
mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz. 

Prasa z przed paru dni przyniosła 

nam wiadomość o projekcie zwołania 

w Warszawie konferencji Stałego Ko- 

mitetu Studjów t. zw. Bloku Rolnego, 

do którego należy szereg państw środ 

* kowej i wschodniej Europy. 

Dużo w swoim czasie pisano o spra- 
Wie bloku rolnego zarówno w prasie 

fachowej, jak też i ogólnej, zwłaszcza 

Ww związku z międzynarodową konfe- 

rencją rolną w Warszawie, zwołaną z 

inicjatywy Rządu Polskiego w sierp- 

niu 1931 r. 

W ostatnich czasach pojawiło się 

wiele koncepcyj, zdążających specjal- 

nie do poprawy położenia państw środ 

kowe-europejskich. Koncepcje te, nie- 

raz bardzo sztuczne i trudne do urze* 

czywistnienia, musiały siłą rzeczy u- 

Padać, a wytworzona wokół nich dy- 

Skusja zasłaniała ideę bloku rolnego. 

Przytem opinja publiczna, otrzymując 

coraz to nowe informacje o wspom- 

nianych koncepcjach, identyfikowała 

je nieraz niesłusznie z ideą bloku roi 

nego, dopatrując się w nich dalszego 

 Tozwinięcia tej idei. 

  
Przypomnijmy sobie główne zasa- 

dy, na jakich zbudowany został t. zw. 
błok rolny. 

Do współpracy w bloku przystą- 
piły na zaproszenie Rządu Polskiego 

Z jednej strony grupa państw rolnych 

naddunajskich, państwa Małej Enten- 

ty: Czechosłowacja, Jugosławja i Ru- 

munja, oraz Bułgarja i Węgry. z dru- 

giej strony państwa bałtyckie: Łotwa 

i Estonja. Niestety, i Litwa nie zgłosi- 

ła dotychczas akcesu do bloku, pomi- 

mo .robionych jej propozycyj, odrzu- 

cając współpracę z Polską nawet na 

terenie tak pozbawionym jakiegokol- 
Wiek politycznego zabarwienia, jak 
współpraca gospodarcza europejskich 

Państw rolnych. 

Państwa, które składają się na ten 

„ błok, nie tworzą ścisłego związku, zdą 

żającego do zacieśnienia wzajemnych 

stosunków na polu współpracy gospo- 

darczej. Nie jest to zatem żadne t. zw. 

Porozumienie regjonalne. Głównym 

<elem bloku jest ustalenie metod, mo- 

gących naprawić stale pogarszającą 

Się sytuację gospodarczą w Europie, 

biorąc za punkt wyjścia specjalnie 

ciężkie położenie szeregu państw środ 

kowej i wschodniej Europy, opierają- 

cych swój byt gospodarczy przede- 

Wszystkiem na rolnictwie, 

Widzimy więc, że myśl bloku rol- 

lego jest nadzwyczaj prosta, przytem 

metody, które proponuje on zastoso- 

wać, pozbawione są wszelkiej sztucz- 
ności. 

Jeżeli powszechnie zostało stwier- 

dzone, że początku i głównej przyczy 

hy obecnej depresji gospodarczej na- 

„leży dopatrywać się w sytuacji rolnic- 
twa, to jasnem jest, że najwažniej- 
Szym problemem w dążeniu do uzdro 

wienia gospodarki europejskiej jest 
sprawa przywrócenia opłacalności 
rolnictwa. Jeżeli przytem stan obec- 

ny wywołany został z jednej strony 
nagromadzeniem w państwach zamor 

Skich wielkich zapasów zbóż, które 
ciążą nad rynkiem światowym, wywo- 
łując niebywałą zniżkę cen, z drugiej 
strony przez nadmierny  protekcjo- 
nizm agrarny państw importujących 
płody rolne, to łatwo zauważymy, ja 

kiemi problemami należało się zająć, 
by walczyć skutecznie z depresją go- 
Spodarczą. 

To tež Wszystkie tezy, wysuwane 

dotychczas przez blok rolny. obraca- 
ły się głównie około zagadnienia orga 

Nizącji międzynarodowego handlu pło 
damj rolnemi. Chodzi o to, żeby dzia- 

»*anie nadwyżek, nie mogących znaleźć 
zbytu, zostało zmniejszone: Drugiem 

Rek IX. Ar, 171 (2413). 
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Wane zadania Bloku Rolnego. 
W przededniu konferencji warszawskiej. 

takiem zagadnieniem jest sprawa zła- 

godzenia protekcjonizmu państw im- 

portujących, bez uszczerbku dla inte- 

resów ich własnego rolnictwa. Prak- 

tycznie wyrażałoby to się w uzyskaniu : 

dla państw europejskich możności zby 

tu nadwyżek płodów rolnych, głów- 

nie zbóż, na specjalnych warunkach 

ulgowych, a węc wwóz na podstawie 

Ł zw. ceł preferencyjnych, oraz znie- 

sienie protekcjonizmu administracyj- 

mego, zwłaszcza przepisów przeszka- 

dzających importowi hodowlanemu, 

w drodze zawarcia odpowiednich mię 

dzynarodowych konwencyj. W związ 

ku z powyższem rozważano również 

szczegółowo sprawę ułatwienia przy- 

pływu długo i krótkoterminowych 

kredytów dla rolnictwa. 

Państwa Bloku zdecydowały się 

zwoływać raz do roku konferencje 

kierowników swej polityki gospodar* 

czej. Po konferencji Warszawskiej 

odbyła się już druga taka konferencja, 

a mianowicie w grudniu 1921 r. w So 

fj. Jako organ wykonawczy i opra- 
cowujący postulaty, wysunięty przez 
konferencję kierowników polityki go 
spodarczej, został utworzony Stały Ko 

mitet Studjów Ekonomicznych 

Państw Europy Środkowej i Wschod- 
niej. Komitet ten zbierał się już nie- 
jednokrotnie w poszczególnych stoli* 

cach państw, należących do bloku, 

oraz w Genewie. Przewodnictwo i se- 

kretarjat komitetu znajduje się w rę- 

kach tego członka komitetu, w które- 

go pańswie osatnie posiedzenie się od 

bywało, o ile zaś posiedzenie takie od- 

bywało się gdziekolwiek poza terytor- 

jum państw bloku, wówczas dokony- 

wa się wyboru przewodniczącego: 

Ostatnie posiedzenie komitetu od- 

było się w październiku ub. r. w Ge- 

newie gdzie przewodniczącym został 

obrany delegat Polski, dyrektor depar 

tamentu ekonomicznego naszego mi- 
nisterstwa rolnictwa, dr. Adam Rose. 
Do Polski więc należy obecnie inicja- 
tywa zwołania następnego posiedze- 

nia. 

Konferencja Lozańska uchwaliła 

m.in powołanie komisji, składającej 

się z 15-u państw, a mającej opraco- 

wać sposoby przyjścia z pomocą nie- 

którym państwom środkowej i 

wschodniej Europy. Konferencja Lo- 

zańska zaprojektowała również zwo- 

łanie światowej konferencji monetar- 

nej i ekonomicznej. Zdaniem rządu 
polskiego wskazanem byłoby przygo- 
towanie stanowiska państw bloku na 
te konferencje. W tym celu rząd pro- 

jektuje zwołanie w końcu sierpnia b- 

r. w Warszawie sesji Stałego Komite- 

tu Studjów Ekonomicznych. Komitet 

będzie miał tym razem duży materjał 

do przepracowania. Od czasu bowiem 

ostatnich jego posiedzeń stan gospo- 

darczy niektórych państw środkow. i 

wschodniej Europy znacznie się pogor 

szył, wobec czego poprzednio wysu- 

wane sposoby nie zdołają już przyczy- 

nić się do opanowania sytuacji. Nowe 

zatem postulaty, zwłaszcza z dziedzi- 
ny finansowej i monetarnej będą nie- 
wątpliwie musiały być wysunięte. W 
związku z tem przewidziane jest przy 

bycie na sesję warszawską — poza 

stałymi członkami komitetu — rów- 

nież i specjalnych ekspertów finanso- 

wych. 

A. R. 

MODANINISTS KTE RSV TKOBPANIRS 

P. premier wyjechał 
do Warszawy. 

Pan Prezes Rady Ministrów Alek: 
sander Prystor odjechał dziś o godzi- 
nie 23,25 do Warszawy, żegnany w 
Wilnie przez p. Wice-wojewodę Mar- 
jana Jankowskiego p. prezydenta mia 
sta Maleszewskiego i przedstawicieli 
władz. T 

(Wiime, Piątek 29 Lipca 1932 r. 

aaieżnośt pocztowa opłacona rytzaitem 

Z. wielkim bółem w sercu zawiadamiamy, iż po krótkiej chorobie zmarł w dniu 

24 lipca 1932 r. w Meranie (Włochy) nasz ukochany mąż, ojciec, syn, brat i szwagier 

Nachman » Józefa $zlezynger 
(PRZEMYSŁOWIEC LEŚNY) 

Pozostała w głębokim smutku 

  

OD WYDAWNICTWA. 
W związku z trwającym nadal ogólnym kryzysem gospodar- 

czym i związaną z tem obniżką wszelkich płac, chcąc w jak najszer- 
szej mierze umożliwić odbiór naszego pisma czytelnikom, obniżamy 
z dniem |-go sierpnia r. b. cenę sprzedażną jednego egzemplarza 
„Kurjera Wileńskiego" dQ 15 gr., prenumeratę z przesyłką poczto- 
wą lub odnoszeniem do domu do 3 zł. miesięcznie, zagraniczną 
prenumeratę do 6 zł. miesięcznie. Wzorem pism stołecznych 
Administracja przyjmuje ponadto od I.VIII.32. prenumeratę z odbio- 
rem pisma w Administracji, ustanawiając dla tego rodzaju prenume- 
raty wyjątkowo niską cenę 2 zł. 50 gr. 

  

Zgon posła Wartalskiego. 

WARSZAWA. 28.7, (Pat) — W dn. 
28 bm. po południu poseł na Sejm Rze 
czypospolitej i dyrektor Izby Przemy- 
słowo-Handlowej w Wfarszawie Stani 
sław Wartalski, odwiedzając swoją 26 
reczkę w lecznicy ,Omega”, zasłabł i 
zmarł na atak sercowy. 

II. K C. na indeksie w Gdańsku. 
GDAŃSK, 28.7 (Pat) — Senat gdań 

ski ogłasza rozporządzenie, na pod- 
stawie którego zakazane zostało roz- 
powszechnianie na terenie w. m. 
Gdańska „Ilustrowanego Kurjera Со- 
dziennego” na przeciąg 1 roku. 

SYTUACJA W NIEMCZECH. 
Plany rządu Rzeszy. 

Profesorowie uniwersyteccy 
"wspomagają Hitlera. 
GDAŃSK. 28.7, (Pat) — Jak dono 

si „Danzinger Volkstimme“, 51 nie- 
mieckich profesorów uniwersyteckich 
opublikowało odezwę, agitującą na ko 
rzyść Hitlera. Wśród podpisanych fi- 
gurują nazwiska dwóch profesorów 
politechniki gdańskiej — Hoefnera i 
Kloeppela. 

Krwawe rozruchy. 
BERLIN. 28.VII. (Pat.) Miasteczko turyn- 

gijskie Ruhla było wczoraj widownią krwa 
wych rozruchów bezrobotnych. W _ czasie 
starć z policją doszło do wymiany strzałów. 
Trzej policjanci zostali pobici i ciężko po 
ranieni. Jeden z demonstrantów zabity, W 
miejscowych fabrykach robotnicy ogłosili 
strajk na znak protestu przeciwko wystą- 
pieniu policji. 

BERLIN. ?28.VII (Pat) Mimo spokojniej- 
szego przebiegu ubiegłej nocy w Berlinie, 
dokenano ogółem 92 aresztowań wśród ro- 
betników, zamieszanych w bójkach ułliez- 
nych oraz kołlporterów komunistycznych i 
hitlerowskich odezw i ulotek. W, wielu wy- 
padkach konfiskowano broń. Na prowincji 

doszło do poważniejszych starć w Akwizgra- 
nie, gdzie komuniści postrzelili jednego hit- 
lerowca, który wkrótce zmarł w szpitalu. 
O utarczkzch między zwolennikami konku- 
rujących cbozów politycznych i dokonanych 
w związku z tem aresztowaniach donoszą 
w dalszym ciągu z wielu miast niemiec- 
kich. 

RASTENIS 

Dziesięciolecie Gdyni. 

GDYNIA. 28.7 (Pat) — Komisarz 
rządowy miasta Gdyni otrzymał nastę 

pujące pismo z Ameryki: 
Zacni Rodacy! My, zgromadzeni 

przedstawiciele niżej podpisanych or 
ganizacyj w Ameryce Północnej, w 
mieście Chicago, łączymy się wraz z 
Wami duchowo w dniu 10-lecia Gdy- 
ni jako portu polskiego Cieszymy się 
wraz z Wami tak pięknym, bogatym 
i wspaniałym dorobk., który uwiecz- 
nił nasze dążenia wysiłki rządu pol- 
skiego i całego narodu. Niech żyje Pol 
ska, Gdynia i jej dzielni obywatele! 

Komitet Obrony Narodowej 
w Stanach Zjednoczon. 

Koło pocztowe im. Marszałka 

  

  

Piłsudskiego. 
Ekspozytura Krzyža „Leg- 

jon“. 
Liga Polskich Kobiet w Ame- 

ryce. 
Liga Morska i Rzeczna. 
Złączone Komitety im. Mhr- 

szałka Piłsudskiego. 

Odjazd szefa wojskowej 
misji francuskiej. 

WARSZAWA: 28.VII. (Pat) — W 
dniu 28 bm. o godzinie 12 min. 30 od- 
jechał do Francji szef misji wojsko- 
wej francuskiej płk. Prioux, Na dwor 
cu żegnali płk. Prioux zastępca szefa 
Sztabu Głównego gen. Zamorski-Kord 
jan, admirał Świrski, szef gabinetu 
ministra spraw wojskowych mjr. So- 
kołowski, szereg oficerów i przedsta- 
wicieli świata dyplomatycznego. 

BERLIN, 28.7. (Pat) — W; obszer- 
nych streszczeniach prasa niemiecka 
ogłasza wywiad kanclerza Rzeszy ven 
Papena, udzielony przedstawicielowi 
agencji „United Press“ na temat pła- 
nów rządu Rzeszy. 

Główne swe zadanie rząd niemiec 
ki widzi w dążeniu do usunięcia dys- 
kryminacyj traktatu wersalskiego i 
przywrócenia Niemcom należnego im 
wśród narodów stanowiska politycz- 
nego i gospodarczego. Walka przeciw 
ko poniżeniu Niemiec, wynikającemu 
z postanowień traktatu pokojowego, 
będzie z całą bezwzględnością konty- 
nuowana. 

Na pytanie, czy Niemcy w razie 
odrzucenia przez inne mocarstwa žą- 
dania rozbrojenia domagać się będą 
prawa uzbrojenia, kanclerz odpowie- 
dział: „Nie. Chcemy mieć tylko armję 
dla własnego bezpieczeństwa, dla »- 
chrony naszych granic, które żadną 
miarą nie są zabezpieczone tak, jak 
granice Francji. Nie oznacza to jed- 
nak, iż żądamy armji, któraby pod 
względem liczebności co do jednego 
żołnierza odpowiadała armji francus 
kiej. Domagamy się moralnego równo 
uprawnienia i prawa posiadania no- 
woczesnego uzbrojenia wojskowego. 
Kanclerz zaprzecza, jakoby propono- 
wał Francji sojusz wojskowy. 

  

W rozmowach z Herriotem — 0$- 
wiadczył Papen — wysunąłem inieja 
tywę, aby sztaby generalne Niemiec i 
Francji odbywały w pewnych odstę- 
pach czasu konferencje, mające przy 
czynić się do rozproszenia wzajem- 
nych obaw: 

Zapytany, czy obecny rząd Rzeszy 
utrzyma się przy wyborach, kanclerz 
zaznacza, że wobec niepewności wyni 
ków głosowania nie może stawiafć 
prognozy. Możliwe jest, że narodowi 
socjaliści i niemiecko-narodowi uzy- 
skają większość, lub też wspólnie z 
centrum utworzą nowy gabinet. Kom 
promis z Hitlerem i pozyskanie popar 
cia narodowych socjalistów dla całe- 
go gabinetu nie są całkowicie wyklu- 
czone. 

Osobiście — zaznaczył kanclerz- - 
byłem monarchistą, uważam jednak 
kwestję restauracji monarchji w Niem 
czech za sprawę w obecnej chwili nie 
aktualną. Rząd niemiecki po wybo- 
rach nie zamierza rozwiązać partji 
komunistycznej, czuje się bowem na 
siłach zlikwidowania niebezpieczen- 
stwa, grożącego ze strony elementów 
wywrotowych, 

W sprawie długów prywatnych nie 
mieckich kanclerz oczekuje, że doj- 
dzie do porozumienia między Niemca- 
mi a wierzycielami zagranicznymi. 

Urzędnikom wolno być hitlerowcami 
BERLIN. 28.7 (Pat) — Na wcezo- 

rajszem posiedzeniu komisarycznego 
rządu pruskiego uchwalone zostało 

przedłożenie, znoszące dotychczasowy 
zakaz należenia urzędników do partji 
narodowo-socjalistycznej. 

Koncentracja oddziałów hitlerowskich. 
BERLIN. 28.7. (Pat) — Kilka dzien 

ników tutejszych ogłasza alarmujące 
pogłoski o koncentracji hitlerowskich 
oddziałów szturmowych w różnych 
punktach Rzeszy. Na Pomorzu prus- 
kiem, w Meklemburgji, na Śląsku i w 
prowincji Brandenburskiej wydane 
miały być rozkazy do oddziałów sztur 
mowych, zarządzające pogotowie alar 
mowe. W| kołach narodowo:socjalisty 

cznych natomiast dopatrują się w tem 
zachowaniu hitlerowców prowokowa* 
nia komunistów i zmuszania w ten 
sposób rządu Rzeszy do rozwiązania 
partji komunistycznej, Socjal-demo- 
kraci obawiają się, iż hitlerowcy w ra 
zie nieodniesienia decydującego zwy- 
cięstwa w czasie niedzielnych wybo- 
rów czynić będą próby objęcia władzy 
gwałtem. 

Oddziały samopomocy. 
BERLIN. 28.VII. (Pat.) Burmistrz miasta 

Arlet w Saksonji ogłosił odezwę wzywającą 
do organizowania oddziałów uzbrojonych 
samopomocy. Oddziały chronić mają budyn- 

ki publiczne na wypadek rozruchów. Broń 
i amunieję otrzymają milicjanci od policji. 
Zarządzenie to wydał burmistrz na złecenie 
prezydenta policji z Kamienicy. 

Krwawa rozprawa sowieckiej straży 
granicznej z uciekinierami z Rosji. 
BUKARESZT. 28.7. (Pat) — Nocy. 

ubiegłej straż rumuńska była świad- 
kiem krwawej rozprawy sowieckiej 
straży granicznej z uciekinierami z 
Rosji. Od brzegu sowieckiego odbiła 
łódź, w której znajdowały się 3 zako- 
niee i dwoje dzieci, W pewnej chwili 
sowiecka straż graniczna spostrzegła 
uciekinierów i rozpoczęła gwałtowną 

  

strzelaninę w kierunku łodzi. Dwie 
zakonniee zastały zabite i wypadły z 
łodzi do wody, Następnie łódź zawró 
ciła do brzegu sowieckiego. Po pew- 
nej chwili usłyszane dochodzące stam 
tąd rozpaczliwe krzyki. Zachodzi przy 
puszezenie, iż strażnicy sowieccy roz- 
strzelali na miejscu przyłapanych 
uciekinićrów. 

   

Cena 20 groszy 

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Jagiellońska 3. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 —3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9—3 i 7—9% wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia 
Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 20 gr: 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

Groźba przesilenia w Austrji 
zażegnana. 

WIEDEŃ. 28.7. (Pat) — Groźba 
przesilenia gabinetowego w Austrji zo 
stała zażegnana. We czwartek o go- 
dzinie 9 rano odbyło się posiedzenie 
rady ministrów, na którem kancłerz 
Dolfuss podał do wiadomości minist- 
rów żądania gospodarcze klubu Heim 
wehry. Po szczegółowej dyskusji 
stwierdzono, że żądania gospodarcze 
klubu Heimwehry zgadzają się z pro 
gramem, który rząd zdecydowany jest 
bezwarunkowo przeprowadzić. Mini- 
ster handlu, będący mężem zaufania 
klubu Heimwehry, złożył ošwiadeze- 
nie, iż solidaryzuje się w zupełności z 
rządem. 

Zaniepokojenie w Sowietach. 

MOSKWA. 28.7. (Pat) — Cała pra 
sa sowiecka z widocznem zaniepoko- 
jeniem donosi w depeszach własnych 
o projektach ograniczenia importu so 
wieckiego omawianych na konferencji 
dominjalnej w Kanadzie. 

Wszędzie węszą 
niebezpieczeństwo. 

MOSKWA. 28.7. (Pat) — Przystą- 
pienie Niemiec do paktu zaufania wy 
wołało w Moskwie bardzo ujemne 
wrażenie, co daje się zauważyć mimo 
poprawnych komentarzy. W! depeszy 
z Berlina „Izwiestja* zapytują, czy ów 
pakt nie kryje w sobie antysowieckie 
go ostrza. 

Przygoda b. ministra 
pełnomocnego Austrii 

w Egipcie. 

ALEKSANDRIA. 28,7. (Pat) — By 
ły minister pełnomocny Austrji w E- 
gipcie baron Versbach Hadamar w 
czasie kąpieli na jednej z płaż /tutej- 
szych przekroczył obowiązujące prze 
pisy policyjne, zabraniające kąpieli 
w miejscach, uznanych za niebezpie- 
czne. Między ambasadorem a inspek- 
torem plaży doszło do ostrego zatar- 
gu, naskutek którego barona Versba- 
cha siłą usunięto z plaży i odstawiono 
do komisarjatu policji. Baron Vers- 
bach zwrócił się do swego rządu z pro 
śbą o interwencję w tej sprawie, 

Powstanie w Brazylji. 
RIO DE JANEIRO. 28.VII. (Pat.) W: pobli- 

żu Faxina 8 tysięcy wojsk związkowych 
steczyło walkę z powst/ńcami stanu Sao 
Paulo, biorąc de niewoli 350 ludzi. Wojska 
związkowe przekroczyły północną granieę 
stanu Sao Paulo. Prezydent stanu Rio Gran- 
de do Sul postnowił popierać powstańców 
przeciwko rządowi prezydenta Vargasa. 

Metywy wyroku w sprawie 
Gorgonowej. 

Sąd Najwyższy ogłosił motywy wyroku 
w sprawie Gorgonowej, zawierające 5 u- 
względnionych przez Sąd punktów skargi 
kasacyjnej. 

Sąd Najwyższy uznał, iż: 
1) wadliwem było oddalenie przez Okrę- 

gowy Sąd lwowski wniosku obrony © we- 
zwanie do laboratorjum ekspertyz przy cen- 
trali służby śledczej insp. Piętkiewicza, 

2) iż wadliwem było oddalenie wniosku 
obrony 6 dokonanie ekspertyzy psychoło- 
gicznej na osobie 12-letniego Stasia Zaremby, 

3) iż wadliwem było niedołączenie do 
sprawy akt w sprawie kradzieży w willi brzu 
chowiekiej, 

4) iż wadliwem było oddalenie wnioska 
obrony w sprawie stwierdzenia kłamliwości 
niektórych świadków oskarżenia, 

5) iż pytanie dla przysięgłych, dotyczące 
winy oskarżonej zostało wadliwie zredafo- 
wane. 

Sprawa Gorgonowej w sądzie okręgowym 
w Krakowie odbędzie się zapewne w paż- 
dzierniku. 

Z międzynarodow. konkursu 
lotniczego. 

Odznaczenie polskiego aeroplanu. 
BERN. 28.VII. (Pat.) W klasyfikacji mo- 

torów chłodzonych powietrzem, w locie do- 
koła Alp, pierwsze miejsce zajął samolot 
Kpt. Bajana, albowiem motor jego był jedy- 
nym chłodzonym powietrzem z pośród 

biebizzc samolotów, biorących udział w 
locie. 

Alechin pobity. 
BERN. 28.VII. (Pat) Dzień wczorajszy 

przyniósł na międzynarodowym turnieju 
szachowym wielką sensację. Mianowicie par- 
tja Bogoliubow—Alechin zakończyła się po- 
rażką mistrza Świata. Jest to pierwsza w 
tym turnieju przegrana Alechina i z powodu 
niej pierwsze jego miejsce zostało. poważnie 
zagrożone. 
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Zmierzch Hollywoodu. 
Pod łodowatem tchnieniem kryzy- 

su światowego zastyga wszystko. Co- 
raz wołniej obracają się rozpędzone 
doniedawna tryby Światowego koła 
produkcji. Stagnacja ogarnia glob 
ziemski. 

Nie ostał się i świetny, błyszczący 
ogniami reklamy, hypnotyzujący mło 
dzieńcze głowy i dziewczęce serca 
Hollywood — stolica filmu. Valentino 
nie był tak głupi przenosząc się na 
tamten świat w chwili, gdy nic jeszcze 
nie zapowiadało rychłego zmierzchu 
siedliska X muzy. Dziś cyfry mówią 
ba, krzyczą za siebie: akcje Paramoun 
tu spadły z 75 i pół dol. (1929 r.) na 
2°/, dol. za sztukę, akcje Foxa ze 105 
na 2'/; dol., akcje braci Warner z 64 
i pół dol: na 1'/, dol. Cyfry wprost 
makabryczne. Już niżej stoczyć się chy 
ba nie sposób. Jak krwawa  ironja 
brzmią nawoływania niektórych opty 
mistów  Kalifornijskich do zakupu 
tych bezwartościowych .,walorów*, ze 
względu na możliwość zwyżki. 

Nikt jednak cudu nie oczekuje. 
Właścicieli kinoteatrów en gros ogar 
nął szał wyprzedaży. Taki Fox posia- 
da 1,100 kin: które nagwałt chce sprze 
dać, chociażby za bezcen. A przecież 
klika lat temu ten sam Fox wyłożył 
ogromne sumy właśnie na zakup jak- 
największej liczby kinoteatrów. Dła 
bankierów z Wallstreet nie było donie 
dawna lepszego interesu, jak pakowa- 
nie kapitału w przedsiębiorstwa filmo 
we. Ten złoty business dawał kolosal- 
ne zyski. Dziś przeniysł filmowy leży 
na obu łopatkach. Ameryka ma kin 
zawiele. Nie zwracają dziś one włożo 
nych w nie kapitałów. Są przedsiębior 
stwami wybitnie deficytowemi. Robią 
plajty jedno po drugiem. 

  

  

Rzecz prosta, jedną z bezpośrednich 
konsekwencyj kryzysu filmowego była 
mocna redukcja  zawrotnych gaž 
gwiazd i gwiazdorów filmowych. Ta- 
ka Joan Crawford (żona Douga Fair- 
banksa juniora) „zjechała dziś z 600 
funtów stert. na 400 f. tygodniowo. W 
podobnym stosunku obcięto gaże Nor 
my Shearer, Ramona Novarro, Buster 
Keatona, Marion Davies i in. Wyjątek 
uczyniono jedynie dla boskiej Grety 
Garbo» która w dalszym ciągu pobiera 
rekordową sumę 1200 funtów sterl. 
tygodniowo. 

Znamy aż nadto dobrze moralne i 
fizyczne skutki kryzysowych reduk- 
cyj, obniżek i t. d. Łatwo więc może- 
my sobie wyobrazić kurczenie się i za 
mieranie tętniącego nie tak dawno je- 
szcze życiem Hollywoodu. Kasy przed 
siębiorstw, związanych mniej lub wię 
cej luźno z Filmją świecą pustkami. 
Bruki miasta obija około 10 tysięcy 
bezrobotnych statystów i aktorów „„ex- 
tra”. Stagnację znać na wszystkich i 
na wszystkiem. A jednak jest pewien 
zawód, którego interesy wyjątkowo 
dobrze stoją. Mam na myśli biura de- 
tektywów prywatnych W związku z 
porwaniem małego Lindbergha, divy 
filmowe w Hollywood ogarnęła istna 
psychoza strachu przed zbrodniarza- 
mi. Karykaturzysta, który narysował 
zakratowane wózki dziecinne amery- 
kańskich matek, niewiele przesadził. 
Mieszkańcy Hollywood, noszący popu- 
larne nazwiska i rozporządzający wię- 
kszym majątkiem pozamieniali swe 
wille w fortece, a samochody — w tan 
ki. Nieproszony gość: któryby usiłował 
w nocy przedostać się do willi znako- 
mitošci filmowej zostanie w pewnej 
chwili ogłuszony samoczynnemi dzwon 
kami alarmowemi, oślepiony Świat- 
łem automatycznych reflektorów. 7 
letnia córeczka Marleny Dietrich strze 
żona jest stale przez Harrego Wrigh- 
ta, długoletniego anioła — stróża lor- 
da Kitchenera i króla belgijskiego Al- 
berta. Wright uchodzi za mistrza w 
strzelaniu z rewolweru. Tom Mix za- 

CZESŁAW MIŁOSZ. 

angażował znów do pilnowania swej 
12-letniej córki 3 rosłych cowboyów.- 
Niezależnie od tego, dziewczynka ćwi 
czy się codziennie pod okiem ojca w 
strzelaniu z potężnego Colta. Dla de- 
tektywów nastały złote czasy. 

Wszystko to jednak składa się na 
ponury obraz zmierzchu . stolicy X 
muzy. Hollywood, który w swoim cza- 
sie rozrósł się błyskawicznie, teraz w 
mało co mniejszem tempie upada. — 
Braknie idei, braknie pomysłów, brak 
nie pieniędzy. Dekadencja moralna i 
materjalna. Świetne miasto — motyl, 
powołane do życia za skinieniem róż- 
dżki czarodziejskiej wielkich  reżyse- 
rów, artystów i bankierów, miasto: co 
przez lat tyle grało niby w bajce 
wschodniej tęczą wszystkich barw — 
ginie dziś w maekach polipa — kry- 
zysu: Może zresztą nietylko kryzys 
światowy tu zawinił? Może film, przy 
najmniej w dzisiejszej jego formie już 
się przeżył? Od pewnego czasu coraz 
więcej się mówi o tem, że udźwięko- 
wienie stało się grobem filmu amery- 
kańskiego. Faktem jest, że dźwięko- 
wiec francuski bije narazie swego 
zaoceanicznego kolegę na całej linji 
Może więc wrychle będziemy mogli 
zamiast mruczeć ponure requiem ae- 
ternam Hollywoodowi, śpiewać rados 
ne peany na cześć Filmji francuskiej. 
W każdym razie w zakresie lekkiej 
sztuki. jaką jest sztuka film. ostatnie 
słowo należałoby z wieku i urzędu do 
starej, kulturalnej Francji.  T. J-ski. 

Szczegóły ostatniego dnia 
rozprawy przeciwko Gorgu- 

łowowi. 
PARYŻ. 28.VII. (Pat.) Na wczorajszej roz- 

prawie przeciw Gorgułowowi po przemówie- 
niu prokuratora zabrał głos obrońca Geraud, 
stwierdzające iż dla umysłów nieoświeconych 
kara śmierci stwarza męczenników. Skazanie 
na śmierć umysłowo chorego w społeczeń- 
stwie takiem jak francuskie równa się mor- 
derstwu. Gorgułow jest jak Charlotta Corday 
i Vilain, który zabił Jauresa — popełniajae 
zbrodnię nie kierował się jednak nieńawi- 
ścią. 

Po przemówieniu stron sąd udał się na 
naradę. Po ogłoszeniu wyroku Śmierci Gor- 
gułow wstał i powiedział, iż był dobrym 
żołnierzem rosyjskim, walczył dla sławy 
Francji i należy go rozstrzelać, jak żołnierza 
na polu chwały. „Wykonawcom wyroku od- 
dam honory wojskowe, lecz nie eheę być 
ścięty przez kata*. Gorgułow zaznaczył da 
lej, iż jest zadowolony, że opuszcza tea 
Świat, a następnie przepowiada komunizm 
we Francji. Obrońca oskarżonego wstaje i 
oświadeza: „Nazajutrz po wyroku dowiemy 
się, kto z nas miał rację — prokurator, czy | 
ja“, czyniąc aluzję do autopsji Gorgułowa 

Przewedniczący zamyka proces, dając 
Gorgułowowi 3 dni dla wniesienia apelacji. 
Żandarmi wyprowadzają Gorgułowa. Wyrck 
śmierci wydany został 10 głosami przeciw- 
ko 2. 

Po wyroku. 
Po nocy, spędzonej w gorączce Gorgułow 

zestał przewieziony w dniu 28.VII rano do 
więzienia La Sante i zamknięty w celi. 
przeznaczonej dla skazańców na śmerć. Nad 
więźniem roztoczono ścisły nadzór w celu 
uniemożliwienia przestępcy ewentualnego 
zamachu samobójczego. Dotychczas niewia- 
dome, czy Gorgułow wniesie prośbę o re- 
wizję wyroku sądu przysięgłych. Morderca 
prezydenta Doumera ustawicznie powtarza, 
że nie chce być ścięty, lecz rozstrzelany. 
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DUCASSE. 
Pośród wielu książek odnajdujemy 

czasem takie, które wzruszają swoj: 
samotnością. Za nimi stoi tajemnica. 
Nie wiemy nic pewnego o ich auto- 
rach; ci przeminęli dawno, zamknąw- 
szy w kościach czaszek smutną komed 
ję przeżytych lat. Tylko w kilkudzie- 
sięciu stronicach druku pozostały śla 
dy — na chwałę historji i na rozpamię 
tywanie znikomości jednostek. Oni 

sami przeszli bez znaku i dopiero do- 
kładne badanie wydobywa z trudem 
neliczne szczegóły. Chcę mówić o je- 
dnem z najciekawszych zjawisk tego 
rodzaju, O człowieku bliskim nam dzi 
siaj przez swój upór, przez surowośkć 
swoich artystycznych wizyj, przez fa- 
natyzm, z jakim pragnął społecznych 
przemian. 

Isidore Ducasse urodził się w Mon 
tevideo 4 kwietnia 1846 roku. Dom 
jego ojca radcy konsulatu franucskie- 
go, był typowym domem mieszczań - 
skim, pełnym fałszywego przepychu. 
ukrywającego rzeczywisty stan mająt 
kowy, wcale nie najlepszy, pogarsza- 
jący się ciągle dzięki romantycznym 
podróżom i aferom pana Franciszka 
Ducasse, snoba i trochę don-juana. 

Dzieciństwo Isidore'a jest tak samo 
mało znane jak całe jego życie. Wie- 
my tylko, że był to chłopiec poważny, 
nerwowy skryty i że odznaczał się du 
żemi zdolnościami, szczególnie do ma 
tematyki: Przebywał stale poza do- 
mem włócząc się po przedmieściach, 
przyglądając się walkom kogutów, 
słuchając opowiadań wszelkiego ro- 

  

dzaju oberwańców i cowboyów, któ- 
rzy w tym czasie napływali z puszez 
Urugwaju ; Brazylji do większych 
miast. Było to wkrótee po wielkich 
wojnach na terenie tej części Połud- 
niowej Ameryki. Pamiętano legjonv 

, Garibaldiego, lud pielęgnował trady* 
cje rewolucji i wyzwoleńczych haseł. 

Rodzice chłopca z pewnością nie 
byli zadowoleni z zamiłowań i šrodo- 
wiska w jakiem obracał się ich syn. 
Podobno ojciec często robił mu wy- 
mówki, kończące się najczęściej tem, 
że chłopiec tłukł cenne wazy w przy- 
stępie szału i wybiegał trzaskając 
drzwami. Ten dziki charakter i zara- 
zem przedwczesna starczość, zgryźli- 
wość syna przerażały pogodnego z na 
tury, jowialnego radcę. 

A syn w swoich późniejszych pra- 
cach tak pisze o śmiechu: 

„Ja nie umiem śmiać się. Nigdy 
nie mogłem śmiać się, jakkolwiek wie 
le razy próbowałem to robić. To bar- 
dzo trudno nauczyć się Śmiać, albo 
raczej przypuszczam, że uczucie wstrę 
tu do tej okropności tworzy cechę 
istotną mojego charakteru". 

Wobec tak wyraźnego braku kwa- 
lifikacyj życiowych, postanowiono wy 
kierować młodzieńca na uczonego. W 
tym celu wysyłają go do Paryża na 
Szkołę Politechniczną. 

Isidore Ducasse przybywa do Eu- 
ropy w roku 1867. Odtąd zaczyna się 
zagadka. Mfimo poszukiwań, nie zna- 
leziono nikogo, ktoby znał Ducasse'a. 
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Zachwycający sen. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy młodego tygrysa Maudy z ogrodu 
Zoologicznego w Londynie w czasie poobiedniej drzemki. 

  

Deklaracja ministra Zaleskiego 
'0 pakcie polsko-sowieckim. 

Z okazji podpisania polsko-sowiec 
kiego paktu o nieagresji, przebywają- 
cy w Karłovych Varach na kuracji mi 
nister spraw zagranicznych p. August 
Zaleski udzielił szefowi służby euro- 
pejskiej koncernu „Chicago Daily 
News*, p, Paul Scott Mowrer następu 
jącej deklaracji: 

— Pakt o nieagresji podpisany po- 

między Polską a Z. S, S. R. jest rozbu 

dową paktu Kelloga, czyli próbą więk 

szego urealnienia tego paktu, dosto- 

' sowaną do specyficznych warunków 

regjonalnych panujących na Wscho- 

dzie Europy. Pakty analogiczne zosta- 

ły równolegle zawarte w tym samym 

okresie także pomiędzy państwami 

bałtyckiemi a Z. S. S. R. Taki sam 
pakt jest w stanie negocjacyj pomię- 

dzy Rumunją a Związkiem Sowiec- 

kim. 

Pakt ten rozwija pojęcia wojny ja 

ko środka polityki narodowej w sen-- 

„w kierunku 

sie przewidującym każdą formę agre- 

sji i gwałtu jąko akt niezgodny z jego 

postanowieniami. Przewiduje on rów* 

nież sposób likwidacji konfliktów, któ 

re mogłyby doprowadzić do zaostrze- 

nia stosunków pomiędzy obu pań- 

stwami j stać się źródłem pomiędzy 

niemi konfliktów, a to przez powoła- 

nie do życia parytetowej komisji kon 

cyljacyjnej. Realizowania zasady ar- 

bitrażu niestety osiągnąć się nie dało. 

Pakt o nieagresji zapewnia w całej 

pełni ważność wszystkich dotychcza- 

sowych międzynarodowych zobowią- 

zań Polski, w ten sposób stosunek al- 

jansu, który łączy Polskę z Rumunją 

zostaje wzmocniony przez nowy krok 

normalizacji stosunków 

polsko-sowieckich, a w niedlugiej, 

mam nadzieję przyszłości skompleto- 

wany będzie przez analogiczny pakt 

między Rumunją a Z. S. S, R. (Iskra). 

Ratyfikacja sowiecko-łotewskiego układu 
o nieagresji. 

MOSKWA, 28.7. (Pat) — Zastępca 
komisarza ludowego spraw zagranicz 
nych Krestinskij i poseł łotewski Bil- 
manis dokonali dziś wymiany doku- 

  

mentów ratyfikacyjnych układu o nie 
agresji oraz konwencji koncyljacyjnej 
między ZSRR a Łotwą, które wchodza 
w życie z dniem dzisiejszym. 

Ameryka zabierze głos w sprawach 
europejskich. 

WASZVNGTON. 28.7, (Pat) — W 
dniu wczorajszym odbyła się konfe- 
rencja, w której wzięli udział Wilson, 
Mellon, Mille i Hoover. Na konferen- 
cj omawiana była sytuacja europej- 

ska. Mellon odmówił prasie wywiadu, 
jedynie oświadczył, że prawdopodob- 
nie za parę tygodni udaje się do Lon- 
dynu. 

Za rewizją długów wojennych. 
WASZYNGTON, 28.7. (Pat) — By 

ły sekretarz skarbu senator demokra 
tyczny Glass w wywiadzie prasowym 
wypowiedział się za rewizją długów 
wojennych. Glass oświadczył m. in.: 

Ludzie ci płacili swem życiem, gdy 
my płaciliśmy pieniądze. Mieli 16 mil 
jonów zabitych, rannych i jeńców, w 
porównaniu do naszych 200 tysięcy. 

Walczyli już od lat, gdy przystąpi: 
liśmy do walki. Była to już przed na* 
szem przystąpieniem walka o ocale- 
nie cywilizacji. Glass dodał, iż niedaw 
no oświadczył w Senacie, że poza 
względami sentymentalnemi sprawa 
rewizji długów wojennych mogłaby 
rzeczywiście leżeć w interesie Amery- 
ki. 

  

Zderzenie się samolotów. 
BERLIN. 28.VH. (Pat) W: okolicy Mo- 

nachjum wydarzyła się 28 b. m. katastrofa 
lotnicza. Samolot szkoły komunikacyjnej 
wpadł na 3-motorowy samolot Junkersa, 
pewracający z urządzonego w Szwajcarji 
raidu dokoła Alp. Lewe śmigło oraz część    

Jedynych wiadomości dostarczył nie- 
jaki Lacroix, jego wydawca; zrekon- 
struowano też niektóre fakty na pod- 
sławie treści dzieł, 

Paryż. Ducasse mieszka w małym 
hoteliku u podnóża Montmartre'u. Pę 
dzi życie samotnika. Jedynemi kobie- 
tami z któremi obcuje są nocne ćmy 
z zaułków, W; pierwszym roku swoje- 
go pobytu czyta prawdopodobnie du- 
żo — w liście wymienia przedewszyst 
kiem Michniewicza, Byrona, Baurde- 
laire'a. Od roku 1868 zajmuje się wy- 
łącznie literaturą i w tym roku wyda- 
je własnym kosztem pierwszą książ- 
kę: „Les chants de Maldoror“ — 
chant I. W ubogim pokoju są walizy 
pełne książek i pianino. Pisze całemi 
nocami, wypijając niezliczoną 
cząrnej kawy i wygrywając od czasu 
do czasu na pianinie bezładne akordy. 
Pracowitość jego jest niesłychana — 
w. przeciągu niespełna roku pisze ksią 
żkę, która w druku zajmuje około 
300 stron zwartej prozy. 

Kroniki zebrań publicznych z 1869 
mówią o jakimś Ducasse, który cieszył 
się nadzwyczajną popularnością w sfe 
rach radykalnych socjalistów. Równo 
cześnie dwaj przyjaciele Ducasse'a na 
ślad których udało się natrafić, byli 
przez całe życie walczącymi socjali- 
stami i brali udział w Komunie. To 
wszystko wskazuje, że Ducasse był 
czynnie zaangażowany w polityce i 
nie bez powodu w jednym z listów о- 
bawia się prześladowsów. 

Wydrukowana w tym okresie książ 
ka „(Les chants de Maldoror* — ca- 
łość, pod pseudonimem hrabiego de 
Lautreamont) została wkrótce wyco- 
fana przez wydawcę, przestraszonego 

ilość, 

kadłuba i podwozie aparatu uległy zniszeze- 
niu. Nikt z załogi i 6 pasażerów nie doznał 
obrażeń. Samolot lądował w polu. Pilot sa 
molotu szkolnego uległ poważnym kontuz- 
jom. Aparat jego jest poważnie uszkodzony. 

brutalnością stylu. Nie ukazała się o 
niej w prasie ani jedna wzmianka. Zu 
pełne milczenie, A tymczasem Ducas- 
se posiada dosyć zaciętości, aby przy- 
gotowywać do druku nowe dzieło. Nie 
pisze dla sławy. Pcha go wroga, nisz- 
cząca każdą jednostkę siła — koniecz- 
ność rozwoju. 

Pracę przerywa Śmierć: Nastąpiła 
ona w okolicznościach równie tajem- 
niczych, jak cała postać tego człowie- 
ka. Możliwe, że policja umaczała w 
tem palce, chcąc pozbyć się niebez- 
piecznego ptaszka. Dwudziestego trze 
ciego listopada tysiąc ośmset siedem- 
dziesiątego roku o godzinie ósmej ra- 
no — według aktu zejścia — Isidore 
Lucien Ducasse w wieku dwudziestu 
czterech lat zmarł w hotelu przy 
faubg. Montmartre. Na jego pogrze- 
bie nie było nikogo została po nim 
książka. Interesować się nią zaczęli 
symboliści w dwadzieścia kilka lat po 
śmierci autora, a dopiero wiek XX pod 
niósł Ducasse'a do rangi jednego z 
najlepszych poetów Francji. 

Ducasse wierzył w swój talent, Pi- 
sał: „Koniec dwudziestego wieku uj- 

rzy swojego poetę*. Omylił się o 50 
lat... 

„Les chants de Malderor“ — to 
duże dzieło można sklasyfikować ja- 
ko czystą poezję, mimo że niema w 
niem ani jednego ustępu pisanego 
wierszem. Jest ono poświęcone pro- 
blemowi zła. 

Charakterystycznem jest, że Ducas- 
se ciągle powołuje się na Mickiewicza. 
„Opiewałem zło tak, jak to czynili 
Mickiewicz, Byron, Milton, Southey, 
Alfred de Musset i Baudelaire" — mó 
wi. Gdzie indziej porównuje „Les 
chants de Maldoror“ do „Manfreda 

Święto „Szóstaków”, 
Wczoraj odbyła się zapowiadana 

przez nas uroczystość — 17-lecie ist- 
nienia 6 p. p. Leg. Święto pułku za- 
szczycił swą obecnością inspektor ar: 
mji gen. dyw. Daniel Konarzewski, 
który specjalnie przybył w tym celu 
do Wilna. 

W godzinach rannych pułk uformo 
wał się na placu przed kościołem św. 
Piotra i Pawła, gdzie gen. Konarzew 
ski dokonał przeglądu pułku. Bezpo- 
średnio potem odbyło się uroczyste na 
bożeństwo. "Poza gen. Konarzewskim 
obecni byli wice-wojewoda Jankow- 
ski, prezydent Maleszewski, starosta 
grodzki Kowalsk i powiatowy Trame- 
<cour oraz inni przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych, pocz 
ty sztandarowe wszystkich pułków 
stacjonowanych w Wilnie oraz kor: 
pus oficerski z dowódcą piechoty dy- 
wizyjnej Pierwszej Dywizji pułk. 
dypl. Stachowiczem na czele: 

Po nabożeństwie odbyła się defi- 
lada pułku, którą w otoczeniu władz 
pryzjął gen. Konarzewski. Defiladzie 
przyglądały się tłumy publiczności, 
która mimo wczesnej godziny bardzo 
licznie stawiła się na święto „Szósta- 
ków', manifestując w ten sposób 
swoje przywiązanie do pułku, który 
w mieście naszem stacjonuje już prze- 
szło 10 lat. 

O godzinie 12 min. 30 w koszarach 
św. Piotra i Pawła*zgromadził się ca- 
ły pułk, by w miłym i podngosłym na 
stroju spożyć obiad żołnierski. Na о- 
biedzie obecni byli przedstawiciele 
władz i społeczeństwa miejscowego. 
Szereg przemówień zainicjował gen. 
Konarzewski, mówiąc o historycznej 
już sławie i zasługach pułku w walce 
o niepodległość i całość granie Rzeczy 
pospolitej. Gen. Konarzewski, koń- 
cząc swe przemówienie wzniósł toast 
na pomyślność Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej i Ukochanego Wodza —- 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Poza 
tem przemawiał również p. wice-wo- 
jewoda Jankowski. 

Obiad przeciągnął się kilka godzin 
i upłynął w bardzo miłym i serdecz- 
nym nastroju. 

Wieczorem na zakończenie uroczy 
stości odbył się bal w salonach kasy- 
na oficerskiego pułku przy ul. Kościu 
szki 18. 

  

KODAS 

  

Popierajcie Ligę Moreką 

s=== i Rzeczną!! -—— 0 
oromo 

    

Ludność państw europejskich 
według języka lub narodo- 

wości. 
Państwa europejskie mogą być podziela- 

ne na jednojęzyczne i różnojęzyczne. Сле- 
kawie przedstawia się statystyka językowa 
państw różnojęzycznych. Należą do nich -— 

oprócz Polski: Belgja, Czechosłowacja, - 
gosławja, Łotwa, Szwajcarja, Węgry i ZSSP.. 

W Polsce, wedle danych ostatniego spisu 
ludności z grudnia r. ub., język polski, jako 
ojczysty, zadeklarowało 69 proc. obywateli; 
31 proc. podało 'inne języki (żydowski, nie- 
miecki, ukraiński, białoruski i t. d.). 

WI Belgji najbardziej rozpowszechniony 
jest język flamandzki, którym mówi 43 proc. 
obywateli; francuskim włada tylko 39 prce. 
Trzynaście procent ludności Belgji podało 
jednocześnie oba języki, jako ojczyste, wre- 
szcie 5 proc. zadeklarowało inne języki. 

WI Czechosłowacji dwie trzecie ludności 
(66 proc) należy do narodowości czeskiej. —- 
Niemców jest w Czechach 23 proc. Włęgrów 
6 proc., innych narodów 5 proc. 

WiSzwajcarji, która posiada trzy język: 
zupełnie równouprawnione, po niemjecku 
mówi 71 proc. ludności (a zatem zgórą dwie 

trzeciej, po francusku 21 proc. po włosku 
6 proc. 

WI Z. $ S. R. do narodowości rosyjskiej 
przyznało się 538 proc. ludności, a zatem 
niewiele więcej ponad połowę, do ukraiń- 
skiej 21 proc.. białoruskiej 3 proc., żydow- 
skiej 2 proc. Inne narodowości stanowią w 
Sowietach 21 proc. ogółu mieszkańców. 

    

  

Byrona i do „Konrada Mickiewicza. 
Z poematu możemy wnioskować o 

sile maligny twórczej w jakiej żył pi- 
sarz. Był to ten stopień napięcia w 
którym już jedynem wyładowaniem 
jest poszukiwanie okrucieństwa. „Są 
tacy, którzy piszą ąqby szukać ludz- 
kich pochwał, przy pomocy szlachet- 
nych zalet serca, które wyobraźnią 
wynajduje, albo które sami mieć mo- 
gą. Ja posługuję się moim genjuszem 
aby malować rozkosze okrucieństwa: 
Nie rozkosze przelotne j sztuczne, ale 
te, co zaczęły się z człowiekiem i skoń 
czą się z nim, Czyż genjusz nie może 
złączyć się z okrucieństwem w tajem 
nych zrządzeniach Opatrzności? albo, 
skoro jest się okrutnym, czyż nie mo- 
żna być genjalnym'*? Pod tym wzglę- 
dem można porównać Ducasse'a do 
Słowackiego z epoki „Króla-Ducha*. 
Ponure obrazy zła, doprowadzone do 
mistrzostwa jadowitego czaru, spec- 
jalna złośliwość, furja nienawiści, ce- 
chują umysłowość tego poety, znajdu- 
jąc zresztą także swój wyraz w dzia- 
łalności politycznej. O ile można wie- 
rzyć kronikarzom, Ducasse — agita- 
tor (a prawdopodobnie jest on iden- 
tyczną postacią z Ducassem literatem) 
był zawsze extremistycznie usposo- 
biony i w roli mówcy upajał się rozta- 
czaniem przed słuchaczami obrazów 
gilotyny, mordu, krwawej zemsty lu- 
du na możnych i tyranach. 

„Les chants de Maldoror“ są nie- 
zmiernie ciekawe jako objaw specjal- 
nej metody tworzenia. Byly one pi- 
sane z nadzwyczajną szybkošcią, nie- 
mal mechanicznie, Mieszają się w nich 
wyznania subjektywne, wspomnienia, 
opisy tego, co autor widzi w czasie 
pisania. Akcja „Pieśni* jest wpięta w 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Opozycji, 

Dyskusja na łamach pism prorzą- 
dowych na tematy gospodarcze dała 
impuls prasie opozycyjnej do szeregu 
inwektyw i plotek. Znalazło to echo 
w „Gaz. Polskiej* w art. p. t. „Plot- 
karzom“, gdzie czytamy: 

„„Stąd, že właśnie w ramach obozu poma 
jowego toczy się twórcza wymiana poglądów, 
że myślimy i wymieniamy myśli — rodzi się 
owa śmieszna plotka: „Walczą o władzę”. — 
Tak musi myśleć opozycja o ludziach, którzy 
walczą o prawdę* 

»- Tyle razy opozycja mówiła o „Union 
Sacrće*, jaką trzeba wytwarzać zawsze, kie- 
dy Państwu grozi niebezpieczeństwo. A jednak 
po dziś dzień nie rozumie, że taką Union Sa 
сгёе — na tem właśnie polegają, że pod- 
porządkowuje się interesy części interesowi 
całości — że taką właśnie Union Sacree ma 
przed oczyma, że tem jest właśnie obóz po 
majowy Różnica, jaka istnieje między wzora 
mi zagranicznymi i polską „Świętą jednošcią“ 
tkwi w tem tylko, iż trudności, jakie stoją je 
szcze przez Rzplitą, wymagają długotrwałoś 
ci zjednoczenia 

Plotkarze mogą plotkować Jest to dla nich 
funkcja tak samo nieodzowna, jak dla żaby 
w błocie rechotanie lipcowym wieczorem. 
Niech rechoczą, niech plotkują — przecież 
jest to ich jedyna rozrywka i pociecha*. 

   

Dziesięcioro przykazań niemieckich. 

W „Czasie* czytamy: 
„Ostatnio, jak donosi prowincjonalna DO- 

graniczna prasa francuska, we wszystk 
miejscach publicznych, szkołach į t. d. Nad- 
renji, rozwieszono dziesięć przykazań naro 
dowych, które brzmią: 

1) W, każdym najdrobniejszym przypad- 
ku miej na uwadze interes ojczyzny i roda- 
ków. 

2) Pamiętaj, że nabywając jakikolwiek 
przedmiot wyrobu zagranicznego, uszczup- 
lasz majątek narodowy. 

3) Dawaj zarabiać jedynie robotnikom 
niemieckim. 

4) Nie pohańbisz domu ani 
niemieckiego robotnikiem obcym. 

5) Nie będziesz spożywał miesa pocho- 
dzenia zagranicznego. 

6) Będziesz pisywał jedynie na niemieckim 
papierze i suszył pismo swoje niemiecka 
bibułą. 

7) Nosić będziesz wyłącznie kapelusze i 
materjały niemieckie. 

8) Siły swe krzepić będziesz mąką nie. 
miecką, niemieckiem piwem i niemieckiemi 
owocami. 

9) Pijać będziesz kawę, kakao i czekoła 
dę niemiecką, 

10) Nigdy nie będziesz dawał wiary sło- 
wom cudzoziemców”. 

  

    

  

warsztatu 

   

Walka o poprawny idjotyzm. 

W Spa, w Belgji. ma się odbyć w 
tych dniach konkurs piękności o ty- 
tuł „Miss Univers*, Konkurs ani bar- 
dziej głupi, ani bardziej mądry od ty 
lu innych w dzisiejszej dobie. Wprost 
— ktoś chce zarobić. W związku z 
tym konkursem zamieszcza „Il. K. 
C.* korespondencję z Brukseli, w któ t 
rej czytamy: 

Do Ostendy która jest zbornym punk- 
tem wszystkich „Miss“, przybyło już 28 kan 
dydatek z Europy, Ameryki i Afryki. Ze 
względu na to, iż w roku bieżącym z Polski 
nie delegowano żadnej reprezentantki, kom'- 
tet konkursu w Paryżu wysłał(!) urzędniczke 
Opieki Polskiej z Paryża p. Kowałską, któ- 
ra będzie wraz z innemi ubiegać się o tytuł 
najpiękniejszej kobiety świata. 

P. Kowalska w stosunku do swych współ 
zawodniczek jest bardzo upośledzoną bo- 
wiem gdy wszystkie „Miss* wyekwipowane 
są w wspaniałe toalety olbrzymich domów 
mód i noszą je tu dła reklamy, p. Kowalska 
posiada własne suknie, które oczywiście w 
porównaniu z przepychem konkurentek zna- 
cznie tracą. 

I tuż w przypisku redakcji: 
„Wybory królowej piękności są idjotyz- 

mem, co niejednokrotnie już „IKC*% podkre- 
ślał. Niemądra ta zabawa mogałby już raz 
się skończyć”. 

I o parę wierszy dalej: Orgonizato 
rowie 

„posunęli siż do tego. że na własną rękę 
„sfabrykowali* „Miss Polonię*. Zakrawa tio 
już na grubszy skandal j zasługuje na jak 
najenergiczniejszy protest, gdyż wbrew na- 
szej zbiorowej woli, ośmiesza nas“. 

O co walczy I. K. С.? Walczy o po 
prawność imprezy. Ale impreza jest 
„idjotyzmem*! To nic — walczy o 
poprawny idjotyzm! 

Poco te frazesy o „zbiorowej wo- 

li*, „ośmieszaniu*? Odrazu trzeba by 
ło napisać: „żądamy godnej reprezen- 
tacji w imprezie i yzmu '!    

życie twórcy, dzieje się z niem równo- 
cześnie. 

Dlatego z chwilą powstania we 
Francji grup propagujących t, zw. au- 

tyzm i surrealizm zajęto się niemi, 
stawiając je jako przykład sztuki wy- 
pływającej z podświadomości. 

Isidore Ducasse dotknął stopą zie- 
mi, przelatując nad nią w burzy bo- 
lesnych uniesień. Oglądamy kształt 
jego nogi odciśnięty w bryle francu- 
skiej mowy. Czy możemy go sądzić? 
Czy możemy stawiać mu zarzuty, że 
nie zdołał osiągnąć wyższej wiedzy o | 
życiu niż metafizyczny smutek istnie- е 
nia? Nie mamy na to prawa, dwadzieś 1 
cia cztery lata życia to mało. Był za- 
ledwie u startu. Musimy szanować gen 
jusz, któremu nagle zabrakło ciała. 

Gdyby żył, zapewne jego pierwsze 
dzieło byłoby tylko etapem. — Ostat- 
nie listy wskazują, że na kilka miesię 
cy przed śmiercią Ducasse uległ ol- 
brzymiej przemianie. Chce walczyć z 
chorobami wieku: z melancholją, roz- 
paczami, nienawiścią, a więc ze wszy 
stkiem tem, co znalazło tak silny wy- 
raz w jego pierwszym poemacie chce 
opiewać spokój, szczęście, obowiązek. 
Pisze: „Jęki poetyckie tego wieku są 
tylko ohydnemi sofizmatami*. Nie wy 
konał nic z tego programu. Dla każ- 
dego, kto zechce myśleć o tajemni- 
czym i złowrogim poecie — to niewy- 
pełnienie będzie najbardziej przejmu- 
jącą częścią życiorysu- 

Oueuvres compłetes du Comte de Lautró- 
amont (Isidore Ducase) etude, commenta:- 
res et notes par Philippe Soupault. A   
Au Sans Pareil. 1927, 

La ję 
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WIESCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Proces 0 zamordowanie posterunkowego 

š. p. Andrzejewskiego. 
Sąd doraźny mordercę skazał na śmierć. 

Wiezoraj w Głębokiem toczył się przed 
sądem deraźnym proces o zabójstwo polie- 
janta Wilhelma Andrzejewskiego. 

Jak już donosiliśmy we wczorajszym nu- 
merze, o ohydną zbrodnię w stan oskarże- 
mia postawiony został Konstanty Kwieciń- 

ski ze wsi Krypele, gm. parafjanowskiej. 
który wraz ze swym bratem Stanisławem 
Kwiecińskim, będąc zaskoczeni w lesie przez 
przechodzącego wówczas  posterunkowego 
Andrzejewskiego, rzucili się na niego, za- 
dając mu silny cios siekierą w tył głowy 
a następnie przerżnęli mu gardło. 

Wiskutek uszkodzeń ciała pest. Andrze- 
jewski zmarł. 

Ponieważ w czasie zarządzonego pościgu 
Stanisław Kwieciński został zastrzelony. 

do G6dpowiedzialności pociągnięto jedynie 
Kentantego Kwi skiego, który w czasie 
śledztwa przyznał się częśfiowo do zbrodni. 

Rozprawie przewodniczył p. sędzia Józef 

  

   

  

Zaniewski przy udziale pp. sędziów (z 
Sienkiewicza i K. Bobrowskiego. 

Oskarżeniewnosił podprokurator p. S 
Odyniec zaś z chbroną wystąpił adw. Frucizt 

z Głębokiego. 

Na przewodzie osk. Kwieciński eotnął 
swe poprzednie zeznania i twierdził ż żad- 
nego udziału w zbrodni nie brał. 

Zabójstwa dokonał brat jego który po 
dokonaniu czynu przyszedł do wsi a оро- 

iawszy © zajściu postanowił zbiee do 
Ponieważ en obawiał się odpowiedział 

ności za inne przestępstwa przeto przyłączył 
się do brata i wraz z nim zamierzał prze- 
kreczyć kordon lecz zostali zaskoczeni przez 
oddział policji. W trakcie strzelanirjy brat 
jego został zabity on zaś poddał się i został 

aresztowany. 

Sąd przystąpił do badania Świadków i 
dowodów rzeczowych a następnie wysłuchał 
przemówień rzeczników oskarżenia i oskar- 

żonego. 
O godz. 1449 SĄD OGŁOSIŁ WYROK, 

którego mocą uznał, iż wina oskarżonemu 
została w zupełności udowodniona, a przeto 
SKAZAŁ GO NA KARĘ ŚMIERCI PRZEZ 
POWIESZENIE. 

Obrońca oskarżonego wystosował do P. 
Prezydenta prośbę o ułaskawienie. 

Ka—er. 

   

Skazanie na śmierć siostrobójcy. 
Wyrok sądu doraźnego w Nowogródku. 

\ (Telef. od wtasn. koresp. z Nowogrodka), 
Dnia 28 b. m. odbył się w Nowogródku 

przed Sądem Okręgowym w trybie 
doraźnym proces przeciwko Janowi Sako- 
wiezowi lat 33 zamieszkałemu w Mirze pow 
nowogródzkiego cskarżonemu © zabójstwo 
siostry. 

Jan Sakowicz był znanym na terenie 
Mira i w całej okolicy awanturnikiem i pi- 
jakiem. Po podziale ojcowizny z bratem 

swoje 7 ha wkrótce przepił a gdy został bez 
grosza i na łajdaczenie nie mógł z nikąd 
dostać pieniędzy (pracować nie chciał) za- 

czął domagać się od matki i siostry swej 

Melanji, by sprzedały swój kawał gruntu i 
dem mieszkalny. Kobiety na to nie zgodziły 
się. Zaczął więc je teroryzować. 

Pe pewnym czasie nabył gdzieś nielegai- 
nie pięciostrzałowy rewolwer i zaczął od- 
grażać się, że je zabije. Jakoż wkrótce po- 

kazał że nie żartuje. 
Dnia 11 maja r. b. przybył do ich domu 

podehmielany i począł się znęcać. Na krzyk 
kobiet przybyła polieja i awanturnika cd- 
prowadziła na posterunek. Odtąd kobiety 
stale się miały na baczności. 

  

  

Dnia 22 maja r. b. Melanja Sakowiezów- 
na siedziała z bratową na podwórku. Naraz 
ujrzała, że zbliża się brat Jan. Zwierzęcy 
wyraz jego twarzy nie wróżył nie dobrego. 
Przestraszone kobiety zerwały się z miejsca 
i zaczęły uciekać. Bratowej Sakowieza udała 
się ukryć w domu, siostrę Melanję zaś wy- 
rodny braciszek dopadł i strzelił, na szczę- 
ście jednak chybił. Lecz wkrótce dopadł j 
znowu i porwawszy za kark obalił na zie- 
mię. Powalonej strzelił w plecy. Po kilku 
godzinach nie odzyskując przytomności Me- 
lanja Sakowiczówna zmarła. 

Po tem zabójstwie Jan Sakowicz ukrył 
się, łecz wkrółee został ujęty. 

   

Oskarżony zeznaje spokojnie i z niezwyk 
łą przebiegłością stara się udowodnić, że 
działał w stanie niepoczytalności. 

SĄD WYDAŁ WYROK, SKAZUJĄCY JA- 
NA SAKOWICZA NA KARĘ ŚMIERCI 
PRZEZ POWIESZENIE. Jeżeli P. Prezydent 
nie skorzysta z prawa łaski wyrok zostanie 
wykonany dziś rano. 

Tajemnicze zabójstwo wyjaśnione. 
BRZEŚĆ n/Bugiem. 28.VII. (Pat.) Kilka 

dni temu podaliśniy wiadomość o tajemni- 
czem zabójstwie Mikołaja Wołczyka, którego 
zwłoki znalezione w Brześciu w rowie przy 
ul Fortecznej. W) świetle dochodzeń proku 
ratorskich okoliczności zbrodni przedsta 
wiają się następująco: 

Woełczyk Mikołaj nocował w stodole swe- 
go stryjecznego brata Wołezyka Aleksandra. 
To też gdy zginął, powstało podejrzenie, że 
zamordował go Aleksander. Zatrzymany 
Aleksander W'ołczak przyznał się do popeł- 
nienia zbrodni i podał następujące  szeze- 
góły: Kilka dni przed zabójstwem, w czasie 
święta prawosławnego Piotra i Pawła do za- 
hójcy przybył w odwiedziny ojciec jego Jan, 
zamieszkały w Brześciu. 

W, czasie rezmowy z ojcem Aleksander 
Wółezyk poruszył sprawę niepodzielonej do- 
tychczas ziemi i domagał się wydzielenia 4 
dziesięcin, tem bardziej, że wszystkie siost- 
ry otrzymały już swą część jako posag 
Ojciec stanowczo odmówił, a w końcu, roz 
złcszczony, krzyknął: „Chcesz majątku i zie- 

mi, to zabij Mikołaja!* Słowa te — zeznał 
morderca — utkwiły w jego pamięci i po- 
pchnęły go do dokonania zbrodni. Krytycz- 
nego dnia obaj — morderca i jego ofiara — 
udali się, jak zawsze na nocleg do stodoły. 
Taw Aleksander schwycił stojące przy ścia- 
nie widły i trzonkiem zadał Mikołajowi kil- 
ka ciosów. miażdżące mu ezaszkę, poczem 
uderzył go ostrzem wideł w okoliceNczoła. 
Głowę trupa owinął w worek i odwóizł 
zwłoki wozem do Brześcia. Po przybyciu 
do Brześcia wywołał z mieszkania swego 
ojea i obaj zawieźli zwłoki na ulicę For 
teczną, gdzie wrzucili je do rowu. Przed 
wrzuceniem zwłok do rowu ojciec mordercy 
szczegółowo przeszukał kieszenie zabitego 
i znalazłsy dokumenty osobiste, oddał sy- 
nowi. Preoczono wszakże receptę, która po- 
została w kieszeni i stała się nicią prze- 
wodnią do ustałenia tożsamości zabjtego 

i wykrycia sprawców. Po porzuceniu truna 
ojciec wrócił do mieszkania, syn zaś odje 
chał do domu do Szalicz. /abójcę osadzona 
w więzieniu. Ojciee zabójcy zbiegł w nie- 
wiadomym kierunku. 

Tajemniczy trup. 
BRZEŚĆ n/BUGIEM. 28.VII. (Pat.) Około 

wsi Zalutycze pow. łuninieckiego, na rzece 
granicznej Słuczy flisacy sowieccy wyrzu- 
£ili z tratwy trupa nieznanego mężczyzny, 
pozostawiając go po stronie polskiej, mię- 
dzy słupami granicznemi 1084 i 1085 straż- 

nicy Jowicze. Trup ma twarz opuchniętą, 
usta zniekształcone eraz na całem ciele 
czerwone płamy. Zwłoki znajdują się pod 
nadzórem K. O. P. do czasu porozumienia 
się w tej sprawie z władzami sowieckiemi. 

Pożary. 
BRZEŚĆ n/B. 28.VII. (Pat) We wgż Wa- 

watyck pow. drohickiego wskutek nieostroż 
nego obchodzenia się z ogniem wybuchł 
pożar w chlewie Denisa Nowika. Ogień prze 

rzucił się na sąsiednie zabudowania. Spło 
nęły doszczętnie domy mieszkalne, kiłka 

dziesiąt budynków gospodarczych i sporo 
żywego inwentarza. Ogółem straty wynosza 
75.000 zł. Podczas akcji ratunkowej 7 osób 

  

uległo poparzeniu. 
We wsi Wielki Różan pow. łuninieckie. 

go od uderzenia pioruna spalił się na szko 
dę Jakóba Siećko dom mieszkalny wraz z 
urządzeniem i zabudowania gospodarskie 
Pożar objął następnie sąsiednie zabudowa- 

skutkiem czego spaliło się doszczętnie 
19 zagród. 

  

   

Skrzydlaty „gość' nad Radoszkowiczami. 
dz. rannych nad 
adoszkowicze, na 

ukazał się sa 

    

W dniu 25 b. m. w 
miesteczkiem granicznem 
wysokości 500—700 metrów 

      

  

sowieckiego sowiecka straż graniczna odda- 
ła koło 45 strzałów rzekomo osi 
Natomiast oddział K. O. P. wcale nie ostrze- 

  

molot sowiecki. Samolot ten po dwukrct-  liwał. 
nem okrążeniu miasteczka odleciał w kie- Cel krążenia samolotu został niewy jaś 

runku ZSRR. W; czasie krążenia samolotu niony. 
IZ 

naszych zaniedbanych jeszcze niektórych Rowogrówek. 
"Tylko 22 wągry w 5-ciu centymetrach 

kiełbasy. 

Na ostatnim targu policja skonfiskowa'a 
sprzedawane nielegalnie na wozach: 50 kg. 
wągrowatej słoniny, 5, kg. kiełbas i 2 ką. 

salcesonu. 
W, jednym tylko 5-centymetrowym 

wałku kiełbasy lekarz znałazł 22 wągry. 
Jest to jeszcze jeden dowód, że nie wśzy- 

Stko jest dobre to co tanie, i że konsument! 
Powinni ułatwić poli ciganie podobnych 

ka 

    

andlarzy, a nie ukry ich jak to — w 
większości wypadków — miało miejsce do- 
tychcząs, 

Zebranie organizacyj społecznych. 
Wi dniu 26 b. m. odbyło się w Nowogróa- 

ku Zebranie Legjonu Młodych Związku Pra 
cy dła Państwa, w cełu omówienia programu 
uczczenia rocznicy wymarszu I Kadrówki w 
1914 r. 

wi tymże dniu odbyło się organizacyjne 
zebranie Komitetu Manifestacji delegatów 
organizacyj społecznych. 

Manifestacja Antyniemiecka odbędzie s'e 
w. niedzielę. 

Piorun zabił konia. 
Częste, aczkolwiek krótkotrwałe, burze, 

przechodzące ostatnio nad nowogzedczyzną, 
powodują liczne pożary i zabójstwa. Onegdaj 
we wsi Osmołowo, zabity został od uderze 
nia piorunu koń pasący Się na łące, przy- 
czem wędzidło zdruzgotane zostało na drob 
ne szczątki i rozrzucone dokoła zabitego ko 

Święciany. 
Konkursy czystości. 

Zarząd Pow. Związku Pracy Obywatel. 
skiej Kobiet w Święcianach nie bacząc na 
nieprzyzwyciężone poprostu trudności finan 
Sowe w r. b. rozwinął propagandę higjeny 

  

    osiedli pod względem sanitarnym. Zorgan:- 
zowane w 32 miejscowościach t. zw. konkur 
sy czysto. w których wzięły udział 336 ko 
biet dały niespodziewane rezultaty. wodem 
częgo jest, że na podstawie 6 mi wyników 
176 kobiet — gospodyń otrzymało nagrody 
w postaci: lamp, wiader, talerzy i t. p. (Ter). 

     

  

    

   

     

  

Święta pieśni. 

W r. b. na terenie pow. šwieciaūskiego 
zorganizowano 4 rejonowe Święta pieśni w 
miasteczkach: Daugieliszki, Kołtyniany, Mie 
legiany i Twerecz. Udział w świętach brały 
chóry i orkiestry z 39 miejscowości. (Ter). 

1000 zawodników. 

' WI notatce umieszczonej dnia 20 b. m. w 
Kurjerze Wileńskim, wskutek przeoczeni: 
zecera, ilość zawodników biorących udział 
w świętach rejonowych P. W. i W. F. zosta- 
ła mocna zmniejszona. Winno być nie 100, 
a 1000. (Ter). 

  

  

Zakup koni. 
, Zakup 3—6-letnich koni przez Ko 

misję Remontową odbędzie się dnia 23-go 
września w Święcianach po cenie od 600 zł 
do 900 zł. (Ter) 

Co to jest „besketbojemecz''? 
Przyjdź do Cyrku, a się dowiesz! 
Kwadrans rzetelnej emocji przeżywają 

codzień widzowie w czasie spotkania dwóch 
mistrzowskich drużyn w walce o piłkę na 
rowerach. Ta niezmiernie interesująca i no- 
wa zupełnie w Polsce dziedzjna sportu zna 
lazła na arenie Cyrku Staniewskich rzetel- 
nych wykonawców w trupie anglo—amery- 
kańskiej Bruston. 

*Wlalka toczy się codzień z zapałem, któ. 
ry udziela się publiczności do tego stopnia, 
że okrzyki rozentuzjazmowanej galerji zagłu 
szają dźwięki orkiestry. , 

W. piłce na rowerach walczą codzień 2 
inne drużyny. 

KA UR [B R M. LSE SNS K | 

18-ta rocznica wymarszu Pierwszej 
Kompanji Kadrowej. 

Ku uczczeniu l18-ej rocznicy wy- 
marszu Legjonów Polskich pod wo- 
dzą Marszałka J, Piłsudskiego do wal- 
ki o niepodległość Polski stara- 
niem Związku Legjonistów Polskich 
w Wilnie odbędzie się dnia 5 sierpnia 
1932 r. o godzinie 17.30 w sali Miej- 
skiej przy ul. Ostrobramskiej Nr. 5. 
UROCZVYSTA AKADEMJA 

Pomoc wsi 

  

na której program złożą się: przemó- 
wienia, śpiewy i deklamacje. 

Po Akademji wymarsz z sali Miej 
skiej ze sztandarami i orkiestrami do 
Koszar I Brygady, celem uczestnicze- 
nia w Apelu Poległych 1 p. p. Leg. 

Organizacje uprasza się o przyby- 

cie ze sztandarami i ewent. orkiestrą: 

wileńskiej. 
Szlachetna inicjatywa premjerowej Prystorowej. 

Dowiadujemy się, że Komitet Opie- 

ki nad Wósią Wileńską celem podnie- 

sienia dobrobytu na wsi zaintereso- 

wał się zbiorem roślin lekarskich na 

Wileńszczyźnie, W związku z tem po- 

czynione zostaną w najbliż. czasie za 

biegi o uzyskanie dostawy tych środ. 

leczniczych dla wojska i kas chorych. 

Da to możność zubożałej wsi wileń- 

skiej pozyskać nie jeden grosz na opę 

dzenie najbardziej niezbędnych po- 

trzeb. 

Komitet w akcji tej bierze na sie 
bie jedynie pośrednictwo, jak to ma 

miejsce z akcją Iniarską. 

Mieć trzeba nadzieję, że dzięki do 

stojnej inicjatorce tej akcji p. prem- 

jerowej Prystorowej znajdzie ona na” 

leżyte rozwiązanie. 

Dowiadujemy się, że w sprawie tej 

p. premjerowa udaje się do Warsza- 

wy. 

Skreślenie etatu naczelnego lekarza szkół 

powszechnych. 

Na ostatniem posiedzeniu wileńskiej 

Rady Miejsk. rozgorzała namoętna dy 

skusja nad wnioskiem skreślenia etatu 

naczelnego lekarza szkół powszech- 

nych. Inicjatorem wniosku był radny 

Stążowski (PPS), poparły go gremjal 

nie stronnictwa opozycyjne. Pierwsze 

zaś skrzypce zagrały tyn razem ugru 

powania żydowskie. Niektórzy z mów 

ców usiłowali maskować się, zasłania 

jąc właściwe i aż nazbyt zresztą wido 

czne intencje — dobrem miasta, wzglę 

dami oszczędnościowemi, twierdząc, 

że stanowisko naczelnego lekarza nie 

jest konieczne, że może je równie do 

brze objąć dodatkowo któryś z leka-. 

rzy szkolnych: O to jednak wcale nie 

chodziło. Zresztą prof. Staniewicz bez 

apelacyjnie zbił wywody opozycjoni 

stów, wskazując na wielką wagę hi- 

gjeny szkolnej i na jej doniosłą rolę. 

Każdego bowiem obywatela napawać . 

musi troska o los i zdrowie najmłod- 

szego pokolenia. Słuszne te wywody 

zostały przez większość Rady zignoro 

wane, bo jak już wspomnieliśmy, nie 

o to wcale chodziło, Gdzieindziej ukry 

wałą się istotna przyczyna. Tło jej 

było czysto polityczne, a w odniesie 

niu do pewnych osób nawskroś osobi 

ste. Koncentrowało się ono w publicz 

nem| zaatakowaniu przez naczelnego 

lekarza działalności jednego z rad: 

nych Bundu. > 

Po bardzo długiej i namiętnej dy- 

skusji etat naczelnego lekarza został 

skreślony. 

Porachunkom osobistym na forum 

Rady Miejskiej stało się zadość. 

Ławnik Łokucjewski zamierza ustąpić? 
Na ostatnio odbytem posiedzeniu 

Konw. Sen. magistr. wil. omawiana by 

ła sprawa ławn.Łokucjewskiego, przy 

czem postanowiono sprawy tej na 

plenarnem posiedzeniu Rady Miej: 
skiej nie wnosić, 

Ze źródeł nieoficjalnych dowiadu je- 

my sę, że ławnk Łokucjewski w naj- 

bliższym czasie zamierza podać się do 

Klinkier w Wilnie 
już od 5 

Po długich naradach, wielu projek 
tach i zawodach Magistrat ostatecznie 
wyznaczył termin budowy jeźdni klin 

kierowej na ul. Zamkowej. Termin 

ten przypada na dzień 5 sierpnia. W 

dniu tym ul, Zamkowa zostanie zam- 

knięta dla ruchu kołowego. Robotv 

prowadzone będą od ul. św. Jańskiej 
w kierunku Królewskiej. 

Zamówienia na klinkier zostały 

już wykonane i w najbliższych dniach 

ma nadejść niezbędny do robót trans 

A jednak będzie 
Szczegóły budowy 

Dowiadujemy się, że Arbon wystą- 

pił do Magistratu z wnioskiem asfal 

towania ulic. Mimo, że Magistrat po- 

czątkowo z asfaltów zrezygnował w 

sprawie tej nawiązane zostały pertra 

ktacje, które doprowadziły już nawet 

do zasadniczego porozumienia. Robo- 

ty mają być finansowane przez Ar- 

bon. Złożą się na nie kredyty powsta” 

łe z opłat pobieranych przez Magist- 

rat za eksploatacje komunikacji miej- 

skiej. 
Podług opracowanego planu asfal 

towana ma być nie cała jezdnia, a je- 

dynie jej część na szerokości 6 met- 

rów. Asfaltowane będą jedynie ulice, 

i któremi przebiego trasa autobusowa. 

Realizacja całego planu obliczona jest 

na trzy lata, przyczem roboty mają 

być rozpoczęte jeszcze w roku biežą- 

cym i to w jak najszybszym terminie. 

Podług projektu mają one być rozpo 

częte w połowie przyszłego miesiąca, 
a o ile się da nawet wcześniej. W tym 

kierunku zgodne są dążenia obu per- 

traktujących stron. Ogółem w ciągu 
trzech lat ma ulec wyasfaltodaniu 
65.000 mtr* powierzchni. 

W roku bieżącym; zostaną wyas- 

faltowane ulice: Ostrobramska, Wi- 

dymisji, przynajmniej można ten stan 

rzeczy wyczuć z prywatnych rozmów 

czynników dobrze poinformowanych. 

W kołach samorządowych liczą się z 

tem, że rezygnacyjne podanie ławni- 

ka Łokucjewskiego wpłynie. żeż w dn. 

najbliższych. 
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na ul. Zamkowej | 
sierpnia. 
pott. Transport ten zostanie złożony 

częściowo na ul. Królewskiej, na Sko- 

pówce i zaułk. św. Michalskim. ; 

Wykonanie tego odcinka zajmie 

okres trzech tygodni. Następne robo- 

ty przeniesione zostaną na ul. Wielką 

i prowadzone będą na odcinku od św. 

Jańskiej do Augustjańskiej. Wreszcie 

w trzecim etapie od Augustjańskiej 

do Ostrej Bramy. 
Budowę klinkieru na całej tej prze- 

strzeni obliczono jest na 9 tygodni. 

w Wilnie asfalt. 
jezdni asfaltowych. 
leńska na odcinku między Dominikań 

ską i Mickiewicza, Królewska, Uniwer 

sytecka i Biskupia o ogólnej powierz: 

chni 14.000 mtr* przy szerokości 

mniejwięcej 6 metrów. 

W roku 1933-im mają ulec wyas- 

faltowaniu ulice: Bazyljanska, Mickie 

wicza, Zawalna, Trocka i Wileńska od 

Mickiewicza do mostu Zielonego. 

W ostatnim i końcowym etapie ro 

bót — w roku 1934-ym wszystkie po” 

zostałe ulice po których przebiega tra 

sa autobusowa przeważnie jednak tyl 

ko w śródmieściu, a więc w kierunku 

Antokola ul. Kościuszki do kościoła 

św. Piotra i Pawła. Na linji Nr. £ — 

ul. Mickiewicza do mostu Zwierzyniec 

kiego. W kierunku na Zarzecze: ulice: 

św. Anny, następnie W. Pohulanka do 

cerkwi i wreszcie ul. Piłsudskiego. 

Dowiadujemy się ponadto, że w 

sprawie wykonania robót wpłynęły 

już do Magistratu całkiem konkretne 

propozycje. Wi początkach przyszłego 

tygodnia będą one przedmiotem na: 

rad Kolegium Magistratu, który, jak 

wspomnieliśmy już wyżej, tym razem 

sprawę tę podobno zamierza potrakto 

wać w tempie przyśpieszonem. Prze- 

konamy: się niezadługo. 

Gdzie będzie stacja autobusów dalekobieżnych 
Nowy projekt magistratu wileńskiego. 

Na jednem z ostatnich posiedzeń 
Magistratu poruszona była kwestja 
prowadzonych robót na górze Boufa- 
łowej, przy tej okazji stwierdzono, że 
uporządkowanie góry i jej stoków wy- 
łaniają bardzo dogodny teren do urzą 
dzenia parku i ogrodu miejskiego 
przy ulicy J. Jasińskiego, akurat w 
miejscu gdzie obecnie budowana jest 
stacja autobusów dalekobieżnych. 
Wobec nowej koncepcji Magistratu 
miejsce budowy stacji postawione zo 

FIRMA       

  

  

JAKÓB WINER i S-ka 
została po pożarze w Lidzie przeniesiona na ul. Suwalską 55. 

Korzystajcie z okazji nabycia po bardzo tanich cenach towarów 
uszkodzonych nieznacznie przez pożar jak również nieuszkodzon. 

—) Najmodniejsze kolory i desenie. (— 

stało ponownie pod dużym znakiem- 
zapytania. Sprawa ta była również 
szczegółowo omawiana na ostatniej 
konferencji sekcji technicznej, przy” 
czem wyłoniła się myśl budowy stacji 
przy ul. Zawalnej na części rynku dre 
wnianego. 

Ostateczna decyzja zapadnie na 
specjalnie zwołanem posiedzeniu Ma- 
gistratu, które odbędzie się w najbliż 
szych dniach, 
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Informacje prasowe o nadużyciach 

w' MOPR=ze, które ukazały się w pra 

sie, wywołały zrozumiałą reakcję 

wśród członków partji komunistyczn. 

Od kierowników żądają ci członko- 

wie wyjaśnień itd., lecz wobec faktów 

żadnych argumentów kierownietwo 

nie może wysunąć, twierdząc je” 

dynie, że wszystkie te wiadomości sa 

wyssane z palca, są „fabrykowane*. 

W. ten sposób tłumaczą się nietylko 

miejscowi menerzy, którzy w de 

fraudaejach palce swe maczają, lecz 

nie znalazł widocznie innego wyjścia 

t. zw. Centralny Komitet KPZB., któ- 

ry jedynie zdobył się na wydanie su- 

chego komunikatu, twierdząc, że są 

to wymysły tych, którzy KPZB, uwa” 

żają za swego „najgroźniejszego prze 

ciwnika*, My jednak twierdzimy, że 

kierownictwo KPZB. i MOPR. otrzy- 

mując miesięcznie po kilkadziesiąt 

tysięcy złotych na prowadzenie swej 

akcji destrukcyjnej większość otrzy- 

Zam 2. feel moza. ' 

т Keprzko. dyby oe ciag Mea 
RAE CAL kaski ragga Lasa ona 

nz ha 384 o4. dała 

A 

3 

A jednak ideowcy komunistyczni kradną 
pieniądze partyjne. 
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na osobi- manych funduszów używa 
ste swe wydatki, a mówiąc bez ogró- 
dek funkcjonarjusze poza oficjalne- 
mi poborami i na t. zw- „nieprzewi- 
dziane wydatki* znaczne kwoty 
przywłaszczają,  Uważny czytelnik 
przekona się o tem, gdy przejrzy za- 
mieszczone fotografje. 

1) To fotografja 

„Sprawozdania KC.MOPRu, pisane- 
go przez Oksenberg Ałtę-Frymetę, se- 
kretarkę tegoż C.K., w którem stwier- 
dza ona fakt popełniania systematycz 
nych defraudaecyj pieniężnych w Grod 
nie“. 

2) To fotografja 

„Notatki sprawozdania kasowego 
CK..MOPR-u, pisanego przez Oksen- 
herg Ałtę-Frymetę, sekretarkę tegoż 
CK., stwierdzającej otrzymanie w sty- 
czniu przeszło 11.000 zł., wydatkowa” 
nie 6.410 zł. 70 gr. A co się stało z 
5.029 zł. 70 gr.? 

Krwawy dramat na Górze 
Trzykrzyskiej w Wilnie. 

Student uniwersytetu warszawskiego usiłował zamordować 

młodą kobietę poczem 

W dniu wczorajszym nad ranem 
policja śledcza miasta Wilna zaałar- 
mowana została wiadomością o krwa* 
wej tragedji, jaka rozegrała się na Gó 
rze Trzykrzyskiej w pobliżu koszar 
6 p. p. Leg. 

Q godzinie 5 m. 30 rano żołnierze 
ćwiezącego się na Górze Trzykrzys- 
kiej plutonu posłyszeli nagle kilka 
strzałów rewolwerowych oraz przera* 
źliwy krzyk kobiety, wołającej o po- 
moc. 

Kilku żołnierzy udało się w kierun 
ku strzałów i krzyku i wkrótce nat- 
knęli się na leżącą w kałuży krwi twa- 
rzą do ziemi kobietę, która jednak 
zdradzała oznaki życia, Na pagórku 
w odległości 10 metrów leżał na ziemi 
okrwawiony młody, nieznany mężczy 
zna z roztrzaskaną czaszką, ubrany 
w granatową marynarką i jasne, sta- 
lowego koloru spodnie, W prawej rę- 
ce nieznajomy trzymał kurczowo re- 
wolwer. Nieznajomy leżał neruchomo 
bez aznak życia . 7. nst sączył się wąs- 

ki strumyk krwi. ! 
Wkrótce, po otrzymaniu alarmu- 

jącej wiadomości, na miejsce wypad: 
ku przybyli przedstawiciele władz 
śledczych oraz pogotowie ratunkowe. 

Lekarz pogotowia stwierdził, iż 
kobieta, sądząc z pozycji w której ją 
znaleziono postrzelona została w trak- 
cie ucieczki, Kula trafiła ją w udo i 
uwięzła dość głęboko. Rana ta nie 
przedstawia jednak bezpośredniego 
niebezpieczeństwa dla jej życia. Po 
doprowadzeniu jej do przytomności, 
którą straciła wskutek upływu krwi i 
sthachu, zeznała ona, że nazywa się 
Janina Januszkiewicz. Miejsca swego 
zamieszkania ne podała, Pozatem ze- 
znała, że postrzelona została przez 
znajomego, który odebrał sobie życie. 
Składania dalszych zeznań odmówiła. 
Po nałożeniu prowizorycznego opat 
runku ranną przewieziono do szpitala 
żydowskiego. 

Po zbadaniu samobójcy lekarz 
stwierdził zgon. Strzał oddany był w 
usta a kula przeszła na wylot, uszka: 
dzając mózg, wobec czego Śmierć na- 
stąpiła natychmiast: 

Zwłoki samobójcy po przybyciu na 
miejsce komisji sądowo-lekarskiej z 
decyzji władz prokuratorskich prze” 
wieziono do kostnicy przy szpitalu 
Św. Jakóba, a stamtąd do Instytutu 
medycyny sądowej, gdzie w dniu dzi: 
siejszym odbędzie się sekcja zwłok. 

Ze znalezionych przy nim doku- 
mentów zostało ustalone, że jest to 

popełnił samobójstwo. 

niejaki Aloizy Balzuk, student uniwer 
sytetu warszawskiego, stale zamiesz- 
kały w Warszawie, przy ulicy Siennej 
74. Sądząc z meldunków na jego pa 
szporcie, mieszkał on latem w Drus- 
kienikach, zaś ostatnie przebywał w 
Wilnie, mieszkając chwilowo w chara 
kterze sublokatora przy pewnej ro: 
dzinie na ulicy Cichej Nr. 74. 

Powody tego krwawego dramatu 
przedstawiają się nader zagadkowo, 
aczkolwiek nie ulega wątpliwości, iż 
są one natury romantycznej, 

Postrzełona Janina Januszkiewicz. 
jak wykazało dochodzenie policyjne, 
urzędniczka pocztowa żyła ostatnio w 
separacji ze swoim mężem, również 
urzędnikiem Wileńskiej Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów. 

Ostatnio zapoznała się ona z Alo- 
izym Balzukiem, z którym spotykała 
się dość często, 

Krytyczny wieczór i noc spędziła 
w towarzystwie Aloizego Balzuka. O 
godzinie 11 przyszli oni do restaura- 
cji „Europa przy ulicy Dominikań: 
skiej, zajęli osobny gabinet, w którym 
spędzili kilka godzin, spożywająe dość 
znaczną ilość napojów alkohołowych. 

Przed godziną trzecią Bałzuk ure- 
gulował rachunek, poczem para opu- 
śeiła restaurację i wsiadła do dorożki, 
każąc się zawieść pod Górę Trzykrzy- 
ską 

Wysiadając z dorožki Balzuk i je” 
go towarzyszka prosili dorożkarza, 
by zaczekał, gdyż po krótkim spacerze 
powrócą i pojadą dalej. - 

Dorożkarz zgodził się i przestał 
około trzech godzin, czekając wciąż 
na powrót swych pasażerów, między 
którymi w tym czasie rozegrał się 
krwawy dramat. 

Balzuk prawdopodobnie do czegoś 
namawiał Januszkiewiczową, przy- 
ezem w pewnej chwili wydobył rewol 
wer grożąc, že ją zastrzeli. Przestra- 
szona kobieta usiłowała ratować się 
ucieczką, lecz Balzuk biegł za nią i 
oddał w jej kierunku kilka strzałów, 
trafiając w udo. Widząe, że uciekają” 
ca padła i sądząc, że została ona zabi* 
ta, Balzuk momentalnie skierował lu- 
tę rewolweru do swych ust i wystrza- 
łem rozsadził sobie czaszkę, 

Wczoraj wieczorem przesłuchana 
została w szpitalu ranna Januszkie- 
wiez, Zeznania jej nie rozjaśniły mro- 
ków panujących dokoła krwawej tra- 
gedji. Dalsze dochodzenie prowadzi 
wydział śledczy, (e) 

Zagadkowe zaginięcie akwizytora 
firmy „Koncern” w Wilnie. 

Do piątego komisarjatu policji zgłosiła 
się w dniu wczorajszym p. Anna Głac, za- 
mieszkała przy ul. Ponarskiej Nr. 30 i za- 
meldowała © tajemniczem zaginięciu jej 
męża Stanisława. 

Według zeznania mełdującej mąż jej 
pracował w charakterze akwizytora w fir- 
mie „Koncern*, mieszczącej się w domu 
Nr. 4 przy ul. Teatralnej. 

Przed 5 miesiącami mąż jej wydelegowa- 
ny został przez firmę do Klecka cełem za- 

łatwienia kilku spraw i od tego czasu wszel- 
ki ślad po nim zaginął. Wszełka adreso- 
wana do niego korespondencja jest zwra- 
cana z powodu nieodnałezienia jego miejsca 
zamieszkania. Małżonka zaginionego przy 
puszcza, iż mężowi zdarzył się jakiś tragicz- 
ny wypadek, 

Za zaginionym  akwizytorem wszczęto 
poszukiwania. W: pierwszym rzędzie roze: 
słane zostały listy gończe do wszystkich 
urzędów śledczych Rzeczypospolitej. (ej
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Zakładu Motosrologii U. 4. B. 

fa 28/VI1 — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrachi 758 

Temperatura średnia - 207 C. 

s uajwyszz: - 289 C. 

* majniższa: Ą- 15° С. 

Opad: 16 

Wiatr: północno-zachodni. 

Tendencją: drobne wahania. 

Uwagi: po południu burza, deszcz. 

KOŚCIELNA. 
— Święto Chrystusa — Króla. Święto 

Chrystusa — Króla w roku bież. odbędzie 
się w dniu 30 października. 

Hasłem tegorocznego Święta jest walka z 
bezwstydem i parnografją. 

MIEJSKA. 
— Nowe kioski będą gorsze od reklamo 

wych. Jak wiadomo Magistrat postanowił ob 
darzyć Wiilno nowemi kioskami do sprzeda- 
ży gazet i wyrobów monopolu tyton. Dwa kio 
ski reklamowe wystawione zostały już na 
ulicach miasta. Jeden wpobliżu ratusza drn 
gi przy zbiegu ul. Mickiewicza i placu Ka- 
tedralnego. Obecnie jednak Magistrat do- 
szedł do przekonania, że budowa kiosków 
tego typu byłaby dla miasta zbyt kosztowna, 
wobec czego postanowił je nieco uprościć, 
co pozwoli na przeprowadzenie pewnych 
oszczędności. 

Na budowę uproszczonych kiosków mat 
być w najbliższym czasie rozpisany nowy 
przetarg. Jak wiadomo w roku bieżącym 
projektowane jest ustawienie na ulicach mia 
sta 30 nowych kiosków. 

— lzba Rzemieślnicza w Wilnie w zrozu 
wieniu katastrofalnego stanu gospodarczego 
rzemiosła szewskiego, redukującego do mini 
mum jego możliwości płatnicze — wystoso 
wała w dniu 27 lipca b. r. obszerny memor 
jał do Min. Skarbu, zawierający wniosek o 
wydanie zarządzenia, mocą którego pracow - 
nie rzemieślnicze szewskie prowadzone w la 
tach 1932 i 1933 przez właściciela przy 
współudziale najwyżej jednego członka rodzi 
ny, lub jednej najemnej siły pomocniczej — 
byłyby wolne od obowiązku płacenia podat- 
ku obrotowego. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Inspekcja kołonij letnich dla dzieci 

żydowskich. Onegdaj naczelny lekarz miasta 
Wilna dr. Brokowski w towarzystwie przed- 
stawiciela kolonji „Toz* p. Maca zwiedził 

kolonje letnie dla dzieci żydowskch prowa- 
dzone przez wspomniane towarzystwo w 
okolicach Pośpieszki. 

Jak się dowiadujemy, inspekcja dała wy- 
niki pomyślne. Dr. Brokowski stwierdził, 
że wytknięte przez niego błędy w prowadze- 
niu kolonij w latąch ubiegłych zostały obec- 
nie usunięłe. W! kołonji urządzono dwa be'- 
ska oraz wybudowano nowy pawiljon. Sir0- 
ną higjeniczna, jak i próba pożywienia dla 
dzieci zakończyły się pomyślnym skutkien:. 

W: chwili lustracji w kolonjach przeby- 
wało 90 dzieci. W dniu wczorajszym przy- 
była tam nowa partja. 

ŻE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Przyczyna wzrostu bezrobocia wśród 

małarzy. Jak wynika z ostatniego ustalenia 
Związku Malarzy bezrobocie w ich zawodzie 
stale wzrasta i obecnie obejmuje przeszło 
50 proc. ogólnej liczby. 

Przyczyną bezrobocia — jak stwierdził 
Związek — jest zatrudnianie przyjezdnych 
z prowincyj malarzy, którzy, posiadając na 
wsi gospodarstwa rolne, pracują za niskie 
wynagrodzenie, przez co odbierają oni zaro 
bek wykwalifikowanym malarzom. 

— Nowa umowa zbiorowa między właści- 
ciełami domów a dozorcami. Wi przyszłą 
niedzielę w lokalu przy ul. Wielkiej 34 od- 
będzie się zebranie członków Gospodarczego 

Związku Zawodowego Dozorców Domowych 
śsem Północso-Wschodnich, Zebranie to 20- 

stało zwołane w celu omówienia warunków 

nowej umowy zbiorowej w. ich zawodzie, i 

— Sekeja Bezrobocia przy Žw. Pracowni 
kėw Handlowych Biurowych i Przemysto- 
wych. W tych dniach powstała przy Pol- 

  

skim Związku Zawodowym Pracowników 
Handlowych, Biurowych i Przemysłowych 
Sekcja bezrobocia. 

Zadaniem tej sekcji jest walka z bezro- 
bociem wśród pracowników handlowych. 
biurowych i przemysłowych. 

  

WIRGIL MARKHAM. 

RONIKA 
RÓŻNE. 

— Lustracje kołonij letnich. Naczelnik 
wydziału pracy i opieki Wil. Urzędu Wojew. 
p. Konrad Jocz, wizytator Kuratorjum Okr. 
Szk. dr. Borowski i zastępca naczelnika wy- 
działu zdrowia Urz. Woj. dr. Błahuszewicz 
przeprowadzili w dniu 28 b. m. inspekcję 
kolonij letnich Tow. Opieki nad dziećmi 
w Konwaliszkach oraz centrali Opiek Ro- 
dzicielskich w Kazimierzowie. Obie te ko-- 
lonje znajdują się w pow. oszmiańskim a 
pobudowane są we własnych osiedlach, ofia- 
rowanych tym  Towarzystwom przez p 
margr. Umiastowską, W; tych dwu kolonjach 
znajduje pomieszczenie przeszło 200 dzieci 
i młodzieży szkolnej, podczas inspekcji 
stwierdzono, że dziatwa wygląda dobrze. 
przybyła na wadze, kolonje prowadzone sg 
według wymagań stawianych instytucjom te- 
go rodzaju. 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Premjera w Teatrze Letnim. Dziś, w 
piątek 29 lipca o godz. 8.15 po raz pierwszy 
ukaże się pełna humoru i pogodnego nastro- 
ju farsa Arnolda i Bacha „Pod zarząden: 
przymusowym'. W* sztuce tej da się poznać 
publiczności, chwilowo bawiący w Wilnie 
b. dyrektor Teatrów Lwowskich p. Ludwił: 
Czarnowski, który wystąpi w roli „Hasel 
huna*. Pozatem udział biorą pp. Grelichow - 
ska, Kamińska, Marecka, Szurszewska, Ze- 
strzeżyńska, Zielińska,  Zelwerowiczówna 
Budzyński, Domański, Gliński, Loedl, Wa- 
silewski, Janiszewski i in. „Pod zarządem. 
przymusowym reżyserował p. Czarnowski, 
w którego interpretacji sztuka ta cieszyła się 
dużem powodzeniem we Lwowie i Krakowie. 

Jutro, w sobotę 30 lipca i dni następ- 
nych o godz. 8.15 ,Pod zarządem przymuso 
wym”, z gościnnym występem dyr. L. Czar- 
nowskiego. 

— Teatr Lutnia. Dziś, w piątek 29 b. m. 
nieczynny z powodu próby generalnej. 

— „Azef* — premjera w Lutni. Gościnne 
występy Józefa Winawera. Jutro, w sobotę 
30 lipca o godz. 8.15 odbędzie się przemjera 
fenomenalnej sztuki A. Tołstoja i P. Szcze- 
golewa „Azef*, osnuta na Ue głośnej afery 
szpiegowskiej z czasów przedwojennych. 
Wi roli „Azefa* wystąpi artysta Teatrów 
Łódzkich, Józef Winawer, który w Łodzi 
grał „Azefa* kilkadziesiąt razy, zyskując 
rekordowe powodzenie. Pozatem w „Azefie* 
wystąpi po raz pierwszy p. Jan Boneck', 
reżyser i znakomity artysta Teatrów Was- 
szawskich, grający jedną z czołowych ró!. 

— „Florette i Patapon“ w Teatrze Let- 
nim. Wi niedzielę 31 lipca o godz. 4 pp. 
po raz pierwszy i zarazem ostatni dana bę- 
dzie wesoła farsa Hennequin'a „Florette i 
Patapon*, po cenach popołudniowych. W. 
poniedziałek „Florette i Patapon* po raz o- 

statni. Są to pożegnalne występy p. J. C'e- 
cierskiego, 

— Cyrk Staniewskich. — Ostatnie dni po 
bytu. Dziś o godz, 8,30 wiecz, wielki program 
atrakcyj, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PRZY 
ULICY KOPANICA. 

Wiezoraj podczas silnego wiatru poprze- 
dzającego burzę zerwał się nagle duży ka- 
wałek gzymsu z domu N*. 5 przy ulicy 
Kopanica. 

QOdłamkami spadającego gzymsu zostali 
poważnie ranni dwaj przechodnie. Jednego 
z nieh w stanie poważnym przewieziono 
karetką pogotowia ratunkowego do szpitała 
Żydowskiego. ' (ej 

11-MIESIĘCZNE DZIECKO OMAL NIE 
UTONĘŁO W! GARNKU Z WODĄ. 

Wezoraj w Wilnie w rodzinie Kosowskich 
miał miejsce wypadek, który omal nie zakoń 
czył się tragiczną Śmiercią najmłodszej Ja- 
torośli tej rodziny 11-miesięcznego chłopca. 
Chłopczyk ten naskutek nieuwagi matki 
wpadł do dużego garnka wypełnionego wodą 
i zaczął tonąć. Na szezęście wypadek 
zauważeno i wydobyto dziecko. Wezwane po 
gotewie po odpowiednich zabiegach dopro- 
wadziło go do życia. (e) 

KRADZIEŻE. 

— Wi dniu 27 b. m. w czasie nieobecności 
domowników nieznani sprawcy zapomocą 
dobranego klucza lub wytrychu dostali się 
do mieszkania Rozwadowskiej Łucji, skąd 
na szkodę jej, Eugenjusza Rodziewicza i Za- 
błockiej Marji (ul. Ofiarna 4) skradli futro 
damskie, kołnierze futrzane, biżuterję, bie- 

liznę oraz rewolwer, łącznej wartości 13.000 
złotych. 
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DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

MI. 

SKANDAL W PORZĄDNYM DOMU. 

Žycie w kamienicy płynęło cicho i 

spokojnie. Jeden z najważniejszych 

wypdaków z mego punktu widzenia, 

jaki się tam zdarzył, nie zrobił namnie 

żadnego wrażenia. Pewnego wieczora 

nie wyszedłem na miasto, lecz, żeby 

się zapoznać bliżej ze współlokatora- 

mi zasiadłem w tak zwanym hallu re 

cepcyjnym na szóstem piętrze. Był to 

długi, niski pokój z szerokiemi alko- 

wami, w którym grano wieczorami w 

karty, plotkowano, flirtowano, słucha 

no radja i rozwiązywano anagramy. 

Rozmawiając z sąsiadem spostrze- 

głem nagle, że w sali zapadła „PISZA, 

gdyż muzyka wydała „się głośniejsza, 

i zobaczyłem przelotnie wysoką stroj 

ną kobietę w czerni z twarzą białą 

jak płótno. Rozmawiała z kimś uśmie 

chając się, ale z oczu jej patrzył ciężki 

smutek. Przeszła przez hall i znikła; 

wrzawa rozmów zagłuszyła znów ra 

djo. 
' — Zrobila wraženie — rzekłem do 

sąsiada. 

— Więc pan nie wie, kto to jast? 

Pani Gray Mason -- miljonerka. Ona 
dała pieniądze na ten dom. 

—. No, to musi być bogata. 

  

— Ale mqwią, że ma straszne życie 
z mężem. Wygląda staro. 

— Pięćdziesiątka, czy coś koło te 
go. 

— Och, cóż znowu, nie ma nawet 

czterdziestu. 

Pomimo hocnych wędrówek nie 
zaniedbywałem nadzoru nad ktacia: 
stym elegantem. Dowiedziałem się, że 
tego dnia, kiedy go pierwsży raż ż0- 
baczyłem, wrócił z „wakaceyj”, że nie 
kazał sobie odsyłać listów i że wogóle 
prowadził bardzo skąpą koresponden- 
cję. Informacyj tych udźieliła mi ad 
ministratorka, u której zjednałem so 
bie powoli sympatję. 

Nazywał się Tomasz Dockety i 
udawał lakiernika. Sprawdziłem, że 
pracował rzeczywiście w fabryce la- 
kieru. 

Niekiedy zostawszy w dórnu po 0- 
biedzie i zamknąwszy się na klucz stu 
djowałem fotograficzne odbitki listów 
Pat w związku z odkryciami Holbor- 
na, kóry wyczerpał tak dalece zawarte 
w nich wskazówki, że dla mnie nie 
pozostał poprostu żaden punkt zacze- 
pienia. 

Agent, którego wynajął w Anglji, 
szukał tropu Filadelfji Boston przez 
pośrednictwo firmy „Związek Łuczni 

Wydawnietwo „Kurjer Wileński'* S-ka z ogr. odp. 

E UBI E R Ww 

Pożar największego parku rozrywkowego. 

  

I L BSN SK    
W dniu 13 b. m. wybuchł grožny požar w popularnym Luna-Parku w 
Coney Island pod New Yorkiem, položonym nad brzegiem Atlantyku. 
Rozszalały żywioł zniszczył 2 bloki domów, kąpielisko i autodrom, wy- 
rządzając straty na przeszło miljon dolarów. Ilustraeja nasza przedsta- 

wia widok pożaru, zdjęty z samolotu. 
SARNA ORO: OSTROGI I II III DIT OETRINCPTTTOORA T 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 29-go lipca 1932 roku. 

: Sygnał czasu. 15,10: Progr. dzien- 
ny. Muzyka francuska. 15.35: Kom. 
met. 15,40: Muzyka wesoła i taneczna. 16,30. 
Kom. LOPP. 16,40: Polskie bezrobocie we 
Francji (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. 19,35: 
Prasowy dziennik radjowy. 19,45: Przegląd 
prasy rolniczej krajowej i zagranicznej. 
20,00: Koncert symf. 20,40: „Co się dziej. 
na zachodzie w dziedzinie muzyki”. 20,5. 
D. c. kencertu. 21,50: Kom. 22,00: Muz. 
tan. 22,40: Wiiad. sport. 22,50: Muzyka tan. 

SOBOTA dnia 30 lipca 1932 roku 

11.58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien 
ny. 15,15: Muzyka organowa. 15,35: Kom. 
met. 15,40: Audycja dla dzieci. 16,05: Polsey 
wirtuozi w polskim repertuarze. 16,40: 
„Chaos chiński'* odcz. 17,00: Koncert. 18,00: 

Polacy wyznawcy Mahometa. 18,20: Reportaż 
„Na zamku królewskim*. 18,45: Koncert 
życzeń (płyty). 19,15: Tygodnik litewski. -— 
19,30: Program na niedzielę. 19,35: Prasowy 
dziennik radjowy. 19,45: „Ciotka Albinowa 
mówi* Mon. hum. 20,00: Koncert. 20,50: Na 
widnokręgu. 21,05: D. C. koncertu. 21,50: 
Kom. 22,05: Koricert Chopinowski. 22,40: 
Wiad. sport. 22,50: Muz. tan.“ 

NOWINKI RADJOWE. 

DOLA ROBOTNIKA POLSKIEGO 
WIE FRANCJI. 

Jak wygląda bezrobocie w Polsce, o tem, 
niestety, wiemy wszyscy doskonale. Lecz 
nie tylko w kraju masa rąk roboczych Szu- 
ka pracy. Oto we Francji, która po wojnie 
zatrudniała tysiące robotńików polskich też 
daje się we znaki klęska bezrobocia. O tych 
rzeczach opowie dziś o godz. 16.40 p. Antoni 
Bohdziewicz w odczycie, transmitowanym na 
wszystkie stacje. 

  

   

  

JAK SIĘ KOCHALI NASI PRADZIADKOWIE 
I NASZE PRABABKI. 

O miłości i małżeństwie w dawnych wie- 
kach będzie mówił dzisiaj o godz. 18 dr. J. 
Skoczek ze Lwowa, kreśląc linję ewolucji, 
jaka odbyła się w dziedzinie matrymonjal- 
nej, 

EGON PETRI. 

Na piątkowym koncercie symfonicznym, 
który o godz. 20-ej nadany zostanie z War- 
szowy usłyszymy cenionego pianistę . Евопа 
Petri, który wykona Konzertstiick Webera 
oraz Fantazję op. 15 Schuberta w przeróbce 
Liszta na fortepian z towarzyszeniem or- 
kiestry, którą dogrywać będzie Grzegorz Fi- 
telberg. 

List de Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z ukazaniem się ogłoszenia 
o obelżywej dla mnie treści w Nr. 170 z dnia 
28 lipca 1932 r. „Kurjera Wileńskiego" 0- 
świadczam, iż autora tego ogłoszenia p. Sta- 
nisława Moszczyńskiego pociągam do od- 
powiedzialności karno-sądowej. 

Racz przyjąć Panie Redaktorze wyrazy 
powažania, 

Wilno dnia 28 lipca 1932 r. 

Stanisław Ciozda. 

ków* — była to ajencja podróżnicza 
— lecz okazało się, że firma ta została 
zlikwidowana w czasie wojny, a wszy 
scy urzędnicy wstąpili do armji Kit- 
chenera w sierpniu 1914 roku i wszy 
scy polegli. Ksiąg i papierów firmy nie 
udało się wogóle wytropić. Szukanie 
Dubrosky'ego w Rosji było nie do po- 
myślenia. 

Holborn zaś szukał w Ameryce. 
Idąc za wskazówkami zawartemi w li 
stach Pat, objeżdżał zabite deskami 
miejscowości nadmorskie i wyszuki- 
wał ludzi o nazwiskach wymienionych 
w jej korespondencji. Wszystko bez 
rezultatu 

W związku że wzmianką Pat o 
specyfikach, wywnioskował, że rodzi* 
ce jej mogli się dorobić na tego ro- 
dzaju handlu i w tym: celu zebrał spis 
wszystkich fabryk w Ameryce za prze 
ciąg dwudziestu lat, wyrabiających 
specyfiki i sprawdził nazwiska właś- 
cicieli, miejscowości i warunki lokal 
ne. Była to kolosalna praca, która ko 
sztowała go setki mil podróży. Ale i 
ten cierpliwy trud nie dał najmniej- 

. szego rezultatu. 

Wrócił wreszcie do nowego Jorku, 
przekonany, że pozostawało mu jedy 
ne wyjście, mianowicie nawiązać Tą“ 
czność ze sferami kryminalnemi i 
zwerbować sobie wśród nich pomocni: 
ków drogą szantażu. 
„.I ja. doszedłem do tego samego prze 
konania, tylko, że ja zamierzałem pró- 
bować metod przyjacielskich, które 
nawiasem mówiąc, mogły być tak sa* 
mo niebezpieczne jak inne. 

Pierwsza awantura jaka wydarzy” 
ła się w czasie mego pobytu w kamie- 

Dziewczęta uczą się lepiej 
od chłopców. 

Sprawozdanie ministerstwa oświaty w 
Czechosłowacji za rok 1931 wykazuje iż w 
szkołach średnich dziewczęta osiągnęły dale 
ko lepsze wyniki w nauce, niż chłopcy. Są 
one pracowitsze i zdolniejsze od swych kole 
gów. Dobre świadectwa otrzymało 35 proc. 
uczenie, natomiast uczniów tylko 25 proc. 
Niedostateczne świadectwa otrymało 5,1 proc 
uczenic, a 9,2 proc. uczniów. 

,Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Dziś podwójny program! 1) Najwietniejsza pa 
Li! Dagower i Hans Stuwe wzruszą w dram. salonowo-erot. 

Gźwiękowe Kino | 

CASINO 
Błlelka 47, tel. 15-41. 

Plac do sprzedani 

2) Pikantna, po- 
| wabna, wiosniana 

w śródmieś- 
ciu nad Wilją 

© powierzchni 3400 m.? na dogodnych warunkach, 

Wycieczka do Wilna i okolicy. 

Przy warszawskiej dyrekcji kole- 
jowej utworzył się komitet propagan- 
dy turystyki, współpracujący z towa- 
rzystwami krajoznawczemi i turysty- 
cznemi. Komitet ten wespół z Towa- 
rzystwem Turystycznem organizuje 
w dniach 13, 14 i 15 sierpnia b, r. wy- 
cieczkę specjalnym pociągiem do 
Wilna i okolic. Program wycieczki 
obejmuje zwiedzenie zabytków Wil- 
na, przejazd statkiem z Wilna do We- 
rek, zwiedzenie Zielonych Jezior, 

Landwarowa, oraz jeziora i zamku w 
Trokach. Całkowity koszt wycieczki 
wraz z przejazdami, wyżyweniem i t. 
d. wynosj 37 zł. przy przejeździe III 
kiasą, oraz 46 zł., przy przejeździe II 
klasą. Osoby z poza Warszawy, prag- 
nące wziąć udział w wycieczce, korzy- 
stają przy przejeździe koleją zmiejsca 
zamieszkania do Warszawy i zpowro* 
tem ze zniżki 50 proc. od cen normal- 
nych, przy przejazdach grupowych 
zaś z 66.6 proc: zniżki. 

Odznaczenie za czyn 
bohaterski. 

Na Zjeździe Straży Pożarnych woj. No- 
dogródzkiego odbytym w dniu 24 b. m. w 
Lidzie udekorowany został wosokiem oczna 
czeniem korporacyjnem, bo krzyżem „Za 
dzielność i odwagę'* strażak — ochotnik tu 
tejszej Straży Pożarnej p. Samuel Hocher. 
man. Odznaczony w styczniu r. b. na alarm 
o wypadku wpadnięcia do studni przy ulicy 
Ułańskiej młodzieńca Basewicza przybył ze 
Strażą na miejsce wypadku i wnet na ochot 
nika opuścił się do studni, gdzie po półgo- 
dzinnej pracy w b. ciężkich warunkach wsku 
tek nagromadzonych w studni, głębokości 
20 mtr. gazów wydostał żywcem ginącego 
tam Basewicza narażając przytem na szwank 
swoje włane zdrowie. 

Odznaczenie wręczył Prezes Rady Woj. 
Zw. p. Wpjewoda płk. Biernacki (X—m.) 

W WILNIE 

  

kochanków 

Poszukuję DR. MED. 

Nr. 171 (2413) 

Pod pretekstem ożenku. 
Niebieski ptak. Tak nazywa się człowiek, 

który nie sieje i nie orze a ma pieniędzy w 
bród. Jegomość taki, egzystencję swą opiesa 
na ludzkiej głupocie i naiwności, a wiemy 
doskonale ile jeszcze jest dziś ludzi naiw- 
nych. Nie omylimy się wcale, jeśli powiemy 
że najwięcej naiwnemi są kobiety „a zwła- 

a te które że tak się wyrazimy... prze 
ły i na gwałt potrzebuj męża... Na 

takie „potrzebujące na gwałt męža“ kobiely 
czyhają „niebi y płacy”, i $; 

          

   
    

     

               

   
    

    

  

nadska- 
с w tem 

nę doskonałą) no i interes gotów. Amo- 
k puści strzałę Kupidyna i serduszko dz'e- 

ka ślubu. Rozpromi» 
się szczęściem, dziewczę 

dmem niebie. Główka pełna ma 
7 i projektów na pr ło 

małe bobasy i moc z tem zw 
jemności. Nie w ciemię bity nie 
zaczyna dział 
rozkosz 
ow: 

              
anych przy- 

bieski ptaszek. 
ąc największe nap 
zyna jej tłumaczyć, że 

le ślub to kosztuje i przed 
a on nie 

         
  

m, owszem, 

wstępne przygotowania również, 
ma narazie gotówki, więc należałoby... 

— Ależ proszę, mój drogi! oto gotówka. 

    

  

Tego mu tylko było potrzeba. 
gotówiznę... poszedł zamawiać Nie 
wrócił bestja już nigdy. Poszedł szukać in- 
nych naiwnych. 

Wypadek taki przytrafił się pannie Kru- 
głównie Helenie z kol. Horniaty gm. biało 
hrudzkiej. Poznała ona osobnika, na wyg- 
ląd, nic sobie no i... zakochała się. Przedsla 
wił się jako Sadzewicz Witold. Do ślubu już 
było niedaleko, więc poprosił ją o... pożycz- 
kę 80 zł. na związane z tem koszta. Dała. 

Dziś panna Helena ani gotówki ani męża 
nie ma. Nie wrócił bestja więcej. 

Ostatni ratunek — policja. Panna Helcia 
złożyła zameldowanie — narazie bez zmian. 

ROZ 

HOJNY SZKOT. 

Stuprocentowy Szkot z Aberdeen rozeg- 
rał partję golfa w bardzo chłodny rane%, 

     

  

Odchodząc, wetknął zziębniętemu  boy'owi 
coś w rękę i dodał: 

— O, tutaj — coś dobrego do grogu! 
A był to kawałek cukru. 

Miłosny szept nocy 
Lili Damita «- Awanturnica 

žu, na pokladzie okrętu transatlant. i aeroplanie linji Paryž—Londyn. 

W gł. roli męsk. Georg Aleksander. 
Akcja odgrywa się w Londynie, Pary- 

Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4-ej. 

Młoda panna 
w całeści lub działkami. Informacje: Mshometańska 3, 

„P. Kuleszo, od godz. 5—6 po poł. 

  

    

     
    

POT 
iniemilą woń z rąk,nóq i pach uruwa 

_ snany i niezastąpiony od t4 wieku 

SUDORYN 
2 SITKIEM 

IRYKA_ CHEMIĆINO- FARMACEUTYCZNA 
AP.KOWALSKI“ wanszawa 
UWAGA!! WYJTOZEGAĆ sę, ma ioownkw a 

IMMO 

PISMO CODZIENNE 

Kurjer Wileński 
Niezależny Qrgan Demokratyczny 

Wilno, Jagieliońska 3. 
Redakcja — tel. 79 

Administrącja — tel, 99 

ASA 

  

  

  
Pismo nasze dziś czyta każdy obywatel nie- 

tylko na Wileńszczyźnie, ale w całej Polsce i za- 

granicą, więc ogłaszaj się tylko w niem, a kli- 

jentelę napewno zyskasz. 

2 pokoje z kuchnią 
pożądane w śródmieści 
Zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego" — 

Jagiellońska 3—1 

2 pokoje 
z kuchnią 

wynajmę natychmiast 
Zgłoszenia pod tel. 1-64 

Do wynajęcia 
Duży POKÓJ z przedpo- 
kojem, telefonem, używal- 
nością poczekalni; front, 
parter, oddzielne wejście. 

Wileńska 11, m. 14 

Młody inieligeniny 
człowiek poszukuje po- 
sady rolnej w majątku, 
pisarza  prowiantov'ego 

lub praktykanta rolnego, 
również może prowadzić 
książki, posiada świadec- 
twa ze szkół i praktyk 

odbytych. 
Nieświeska 22/16, ra. 7 

  

  

  

      

Benedykt Schermamn 
przeprowadził się na 

ul. Wileńską 11 
Przyjmuje od g. 4—6 pp. 

w chorobach płuc 

Akuszerka 

Marja Lóltefowi 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 
wierzyniec, Tom. Zana 

na lewo Gedeminowską 
ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

OGRODNIK 
z długoletnią praktyką, 
legjonieta 1914 r, żonaty 

poszukuje pracy 
od |-go października r.b. 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Admin. „Kurjera Wil." 

pod „Ogrodnik* 

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. 

  

    

  

o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 

„Kurjera Wil.* 
pod „Młoda panna* 

Jako Ślusarz 
poszukuję pracy 

przy browarze 
lub gorzelni 

Bazyljańska 4, m. 26 

OKAZYJNIE 
do sprzedania 

W. Pohulanka 14, m. 77 

    

  

  

Poleea się Sz. Klijenteli 

Zakład Fryzjerski. 
damsko-męski 

„Antoni“ 
W. Pohulanka 6 

Zaklad Fryzjerski 
męski i damski „MAX'* 

Kalwaryjska II, 
poleca pierwszorzędną ro- 
botę po cenach zniżonych 

Proszę się przekonać. 

  

  

Nowootwarty polski 

Zakład Fryzjerski 
Antoniego Dubickiego. 

Pokój 5. 
Wielka konkurencja. 
Proszę przekonać się. 

  

Poszukuję 
jakiejkolwiek pracy biu- 

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

ty do Administracji.   Zakład krawiecki 
damski 

A. WISZNIEWSKI 
Zamkowa 20-a (wejście 
z zaułka św. Michała 1) 
przyjmuje, roboty fanat- 

zyjne i angielskie. 

nicy, wybuchła z powodu kota. Zwie- 
rząt tych nie było wolno trzymać pod 
żadnym pozorem, to też, gdy odkryto 
kota na mojem piętrze rozpętała się 
istna nawałnica. Usłyszawszy głośne 
miauczenie i chór wrzasków, wybie- 
głem do hallu i zobaczyłem pędzącą 
nagankę, która rosła jak lawina, a któ 
rej przewodziła zadyszana i wzburzo- 
na administratorka panna Dilnay. 
Ona to pierwsza wytropiła Bogu du- 
cha winne stworzonko i podniosła 
alarm. 

W parę dni później udało jej się 
wykryć prawdziwy skandal. Było już 
dobrze pospółnocy. Leżałem w łóżku 
z książką na poduszce, gdy nagle obiła 
mi się o uszy głośna wrzawa. Zdjęty 
ciekawością, narzuciłem płaszcz ką- 
pielowy i wyjrzałem do hallu. Na 
schodach stała gromadka lokatorów, 
przeważnie w negliżach, a w środku 
panna Dilnay zupełnie ubrana. Głos 
jej zagłuszał wszystkie inne. 

— Precz! Precz! Prrreeecz! 
krzyczała coraz ceńszym dyszkantem, 
łapiąc z trudnością oddech: — Precz 
stąd! 

Słowa te były zwrócone do drob- 
nej dziewczyny o czarnych gładko 
przyczesanych włosach, która tem 
tylko różniła się od Ewy, że była okry 
ta męskim płaszczem. Poza tem nie 
miała na sobie nic. Zauważyłem, że 
była oszołomiona, ale nie zawstydzo- 
na, najwyżej nadąsana. 

— Precz, precz, precz mi stąd! — 
powtórzyła z furją panna Dilnay. — 
Pani precz i pan Dockety precz! Wy: 
nosić mi się zaraz — w tej chwili je- 
dno i drugie! Precz, precz, precz! 

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

  

Zobaczyłem teraz mego eleganta. 
Był w koszuli i w szelkach. Starając 
się przekrzyczeć administratorkę ry- 
czał głucho i wymachiwał rąkami, 

— Dobra! Dobra! Zabierę Rózię i 
pójdziemy. Nie wydzieraj się, głupia, 
nie jesteśmy głusi. Ale daj jej wpierw 
narzucić na siebie koszulę, psiakrew! 

Na te słowa panna Dilnay wypro- 
stowała się z godnością i syknęła przez 
zęby: 

— Daję wam dziesięć minut czasu. 
Niech się ta dziewczyna ubierze i 
prrrecz! Po rzeczy możecie przysłać 

jutro. 

Wydekoltowana panienka nie po- 
wiedziała ani słowa; przepchnęła się 
przez tłum i zbiegła po schodach na 
niższe piętro. Wydało mi się, że odwra 
cając się od panny Dilnay, wionęła 
prowokacyjnie w jej stronę połą pła- 
szcza. 

Administratorka, już teraz zupeł- 
nie opanowana, zwróciła się do Docke 
ty'ego, lecz ten, nie czekając na dal- 
sze wymysły, czmychnął do swego po 

koju. ` 

Jeden z gapiów objaśnił mnie, co 
się stało. Zuchwała panienka była ko- 
chanką mego eleganta i odwiedzała go 
stale. Tej nocy, pomimo, że światło 
paliło się na schodach, przemknęła 
się niepostrzeżenie do jego pokoju w 
stroju Ewy. Pokłóciwszy się z nim, 
chciała wrócić do siebie tak, jak przy 
szła, On jej nie puszczał, ona podnio- 
sła głos. Traf zdarzył, że usłyszała to 
przechodząca korytarzem panna Dil- 
nay. Oburzenie jej nie miało granic, 
a cóż dopiero gdy otworzyła bez cere- 
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monji drzwi i zobaczyła to, co zoba- 
czyła. 

Ale opanowała sytuację odrazu. 
Narzuciła płaszcz na dziewczynę i wy 
pchnęła ją na korytarz, gdzie odrazu 
zebrał się tłum ciekawskich. Zorjento 
wałem się, że nadarza mi się okazja, 
której szukałem: Parę dni temu do- 
wiadywałem się w biurze licencyjnem 
o wielki, żółty autobus, którego nu- 
mer rejestracyjny zanotowałem sobie 
w pamięci, wykryłem też, że Dockety 
nie był wcale lakiernikiem. 

Wpadłem szybko do swego pokoju 
i nie tracąc czasu na wydobywanie czy 
stej koszuli dziennej (zdjętą wieczo- 
rem rzuciłem do kośza z brudną bie- 
lizną) narzuciłem ubranie na piżamę, 
a na ubranie płaszcz, wciągnąłem buty 
i zjechałem windą nadół. ! 

Balem się, žeby wygnana para nie 
wyszła przede mną. Czekałem na cho- 
dniku kilka minut, rozglądając się za 
taksówką. Nieszczęściem  dorożki w 
tej stronie Manhattanu i o tej porze 
są rzadkością, ale w chwili, gdy para 
wyłoniła się z domu, nadjechały aż 3 
taksówki, wszystkie wolne. W minutę 
później jechałem w ślad za moim ele- 
gantem. 

Miałem naturalnie wątpliwości. 
Gdyby para zajechała na resztę nocy 
do jakiego hotelu, naturalnie, mój 
trud byłby stracony. Ale niec. Auto 
mknęło Trzecią Aleją, nie myśląc się 
zatrzymywać przed żadnym hotelem. 

ROOTA! 

 


