z radością, że dane mu 
jest walczyć przy boku I-ej Brygady; 
Szedł z niezachwianem postanowie- 
niem dotrzymania kroku zaprawio- 
nym już w bojach towarzyszom broni. 
Jeszcze tego samego dnia I bataljon 5 5 
pułku otrzymał chrzest ogniowy, zaj- 
mując w brawurowem natarciu stację 
kolejową Maniewicze, po krótkiej, 
choć ostrej potyczce z 12 pułkiem ko- 
zaków orenburskich“. (Zarys hist. 
woj. pułku). 

Niebawem znalazł się pułk na po- 
zycjach Ф Brygady, pod Kościuchówką 
i Kołodziejami w swojej pierwszej 
krwawej bitwie. Na krótko wycofany 
został potem do Maniewicz, gdzie do- 

wódzwo nad niem objął dzisiejszy 
gen. dywizji, ówczesny major Mieczy 
sław Norwid-Neugebauer. 

Wkrótce wszedł w wir coraz goręt 
szych walk znaczących się raz po raz, 
najpotęžniejszemi swojemi momenta- 
mi na sztandarze pułku. 25 X 1915“ 
i miejscowość Kopne. D. 29 tegoż mie- 
siąca i wieś Kamieniucha, srebrzą się 
tam jako dwie pierwsze. 

Zima i wiosna przeszły względnie 
„spokojnie“, aż do lipca 1916 roku, 
rozpoczęcia słynnej rosyjskiej „„ofenzy 
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„Žart“. 
Ostatnio stała się popularną pewna spra 

wa, w której dotąd nie zabieraliśmy głosu. 

Mianowićie dr. Edward Boyć w jednym z b, 

lckkich feljetonów na temat wileńskich wra 

żeń napisał, że prof. Kłos wręczył mu jako 

porte bonheur mały strzęp złotogłowia z tru 

mny Barbary Radziwiłłówny Pewne pisma wi 

leńskie w związku z tem dopomniały się o 

wyjaśnienie: Profesor Kłos zaprzeczył. Na 

szem zdaniem nie było dostatecznych powo 

dów do podawania w wątpliwość wyjaśnień 

profesora Kłosa, a 

była większej 

wileńskie, z 

sprawa nie warta 

uwagi. Pewne , pisma 

tych czy innych wzglę- 

dów, były innego zdania — to ich rzecz. Pod 

niosły 

  

  

larum, sprawa nabrała rozgłosu. Nie 

solidaryzowaliśmy się z takiem postawieniem 

sprawy. 

Ostatnio w dwóch kolejnych nutnerach 

„Robotnika* zabrał głos dr Edward Boyć w 

artykułach pot tyt.: „Przy złem całą Bar 

barę Radziwiłłównę...* Treść ich da się okre 

Ślić tytułem i pierwszem zdaniem feljetonu: 

„Dobry żart tynfa wart*. Rozmiar aż dwóch 

feljetonów potrzebny był p. dr Boy: 

dynie poto, by z wyżyn stolca stołecznego pu 

blicysty ć sobie dowoli na . israjdołka 

„Dobry żart tynfa wart. My znamy rów 

nież uzupełnienie tego afo „zato kiep 

ski żart kija wart”. Ocena żartu przez jego 

twórcę nie zawsze musi być trafna. Ryzykując 

dostarczenie materjału p. dr Boyć'mu do no 

*, pozwalamy 

że w kwalifikacji 

      

    

  

  

zmu:   

  

wych wycieczek na 

sobie skromnie zaznaczyć, 

tego żartu różnimy się nieco z jego twórcą. 

Tam, gdzie ważą się losy 
największego imperjum... 
Czarujące miasto! Tonie 

nemi swemi gmachami wyr a 
miast amerykańskich, malowniczo położone 
na brzegach rzek Ottawy i zbiegu Catineau 
i Rideau. Miasto grzyb: powstało, wyrosło i 
podniesione zostało do godności stolicy w 
przeciągu stulecia. W. ogromie lasów kana- 

dyjskich, gdzie niegdyś koczowałi Indjanie, 
a stopa białego człowieka postać nie mogła, 
jakby ródżka wieszczki wyczarowała piękne 
bulwary, imponujące gmachy, parki i ogro 
dy, fabryki i mosty, słowem — to wszystko, 
co charakteryzuje dziś wielkie miasto prze- 
mysłowe. centrum polityczne jednego z naj 
bogatszych krajów świata. 

Nie przewidywał tego chyba angielski puł 
kownik John By, gdy w roku 1827 rozbił 
namioty obozu wojennego na prawem wyb 
rzeżu Ottawy. Na czele kompanji saperów 
królewskich pułkownik By przystąpił do bu 
dowy kanału. łączącego rzekę Św. Wawrzyń 
ca z Ottawą i jeziorem Ontario. Na wypadek 
wojny Kanady ze Stanami  Zjednoczonem. 
kanał ten miał być główną arterją komuni- 
kacyjną. Do wojny w Północnej Ameryce nie 
doszło, ale obóz płk. By pozostał i rozwijał 
się pod nazwą „Bytown* -— miasto By. Po 
kilkunastu latach miasteczko przybrało mia 
no rzeki, nad którą było położone — Ottawy. 
Gdy wreszcie w r. 1875 królowa Wfktorja 
wyznaczała Kanadzie stolicę, wybór jej padł 
na skromną lecz malowniczo i geograficznie 
dogodnie położoną Ottawę. 

Dzisiejsze gmachy kanadyjskiej stolicy 
należą do istnych arcydzieł architektonicz- 
mych. Gmach parłamentu nad rzeką, wieża 
Pokoju, imponujące pomniki (m. in. pomnik 
poległych podczas wielkiej wojny Kanadyj 
czyków). spowodowały, że stosunkowo nie- 
wielkie miasto wyróżnia siy z pośród pozo- 
stałych miast. Ottawa liczy zaledwie sto kilka 
dziesiąt tysięcy mieszkańców. jest piatem 
w Kanadzie miastem pod względem produk 
cji przemysłowej, ale przoduje nietylko jako 
centrum polityczne kraju, stanowi klejnot 
korony brytyjskiej. Gdy Quebec zachował 
romantyzm starej Francji, Montreal swym 
kosmopolityzmem upodobnił się do Nowego 
Jorku, Toronto urasta do rozmiarów olbrzy 
ma przemysłowego, a Halifax, Vancouver, St. 
John i Victorja mają swój urok tylko dła 
żeglarzy — Ottawa króluje pośród miast Ka 
nady i właśnie tam w parlamencie i prze- 
piękaym Ch au Laurier obradują delegac- 
je. reprezent e czwartą część ludzkość: 
i piątą część kuli ziemskiej. L. L. 

Samobójstwa szerzą się 
wśród źwierząt. 

Zły przykład idzie z góry. Kto je o tem 
pouczył — niewiadomo, dość, dąc za przy 
kładem ludzi, zwierzęta zaczęły debiutować 
w samobójstwie. Fakt ten zaobserwowano w 
ogrodzie zoologicznym w mieście Chester 
(Angija). Stara szympansiea uwiązała sznur 
na gałęzi, znajdującej się w jej klatce, zało- 
żyła sobie stryczek na szyję i zanim któś z 

ów zdołał zawołać o pomoc, skoczyła w 

ię. Nadbiegli dozorcy, weszli do 
odcięli stryczek, ale szympansica j 

żyła. Tak przynajmniej modają ten fakt pis- 

ma angielskie. Kto wie iłe stopni wykazywał 
termometr tego dnia? 

„prowincj 

  

    

  

     

        

     
    

    

    

    

      

     

  

wy brusiłowskiej*. Były to najgoręt- 
sze wałki legjonów na tym froncie i 
6 pułk walcząc nadal ramię przy ra- 
mieniu z I Brygadą, znów zapisuje na 
swoim sztandarze nowy, chlubny etap 
największego wysiłku i męstwa — 
„Polską Górę* z datą 6. VII. 1916. 

Nie będziemy podawać szczegóło- 
wego opisu tych bojów. Zawarte są 
one w wspomnianej, drukowanej hi- 
storji pułku. 

Koniec r. 1916 przyniósł wielkie 
zmiany w życiu Legjonów wogóle. 
Opuszczenie frontu, wymarsz na reor 
ganizację do Nałęczowa i Dęblina. 
„Przefasonowanie* według wzorów 
niemieckich, żmudne dni pracy ćwi- 
czebnej, nakoniec lipiec rel987,t. Zw. 
„kryzys legjonowy“, odmėowienie przy 

sięgi dotychczasowym „Sprzymierzeń- 
com“ i — najcięższy los w doli żoł- 
nierza — obozy jeńców w Benjamino 
wie, Szczypiornie i Zegrzu, lub jeśli 
o pochodzących z b. Galicji chodzi — 
austrjackie pułki na włoskim froncie. 

Reszta, nie objęta tem, zapadła 
wraz z oficerami i żołnierzami innych 
pułków legjonowych w. analogicznej 
sytuacji będących, w podziemiu kon- 
spiracyjnej roboty niepodleglošcio- 
wej P. O. W., skąd wyszli wszyscy na 
jaw w końcu października i począt- 
kach listopada 1918 r.. aby niczem 
nieskrępowani już tworzyć wielką ar 
mją Niepodległej już Ojczyzny. 

Wszystkie pułki natychmiast po- 
znajdowały swoich oficerów i żołnie- 
rzy pod temi samemi sztandarami. 
Znalazł się też i w ostatnim komplecie 
o nowych ochotników pomnożony,
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W]! dniu wczorajszym dokonano nieu 

dego włamania do kasy biletowej dwor 
olejowego w Szumsku. 
Około godz 7 nad ranem po uprzed- 

niem usunięc zamków do łokału kasy 
Przedostał się znany policji zawodowy zło- 

    

Wiitold Borowik zaczął ostatnio odwie- 

    

   
dząć sąsiednią w» Jocyny Wźlkie gm. 
Slerwiackiej w pow. wileńsko-trockim gdzie 
Wpadła mu w oko znana w tej okolic 

  

Piękna Halinka. Do Halinki jednak smal 
cholew. eden z braci Baranowskich z tej 

   
   

wsi kiedy nowoupieczony konkurent 
Zaczął st się coraz niebezpieczniejszym 
aranowski postanowił odzwyczaić go od 

odwiedzania ich wsi. Bracia przyrzekli nv: 
Pomoc. Kiedy onegdaj znowu zjawił się w 
Ich wsi Borowik bracia Baranowscy, a bylo 

Pożar od 
Wiezoraj o godz. 2 w nocy we wsi Szcze- 

owszczyzna, gm. chocieńczyckiej, pow. wi 
lejskiego, od uderzenię pioruna powstał po- 
Żar. który strawił 5 gospodarstw wraz z 

  

  

Wiczoraj podczas burzy piorun zabił na 
Pastwisku wpobliżu wsi Wiereceje, w pow. 

iśnieńskim 52-letniego Bazylego Kościukie 
Wicza. 

W tymże dniu od uderzeń piorunów w 

    

Ubiegłego wieczoru nieujawnieni naraziu«: 
sprawcy przedostali się do lokalu szkoły 
Powszechnej w Łandwarowie skąd skradli 

Mickuny. 
Zawdzięczając niespożytej energji miej 

Stowego wójta, p. Henryka Jasieńskiego pow 
Słało w dniu 12 czerwca r b. kółko rolnicze 
2 88 członkami. Imponująco liczebnie zebra 
Rie jąk ostatnio 17 lipca, bo aż 118 osób 

Wysłuchało fachowych i organizacyjnych ref 
Tatow, wygłoszonych przez p. p. agronomów 

« Żywieckiego i E. Korklińskiego z Wil— 
Trockiego okręgowego Towarzystwa Rolnicze 
80, o sadownictwie przez p. A. Jankowskiego 
! о ulgach podatkowych i sprawach sanitar 
to porządkowych przez wójta gminy p. H. 
asieńskiego 

W, dłuższej dyskusji poruszone były spra 
"d Tóżnych bolączek drobnego rolnika j. r. 
Ožarnictw omasacji, paszy na terenach 
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Bułk szósty. Oto już wkrótce krwawi 

€ pod Lwowem zyskując jego naz- 
€ z datą 14, III. 1919 na sztandarze, 

skąq niezwłocznie wyrusza z Naczel- 
nym Wodzem i innemi pułkami le- 
SIonowymi dzisiejszej Pierwszej Dy- 
wizji na Wilno, „30. IV. 1919* i „Wil- 
RO” ukazują się na chorągwi pułko- 
wej, 

Dalej znów nieustanne walki do 
Nowego „maksimum“ na sztandarze 
—- „Dyneburg 27. IX. 1919“. Wypad 
e Połock, linja demarkacyjna litew 

sa, Nakoniec wyjazd na ofenzywę 
jówską i nowe chlubne znaki na 
ztandarze — „Kijów 9. V. 1920* i 
„Hornostajpol 7, VI. 1920*. Straty — 

2 zabitych i 291 rannych... 
Odwrót. Najcięższe próby walecz- 

SA pułku próby zwycięskie. 
suagłe walki, kontrataki na nieprzy 
<ielą, przebijanie się przez wielo- 
Totnie liczniejsze, oskrzydlające ar- 

je bo) Boje często demo 

      

© bolszewickie, 
talizujące ofenzywę nieprzyjacielską, 

O defenzywy. inicjatywa w rę- 
ach 1 dywizji Legjonów, przyczem 

Bułk 6 zapisuje na swoim sztandarze »Šwiniuchy — 8. VIII. 1920“, 
Było to zwycięskie zamknięcie od 

Wrotu z pod Kijowa. 
х Nadeszła ofenzywa i sztandar pul u znów ozdobiło miano i data bitwy: »Lida 28. TX. 1920*, Jest to już ostat- 
Rie w tej wojnie. Dnia 3. grudnia te- 
80% roku zamknął tę listę własnoręcz 
2 Przez Naczelnego Wodza zawie- 
® Mik na sztandarze pułku  .„Virtu- 
ROT tarį“, Było nim pozatem odzna _ OBYch indywidualnie 142 oficerów 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Ujęcie włamywacza w kasie biletowej 

w Szumsku 
. na gorącym uczynku kradzieży. 

dziej Franciszek Sokołowski z Dziewieni- 
szek, który przystąpił do rozpruwania sta 
lowej kasetki. Przy tem zajęciu został przy- 
łapany przez kasjera kolejowego. 

Wiamywacza .zatrzymano i przekazano 

do dyspozycji władz sądowo-śledczych. | (ei 

  

    

Zemsta niefortunnego amanta. 
ich aż sześciu, napadli na niego mocna 
poturbowali. 

Rozgniewany Borowik chcąc się zemścić 
złożył zameldowanie policj e został napad- 

ęty przez Baranowskich, którzy poturbo 
wali go i zrabowali 50 zł. 

    

śledztwo 
rabunkow% 

Natychmiast przeprowadzone 
ustaliło, że nie był to napad 
lecz zwyczajne pobicie. 

Ża fałszywy mełdunek Borowik zostaje 
pociągnięty do odpowiedziałności. (e) 

piorunu. 
żywym i martwy 

r zniszczył czę: 
Zniszczone gospodar 
ny Kuleszów. Straty 

inwentarzem. Pozatem 
©wo 3 gospodarstwa. 
wa należały do rodzi 
sięgają 60000 zł. tel 

  

   

    

ecie brasławskim wybuchł pożar we wsi 
Czerniowo, który strawił budynki gospodar 
cze Juijana Borysiewicza i Jana Jareckiego. 
Straty są znaczne. ter 

Kradzież aparatu kinematograficznego 
i filmów w Landwarowie. 

aparat kinematograficzny i 13 filmów po- 
czem zbiegli. (cl 

lasów państwowych, składkach ogniowych. 
szarwarku i t. d. Wi końcu został wyłonio 
ny zarząd w składzie prezesa A. Pukszto, wi 
ceprezesa W. Misiewicza i E. Sadowskiego, 
K. Połońskiego i M. Achramowicza. SRT 

RSE M 

Rozporządzenie wykonawcze 
do ustawy autobusowej. 
Ministerstwo komunikacji przygotowuje 

obecnie rozporządzenie wykonawcze do usta 
wy o zarobkowym przewozie osób i towa 
rów pojazdami mechanicznemi. które ogło- 
szone zostanie w najbliższym czasie. 

Na okres przejściowy wydane zostało 
przez ministerstwo komunikacji zarządzenie, 
umożliwiające prowadzenie spraw, dotyczą 

h ruchu autobusowego. 

  

          

* ° — $1е15К! обгахеК 2 баут!. 

Tuż przy gdyńskim dworcu kolejowym, na starej wiejskiej 
stodole zachowało się jeszcze gniazdo bocianie. Na foto- 
grafji naszej widzimy ten naprawdę oryginalny, 

tek dawnej Gdyni. 

NARORORWEETY WATER 

żywy zaby- 

  

i szeregowych w Legjonach i 84 ofie. 
i szer. w Armji Rzeczypospolitej. 
Krzyż Włalecznych za walki w Legjo 
nach zdobi 632 odznaczonych, w Ar- 
mi Rzeczypospolitej — 419, 
Poległych w Legjonach i Armji Rze- 

czypospolitej — 44 oficer. i 490 szere- 
gowych. Rannych w Leglj. — 463 
(18 ofic.), w Armji Rzpl. — 1090 (45 
ofic.). 

Zdobycz wojenna w 1915—16-yn:: 
3.000 jeńców, 20 kar. masz. i wiele in. 
mater. woj. 

W 1919—20-ym: 7.964 jeńców, 54 
działa, 148 kar. masz.. 545 koni, ро- 
nad 300 wozów, 11 lokomotyw, 103 
samochody i wiele innej broni, oraz 
materj. woj. 

Pulkiem dowodzi od 1919 r. obec- 
ny gen. Popowicz, po nim obejmuje 
dowództwo z początkiem ofenzywy 
sierpniowej major (obecnie pułkow- 
nik) St. Kozicki z 1 p. p. Leg. (ppłk. 
Popowicz obejmuje wtedy III bryg. 
Legj.), teraz zaś jest dowódcą pułku 
płk. Biestek. 

Miija już rok dziesiąty, odkąd 6 p. 
P. Leg. przybył z 1 dywizją do Wilna 
i wraz z nią strzeże tej ziemi. W dniu 
jego święta życzymy Mu, by jak naj. 
pomyślniej, w myśl swoich tradycyj 
wychowywał coraz to nowe kadry 
obrońców, krwawo zdobytej niepodle 
głości Ojczyzny. ku coraz większej 
Jej chwale. 

Ee—zet—ki. 

PRD powo 

, Francji 

KSU ROGER 

Żn 

WO DAL EN S RH 

iwa. 

  

Żniwa tegoroczne zapowiadają się dobrze mimo, że ze względu na nis- 
kie ceny płodów rolnych nie mogło wielu rolników użyć przy uprawie 
roli dostatecznej ilości nawozów sztucznych. Na ilustracji naszej wi- 

dzimy konną żniwiarkę w pełni pracy. 

Święto 6 p. p. Leg. 
Dziś jeden z najwaleczniejszych 

pułków armji polskiej 6 p. p. Leg., 
który krwią swoją obficie zrosił pra 
wie wszystkie szlaki walk o niepodle- 
głość Polski, obchodzi swe doroczne 
święto — 17 rocznicę istnienia. 

Wczoraj wieczorem w przededniu 
święta właściwego na boisku 6 p. p. 
Leg. na Antokolu odbyła się w związ 
ku z tem symboliczna uroczystość — 
apel poległych oficerów i żołnierzy. 
Na wzgórzach Antokolskich oraz w 
okolicy Trzech Krzyży zapłonęły zni 
cze. Dowódca pułku odczytał listę po 
ległych w obronie granic i całości Rze 
czypospolitej, poczem orkiestra pułku 
odegrała szereg  okolicznościowych 
utworów. 

Wieczorem ulicami miasta przecią 
gnął capstrzyk wojskowy, zapowiada 

Jac mieszkańcom o święcie pułku, któ 
ry przez czas swego stacjonowania 
w Wilnie potrafił nawiązać szczerą 
nić sympatji z jego mieszkańcami. 

Na święto 6 p. p. Leg. przybył in- 
spektor armji p. gen. dyw. Daniel Ko 
narzewski, który weźmie udział w uro 
czystościach dzisiejszych Program uro 
czysłości dzisiejszych jest następują- 
cy: O godz. 8 m. 45 rano inspektor 
armji gen. dyw. Konarzewski dokona 
przeglądu pułku na placu św. Piotra 
i Pawła, poczem odprawione zostanie 
uroczyste nabożeństwo. O godz. 12-ej 
odbędzie się wspólny obiad żołnierski 

Wieczorem w salonach kasyna 
oficerskiego przy ul. Kościuszki od- 
będzie się raut dla oficerów i zapro- 
szonych gości. 

  

Uczniowie klas pierwszych 
przeniesieni będą do szkół 

powszechnych. 
Jak wiadomo od nowego roku 

szkolnego nie będzie w gimnazjum 
pierwszych klas. Pierwotnie projekto 
wano otworzyć po większych mia 
stach, gdzie się znajduje kilka gimnaz 
jów dla repetentów klas pierwszych 
dodatkowo klasy pierwsze. Projekt 
ten jednakowoż upadł. Uczniowie ci 
przeniesieni będą do odpowiednich 
oddziałów szkół powszechnych, bądź 
też przejdą do szkół prywatnych, 
gdzie klasy pierwsze, mimo dokonywa 
nej obecnie reformy szkolnictwa zosta 
ną narazie utrzymane. 

Z Izby Rzemieślniczej 
w Wilnie. 

Pierwsza Konferencja w sprawie ulep 
szenia surowca skórzanego w woj. 

wileńskiem. 

W: związku z psuciem wielkiej ilości skór 
na Rzeźni —Izba Rzemieślnicza w Wilnie 
w dniu 26 lipca 1932 roku odbyła konferen- 
cję w sprawie racjonalnego przygotowania, 
oraz ulepszenia jakości surowca skórzanego. 

Wi konferencji wzięli udział: z ramienia 

Izby Rzemieślniczej w Wilnie p. Dyrektor 
Młynarczyk, Wydziału Rolnictwa i Wktery- 
narji Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego 

. dr. Rychwa, Magistratu m. Wilna p. dr. 
Łaszkiewicz, Izby Przemysiowo—Handlowej 
w Wilnie p. Wlilczyńska, Związku Przemysłu 
Garbarskiego p. Surawicz, Cechów Rzežni- 
ków i Wędlini: pp. Uziałło, Bartoszewicz 
i Wieksler, Wydziału Czeładniczego przy Ce 
chu Rzeźników i Więdliniarzy pp. Cieszkiel i 
Biengo, Arteli Żydowskich pracowników na 
Rzežni p. Lejbowiez, f-my „Skóropoł* p. 
*Wolfowski, oraz przedstawiciele poszczegól 
nych garbarni wileńskich pp. Fabrykant, 
Spektor, Sztej i Wiolfowski. 

Przewodniczył obradom Dyrektor Izby p 
Kazimierz Młynarczyk. Po przedyskutowaniu 
projektów zmierzających do ulepszenia jako 
Ści surowca skórzanego, zebrani na wniosek 
p. Surawicza postanowili utworzyć specjalną 
komisję w skład której mają wejść po jed 
nym przedstawicielu z następujących organi 
zacyj: Izba Rzymieślnicza w Wiilnie, izba 
Przemysłowo—Handłowa w Wilnie, Zarząd 
Rzeźni Miejskiej, Związek Przemysłu Garbar 
skiego, Związek Eksporterów, Cech Rzeźni- 
ków i Wędliniarzy Chrześcijan, Cech Rzeźni 
ków i Wędliniarzy Żydów, Wydział Cze- 
ladniczy przy Cechu Rzeźników i Wędlinia- 
Bi Chrześcijan i przy Cechu Rzeźników * 

iędliniarzy Żydów. 
Zadaniem powyższej komisji byłby nad- 

zór nad zdjęciem skór, ich konserwacją i 
przechowywaniem. oraz zapobieganie fałszo 
waniu ich przy ważeniu. W, pracach swych 
Komisja będzie się kierowała opracowanym 
przez nią regulaminem. 

Prace organizacyjne przed ukonstytuowa 

niem się Komisji powierzono prowadzić na 
dal Izbie Rzemieślniczej w Wilnie. 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 28 lipca 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien 
ny. 15,15: Muzyka operowa. 15,35: Kom. me- 
teor. 15,40: Wesołe piosenki krajowe i zagra 
niczne, 16,40: „Dlaczego lekkoatletykę nazy 
wamy królową sportów* — odczyt. 17,00: 
Koncert. 18,20: Muzyka lekka. 19,15: „Czy 
znasz Małopolskę Wischodnią“ — pogad. -— 
19,35: Prasowy dziennik radjowy. 19,45: Pro 
gram na piątek i rozm. 20,00: Muzyka lekka. 
21,20: Słuchowisko. 21,50: Kom. 22,00: Muz. 

tan. 22,40: Wiad, sport. 22,50: Muzyka tane- 
czna. 

PIĄTEK, dnia 29-go lipca 1932 roku. 
11,58: Sygnał czasu. 15,10: Progr. dzien- 

ny. 15.15: Muzyka francuska. 15.35: Kom. 
met. 15,40: Muzyka wesoła i taneczna. 16,30. 
Kom. LOPP. 16,40: Połskie bezrobocie we 

(odcz). 17,00: Koncert. 18,00: „O 
miłości i małżeństwach w dawnych czasach” 
odcz. 18,20: Muzyka lekka. 19,15: Z prasy 
litewskiej. 19,30: Progr. na sobotę. 29,23: 
Prasowy dziennik radjowy. 19,45: Przegląd 
prasy rolniczej krajowej i zagranicznej. 
20,00: Koncert symf. 20,40: „Co się dzieję 
na zachodzie w dziedziniem muzyki”. 20,55: 
D. c. kencertu. 21,50: Kom. 22,00: Muz. 
tan. 22,40: Wliad. sport. 22,50: Muzyka tan. 

  
      

     

    

    

Uciekinierzy ze wsi w ZSSR. 
W| życiu Związku Sowietów można w 

ostatnim czasie zaobserwować nowe cieka- 
we zjawisko. Nastąpił bowiem znaczny od- 
pływ ludności z miescowości, w których sy 
tuacja aprowizacyjna jest niepocieszająca. 
Do Moskwy przybywają uciekinierzy ze wsi. 
Są pomiędzy nimi ludzie z odległych krań- 
ców Ukrainy, ale przeważną część stanowią 
rolnicy z okręgu smoleńskiego i niżnonowgo 
rodzkiego, którzy porzucili swe gospodar- 
stwa i udali się za chlebem do stolicy. Co 
skłania ich do tego by opuszczali swe osied 
la? Odpowiedź jest krótka: strach przed nę- 
dzą. Zproletaryzowani roliicy szukają wyży 
wienią w mieście, gotowi pracować w fabcy 
kach. lub przyjąć pracę w  jakiemkolwiek 
przedsiębiorstwie miejskiem. 

lesie znów rozpoczęła się w Związku 
Sowietów t. zw. wędrówka z workiem. Mie- 
szkańcy okolic dotkniętych katastrofalnym 
brakiem zboża zwłaszcza na Ukrainie, która 
zawsze była Śpichrzem całej Rosji udają się 
w podróż za zbożem, staraiac się zakupić 
zboże tam, gdzie zapasy były większe. Ale 
nawet w zbożowych okręgach ZSSR. nie łat 
wo w obecnym czasie otrzymać zboże, ponie 
waż ludność przechowuje je dła siebie, oba 
wiając się, aby i jej zboża nie zabrakło i aby 
nie zagrażał jej głód. Na prowincji w niek 
tórych miejscach sytuacja przypomina czasy 
z przed dziesięciu lat, kiedy to brak zboża 
dawał się mocno we znaki. 

Moskiewski korespondent organu rosyj- 
skich socjaldemokratów „Socjalisticzesk. j 
Wiestnik*, wychodzącego w Berlinie donos: 
też, że obserwując ruch na sowieckich kole 
jach, ma się wrażenie, że w Sowietach roz 
poczęła się prawdziwa wędrówka ludów. Ty- 
sięczne zastępy wieśniaków całych rodzin z 
dziećmi, zapełnia wszystkie dworce kolejowe. 
Z dworców i z wagonów wyziera tyle głod- 
nych oczu, że ci którzy jeszęze posiadają ka 
wałek chleba nie odważają się go jeść na 
oczach zgłodniałych rzesz. 

W (harkowie powiedziano korespondea- 
towi „Socialisti i ik“, žerzad so 
wiecki cnie usilnie stara si wyszukač 
winowajsów dzisiejszej k falnej sytu- 
acji i, że pono postanowiono spensjonować 
szefa sowieckiego rządu ukraińskiego Petrow 
skiego, Kossiora i in. To wszystko nie рото- 
že. Ludzie przyjež jący z gospodarstw ko 
lektywnych opowiadają. że rolnicy zjedli 
zboże dostarczone im na zasiewy a na pole je 
chali z nawpół próżnemi lub zupełnie próżre- 
mi siewnikami.Obszary uważane były za obsia 
ne, ale w rzeczywistości ziarn nie zasiano. 

W. ostatnim czasie niemal zupełnie ustały 
rozmowy o wojnie na Dalekim Wschodzie, 
ale pomimo to, zdenerwowanie na prowincji 
sowieckiej nie zmniejszyło się. Trudności 
aprowizacyjne dają się we znaki bardziej 
aniżeli obawy wojny. 

          

   
    

   

      

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

»SUGUS« z0sre::y 20 groszy 

ESTONIA 

Kto wygrał? 
Dnia 25 lipca 1932 roku odbyło się w 

Pocztowej Kasie Oszczędności XIV z rzędu 
losowanie książeczek premjowanych Serji II. 

Premje w kwocie zł. 1000 — padły na na- 
stępujące Nr. Nr. 

508387 60971 70109 80200 90509 100086 
51100 61318 70319 81026 91232 100214 
51240 61461 70448 82211 91400 101010 
51567 61582 71226 82869 91608 101023 
51688 61585 72667 83385 92041 101102 
51892 61852 73056 83682 92056 101277 
51975 62563 73448 83934 92310 101732 
52113 62793 73550 84751 92641 101828 
52648 62855 73960 85043 92710 101938 
58049 63708 74026 85097 93477 102026 
53076 63838 74068 86820 94274 102539 
53399 64671 74838 87210 94310 102989 
53586 64878 74913 87370 94768 103390 
53633 64921 76974 87544 94849 103412 
53708 65422 76997 88525 94961 104274 
54239 66825 77246 88823 95032 404429 
54305 67303 77691 89111 95777 104609 
54370 67910 77795 89378 95877 104942 
54454 68224 78039 89542 96293 105640 
56278 68894 79036 89696 97723 105690 
56425 69367 79724 99324 105871 
56477 79755 99592 107046 
59005 99660 107518 

108112 
108318 
108722 
109632 
109736 

110462 
110517 
110534 
110628 
110772 
111195 
111887 
112414 
112818 
113831 
114126 
114537 
114634 
114833 
116359 
116581 
116733 

(RI | 
ВАЛ лоа 

Wymuszenie. 
W dniu wczorajszym do policji śledczej 

w Wilnie zgłosił się niejaki Witołd Karma- 
zyn zamieszkały chwilowo przy uł. Mickie- 
wieza Nr. 6 i zameldował o następującym 
wypadku: 

Przed kilku dniami przyjął on na prze- 
cig 4 dni do pracy robotnika Rupetowa 
zamieszkałego przy ul. Podgórnej któremu 

awansem wypłacił 32 zł. W) dniu wcezoraj- 
szym do mieszkania jego zgłosił się wspom 
niany Rupetow i grożąc nożem zażądał 
60 zł. Steroryzowany Karmazyn wypłacił 
żądaną sumę tem bardziej iż Rupetowowi 
towarzyszył jakiś nieznany mu bliżej osob- 
nik. fe) 

Obława nad „Wołgą” w Wilnie. 
Połieja śledcza otrzymała niedawno in- 

formacje, iż na Belmoncie nad brzegiem 
Wilenki gromadzą się co wieczór jakieś po- 
dejrzane indywidua dla których Belmont 
stał się miejscem schadzek. Wieczorem nad 
brzegiem rzeki zjawiają się złodzieje sute- 
uerzy, szulerzy, drobni oszuści rynkowi, 
który dziela się tam łupem, grają w karty 
it p. 

Miejsce to w miejscowym żarkonie złe- 

dziejskim otrzymało nazwę „nad Wiiga“. 

W] związku z tem policja śledcza miasta 
Wilna przeprowadziła „nad Wołgą* general 
ną obławę podczas której zatrzymano kilku- 

nastu złodziei, oszustów rynkowych i szu- 
lerów, których osadzone w areszcie centrai 
nym. Między zatrzymanymi „Nad Wołgą* 
znajduje się również kilku poszukiwanych 
oddawna przez władze śledcze przestępców. 

(e). 

Najście na lokal młodzieży bundowskiej 
„Cukunft“ 

Ubiegtego wieczoru dokonano najšcia na 
lokal związku młodzieży bundowskiej „Cu- 
kunft', mieszczącego się w domu Nr. 7 przy 
ulicy Trockiej. 

W. godzinach wieczorowych do lokalu 
wspomnianego związku w którym znajda- 
wała się wówczas pewna liczba cukunftystów 
usiłowała wtargnąć grupa młodzieży, na wi 
dok której cukunftyści pośpieszyli zamknąć 

w Wilnie. 
drzwi lokalu. 

To jednak nie zraziło napastników, któ 
rzy zaczęli przemocą dobijać się do lokału 
grożąc wyważeniem drzwi. Napadnięci cu- 
kunftyści stawili napastnikom czynny opór. 
Wywiązała się obustronna bójka, z której 
cukunftyści wyszli obronną ręką zaś napa 
stujący zmuszeni byli do salwowania się 
ucieczką. (c: 

  

  

Sąd doraźny nad mordercą Ś. p. policjanta 
Andrzejewskiego. 

Dziś w lokalu sądu grodzkiego w Głę- 
bokiem na specjalnej sesji wyjazdowej sądu 
doraźnego z Wilna rozpoznana zostanie 
sprawa Konstantego Kwiecińskiego, jednego 
z dwóch mordereów Ś. p. Wilhelma Andrze 
jewskiego, posterunkowego z Parafjanowa. 

Jak już donosiliśmy w obszernych rewe- 
łacjach, w dniu 6 b. m. na drodze wiodącej 
przez las z Dokszye do Dołhinowa, dele- 
gowany służbowo do wsi Krypele post. 

Andrzejewski spostrzegł dwu podejrzanych 
osobników, dźwigających wyładowane wory. 

Na wezwanie policjanta nieznajomi sta- 
nęłi, lecz kiedy ten zbliżył się hy ich wyle 
gitymować, jeden z nich zadał mu z tyłu 
silny cios siekierą w głowę, drugi zaś prze- 
rżnął mu nożem gardło, wobec czego poli- 
cjant dueha wyzionął. 

Ciało posterunkow. Andrzejewskiego od- 
nalazł przechodzący tędy włościanin Włady 
sław Czerniawski, który postawił na nogi 
władze bezpieczeństwa. 

W wyniku zarządzonego pościgu w lesie 
w obrębie pogranicznego rejonu Dokszyce 
osaczono dwóch ludzi, którzy połicję obsy- 
pali strzałami z rewolwerów. 

W. czasie obustronnej strzelanfany, jeden 
z osaczonych został zabity drugi zaś poddał 
się. 

Okazało się, iż obaj są dobrze znanymi 

policji złodziejami i utrzymującymi kontakt 
z wywrotoweami, a mianowicie bracia Kwie 
cińscy ze wsi Krypele. 

Zabity — to Stanisław zaś ujęty — Koa- 
stanty. 

Wi czasie badania Konstanty Kwieciūski, 
który początkowo wypierał się zbrodni, 

przyznał się, iż brał udział w mordzie, jed- 
nak gros winy przypisywał bratu. 

W wyniku śledztwa Konstanty Kwieciń- 
ski przekazany został sądowi doraźnemu 
pod zarzutem z art. 51 i 453 K. K. za eo 
grozi mu kara šmierci. 

Rozprawie przewodniczyć będzie p. sę- 
dzia Józef Zaniewski przy udziale pp. sę- 
dziów Cz. Sienkiewicza i K. Bobrowskiego 

Sekretarzuje p. L. Grzymkowski. 

Oskarżenie wnosi podprokurator pan 
Stetkiewicz, zaś obrońcą oskarżonego z urzę 
du będzie adw. Frucht. Ka—er. 

Włościanie sowieccy uciekają do Polski 
Nocy wczorajszej na terenie odcinka gra 

nieznego Wielkie Chutory placówki KOP.-u 
zaalarmowane zostały silną strzalaniną kara 

binową, a nawet można było dokładnie roz 
różnić eksplozje granatów ręcznych. W! zwią 
zku z tem w pasie pogranicznym zdwojono 
czujność. Dopiero po kilku godzinach, gdy 
na pograniczu zaległa kompletna cisza wy 
jaśniono istotną przyczynę strzałów. 

Okazało się, że uzbrojona grupa włościan 
sowieckich, w liczbie 7 osób, która przymu- 
sowo miała być wysiedlona z rodzinnej wsi 
na teren gub. astrachańskiej powzięła śmiały 
plan przedostania się do Polski. Wi odległo 
ści kilometra od linji granicznej zbiegowie 
natknęli się na patrole sowieckie, które im 

zagroziły drogę do granicy polskiej. Wywią 
zala się utarczka, przytem włościanie ukryli 
się w pobliskim lesie. Zarządzona przez straż 
ników sowieckich obława doprowadziła do 
ujęcia 6 uciekinierów. w tem jednego ciężko 
rannego. Jednemu jednak udało się szczęśli- 
wie przedostać przez kordon obławy i nie- 
zauważonym przekroczyć granicę polską. — 
Zbieg sowiecki opowiada, że w związku z 
przedsięwziętą przez władze sowieckie akeją 
wysyłania okolicznej ludności wgłąb Rosji 
wśród włościan panuje silne wzburzenie a 
nawet dochodzi częstokroć na tem tle do 
utarczek z karnemi oddziałami wojsk sowie 
ckich. 

Malownicza Japonja. 

  

Wieśniacy i robotnicy japońscy nie wyzbyli się odwiecznego stroju, 
składającego się z płaszcza słomiannego i kapelusza w kształcie grzyba. 
Na zdjęciu naszem widzimy tak ubranego ogrodnika na kanale parku 

cesarskiego w Tokio. 

MODA. 
Włóczka święci tryumfy. 

Naiwny mężczyzna zdziwi się, że w lipcn 
można mówić o włóczkach, właśnie w sezo 

nie największych upałów. Ale my, kobiety 
doskonale wiemy, że słomki modne są w sty 
czniu, a w lipcu pani, która się „ubiera”, 
to znaczy dba o modę, musi włożyć albo 
filc albo coś równie ciepłego. Przez parę lat 
z rzędu nosiło się filce. Ten rok przynosi 
zmidnę, zamiast filcu — włóczka. 

Jest to o tyle racjonalniejsze, że małutkie 
imitacje berecików, przykrywające ćwierć 
głowy, są dziurkowane, prezwiewne i nie tak 
wskutek tego gorące, jak filce. Pozatem, wo 
bec mody włóczkowych dżemperków i tania 
ści beretów, można ich sobie sprawić albo 
zrobić szydełkiem w domu, kilka, do każde- 

go dżempra i sukienki. Oczywiście, jako och 
rona od deszczu służyć nie mogą. Od tego 
są sukienne berety. baskijskie, nieocenione 
na wycieczkach. 

Żeby dopełnić całości nosi się jeszcze to 
rebki włóćzkowe odpowiadające džemprow: 
i czapeczce. Torebkę taką każda pani z łat 
wością może zrobić w domu, dokupiwszy 
tylko do niej zapięcie eclair. 

Pozatem do kostjumów wełnianych, a na 
wet jedwabnych nosi się szaliki — także z 
włóczki. I koniecznie ręcznej roboty. Szalik 
taki musi być jaskrawy, w paru kolorach, 
przeważnie w pasy. Pogardzane robótki wra 
cają do mody. Na plażach, na letniskach, w 
ogrodach miejskich, coraz więcej widzi się 
pań pochylonych nad kłębuszkiem i szydeł. 
kiem, albo drutami. Niedługo ujrzymy sielan 
kowy widok, wyjęty ze wspomnień naszych 
prababek: młodzieńca, trzymającego na roz 
stawionych rękach motek kolorowej włóczki 

i ukochaną, zwijającą ją w kłębuszek. 
Nie śmiejmy się. Dobre to były czasy, 

jak wszystkie czasy. które już przeszły. Ale 
nic nie wraca w identycznej formie, więc i 
dziś piękna pani wprawdzie miga drutam:, 
ale jednocześnie obnażone plecy wygrzewa 
na słońcu, siedząc nad nowocześnie urządzo 
ną pływalnią, słuchając przytem opowiadaniu 

o najnowszym rekordzie pływackim leżącego 
u jej stóp młodzieńca. 

A propos, nie od rzeczy będzie powie- 
dzieć parę słów o kostjumach kąpielowych. 
Samo przez się rozumie, że kostjum może 
być tylko wełniany, inny bowiem nie „trzy 
ma' figury i wygląda po jednej kąpieli jak 
worek. Chyba, że ktoś jedzie na głuchą wacś, 
gdzie oprócz krów przez nikogo nie będzie 
widziany. Modne są w tym roku kostjuroy 
tylko w jednym kolorze, z paseczkiem gu- 
mowym, albo plecionym. Dernier cri — ko- 
stjumy zupełnie białe, Oczywiście z mocnej, 
grubej wełny, najlepiej jantzenowskie. Ryzy 
kowne dla figur niezupełnie smukłych. 

Modny fason tegoroczny: jak najwięcej 
dekoltu na plecach. Właściwie całe placy od 
słonięte, przód trzyma się na  paseczkach, 
przechodzących od ramienia jednej ręki pod 
pachę drugiej, tworząc na płecach skrzyżo- 
wanie. I znów możliwe to jest w kostjumie 
tylko z dobrej wełny. Kto sobie na to nie może 
pozwolić, niech bez ryzyka kupuje dawny, 
wypróbowany fason. Zawsze pewniej. Anita, 

JAA 

Dodatkowe pociągi 
Wilno—Gdynia. 

29 lipca od Wilna do Gdyni przez War 
szawę będzie w biegu dodatkowy pociąg oso 
bowy składający się z wagonów II i III kla 
cy według rozkładu: 

Z Wilna odjazd 29 lipca o godzinie 12,00 z 
toru I; Orany przyjazd 13,10, odjazd 13,15; 
Grodno przyjazd 14,20, odjazd 11,28; Biaty 

stok przyjazd 15,46, odjazd 15,56; Łapy przy 
jazd 16,24, odjazd 16,25 i dalej do Gdyni. 

Na podstawie zarządzenia Dyrekcji War 
szawskiej i Gdańskiej ma być uruchomiony 
nowy pociąg w dniu 29 bm. od Lidy do Gdy 
ni przez Warszawą, o czem nastąpi oddziel 
ne powiadomienie Pozatem z Warszawy do 

Gdyni kursować będą nowe pociągi. Skład 

pociągów na tej linji ma być zwiększony. 
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A Dziś: Innocentego. 

| Czwartek Jutro: Marty. 

28 Wschód słońca — g. 3 m. 23 

Lipiec | zakód  . —e 7m.27 

Spestrzeżcala Zakładu Kożsersisgi: U. 3. E 
w Wllmie z dnia 27/VII — 1932 reka. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia  -| 24° С. 

® majwryżcze: -j- 299 C 

* najniższa: -- 16° С. 

Opad: — 

Wiatr: cisza. 

Tendencja: stały wzrost. 

Uwagi: po południu odległa burza. 

MIEJSKA. 
— Działalność Misji Dworcowej w świetle 

cyfr. Jak wynika z ostanio sporządzonego 
sprawozdania misji dworcowej przy Stowa 
rzyszeniu Ochrony Kobiet, instytucja ta w 
Wilnie rozwija się bardzo pomyślnie wykazu 
jąc się pokaźnym dorobkiem pracy. I tak w 
roku 1927 misja udzieliła dorażnej pomocy 
857 kobietom, w 1928— 1257, w 1929 roku 
liczba udzielonych pomocy samotnie podró 
żującej kobiecie dosięgła cyfry 2875, w 1921 
— misja interwenjowała w 5475 wypadkach, 
a w piewszym kwartale b. r. liczba udzielo 
nych pomocy wynosi 3457. 

Kobiety korzystające z opieki misji dwor 
cowej rekratują się przeważnie ze sfer mało: 
inteligentych. Są to przeważnie wieśniaczki 
przybywając do Wilna w poszukiwaniu pra 
cy. 

° — Podatek lokalowy za trzeci kwartał. 
Wydział podatkowy Magistratu przystąpił 
do rozsyłania nakazów płatniczych na poda- 
tek lokalowy za trzeci kwartał r. b. Wezwa 
nia zaopatrzone są w datę 1 sierpnia a więc 
obowiązek płatniczy upływa dnia 1 września 
Do tego treminu dochodzi 14 dni ulgowych 

Pozatem zaznaczyć należy, że odwołania, 
od wymiaru składane mogą być w ciągu 14 
dni od daty nakazu do Izby Skarbowej za 
pośrednictwem Magistratu. 

— Weielenie do szeregów poborowych z 
cenzusem. Referat Wiojskowy Magistratu Wi- 
leńskiego przystąpił do rozsyłania powołań 
poborowych rocznika 1911 i starszych z cen 
zusem. Wiielenie tej kategorji poborowych 
nastąpi w połowie sierpnia b. r. 

— Rewizja budżetu. Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej w najbliższym czasie przysty 
pi do rewizji wykonania budżetu miasta za 
budżetowy rok ubiegły. 

— Straganiarze mięśni _interwenjują. 
W' dniu wczorajszym prezydent miasta przy 

jąl „delegację rzeźników i wędliniarzy. Dele- 
gacja „domagała się obniżenia tenuty dzier 
żawnej za stragany na rynkach wileńskich 
oraz zaprzestanią rąbania wieprzy na rzeźn: 
miejskiej i wydania zakazu sprzedawania 
handlarzom wyrobóy mięsnych na rynkach, 
ponieważ wyroby te sprzedawane są na ot- 
wartych miejscach przez co są zanieczysz- 
czane i nie odpowiadają wymogom higjeny. 

P. prezydent obiecał sprawy te potrakto 
wać jako pilne i w związku z tem zostaną 

one rozpatrzone na jednem z najbliższych 
posiedzeń Magistratu. 

— Ceny chleba. Starostwo Grodzkie po- 
daje de wiadomości, że z dniem 1 sierpn:a 
1932 r. cena chleba pytlowego 65'/0 wynosić 
będzie za 1 kg. 40 groszy, 

cena chleba razowego 
za 1 kg. 30 groszy, 

cena chleba stołowego 
za 1 kg..36 groszy. 

Winni pobierania cen wyższych, aniżeli 
wyżej wymienione, będą karani. 

> 
r ) ROŽNE. 

— Ostrožnie z 20—złotówkami. Przed 
kilku dniami zauważono w obiegu kilka 
falsyfikatów biletów 20-złotowych. Falsyfi 
katy noszą datę 20 czerwca 1981 roku wyko 
nane są na papierze odmiennego składu ga- 
tunku i wyglądu niż papier 20—złotówek 
prawdziwych. 

Każdy więc przyjmowany banknot należy 
dobrze obejrzeć zanim go się przyjmie z rąk 
obcych. 

— Firma „Marmur* w Kielcach, przed- 
siębiorstwo eksploatacji i obróbki marmu- 
rów krajowych otrzymała na wystawie ko- 
ścielnej w Radomiu wielki medal złoty za 
wybitne zasługi artystyczne i fachowe. poło 
żone dla produkcji sprzętu kościelnego. 

wynosić będzie 

wynosić będzie 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 
  

WIRGIL MARKHAM. 

KRONIKA 
TEATR I MUZYKA 

W WILNIE. 
— Park im. Żeligowskiego. Dziś Wielki 

Koncert Symfoniczny pod dyr. Michała Ma. 
łachowskiego, oraz wystąpi studjo baletowe 
Anety Rejzer—Kapłan. W: programie Mosz- 
kowski, Czajkowski Kopyłow. Sztraus, Wis 
niawski i inni. 

Początek o godz. 8 min. 15 wiec. 
Wejście tylko 30 gr. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

KRADZIEŻ KIESZONKOWA NA RYNKU 
ŁUKISKIM. 

Helena Łomocka, zamieszkała. przy ul. 
Wileńskiej Nr. 6 zameldowała policji, iż 
w dniu wczorajszym skradziono jej z port- 
monetki 10 zł. Kradzieży dokonano podczas 
przebywania jej na rynku Łukiskim, dokąd 
udała się po zakupy artykułów żywnościo- 
wych. © 

  

ZATRUCIE SIĘ NIEŚWIEŻEM 
POŻYWIENIEM. 

W. dniu wczorajszym pogotowie ratunko 
we zawezwano na przedmieście Markucie, 
gdzie uległa poważnemu zatruciu się nieświe 
żem pożywieniem niejaka Wasilewska. 

Chorą przewieziono do szpitala. Se] 

KRADZIEŻE. 

— W, dniu 26 b. m. z ubrania pozosta- 
wionego na brzegu rzeki Wilji na Antokolu, 
skradziono na szkodę Góreckiego Pawła 
(Antokolska 56) zegarek wartości 58 zł. 
Sprawcę Gordona Gotlipa (Żydowska 8) za- 
trzymano. Zegarka nie odnaleziono. 

— W| dniu 26 b. m. z niezamkniętego 
mieszkania Włbjciunis Piotr i Daraszkiewicz 
Piotr, bez stałego miejsca zamieszkania, 
skradli na szkodę Zienkiewiczowej Katarzy 
ny (Sofjaniki 15) garderobę wartości 40 zł. 
Za złodziejami wszczęto poszukiwania. 

— W) dniu 26 b. m. z niezamkniętego 
mieszkania domu Nr. 125 przy ul. Kalwa- 
ryjskiej skradziono Karolewiczowej Weroni- 
ce garderobę oraz gotówkę, łącznej wartości 
35 zł. Sprawcą okazała się Dzieszysz Stani- 
sława, mieszkanka tego samego domu, któ 
rej narazie nie zatrzymano. Gotówki j gar- 
deroby nie odnaleziono. 

EOG AGE BASS ZRT IT GS 

Czy barwy oddziaływają 
na nasze nerwy? 

Ostatnie doświadczenia w kierunku działa 
nia barw na system nerwowy dały bardzo 
ciekawe wyniki. Zauważono że ludzie przeby 
wający stałe w otoczeniu barw niebieskich, 
podlegają łatwo znużeniu i nie mogą się 
nieraz oprzeć ogarniającej ich senności. Dal 
sze badania wfgkazały, że kolor niebieski, 
zwłaszcza ciemny, zastosowany w pokojach 
sypialnych, powoduje pewne pogłębienie się 
snu i stwarza doskonałe warunki do wypo- 
czynku nerwowego. Przy chorobach nerwo- 
wych barwa ta wywiera dodatni wpływ na 
uspokojenie, rozdrażnienia u chorego. 

Stosowane bardzo często zasłony w kolo 
rach czerwonym i ciemno—žėltym zostały 
uznane jako szkodliwe. ponieważ barwy te 
działają na stan nerwowy człowieka raczej 
ożywiająco i pobudzająco, nie usposabia- 
jąc bynajmniej do snu. Barwy te dadzą się 
doskonale stosować w pokojach do pracy, 
zabawy i t. d. 

Odkrycia te, usystematyzowane w pewną 
całość, wzbudziły olbrzymie zainteresowanie 
w świecie lekarskim i naukowym. Prace obe 
cnie idą w tym kierunku, by doświadczenia 
zastosować przy fabrykacji żarówek, urządza 
niu wnętrz. malowaniu lokali i t. p. 

Radjoci we Włoszech 
protestują przeciw 

modernistycznej muzyce. 

Włoskie Radjo postanowiło sobie jako cel 
popularyzowanie nowej muzyki operowej 
włoskiej Wlysiłki radja spotkały się jednak 
ze zdecydowaną opozycją ze strony słucha- 
czy, którzy masowo zaczęli nadsyłać protesty 
przeciwko kampanji muzycznej radja. Radjo 
nie zamierza jednak ustąpić i próbuje prze- 
konać słuchaczów o konieczności popierania 
twórczości muzycznej modernistów włoskich, 
powołując się na przykład Verdiego i Wag 
nera, których utwory były dawniej przez pu- 
bliczność włoską uznane za niezrozumiałe i 
obrażające słuch, a dzisiaj należą do żelazne 
go reperiuaru teatrów włoskich. 
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DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

V. 
POCZĄTEK. 

Góry pensylwańskie... Pittsburg... 

wątpliwości... fala mózgową... wysia 

dam... powrót następnym pociągiem. 

Próbka nowoczesnego stylu, który 

mówi dużo, a niedopowiada jeszcze 

więcej. 
Zaraz na wstępie posłuchałem wew 

nętrznego nakazu i przestudjowawszy 

notatki Holborna, doszedłem do prze 

konania, że lepiej będzie sprzymierzyć 

się nie ze znajomymi detektywami, 

lecz z rzezimieszkami. 

Początkowo zamierzałem pojechać 

na zachód i wyrabiać sobie stosunki 

w kołach złodziejskich, lecz już przed 

dobiciem do Pittsburga ogarnęło mnie 

zniecierpliwienie. Takie stosunki mo- 

gły mi się przydać, albo nie, ale napew 

no straciłbym na to bardzo dużo cza 

su. Ostatecznie, w razie jakiejś biedy 

mogłem się ratować sprytem i intni- 

cją. Nie, najlepiej było przystąpić do 

rzeczy odrazu, bez długich zachodów. 

Postanowiłem wrócić do Nowego 

Jorku, tego kolosalnego ludzkiego 

mrowiska, prawdziwego portu wszel- 

kiego rodzaju przestępców, „zjeżdżają 

cych się tu z całego świata i szukają- 

cych na lądzie i wodzie, kogoby mogli 

pożreć, prawdziwego portu zaginio- 

nych i uciekinierów. A wszak Du- 
brosky był wędrowcem i Pat szukała 
go za morzem. W dodatku łatwiej mi 
było udawać ciemną reputację, niż ją 
sobie wyrabiać. 

Mogłem się tam coprawda spotkać 
z którym z moich pupilów z Frankli- 
nu, ale to byłaby dobra próba mego 
przebrania. Jeżeliby mnie taki nie po- 
znał to tem bardziej kto inny. 

W Pittsburgu, mając sporo czasu 
do powrotnego pociągu, wynająłem 
pokój w tanim hotelu, żeby sobie prze 
fasonować twarz. Przedtem jeszcze 
zaszedłem do dziesięciorzędnego fry- 
zjera, który podstrzygł mi włosy tak 
ordynarnie, jak tylko można sobie wy 
obrazić, Wąsy sam sobie zgoliłem, a 
nadto usunąłem sobie prawie całko- 
wicie brwi, które schodziły mi się nad 
nosem. Następnie wepchnąłem na ząb 
złotą koronę, o którą postarałem się 
jeszcze we Franklinie. 

Spojrzawszy w lustro, nie pozna- 
łem siebie. Nie byłem podobny nawet 
do swego kuzyna. Gdybym wrócił z 
taką twarzą do Franklinu i przedsta- 
wił się jako były naczelnik, wziętoby 
mnie pod klucz. 

Wróciłem do Nowego Jorku ślima- 
czym pociągiem wcześnie z rana. 
Chciałem sprawdzić, czy już słońce 
wzniosło się nad horyzontem, ale 

Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

Sa Ww 

192 kilometry na godzinę 
na motorówce. 

  

Znany automobilista 
dokonał na jeziorze Loch Lomond w Szko- 
cji próby pobicia światowego rekordu szyb- 

angielski Kaye Don 

kości motorówek. Próba ta powiodła się 
całkowicie, Kaye Don osiągnął bowiem 
przeciętną szybkość 192-ch kilometrów na 
godzinę bijąc rekord amerykanina Gar Wło- 
od'a o 13 klm./godz. Na ilustracji naszej 
widzimy rekordową łódź „Miss England IIt“, 
która kosztowała 40 tys. funtów szterlingów 

(przeszło 1.200.000 zł.). 

a ia 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

Wkrótce ukaże się w języku nie- 
mieckim rozprawa naszego współpra* 
cownika z Berlina dr. Grzegorza Wir- 
szubskiego o nowym polskim Kodek- 
sie Karnym. Rozprawa naszego roda- 
ka, który opublikował szereg cennych 
prac z dziedziny kryminologji, zasłu- 
guje na szczególną uwagę z uzyska- 
niem ostatnio przez nowy Kodeks 
Karny mocy obowiązującej. 

— „Tygodnik Ilustrowany* w n-rze 30 
poświęca wstępny artykuł A. Bogusławskiego 
15 rocznicy bitwy pod Stanisławowem i Kre- 
chowcami, której pamięc obchodzą uroczyś- 
cie ułani krechowieccy w Augustwie. Autor 
artykułu podaje in extenso list obrońcy Sta 
nisławowa, pułk. Mościckiego do burmistrza 
miasta, a za jego pośrednictwem do całego 
społeczeństwa polskiego. — Druga część ko- 
respondencji Bol. Prusa z p. Oktawją Żerom- 
ską dotyczy okresu narzeczeństwa i małżeń 
stwa twórcy „Popiołów*. Ponadto w n-rze 

szereg artykułów m. in. K. Stromengera — 
„Rodowód śmiechu* i Al. Zelwerowicza „Siar 
czane wywczasy'* — i ilustracyj, a w dziale 
literatury pięknej dalsze rozdziały powieści 
Nałkowskiej i Parandowskiego oraz poezje 
Kruszewskiej i Januszewskiej. 

  

— Nr. 31 „Wiiadomości Literackich* za- 
wiera szkic Boya—Żeleńskiego o mało zna 
nej rozprawie Pascala o miłości, dalszy ciąg 
wrażeń Słonimskiego z Rosji Sowieckiej — 
(Leningrad), kazania kardynała i arcybisku- 
pa monachijskiego Faulhabera o wojnie i ka 
pitalizmie, uwagi Syruczka „Rycerze duchow 
nego przemysłu”, mowę Tollera o wolności 
słowa, artykuł o znakomitym publicyście nie 
mieckim Ossietzkym, recenzje z książek pió. 
ra Gołąbka, Hulki — Laskowskiego i Wa- 
sowskiego, korenspondencję  Klingslada o 
paryskim kongresie tanecznym, sprawozda- 
nie Sterlinga z wystaw Wyczółkowskiego, 
„Camera obscura”, notatkę Hemara .„Humo- 
ral insanity“ i aktualności. 

Ukazał się Nr. 7 (lipcowy) „Ech Lešnych“ 
— czasopisma ilustrowanego, poświęconego 
popularyzowaniu lasu i leśnietwa wśród spo 
łeczeństwa. 

W) zeszycie tym zwraca uwagę artykuł p. 
t. Klęska naszych lasów*, omawiający in- 
wazję szkodnika leśnego — sówki chojnów- 
ki. Poza szeregiem innych zajmujących arty 
kułów popularno — fachowych i stałych 
działów, jak Echa Łowieckie, z życia leśnika 
— akademika, lasy zagranicą, z miesiąca, 
scena i życie, wśród książek, kącik dla pań. 
treść tego numeru urozmaicają feljetony — 
Lot w niewiadome, Krzyżacka spuścizna, — 
Międzynarodowy Kongres Penclubów i t. p. 

Zeszyt lipcowy, jak zwykle starannie wy- 
dany, zdobią Hiczneć aktualne ilustracje. 

  

przeszkodził mi w tem łańdkoh dra- 
paczy nieba. Posiliwszy się w taniej 
jadłodajni, poszedłem nad Hudson, że 
by przeprawić się do Manhattanu, ale 
nocny prom z Albany kazał na siebie 
czekać nieznośnie długo, a tymczasem 
wybrzeże zaroiło się hałaśliwym tłu- 
mem. 

Obserwując falę ludzką, wyłewają 
cą się z przystani, zauważyłem osob- 
nika, który odrazu mnie zaintereso- 
wał. Był to mały, suchy jegomość, w 
garniturze w krzyczące kraty, w la- 
kierkach i z migotliwą spinką w kra- 
wacie. Widać było, że nie miał naj- 
mniejszego pojęcia o elegancji i wy- 
stroił się przypadkowo w jakimś celu. 
Spostrzegłem, że rozglądał się ciągle 
naokoło i w pewnej chwili chciał zła 
pać taksówkę, ale się rozmyślił i znów 
zaczął się rozglądać. Potem zginął mi 
z oczu. Nagle z głębi ulicy nadjechał 
kolosalny omnibus miejski, żółty jak 
pomarańcza, i zobaczyłem, że mój ele 
gant pędzi do niego co sił w nogach. 
W jego zachowaniu było coś takiego, 
że pomyślałem odrazu, że ktoś musiał 
po niego „przyjechać. Jednocześnie ol 

śniło mnie przypomnienie wzmianki 
w notatkach Holborna o . „wielkim, 

żółtym wozie 
Skoczyłem do najbliższej taksówki 

i wsiadając, szekłem do szofera: 
— Jedź pan za tym wielorybem. 
Jadąc ylicami Manhattanu przekli 

nałem A: które jednak 
nie przestawało mi mówić, że jestem 
na jakimś tropie. Naturalnie wbiłem 
sobie w pamięć numer omnibusu. 
Przez pół godziny mój szofer zygza- 
kował dyskretnie za żółtym gma- 
chem. Nagle, wpobliżu Grand Street 

OOP NZS К r 

CENY od 40 gr. 
1) Po raz pierwszy Dftwięk. Kino - Teatr 

HELIOS | 
Wileńska 38, tel. 9-26 

genjalnego 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

— CENY od 25 gr. 
BZISI 
operetka filmowa p. 

Dźwiękowe Kinc 

LASING 
Wiatka 47, tel. 15-41. 

"EEE" 
Dziś sensac. podwójny program! 

Dfwięk. teatr świetlny 

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

w swym najnowszym 
dramacie salonowo -   

rekordowem 
powodzeniu 

  

3Leczy: Choroby przemiany materji, krzywicę, 
„skazę limfatyczną, zołzy, niedokrewność, 

i zwapnienia żył, artretyzm.    

  

2) Wznowienie wielkiego przeboju polskiego według 

Nad program: Doskonałe dodaiki dźwiękowe. 

Zwarįcwana noc 

Cenygbardzo umiarkowane. Wszelkich infor- 

macyj udziela KOMISJA ZDROJOWA w RABCE 

Najbardziej atrakc. program] 
rosyjski film atrakcyjny 

dzieła Stefana Żeromskiego 

Przepiękna „ Musisz być moją 

100% dźwięk. 
senszcyjnym W szalonem t 

narządów moczowych 
od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

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

Mickiewicza 24, tel, 277 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 

Pani 
  

począt- 

kosztów 

W TAJDZE SYBIR 
WIATR 0D MORZA 

W rolach głównych: Marja Malicka, Adam Brodzisz, Eucenjusz Bodo, Kazimierz Junosza-Stępowski. 
Początek o godz. 4, 6 8 i 10'20. w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Surwiłłowa 
mojego radcy prawnego, za pośrednictwem aplikanta 
sądowego p. 
sąd honorowy, 

ze swej strony na arbitra p. 
p. Ciozda zaś 
„Dziennika Wilenskiego“ 
ski w ciągu dwóch tygodni nie mógł porozumieć się 
z p. Kodziem n 
zawiadomień, z p. Olszewskim 
Uważając że strona od wysuniętego sądu honorowege 

zgrubiała, skórę i Bładaą 
usuwa bez bólu i bez: 
powrotnie znany od 142 wieku 

FABRYKA CHEM= FARMACEUTYCZNA 
„AD.KOWALSKI”, WARSZAWA 

  

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

1. S. MILL. 

Biblioteka Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 3, m. 33 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
wošci i dzieł klasycznych. 

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

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

ryczne i moczopłoiowe 

Wileńska 3 tel. 567. 
od godz. 8—1 i 4—b. 

Akuszerka 

Marja Laknerode 
przyjmuje od 9 do 7 wieca 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z.P. Nr. 69. 8524 

  

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz' 
ny, usuwa zmarszczki, bro: 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

  

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wi Ina podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu 3-go sierpnia r. b. 
o godz. 10-ej rano w sali licytacyjnej przy 
ulicy Trockiej Nr. 14 (mury po-Franciszkań: 
skie) odbędzie się sprzedaż w drodze licy- 
tacji różnego rodzaj 
i dnia 4-go sierpnia 

u sprzętów domowych 
r.b. o godz. ||-ej rano 

przy ul. Szeptyckiego 16-a sprzedaż z licy- 
tacji dwóch autobusów firmy „Chevrolet“, 
zasekwestrowanych u poszczególnych płat- 
ników za zaległe podatki. 

MAGISTRAT M. WILNA. 
  

Poszukuję 
pokoje z kuchnią 

pożądane w śródmieściu 
Zgłoszenia do Administr. 

„Kurjera Wileūskiego“ — 
Jagiellońska 3—1 

2 pokoje 
z kuchnią 

wynajmę natychmiast 
Zgłoszenia pod tel. 1-64 

Do wynajęcia 

pokól 
w najlepszym punkcie 

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

nach urzędowych. 

Do egzaminów 
wstępnych, 

które odbędą się we 
wrześniu w Państwowej 

Szkole Technicznej 
przygotowuje zespół na- 
uczycieli specjalistów. 

  

  

  

LETNISKO 
blisko Wilna, las, rzeka, 

miejscowość zdrowa. 
Jagiellońska 9, m. 13 

Mieszkanie 
do wynajęcia 

3 pokoje ze wszelkiemi 
wygodami, wolne od po- 

  

  

  

W. Pohulanka 14, m. 77 

Poszukuję pracy 
konduktora autobusowe- 
go, złożę kaucję. Oferty 
Głotze GRANE Е УАН 

  

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

Głuchota, 
szum, cieknienie uszów— 
uleczalne. Liczne podzię- 
kowania. Żądajcie bez- 
płatnej pouczającej bro- 
szury. Osobiście przyjm. 
Z. Zoellner, Katowice, 
ul. Mickiewicza 22. 

OKAZYJNIE 
różne pozostałe z licytacji 

rzeczy oraz samochody daj 
Paa. Lombard, 
ul. Biskupia 4, tel. 14-10 
od 9-2 i od5-7 po poł. 

Potrzebny 
zastępca 

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

  

  

  

Potrzebna 

ondulatorka 

  

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. 
  

miotów w zakresie gim- 
nazjalnym i szkoły tech- 
nicznej oraz do wstępnych 

uchyla się—p. Olszewskiego odwołałem. 
mojej został p. Ciozda powiadomiony. 

Nr. 170 (2412) [ 

Wzrusz. opow. milosna 
w wyk. najwyb. srtyst” 

Cudowny śpiew! — Czarująca muzyka! — 
Efektowne tańce! — Wszystko na tle art. 
ry zńakomitych gwiazd Ślm. uwodzic- 

uroczej ALICE FIELD, niewysłow. sympat. ROGERA TREVILLE i gwiazdora hum. franc. LUCIEN EARGUX'A. | 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. | 

1) Król sensacyj, ulub. publiczn. HOOT GIBSON i urocza Kathryn Crawford 
Ścinaj. krew w żyłach tricki 
karkołomne. Spiew! Humor! 

2) Mistrz humoru REGINĄLD DENNY w swej AG I kreacji, świetnej komedji dźwięk. o wszechświatowem 
Śmiech do łez! Zdumiewająca kapitalna gral CENY nie pod- 
wyższone: od 30 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15, 

  

   

ZDROJOWISKO n 1 lil е 

BLA DZIECI f. 8 PWICZ W! dniu 10 maja r. b. w imieniu swojej żony * 
Kanas . powierzylem sprawę swojemu radcy prawnemu prze- 
1_ DOROSŁYCH Cozy SD CAE, ciwko niejakiej J. Surwiłłowej (Witoldowa Nr. 18). 

  

po otrzymaniu zawiadomienia ud 

Stanisława Ciozdy — zaproponowała 
a to celem uniknięcia zbytecznych 

sądowych. Po udzieleniu zgody poprosiłem | 
Wacława Olszewskiego. 

Kodzia, współpracownika 
i innych. Arbiter p. Olszew- 

p. Stan. 

gdyż ten pomimo niejędnokrotnyci 
nie porozumiał się. 

O decyzji 
Pan Ciozda 

nie chcąc dopuścić do sprawy w sądzie koronnym, 
powiadomił mojego radcę prawnego, że p. Kodź był 
chory i miał jakieś egzamina?! — dlatego nie mógł 
porozumieć się z p. Olszewskim. Na wniosek radcy 
prawnego poprosiłem na arbitra p. K. Bergmana, 
który wiedząc juź o nietakcie p. Kodzia powiadomił 
w dniu 15 czerwca, że arbitraż przyjmuje pod warun- 
kiem, że sąd zostanie zwołany nie później dnia 26 
czerwca r. b., a to z powodu Jego wyjazdu w dniu 
21 czerwca. Pan Kodź nie zastosował się do wyżej 
wskazanego terminu, wobec czego p. Bergman wy- 
jechał. Na prośbę p. Ciozdy — wskazałem trzeciego | 
arbitra p. J. Sadowskiego, przyczem termin do pa- | 
rozumienia się dałem 24 godz. Pan Kodź—nareszcie | 
porozumiał się i został ustalony termin sądu na dzień 
26 czerwca r. b., na superarbitra został poproszony 
p. Niewiadomski (przemysłowiec, Zamkowa Nr. 5). 
Na. posiedzenie sądu w lokalu Pol. Mac. Szkol. p. Sur- 
wiłłowa nie zgłosiła się, jak również i jej świad- 
kowie. Zdziwiony takiem postępowaniem p. Surwil- 
łowej — 
že jako 

otrzymali obecni od p. Ciozdy wyjaśnienie, 
radca prawny uważa obecność p. S. i jej. 

świadków za zbędne gdyż ma pełnomocnictwo, przy 
czem członkom sądu złożył piśmienne oświadczen e, 
że mocodawczyni zastosuje się do każdego wyroku: 
sądu. 

Na to zaprotestowałem, zaznaczają že jest 
przyjęta forma, że celem wyświetlenia sprawy obec- 
ność p. Surwiłłowej jest konieczna! Pan Ciozda 
w odpowiedzi zaznaczył, że jaki nie będzie wyn'k 
sądu honorowego — mocodawczyni Jego zastosuje się 
i żądał 
treści identycznej p. Surwiłłowej! 
stało złożone. 
świadków i przejrzeniu dowodów prawdy, objaśni?: 
„Wyysłuchaliśmy jedną stronę — należy wysłuchać | 
też eo powie strona przeciwna (dosłownie) 
wniosek p. C. pp. Niewiadomski i Kodź sprawę odło- 
żyłi na dzień następny, mimo sprzeciwu żony i ar- 
bitra p. 
prawę prócz wezwanych 

złożenia zobowiązania przez moją żonę—- 

Zobowiązanie zo- 
Pan Ciozda po wysłuchaniu sprawy, | 

  

i naj 

Sadowskiego. Wj dn. 27 czerwca na roz-- 
świadków p. Surwiłłowa a> 

ał również nie zgłosiła się pomimo, że p. Ciozda posył 
w czasie konfrontacji po nią! Po zbadaniu świadków 
strony przeciwnej i powtórnie świadków żony mojej 
— sąd zarządził obrady nad 
i o godz. 

motywami wyroku 
10 wieczorem — z powodu spóźnionej pory 

wyrok odłożył do dnia 28 czerwca. W! dniu tym. 
po sformowaniu wyroku, na wniosek p. Kodzia wy- 
rok ten miał być doręczony p. Ciozdzie celem prze | 
pisania na maszynie, a następnie — przez członków 
podpisany?! Dodać muszę, że p. Kodź, pod słowem 
honoru zapewnił mnie, że wyrok będzie doręczony 
mi w dniu 29 czerwca r. b. 
w ogrodzie o godz. 
po poł, świadkowie dr. Rutkowski i inż. Cywiński — 

datku — Tartaki 34a żelaszkowa. Zgłoszenie z p. Kodź nie zgłosił się. W dniu 6 lipca r. b. w imie- 
podaniem warunków — niu arbitra i żony (po porozumieniu się) wystoso- 

OKAZY J NIE „o pow. wileński L list e p. Ni saus z žądaniem prze” 
yzjernia „Lucjana słania wyroku niep nia 138 b. m. a to z po 

do sprzedania a wodu wyjazdu na wakacje p. Sadowskiego. W; dniu 
19 b. m. 
skiego o wyrok lecz dziś jest już d. 
ą wyroku niema!? 
przeciwnej p. Ko 
wiadomski zaś 
a z p. Surwiłłową p. Kodzia łączy dalekie, rzekome» 
pokrewieństwo!? Nice dziwnego, że sprawa ciągnęła 
się od dnia 10 maja r. b. i wyrok nie może oglądać 
światła dziennego, je: 
którzy nie mają pojęcia o etyce i honorze! 
kończeniu zaznaczam, 
nie doplaconych 

Wilensk.“ b „Kuriera Wileśck” sub) Grapa Studentów 
A R wawy. | przygotowiie do egzami- : Poszukuję nów ze wszystkich przed- rzekomo 

Ceny przystępne. 
Zgłoszenia u p. A. Szu- 
lakiewicza, Stara 24, m. 2   
ćlegant wyskoczył zręcznie w biegu 
i pomaszerował chodnikiem z taką 
miną, jakby przez cały czas szedł pie- 
SZO. 

To wydało mi się tak znaczące 
że postanowiłem go nie opuszczać. 

Tymczasem szofer odwrócił się 1 

wrzasnął przez szybę: 
— Którędy? 
— Za tym kraciastym 
Dwie przecznice dalej straciłem go 

nagle z oczu. 
— Gdzie on się podział? — krzyk- 

nąłem do szufora 
Skręciliśmy i zobaczyłem, jak kra- 

ciasta noga znika w drzwiach wejś- 
ciowych ogromnej, czerwonej kamie- 
nicy. 

— To on — rzekł szofer. 
Wyskoczyłem z taksówki i obrzu- 

ciłem uważnem spojrzeniem front 
gmachu, starając się zgadnąć, coby to 

mogło być: szkoła, biuro, hotel, czy 

fabryka. Nie było żadnego napisu, ale 
brak dużych okien świadczył dowod 
nie, że nie była to ani fabryka, ani 

biuro.Z dalszych drzwi wypadła du- 
ża gromada dzieci. A więc nie szkoła, 
bo była sobota, W takim razie kamie 
nica czynszowa, pokoje do wynajęcia, 
lub coś w tym rodzaju. 

— Zaczekaj pan minutę — rzekłem 
do szofera, wchodząc w drzwi. w któ 
rych zniknął elegant, Znalazłem się w 
małym przedsionku, w którym stało 
biurko. Nad biurkiem widniała kolek 
cja skrzynek pocztowych. Nawprost 
wejścia zobaczyłem kilka wind. 

Zdjąłem kapelusz i zwróciłem się 
do siedzącego przy biurku niemłodego 
stworzenia rodzaju żeńskiego. Spo 

  

  

strzegłem odrazu, że moja fryzura 

Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul Ś-to Jańska 1. tel. 3-40. 

      

gowością. Złożę niewiel- 
ką kaucję. Łaskawe ofer- 

ty do Administracji. 

egzaminów konkursowych 
na politechnikę 

Mickiewicza 19—31.   
zrobiła ujemne wrażenie. 

— Jest parę wolnych pokoi — rze- 
kło niechętnie stworzenie, sznurując 
surowo usta. — Naturalnie żądamy 
referencyj, ale może pan złożyć poda- 
nie na piśmie, 

— Podanie... A, podanie — mruk 
nąłem nieokreślenie, starając się zy 

skać na czasie. 
— Pan wie, że wynajmujemy po 

koje głównie młodzieży pracującej za 
wodowo. — dodała urzędniczka. 

— Jestem zawodowa młodzież — 
odparłem, uśmiechając się. 

— Mogę pana przyjąć warunkowo 
— rzekła ozięble.. — Na pańskie re- 

ferencje... 
— O, mogę ich dostarczyć — przer 

wałem. Państwo Bolsterowie z Can- 
tonu w Ohio mieszkali tutaj cztery, 
czy pięć lat temu. 

— Nie przypominam sobie nazwi 
ska. 

— Bo to było dosyć dawno. 
— Pewnie, zanim nabyliśmy nową 

kamienicę. : 
— Właśnie — potwierdziłem. 
— Odprawiłem taksówkę i wpisa- 

łem się na listę lokatorów, jako Jan 
Williamson, podług podpisu użyczo 
nego mi przez Aldricha, powołując się 
na Trust Company. Oprócz tego przy 
brałem sobie na zapas nazwisko ..Ter 
ry Fultz* —- tylko jedno, żeby się nie 
zaplątać w zbyt wiele „vel“ bo to jest 
niebezpieczna metoda. 

W tej chwili winda zjechała z czer 
nastego piętra — spojrzałem przypad 
kiem — i z drzwiczek wyłonił się mój 
kraciasty elegant. Kamienica miała 
siedemnaście pięter. Poprosiłem o po 
kój na czternastem, lub piętnastem 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

  

Wilno, dnia 26 Lasa žė 4029 

w cukierni Sztrala 
11 i pół. Czekałem do godz. i 

    

osobiście interwenjowałem p. Niewiadom- 
27 lipca — 

Dodać muszę, że arbiter strony 
jest kolegą p. Ciozdy, p. Nie: 

wspólnym Ich dobrym znajomym, 

    

li dostał się do rąk ludz'— 
W za- 

że sprawa tyczyła się 300 zł- 
przy tranzakcji na kilka tys. zł. 

przez „roztargnienie* p. Surwiłłowej??! 

Stanisław Moszczyński #" 
(przemyslowiec) 

Wilno, Sosnowa Nr. 9 m. 9. 

  

  

  

i na szczęście dostałem na piętnastem, 
tuż nad jego numerem. 

Naturalnie w kamienicy dochodo 
wej byłem bezpieczniejszy, niż w ho- 
telu. Gdyby policja zainteresowała się 
moją osobą, co mogło łatwo nastąpić, 
to przeszukanoby przedewszystkiem 
hotele. 

Mój pokój skromnie, lecz wygod- 
nie umeblowany mieścił się w stronie 
północeno-zachodniej. Z okna roztaczał 
się widok na ogromną panoramę Man 
hattanu. Patrząc na to morze dachów 
myślałem, że pod jednym z nich ukryj 
wała się z pewnością — (tak mi sić 
zdawało) — kobieta, dawna mała Pat: 
Należało tylko zbadać, pod którym. 

Ze względu na konieczną w tym 
domu opinję człowieka pracującego” 
zawodowo, zaangażowałem się jako 
subjekt do sklepu z obuwiem, tak, że 
miałem czas na poszukiwania tylko w 

nocy i w week-endy. Jeżeli kto z po 
znanych lokatorów zaproponował mó 
karty, lub kino, musiałem uciek:)ć si 
do wykrętów. 

Pewnieby się bardzo dziwili, gd. 
by wiedzieli w jakich towarzystwac 
spędzałem wieczory. Włóczyłem si 
po zaułk., dolarowych hotelach, pota 
jemnych szynkach, tancbudach, do 
kach, stacjach, schroniskach, domaci 
noclegowych dla nędzarzy 1 wogólć 
po wszelkich możliwych norach. Cza 
sami szukałem nazwisk na Czterdzie 
stej Drugiej Street w Bibljotece Publi 
cznej. Czasami wystawałem całe godź 
ny na rogach ulic, lub przed domami 
Niebawem nazwisko Terry Fulz stał0 
się w pewnych sferach zdecydowani 
popularne. 

(Dien) 

  

 


