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Pierwszy Zjazd Młodz. Polskiej w Łotwie. 
(Sprawozdanie naszego specjalnego korespondenta). 

Dyneburg, w lipcu 1932. 

W dniu 24 lipca b. r. odbył się w 
Dyneburgu (Łotwa) pierwszy wszech- 
łotewski zjazd młodzieży polskiej. 

Na zjazd przybyło 72 delegatów, 
reprezentujących młodzież polską w 
Rydze, Dyneburgu, Lipawie, Rzeżycy, 
Krasławiu, Iłłukszcie i Jakobsztacie. 

Z gości obecni byli: zastępca kon- 
sula R. P. w Dyneburgu p. Kowalski, 
wiceprezes Stefan Szwedowski i M. 
Miż-Miszyn z Rady Organizacyjnej Po 
laków z Zagranicy. oraz liczni repre- 
zentanci starszego społeczeństwa z pre 
zesem Polskiego Zjednoczenia Naro- 
dowego w Łotwie p. Jarosławem Wil- 
piszewskim na czele. 

Wielka sala Domu Polskiego w 
Dyneburgu, mieszczącego się przy u- 
roczej ulicy Warszawskiej, już przed 
godz. 13 wypełnia się po brzegi, kędy 
zaczęła napływać młodzież robotni- 
cza, wiejska, szkolna, akademicka i 
t. d., reprezentująca wszystkie zakąt- 
ki Łotwy, gdzie tylko rozbrzmiewa 
słowo polskie. 

Na przewodniczącego zjazdu zo- 
stał powołany p. Włodzimierz Ihna- 
towiez. W dalszym ciągu nastąpiły po 
witania, odczytanie nadesłanych i wy 
stosowanych hołdowniczych depesz 
(m. in. do prezydenta Republiki Ło- 
tewskiej i do Rady Organizacyjnej 
Polaków z zagranicy) oraz referat ide- 
owy, wygłoszony przez p. Zygmunta 
Ihnatowicza. 

W. przerwie delegaci podejmowani 
byli przez Centralny Komitet Organi- 
zaeyjny zjazdu obiadem w klubie 
miejskim, poczem nastąpiła wspólna 
fotograf ja i — wznowienie obrad. 

W godzinach popołudniowych 
zjazd przyjął przez aklamację dekla- 
rację ideową polskiej młodzieży w 
Łotwie. 

Brzmi ona jak następuje: 
„W układzie narodowościowym 

Państwa Łotewskiego jesteśmy pod 
względem kulturalnym, historycznym 
i rasowym elementem różnym od in- 
nych wspólnot narodowych, zamiesz- 
kujących ten kraj. 

Zachowanie tej odrębności we 
wszystkich jej przejawach jest naczel 
nym obowiązkiem, wypływającym z 
naszego prawa naturalnego. 

Odrębność ta warunkuje możli- 
wość naszego swobodnego uczestni- 
czenia łącznie z narodem łotewskim 
w tworzeniu gmachu kultury i dobro 
bytu państwowego, które w całokształ 
cie swym winny być wykładnikanii 
dorobku poszczególnych narodowości, 
zamieszkujących wolną i niepodległą 
republikę łotewską. 

Wychodząc z powyższych założeń 
stwierdzamy, że celem naszym jest 
utrzymanie oraz rozbudowywanie pol 
skiego stanu posiadania w Łotwie, 
przy równoczesnem zachowaniu lojal 
ności względem państwa łotewskiego 
i jego obywateli, pojętej jako nakaz 
czynnego współudziału w tworzeniu 
dorobku zarówno moralnego jak i ma 
terjalnego tego państwa, w którego 
granicach przebywamy. 

Zdając sobie sprawę z potrzeby 
wypełnienia tych obowiązków, które 
na nas spadają, chcemy narówni z 
innymi korzystać z tych wszystkich 
praw, które nam, jako obywatelom 
państwa łotewskiego, a synom wielkie 
go narodu polskiego — przysługują. 

Świadomi jesteśmy również potrze 
by utrzymywania żywego kontaktu 
ze źródłem naszej religijnej, narodo- 
wej i kulturalnej odrębności — z kra- 
Jem macierzystym oraz z tym potęż- 
nym 8-miljonowym odłamem narodu 
polskiego, rozsianym po całym globie 
ziemskim na emigracji, który podob- 
nie jak my buduje Polskę w duszach 
własnych. 

W realizacji sprecyzowanych wy” 
żej najgłówniejszych postulatów, de- 
cydujących o naszej przyszłości — 
nie może zabraknąć młodzieży pol- 
skiej, t. j, tych, na których barki spa- 
dnie wkrótce odpowiedzialność za lo- 
sy polskiej mniejszości w Łotwie. W 
tym celu podejmujemy utworzenie 
Związku Polskiej Młodzieży w Łotwie 

jako naczelnej organizacji młodzieży 
na naszym terenie. 

Zrzeszając się bez względu na do- 
tychczasową przynależność organiza* 
cyjną dla pracy samowychowawczej 
i ideowej, dla gruntownego przygoto- 
wania się do służby narodowo-spolecz 
nej — oświadczamy, że ideą przewod- 
nią związky jest twórcza praca we 
Wszystkich dziedzinach naszego życia 

zbiorowego, oparta o zawsze młode 
i nieprzemijające pierwiastki demo 
kratyczne, której celem jest dobro 
mniejszości polskiej w Łotwie: a więc 
obrona i rozwój jej praw narodowych 
oraz zachowanie polskich tradycyj re 
ligijnych. 

Nie zrywając więzów łączących nas 
ze starszem społeczeństwem, zrzeszo- 
nem w naczelnej organizacji tereno- 
wej, uznajemy całkowicie doniosłość 
i potrzebę Ścisłej i zgodnej z niem 
współpracy przy zachowaniu konie- 
cznej niezależności organizacyjnej. 

Konstatując radosny dla nas wszy 
stkich dzisiaj fakt zrozumienia po” 
trzeby konsolidacji rozproszkowanych 
dotychczas sił celem dokonania za- 
sadniczej pracy ideowej a więc skon* 
kretyzowania celów i określenia dróg 
któremi do tych celów podążymy 
zgodni i silni jednością oraz umocnie- 
ni głęboką wiarą w słuszność i zwy* 
cięstwo naszych haseł — wzywamy 
całą młodzież polską robotniczą, wiej- 
ską, rzemieślniczą oraz akademicką 
do solidarnego zrzeszenia się w szere- 
gach naszej organizacji, pragnącej 

   

„stać się organizacją całej młodzieży 
polskiej w Łotwie. 

Po ożwionej i choć rzeczowej, ale 
trwającej do godz. 23 — dyskusji, 
został przyjęty statut organizacji, któ 
rego konstrukeja przewiduje możli- 
wość zakładania oddziałów Związku 
w całej Łotwie wprowadza specjalne 
referaty pracy wśród młodzieży wiej: 
skiej robotniczej, harcerskiej, akade- 
miekiej i . p., ustala władze centralne 
z wydziałem wykonawczym — jako 
zarządem głównym — na czele wresz- 
cie precyzuje cele i zadania związku. 

Ponieważ na Łowie istniały do- 
tychczas organizacje młodzieży, nie- 
powiązane ze sobą, ani formalnie, ani 
też — najczęściej — merytorycznie—- 
przeto organizacje te zostaną albo roz 
wiązane, albo odpowiednio zreorga- 
nizowane, celem dostosowania ich 
form organizacyjnych do form Związ 
ku naczelnego. 

Z organizacyj dotychczas istnieją- 
cych — czynnych — pomijając Har- 
cerstwo — należy wspomnieć tutaj 
o „Promieniu* w Rydze, „Harfie* w 
Dyneburgu oraz o Związku Młodzieży 
w Lipawie. 

Wszystkie one — w zrozumieniu 
ogromnego znaczenia dokonywającej 
się konsolidacji sił — stwierdziły swą 

gotowość do przeprowadzenia odpo- 
wiedniej reorganizacji swoich struk- 
tur organizacyjnych. 

Obrady zjazdu zakończyło powoła 
nie komisji legalizacyjnej w składzie 
7 osób. 

  

Treść depeszy, wystosowanej przez 
zjazd do Rady Organizacyjnej Pola- 
ków z Zagranicy jest następująca: 

„Pierwszy wszechpolski zjazd de- 
legatów młodzieży polskiej zasyła Ra- 
dzie, pionierce zjednoczenia ideowe- 
go Polaków zagranicą, wyrazy uzna 
nia i zapewnienia swej chęci ścisłej 
wspėlpracy“. 

W imieniu Polskiego Zjednoczenia 
Narodowego w Łotwie, jak również 
w imieniu starszego społeczeństwa, po 
witał młodzież przybyłą na zjazd pre- 
zes J. Wilpiszewski. 

W gorącem swem, rzeczowem 
przemówieniu wskazał on na koniecz 
ność zachowania jedności rodziny 
polskiej w Łowie, podporządkowania 
interesów jednostek i poszczególnych 
organizacyj dobru powszechnemu Po- 
lonji łotewskiej. Po zwięzłej analizie 
stosunku mniejszości polskiej do pań: 
swa łotewskiego, prezes Wilpiszew- 
ski autorytatywnie stwierdził, że de- 
klaracja ideowa młodzieży polskiej w 
Łotwie, przedstawiona zjazdowi do 
zaaprobowania — posuwa się daleko 
naprzód w rozwiązaniu obowiązują- 
cej nas wszystkich lojalności do pań- 
stwa zamieszkania. „Lojalność jest 
dla nas — cytujemy słowa p. J. Wil- 
piszewskiego — nakazem czynnego 
współudziału w tworzeniu dorobku 
zarówno moralnego, jak i materjalne- 
go tego państwa, w którego granicach 
przebywamy*. 

Młodzież polska — przed młodzie- 
żą innych narodowości, zamieszkują- 
cych Łotwę — staje do współdziału z 
młodzieżą łotewską w tworzeniu kul- 
tury i dobrobytu państwowego. 

Należy właściwie ocenić ten histo- 
ryczny akt i w oparciu o niego reali- 
zować ideę zbliżenia polsko-łotewskie 

go. 

„We wzajemnem powiązaniu ide- 
owem Starych i młodych — was i nas 
— steranych życiem i odradzających 
się poprzez walkę z niem leży nasza 
wspólna mee*, leżą możliwości — do- 
dajmy — zachowania normalnego pro 
cesu, jaki nazwaliśmy w jednej z po- 
przednich korespondencyj, omawia- 
jac sprawy innego terenu — zmianą 

wart. 
* * * 

Wiceprezes Rady Organizacyjnej, 
dyr. Stefan Szwedowski w glębokiem 
powitalnem przemówieniu skreślił bo 
gatą historję ruchu niepodleglošcio- 
wego młodzieży polskiej. 

Z cichym szumem jego prostych, 
ale jakże mądrych treścią słów — spły 
wała na zebranych ta cisza, którą naz 
wać musimy ciszą twórczą. 

Przemówienie dyr. Szwedowskie- 
go rwało trzy kwadranse. 

„We wszystkich waszych poczyna- 
niach i pracach, w waszych sporach 
zasadniczych i zgodach braterskich 
— pomnijcie na jeden jedyny wyraz, 
w którym wypowiedzieć można wszy 
stko, co Polak zdolen jest poczuć naj- 
wyższego: tym wyrazem i treścią — 
Polska“. 

Niemniej porywające bylo prze- 
mówienie pożegnalne wspomnianego 
wyżej dyr. St. Szwedowskiego. 

Młodzież po uciążliwych obradach 
po gorących sporach i żywiołowych 
dyskusjach, przemęczona owocami 
pracy — zmierzała do końca dnia. 

Rozgwar głosów ucichł natych- 
miast, gdy na trybunie ukazała się 
znajoma już sylwetka. W oczekującą 
ciszę padły znów mądre słowa. Doty- 
czyły one obecnie zagadnienia współ: 
pracy ze 'starszem społeczeństwem. 

Zagadnienie to wywołało ożywioną 
dyskusję na zjeździe. Padały gorące, 
dumne słowa, że młodzież pragnie 
stać się wzorem dla starszego pokole- 
nia. 

„Mnie nie przeraziły różnice zdań 
w dzisiejszej waszej dyskusji — mó- 
wił dyr. St. Szwedowski — Są one do- 
wodem żywego zainteresowania mło- 
dzieży - zagadnieniami, poruszonemi 
na zjeździe, Są one stwierdzeniem wy- 
sokiego poziomu zarówne obrad, jak 
i ideowego wyrobienia młodzieży. 

Ale jeśli pragniecie współpracy ze 
starszem społeczeństwem i jeśli w pe- 
wnych wypadkach — zamierzacie mu 
przewodzić — pamiętajcie o obowiąz- 
kach, jakie na wasze karki spadają”. 

Z przemawiających w dalszym cią- 
gu należy wspomnieć o pośle na sejm 
łotewski p. Władysławie Łapińskim. 
Podkreślił on że związek winien wy 
sunąć na czoło hasła polskości. Wska- 
zał on też, że należy również bronić 
apolityczności Związku. 

* # * + & 

  

Naležy zaznaczyč, že jakkolwiek 
na zjeździe zarysowało się dużo róż- 
nie, jeśli chodzi o poglądy na te czy 
inne kwestje charakteru nienajważ- 
niejszego — to jednak w kwestjach 
zasadniczych, w kwestjach np. takich, 
jak potrzeba założenia organizacji, 
jej zadań i celów i t. p. — decyzje za- 
padały zdecydowaną większością gło 
sów względnie przez aklamację. 

Stajemy więc wobec faktu ogrom- 
nej doniosłości: wobec skonsolidowa- 
nia całej młodzieży w jednej organiza 
cji naczelnej, wobec celowego przygo 
towania jej do służby narodowo-spo- 
łecznej, na jednym z odcinków Polo- 
nji zagranicznej — w Łotwie. 

I rzecz znamienna: konsolidacja 
nie dokonała się w kraju. Ani też na 
jednym z innych terenów t. zw. mniej- 
szościowych (Niemcy, Czechosłowa- 
cja, Rumunja i Litwa), gdzie istnieją 
zorganizowane społeczeństwa polskie. 
Zorganizowane może i napewno le- 
piej niż w Łotwie. 

Dojrzałość wspólnot narodowych 
mierzy się ich organizacyjnym i ideo- 
wym dorobkiem. 

Dorobek Polonji łotewskiej, z któ 
rej grona wyszedł marszałek pierwsze 
go zjazdu Polaków. z zagranicy w ro* 
ku 1929 J. Wiilpiszewski — wzbogacił 
się znowu. 

Została zapisana jeszcze jedna kar 
ta jej dziejów. 

Jak inne — chlubna karta. 
Należy jedynie życzyć, aby zaini- 

cjowana i samodzielnie podjęta tak 
odpowiedzialna praca, o której jesz* 
cze nieraz pisać nam przyjdzie — z0- 
sała doprowadzona do pomyślnego 
końca. 

M. Miż. Miszyn. 

EIB 

Linia polityki zagranicznej Polski. 
BUKARESZT. 29.VII. (Pat.) Wi związku 

z zawarciem polsko-sowieckiege paktu © nie- 
agresji poseł Rzeczypospolitej w Bukaresz 
cie p. Szembek przyjął w dniu wczorajszym 
przedstawicieli prasy rumuńskiej, 
oświadczył w streszczeniu eo następuje: 

Polityka rozwijania i pogłębiania współ- 
pracy Polski z innemi państwami zdąża w 
dwóch kierunkach: północnym, cehejmującym 
państwa skandyna ie i bałtyckie oraz po- 
łudnicwym, opierającym się na Rumunii. 
Qdeinek rumuński przedstawia specjalną 
sferę zainteresowań ze względu na sojusz 
polsko-rumuński i głębokie podstawy współ 
działania. Zasada sojuszu tego jest i pozo- 

    

staje pod każdym względem niezachwiana. 
Zostało te wyraźnie potwierdzone ostatnio 
w przemówieniu P. Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z dn. 4 lipca r „b, przy składaniu listów 
uwierzytelniających przez posła nadzwyczaj 
nego i ministra pełnomocnego Rumunji p. 
Cadere. Pakt o nieagresji w artykułach 2 i 4 
zawiera postanowienia, w stylizacji których 

ycie ze strony polskiej zostały wzięte 
5d uwagę w ogólnych zarysach interesy 

współpracy Polski i Rumunji. Zasady So- 
juszu nie zostały zatem przez pakt nieagresji 
polsko-sewiecki w niczem osłabione. Prze- 
ciwnie, stwierdzić trzeba, że jasne i otwarte 
postawienie przez Polskę sprawy jej zoLo- 

    

Marszałek Piłsudski w Wilnie. 
W dniu 29 lipca o godzinie 11-ej przybył z Pikiliszek do Wilna 

p. Marszałek Piłsudski, powitany w Pałacu przez wicewojewodę 

Marjana Jankowskiego. Pan Marszałek zamieszkał w Pałacu Rze- 

czypospolitej. 

Wiceminister spraw zagranicznych Beck i poseł Patek 
przybyli do Wilna. 

W dniu 29 lipea br. do Wilna 
przybyli z Warszawy wiceminister 
spraw zagranicznych Beck, poseł Rze 
czypospolitej w Moskwie Patek i atta- 
che wojskowy przy poselstwie w Mos- 

kwie płk. Kowalewski. Przybyłych po 
witał na dworeu p. wice-wojewoda 
Jankowski, Goście zamieszkali w Pa" 
łacu Reprezentacyjnym. 

Audjencje. 
W godzinach południowych przy- 

jął p. Marszałek w Pałacu Reprezen- 
tacyjnym p. wice-ministra spraw za- 
granieznych Becka i p. posła Rzeczy 
pospolitej Patka wraz z attache wojs' 
kowym płk. Kowalewskim, 

+ * * 

O godzinie 16 m. 30 p. Marszałek 
Piłsudski przyjął w Pałacu dr. Ludwi 
ka Goreckiego, wnuka Adama Miekie 

  

wieza, Dr. Gorecki prosił p. Marszał- 
ka 6 przyjęcie przechowywanej w 70 
dzinie Goreckich pamiątki po Tadeu* 
szu Kościuszce. Jest te nożyk polowy, 
który Kościuszko przed niewolą peter 
sburską oddał gen. Kniaziewiczowi. Z 
rąk Kniaziewicza nożyk ów. za po- 
średnietwem Niemcewicza, przeszedł 
w posadanie rodziny Goreckich. Pan 
Marszałek ofiarowaną sobie pamiątkę 

przyjął. 

wiązań traktatowych musi być ukażane za 
wzmocnienie węzłów sojuszniczych polsko- 
rumuńskich. Polska przyjumje zobowiązania 
z pełnem poczuciem odpowiedzialności i z 
rzetelną decyzją ich dotrzymania. Dotyczy 
to zarówno postnowienia o niedziałaniu ag- 
resywnem w stosunku do ZSRR, jak i ścis- 
łej współpracy  sojuszniczej z Rumunją. 
Równomiernym wyrazem obu tych zasad 
naszej polityki zagranicznej jest pakt poł- 
sko-sowiecki. Na podstawie wspólnege poro- 
zumienia rozpoczęły się równocześnie ne- 
gocjacje wszystkiech państw limitrofowych 
6 pakt o nieagresji, aby na całej linji gra- 
nicy zachodniej Związku Sowieckiego zapa- 
newały te same warunki realizacji wzajem 
nych zobowiązań nieagresji, które wspólnie 
i równocześnie zostały przyjęte w protokóie 
meskiewskim. Jak panom wiadomo w mar- 
eu 1928 roku został podpisany protokół, 
wprowadzający w życie pakt Kelloga między 
państwami, graniczącemi od zachodu ze 

Związkiem Sowieckim. Akt ten, znany pcd 
nazwą protokółu Litwinowa, podpisały ró- 
wnocześnie Estonja, Łotwa, Polska i Ru- 
munja. W: imieniu Rumunji podpisał proto- 
kół p. Davila, ówczesny poseł rumuński 
w Warszawie. Pakty nieagresji, negocjowa- 
ne Gbecnie są rozwinięciem zasad paktu 
Kelloga, nie zmieniają w niezem zobowiązań 
w nim zawartych, precyzują jedynie te z0- 
bowiązania i urealniają wprowadzenie ich 
w życie. Jest zrozumiałem, że każdy pakt 
indywidualny będzie miał tem większą war- 
tość, a atmosfera odprężenia i zaufania bę- 
dzie tem bardziej pogłębiona, im szerzej 
objęte będą granice zachodnie ZSRR pakia- 
mi o nieagresji. Gdyby którykołwiek z tych 
paktów nie wszedł w życie, wartość każdego 
innego byłaby przez to w posób istotny 
osłabiona. Można jednak mieć nadzieję, że 
przy ogólnym wysiłku wszystkich, którzy 
cheą się rzetelnie przyczynić do. utrwalenia 
pokoju, różnica ta zostanie wyrównana i 
poważne dzieło uzdrowienia stosunków w 

Europie Wschodniej zostanie doprowadzone 
do pomyślnego końca. Niezależnie jednak od 
rezultatów na szerokiem polu budownictwa 
pokojowego, trzeba z satysfakcją stwierdzić, 
że faza rokowań © pakty nieagresji dała 
możność Polsce i Rumunji dła pogłębienia 
ich współpracy i pogłębienia świadomości 
wspólności interesów i zadań. 

Niemcy w przededniu wyborów. 
Rozbicie partyjne. — Walka odznakowa. — Gorączkowe 
tempo agitacji. — Solidarna ofenzywa na traktat Wersal- 

ski. — Spodziewany sukces hitlerowców. 
BERLIN. 29.7. (Pat) — Do wybo- 

rów parlamentarnych w dniu 31 lipca 
stają Niemcy pod sztandarami dwu- 
dziestu wilku ugrupowań  politycz- 
nych, tyle bowiem zgłoszono list wy- 
borczych. To rozbicie partyjne wyra 
ża się już nazewnątrz na ulieach głów 
nych centrów miejskich Rzeszy. 

De walki sztandarowej, której 
świadkami hyliśmy w czasie ostatnich 
wyborów prezydenta Hindenburga; 
przybyła obecnie walka odznakowa. 
Obek umundurowanych hitlerowców 
Reichsbanneru i członków Czerwone- 
go Frentu, widzi się eywilów z hitle- 
rowską swastyką, trzema strzałami 
Żelaznego frontu, z sierpem i młotem 
komunistycznym, z błyskawieą eent- 
rum lub z hełmem stahlhelmowceów. 

Agitacja wyborcza prowadzona nie 
zwykle intensywnie w przeddzień wy 
borów osiągnęła tempe gorączkowe. 
Wszelkie stronnictwa prawicowe i re 
publikańskie codziennie zwołują ma- 
sowe zgromadzenia, kończące się z re 
guły niemal krwawemi rozprawami. 
Najwybitniejszą akcję propagandową, 
prowadzoną bezsprzecznie olbrzymie 
mi środkami, uprawiają hitlerowcy 
pod hasłem bezapelacyjnej rozprawy 
z komunistami i socjalizmem oraz ze 
wszystkiemi ugrupowaniami, stojące- 

mi im na drodze do zagarnięcia wła- 
dzy, Sekundują narodowym socjalis- 
tom niemiecko-narodowi, mający do 
dyspozycji wielki aparat prasowy Hu 
genberga. Front ten atakują stronnie 
twa antyfaszystowskie, soejal-demo- 
kraci i komuniści, Pod hasłem powro 
tu do rządu Brueninga prowadzi kam- 
panję wyborczą centrum. 

Uderza fakt, że mimo zewnętrzne 

go zróżnieczkowania wszystkie partje 
w propagandzie swej przelieytowują 
się w ofenzywie na traktat wersalski. 
Sytuację tę należycie ocenił i wyzys- 
kał gen. Schleicher, którego atak prze 
ciwko postanowieniom  rozbrojenio- 
wym traktatu pokojowego, przyjęty 
zstał ogólnie z uznaniem. Mowa gen. 
Sehleichera w kampanji wyborczej 
oedegrywa rolę wskaźnika dla niezde- 
cydowąnych, przypominając im, w i- 
mię jakich celów rząd Papena doma- 
ga się poparcia większości narodowej. 
Czy tę większość uzyska — okaże nie 
dziela wyborcza, Co do horoskopów, 
stawianych przez koła polityczne, 
przeważa naogół opinja, że hitlerowcy 
nie wyłonią zdecydowanej i trwałej 
większości parlamentarnej, na której 
oparłby się rząd Papen—Schiecher. 

Przewidują, że narodowi socjaliści 
podwoją liczbę mandatów. 

Kiedy hitlerowcy użyją siły. 
Okólnik partji. 

BERLIN. 29.7. (Pat) — W związku 
z pogłoskami o koncentracji oddzia 
łów szturmowych, zwłaszcza w okoli- 
cy Berlina, wicekomisarz rządu w 
Prusach Brach ogłosił oświadczenie, 
zapewniające, iż poczynione zostały 
wszelkie zarządzenia, niezbędng, dla 
zapewnienia spokoju i porządku rów 

  

nież i po wyborach. 
Kierownictwo partji narodowo-so 

cjaŃstycznej opublikowało równocze- 
śnie okólnik, zaprzeczający wspom- 
nianym pogłoskom. Okólnik ten za- 
znacza przytem, że partja narodowo- 
socjalistyczna chce nadal na legalnej 
drodze zdobyć władzę polityczną. Gdy 

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* do 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 1.VIII.32. prenumeratę z odbio- 

rem pisma w Administracji, ustanawiając dla tego rodzaju prenume- 

raty wyjątkowo niską cenę 2 24. 50 gr. 

by jednak przeciwnicy polityczni sa” 
mi porzucili drogę legalną i chcieli 
nielegalnemi sposobami toczyć walkę, 
wówczas również i narodowi socjali- 
ści staną wobec zmienionej sytuacji, 
która wymagać będzie zastosowania 
odmiennych środków walki. 

Ciekawe... 
BERLIN. 29.7. (Pat) — Urzędowa 

lista kandydatów stronnictwa narodo 
wo-socjalistycznego do Reichstagu za 
wiera m. in. około 30 nazwisk o wy- 
bitnem brzmieniu słowiańskiem. 

Zakaz zgromadzeń. 
BERLIN. 29.7 (Pat) — Prezydent 

Rzeszy Hindenburg wydał dziś rozpo- 
rządzenie, wprowadzające zakaz 
wszelkich zgromadzeń, zarówno pod 
gołem niebem, jak i w zamkniętych le 
kalach, jako uzupełnienie dotychcza- 
sowego zakazu urządzania wszelkich 
demonstracyj. Nowy zakaz wejść ma 
w życie w sobotę o godzinie 12 w no- 
cy i trwać będzie do 10 sierpnia br. 
Rozporządzenie to, będące realizacją 
zapowiedzianego rozejmu polityczne” 
go, ma na celu wprowadzenie pokoju 
politycznego po okresie wzmożonej 
walki przedwyborczej oraz danie poli 
cji okresu wypoczynkowego po nie- 
zwykle intensywnej pracy. 

Walki uliczne w Saksoniji. 
LIPSK. 29.VII. (Pat) Zaburzenia połi- 

tyczne w Saksonji przybrały znowu charakter 
regularnych walk ulicznych. Codziennie z 
różnych ośrodków przemysłowych nadcho- 
dzą wiadomości o krwawych bójkach mię- 
dzy komunistami, hitlerowcami a członkami 
Reichsbanneru, względnie socjal-demokracji. 
Szczególnie niespokojny był dzień 26 b. m. 
w Lipsku. Wi ciągu dnia kilkakrotnie docho- 
dziło do ostrych zaburzeń. Kilkanaście osób 
odniosło mniej lub więcej ciężkie rany. W. 
Brands wywiązała się. krwawa walka, w 
wyniku której na placu pozostało 10 ran- 
nych, w tem 3 ciężko. Szczególnie naprežo- 
na jest sytuacja wśród ludności robotniczej, 
zwłaszcza w Chemnitz, Merseburgu i Mit- 
weidize, gdzie codziennie dochodzi .do ost- 
rych starć. Bilans ostatniego tygodnia wy- 
kazuje znowu 15 osób cięźko rannych, 35 
lekko Graz 70 dotkliwie poturbowanych, 

Pan premjer Prystor 
powrócił do Warszawy. 

WARSZAWA. 29.7. (Pat) — Pan 
premjer Prystor, który spędził kilku 
dniowy urlop na Wileńszczyźnie, po- 
wrócił w dniu 29 b. m. rano do War- 
szawy i objął urzędowanie. 

Estonja ratyfikuje pakt 
o nieagresji z Rosją. 

TALLIN.20.7. (Pat) — Parlament 
ratyfikował pakt o nieagresji zawarty 
między Estonją a Rosją.



      

Kanal, kanalizacje i jeziora Trockie 
Cala Polska sportowa wie juž dzi- 

siaj, że wspaniałe tereny wodne jezior 
Trockich zostały połączone ze świa- 
tem bezpośrednią komunikacją przez 
przekopanie a raczej odnowienie ka- 
nału Trockiego. 

Kanał ten dzięki energicznym wy- 
siłkom Okręgow. Urzędu W. F. i P. 
W. w Grodnie oraz prezesa Wileń- 

skiego Komitetu Towarzystw Wioślar 

skich mjr. Landaua i życzliwemu po- 

parciu akcji przez Wojewodę Wileń- 

skiego jest obecnie na ukończeniu. 

Przez oddanie kanału do użytku, 

kajakowcy, wioślarze i miłośnicy spor 

tu żeglarskiego będą mogli ze swym 

taborem wodnym dojeżdżać koleją ze 

wszystkich zakątków Polski do przy- 

stanku, który przyrzekła u początku 

kanału Trockiego uruchomić Dyrek- 
cja P. K. P. na linji kołejowej Land- 

warów—Rykonty. Stąd wodą, z zatem 

gratis, przy pomocy już tylko włas- 

nych mięśni będzie można się dostalć 

do centrum kompleksu jeziór Troc- 

kich. 
Nas Wilnian powinien kanał Troe 

ki interesować specjalnie z kilku 

względów. 

Wiemy dobrze. że z nastaniem u- 

pałów letnich mieszkańcy Wilna mi- 

mo Wilji pod bokiem pomimo, że 

niektóre przedmieścia Wiłna mają 

wprost letniskowy charakter (Anto- 

kiel, Zwierzyniec) nie chcąc się dusić 

pyłem miejskim i prażyć skwarem 

rozpalonych bruków, uciekają do po” 

bliskich miejscowości dających spo- 

kój spracowanym, i cieszących swem 
pięknem oko ludzi znużonych życiem 

wielkomiejskiem. Uciekamy z Wilna 

nie w góry, jak się to dzieje w połud: 
niowych stronach Polski, lecz nad wo- 

dy, nad jeziora. Wyjeżdżamy do Zie- 

lonych Jezior, do Landwarowa, do 

Trok. Im bliżej, tem lepiej, bo taniej. 

Jednak, Troki zawsze wszystkich po- 

ciągały swem pięknem więcej niż in- 

ne miejscowości Wileńszczyzny. To 
jest pierwszy powód, dla którego ka: 

nał Trocki winien nas Wilnian spec- 

jalnie interesować. Troki były i będą 

zawsze letniskiem Wilna! 
Dalej Wilno jest jeszcze zaintere* 

wane tą sprawą z tego powodu, że Tro 

ki stają się powoli areną sportów wod 

nych Wileńszczyzny. Takie swoje 
areny ma Poznań, ma Bydgoszcz i in- 
ne większe centra sportowe. Wilno, 
trochę za późno ale jednak, poznało 
się na wartości terenów wodnych 
Trok. Mamy już w Trokach Ośrodek 
Żeglarski, mamy wielkie regaty, któ- 
re z dużem powodzeniem urządzało 
od 2 lat Wil. K. T. W. na jeziorach 
Trockich, mamy mna wyspach i brze- 
gach, niestety niezbyt obficie zalesio- 
nych, coraz liczniejsze obozy letnie 
drużyn harcerskich. 

Okazuje się, że ani młodzieży har 
cerskiej ze Śląska, czy Łodzi, ani za- 
wodnikom z Grodna czy Warszawy, 

ani też uczestnikom kursów żeglar- 
skich ze Lwowa, czy Krakowa, nie 

jest do Trok za daleko. Wszystko to 
zjeżdża się nad Trockie jeziora, gdyż 

one stanowią doskonałe miejsce po- 

bytu dla ludzi, którzy chcą spędzić 

wolny od zajęć czas w słońcu, na wo” 
dzie, w czystem powietrzu. 

Obecnie Troki poza tem, że stano- 
wią przepiękny zabytek historyczny 
b. W. Ks. Litewskiego, są najchętniej 
upatrywaną przez obozy harcerskie 
miejscowością na Kresach Wschod- 
nich, zwłaszcza, że leżą na terenie K. 

O. P., który pomaga obozom harcer- 
skim materjalnie. Dalej są one jedy- 
nym poza jez. Chorzykowskiem, ośrod 
kiem żeglarstwa śródlądowego, dyspo 
nującym dość dużym taborem i wresz 
cie są terenem regatowym wioślar- 
skim, równym pod każdym względem 
a nawet przewyższającym inne tere- 
ny wioślarskie, znane powszechnie w 
Polsce. 

Troki mają w s 
   

wej historji różne 
   

epoki. Jednak od rezydencji wielkich 
książąt Litewskich, poprzez stolicę 
wojewodów znaczenie Trok spada 
stopniowo w ciągu tych wszystkich 
okresów aż do ex-siedziby władz po- 
wiatowych. 

Przyczyną tego upadku, poza kata- 
klizmami nawiedzającemi od czasu 
do czasu Troki, było głównie to, że 
Troki, nie leżały na głównych dro- 
gach łączących ważniejsze centra ży- 
cia Polski, Litwy i Rusi. Lecz najważ 
niejszą tego przyczyną było to, że ani 
Wilnianie, ani mieszkańcy Trok,, ani 
też ci co decydowali o losach Trok 
nie pamiętali o losach Trok. nie pa- 
miętali o tem, że miejscowość ta jest 
przez naturę tak uposażona, że jeżeli 
kiedy popadnie wraz ze swemi pamiąt 
kamii w zapomnienie, zostanie znowu 
z czasem odkryta jak pokłady szlachet 
nych kruszców lub kamieni, 

Żyjemy obecnie w stadjum odsła- 
niania tych pokładów. 

Żyjemy w okresie kryzysu. Jednak 
właśnie dzięki taniźnie robocizny ka- 
nał Trocki został odnowiony i Troki 
na nowo odkryte. Rozpoczyna się dla 
Trok „epoka kanałowa. Tak, jak kie 
dyś ciągnęły pielgrzymki do obrazu 
znajdującego się w kościele farnym w 
Trokach, obecnie napływają, coraz li- 
czniej tłumy letników, sportowców, 
harcerzy, turystów do jezior Trockich. 

Okazuje się zatem, że i kryzys go- 
spodarczy ma swoją dobrą stronę. 
Troki są w przededniu swego rozwoju 
gospodarczego. Troki mają przy” 
szłość wspaniałą przed sobą. 

Wielkie środowiska ludzkie nie 
mogąc sobie dać rady z bezrobociem, 
głównym momentem składającym się 
między innemi na kryzys, wyszukują 
u siebie różne roboty inwestycyjne, w 
które pakują gotówkę uzyskaną prze 
ważnie z pożyczek, byle tylko zatrud- 
nić swych bezrobotnych. Nie liczą się 
z tem że zaciągane pożyczki obciążą 
w przyszłości ludność i mogą jesżcze 
pogorszyć sytuację, zaś roboty prowa 
dzone przy ich pomocy polegają nie- 
raz na przesypywaniu piasku czy zie- 
mi z jednej kupy na drugą. W najlep 
szym razie są to roboty kanalizacyjne, 
brukowanie ulic i t. d. Chcemy kosz- 
tem bezrobocia dopędzić 'zachodnią 
Europę. Ale tych robót musi wresz- 
cie zabraknąć; kanalizacje, asfalty, 
bruki muszą się kiedyś skończyć! Do- 
kąd wtenczas skierujemy naszych bez 

robtnych? 

Poeo się martwić zagadnieniami, 
które zaistnieją może za 10 łat! Trze- 
ba było znaleźć się w Trokach w dn. 
10 b. m. Niejeden trzeźwo patrzący 
na świat człowiek mógł tam porobić 
wiele spostrzeżeń i dojść do arcycie- 
kawych wniosków. 

Troki i jezioro Trockie nie ogląda- 
ły jeszcze masy takich iłumów. Nie 
były też na tak liczne odwiedziny przy 

gotowane. 

Przykład: łodzie spacerowe (kry- 
py płaskodenne) były rozchwytane i 
nie było można wynająć w niektó- 
rych momentach dnia nawet dziura- 
wej takiej łodzi i to za znacznie wyż- 
szą opłatę, niż normalnie. 

Wielu wycieczkowiczów, którzy 
przyjechali do Trok oglądać dobrze 
rozreklamowane regaty na jeziorze 
Trockiem, nie miało ani gdzie zjeść 
obiadu i wypić herbaty ani gdzie prze 
nocować, bo schronisko Ligi M. i R. 
nie mogło pomieścić tych tłumów. 

A już to, co wypisywały pisma wi- 
leńskie pod adresem „Arbonu-' i troc 
kiej spółdzielni autobusowej, wsku- 
tek niedołężnej organizacji komunika 
cji autobusów między Wilnem i Tro 
kami w owym epokowym dniu troc- 
kim, należy uznać raczej za plus dla 
samych Trok, bo coby było, gdyby na 
regaty zjechało dwa razy więcej goś- 
ci?! Jakby „gościnny* Magistrat m. 

   
    

  

CHOROBY WIEKU. 
Lyssa. 

Pisma kresowe donoszą o strasz- 

nym wypadku zarażenia ośmiu osób 

wścieklizną. Niezwykłą bądź co bądź 

tragedja na rubieży cywilizacji, gdzieś 

w głuchej i biednej wsi. Pies chory na 

wodowstręt pokąsał krowę.  Wlašci- 

ciele krowy spożyli mleko surowe. Za 

chorowali i pomarli w męczarniach. 
Moment makabryczny: kobieta z dwoj 
giem dzieci, po pierwszych objawach 
strasznej choroby, zaszyła się w lasy. 

Straszna, niesamowita sprawa 

Nieśmiertelny Pasteur zdziałał więcej 
dla ludzkości, niż dumny Korsykanin 
O Napoleonie wie byle chłystek i roz- 
pisuje się byle ignorant; niewielu, po- 
za medykami, zna nazwisko Pasteura. 

Spróbujmy myśleć sub specie aeter 
nitatis. Przypomina mi się toast lorda 
Haldane, wygłoszony na przyjęciu, 
urządzonem na cześć Einsteina. Toast 

dziwnie brzmiący w ustach Anglika: 
„za 2000 lat zgasną w pamięci ludz- 
kiej nazwiska. twórców  šwiatobur- 
czych religij. Ale potomni znać będą 
nazwisko Alberta Einsteina ''. 

Trudno myśleć sub specie aeterni- 
tatis. Wszyscyśmy Smiertelni: Wilhelm 
Szałony potępiał i zwalczał ongiś Zep- 
pełina, aby go nazwać w r. 1901... 
największym człowiekiem dwudzieste 
go wieku. I jak. tu sięnie śmiać? 

Mimo to chciałbym. aby w salach 

szkolnych zawieszono portrety Pasteu 
ra. 

* 3 # 

Nec Hercules... Taki już los wiel- 
kich, jednorazowych myślicieli i twór 
eów. Szczepionka pasteurowska dzia- 
ła skutecznie, o ile zastosuje się ją 
wcześnie, przed upływem okresu in- 
kubacyjnego. Działa przeciw wściek- 
liźnie zwierzęcej, innemi słowy, prze- 
ciw chorobie, przeniesionej ze zwierzę 
cia na człowieka. 

Ale nie znalazł się dotąd uczony, 
któryby zdołał wyhodować i uniesz- 
kodliwić bakcyla wścieklizny ludzkiej 

W krajach podzwrotnikowych gra 
suje po dziś dzień, szczególnie w Ind- 
jach Holenderskich, choroba, zwana 
amok. 

Dotknięty tą chorobą rzuca pracę 
codzienną czy zasłużony, wypoczynek 
po pracy, chwyta nóż morderczy 1 ре- 
dzi przed siebie, jak szalony, kłując 
na lewo i na prawo napotykanych lu- 
dzi. Robi to bez widocznej, logicznej 
przyczyny. Kiedy namnoży na tej dro 
dze wyścigowej dziesiątki ofiar, pada 
wreszcie zmęczony i bezsilny, albo po 
drodze jeszcze, trafiony kulą policjan 

" * * * 

Tak się to dzieje w dalekich, na 
szczęście, krajach tropikalnych. — U 
nas, w klimacie umiarkowanym, nie 
występuje tego rodzaju typ patologi- 
czny. 
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ŚWIĘTO MORZA. 
Przystań rybacka w Gdyni. 
      z т 

Na ilustracji naszej widzimy fragment portu rybackiego w Gdyni z ża- 
glowemi kutrami rybackiemi, przeznaczonemi do połowów przybrzeż- 
nych. Na dalekie połowy, na pełnem morzu, wypływają kutry motorowe 

Uroczystości w Gdyni. 
Już jutro odbędzie się w 

Gdyni wielka manifestacja narodowa, 
która ma dowieść naszych nieodłącz- 
nych praw do wybrzeża oraz naszej 
niezłomnej woli wiecznego trwania 
nad Bałtykiem. „Święto Morza” będzie 
godną odpowiedzią tym wszystkim, -——- 
którzy pragną uszczuplić pradawną 
ziemię pomorską silnie związaną z Ma 
cierzą. 

Program uroczystości przewiduje 
o godz. 11 rano uroczyste nabożeńst- 
wo, w obecności Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej, odprawione na molo 
Wilsonowskim przez J. E. księdza bis- 
kupa Okoniewskiego. O godz. 12 na- 
stąpi przemówienie: Prezesa Oddziału 
Iigi Morskiej i Kolonjalaej w Gdyni. 
Dyr. J. Rummla, twórcy Gdyni mini 
stra E. Kwiatkowskiego oraz brezesa 
Zarządu Głównego Ligi Mprskiej i Ko 
lonjalnej Gen. Dyw. G. Orlicz— Dresze 
ra..O godz. 12,25 przedstawiciele Po- 
morza złożą hołd Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej. O godz. 1+ Pan Pre- 
zydent przyjmie defiladę oddziałów i 
organzacyj na ulicy 10 Lutego. O g. 
16 odbędzie się zwiedzanie okrętów 
wojennych i wycieczki po morzu. O 
godz. 17 na Stadjonie Radłowskim wy 
stawione będzie widowisko publiczne, 
na całość którego złożą się:,,Opowieść 
Baltycka“ — Janusza Stępowskiego w 
wykonaniu Ireny Solskiej oraz pieśni 

i tańce ludowe w wykonaniu zespołu 
wsi Krółowa Woła. Przedstawienie to 
zaszczyci swą obecnością Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej. Również w 
mach więta Morza* odbędzie się 
dnia 2 sierpnia o godz. 16,40 poświęce 
nie morskiego schroniska turystyczne 
go „Nad lisim jarem“, inž. de Rosse- 
tėw, pozostającego pod egida Ligi Mor 
skiej i Kolonjalnej. 

       

  

    

Jadący na powyższe uroczystości 
korzystają ze znacznych ulg kolejo: 
wych, przyczem osoby które, nie nale- 
żą do żadnych organizacyj mogą na- 
bywać bilety w biurach „Qrbisu”. 

  

Niezaležnie od urocz; ci w Gdy 
ni cała Polska na dzień 31 lipca przy” 
bierze odświętny wygląd, łącząc się 
po wszystkich. wsiuch i miastach w 
jedną godną myśl: co było nasze, bę 
dzie nasze. Takie hasło przyświecać 
będzie uroczystościom na całym tere- 
nie kraju, których organizacją zajmą 
się miejscowe Koła Ligi Morskiej i 
Kolonjalnej w* porozumieniu z innemi 
organizacjami. 

  

Niechaj więc w dniu 31 lipca. jak 
Polska długa i szeroka odezwie się jed 
no wołanie, jeden głos: niemasz Pol- 
ski bez morza i niemasz morza bez 
Polski. Dzień 31 lipca będzie dniem 
utrwalenia ślubów Polski z Bałtykiem. 
A więc frontem ku morzu   

  

Nowych Trok przyjął tych „miłych 
gości? 

Wilno nie może patrzeć obojętnie 
na to, co się w Trokach dzieje, gdyż 
Troki są płucami Wilna. 

Również dorywcza inicjatywa w 
kierunku wykorzystania walorów je- 
zior Trockich nie spełni swego zada- 
nia! 

Jeżeli dziś teatry robią plajty, je- 
żeli sztuka nie popłaca, jeżeli codzien- 
nie co raz to nowe przedsiębiorstwa 
się likwidują, to jeszcze nie znaczy, że 
na ich miejscu mamy uparcie stawiać 
nowe teatry nowe kioski i handelki i 
dekorować to wszystko dziełami sztu- 
ki, których w dzisiejszej ich formie 
prawie nikt nie rozumie. 

Natomiast trzeba wreszcie oprzy- 
tomnić! Jest kryzys, pensje okrojone, 
podatki zaległe, ale ludzie chcą żyć! 
Każdy śmiertelnik chce nawet dzisiaj 
spędzić wakacje, urlop, jak najprzy- 
jemniej i jak najtaniej, a zato z mo- 
żliwą korzyścią dla swego zdrowia, 
często zrujnowanego intensywną pra 
cą w ciągu roku. 

Na to ludzie mimo kryzysu muszą 
mieć i mają pieniądze. I dlatego ten i 
ów kupuje namiot na letnie wycieczki 
ten i ów ma własny kajak ten i ów my 

  

Czasem chyba, człowiek podnieco- 
ny alkoholem wyczynia brewerje, roz 
bija lustra w gabinetach czy zwyczaj 
nych szynkowniach. Sprawa kończy 
się mniej więcej polubownie, jakiś 
tam protokuł policyjny, rachuneczek 
za wypite i niewypite butelki, za wybi 
te i niewybite zęby, i już. 

Ale bywa gorzej. Właśnie u nas, w 
klimacie umiarkowanym. Może się zda 
rzyć, że dotknięty kontynentalnym 
amokiem szerzy spustoszenie na polu 
towarzyskiem. Wyleci jak z procy na 
ulicę, wita znajomych; jakby wrócił z 
podróży dyplomatycznej, tak tajemni 
czo i delikatnie, a każdemu coś szep- 
nie na ucho... Zrobi się ruch, zawirują 
ozory ludzkie. Pani Plotka obliże się 
lubieżnie, rzuci się w objęcia pana Bla 
gera: I urodzi się z zacnego związku 
zwyczajne, ordynarne oszczerstwo. 

Tkniąty amokiem europejskim nie 
zna prawdopodobnie łaciny, bo go wy 
lali na zbity łeb z którejś tam klasy, 
ale zna piękne zdanie: calumniare 
audeter, semper aliquid haeret. 

* * a 

Pamiętam dziwną historję z cza- 
sów wojny światowej. W małem mia- 
steckzu alpejskiem, St. Johann in Pon 
gau, utopił się w rzece ceniony, młody 
lekarz, posiadający niezwykle urodzi 
wą żonę. Zdarzyło się tak jakoś, że 
na plaży nie było żywej duszy, tylko 
para małżeńska, lekarz i jego małżon 
ka. Było przed burzą. Lekarz utonął, 
zanim żona, nieumiejąca pływać, zdą” 
żyła wezwać pomocy. 

Pierwszym, przybyłym z pomocą, 

$П 1 mówi o żaglu, przy którego pomo 

    

cy sforsuje przynajmniej trasę Świę- 
ciany—Narocz— Wilno. 

Dlatego powstają w Polsce coraz 
to nowe firmy budowy kajaków i ło- 
dzi. przedsiębiorstwa dla handlu płót 
nem namiotowem i žaglowem i rozwi 
jają się wcale nieźle. 

I tu znowu powstaje pytanie: Dla 
czego nad jeziorami Trockiemi niema 
ani jednej wytwórni łodzi i kajaków, 
któraby mogła zaspokoić miejscowe 
a nawet zamiejscowe potrzeby? Dla- 
czego miejscowa ludność klepie biedę 
choć właściciele łodzi w dobrą niedzie 
lę zarabiają po 15 i więcej złotych od 
każdej wynajmowanej płaskodenki? 
Dlaczego Trokom nie zależy na tem 
żeby się zwiększyła frekwencja wy* 
cieczkowiczów na jez. Trockie, choć 

z 5-ciu jeziór, jeziora Okmiana, Tata- 
ryszki i Skajście są prawie nie uczęsz 
czane? 

Można odpowiedzieć krótko: Bo 
w Wilnie jeszcze nie powstała organi- 
zacja, któraby się zajęła losami Trok 
i ich jezior, i któraby zajęła się kolej- 
nem rozwiązywaniem problemów, 
zmierzających do wydźwignięcia Trok 
z ich nędzy, do roli podwileńskiego 
letniska w stylu europejskim. 

Ludwik Kohutek. 

był przyjaciał domu państwa X., mło 
dy porucznik rezerwy z zawodu niez: 
wykle zdolny grafik z Monachjum. — 
Świetny pływak. Ale nieboszczyk 
znikł po dwodą od kilkunastu minut. 
Wszelkie poszukiwania w pojedynkę 
— daremne. Dramat, proszący się 0 

pióro Ibsena: 
Ale od czegóż amok? Amok alpi- 

nus, w dodatku particularis. Znalazł 
się dowcipniś, który na własne oczy 
widział, jak porucznik wtrącił do wo- 
dy lekarza i na błagalne prośby zroz- 
paczonej doktorowej: „proszę ratować 
mego męża* — miał tylko sceniczną 
pogardę, zagraną z wdziękiem prowin 
cjonalnego aktora. й 

Awantura, plotki, domysły, fury 
błota, zaśmiecające czyste i spokojne 
miasteczko alpejskie St. Johann i. P. 

Najgorzej, że porucznik, poszuku 
jacy sprawcy niesłychanego oszczerst- 

wa, nie mógł go nigdzie znaleźć. — 
Wsiąkł w błoto, jak zdechły szczur. 
Pewnie gdzieś w domu, czy w gronie 
równych sobie, zacierał ręce: alem mu 
zadał bobu, popamięta mnie oficerek. 

* * * 

W Niemczech, w klasycznym kraju 
mordów kapturowych, a obecnie walk 
ulicznych, unika się oddawna już zło 
wieszczego słowa „mord, usuwając 
je ze słownictwa. Szanujący się dzien 
nikarz nie napisze nigdy o samobój- 
stwie „Selbstmord“ tylko bardziej eu- 
fonicznie: Freitod. Brzmi to inaczej 
zupełnie, uderza odrazu w pierwsze 
akordy beethovenowskiego marsza ża 
łobnego... 

ODEZWA 
Ligi Morskiej i Kolonjalnej. 
RODACY. 

Dzień 31 lipca 1932 r. będzie wiel- 
kiem Świętem Polski Odrodzonej. 

W dniu tym po raz pierwszy w 
dziejach naszego Państwa święcić bę 
dziemy uroczyście Święto Morza Pol 
skiego. 

W Gdyni, na odwiecznie polskiem 
wybrzeżu Bałtyku, w obecności Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, cały na 
ród przez swych przedstawicieli zło- 
ży ślubowanie polskiemu morzu. 

RODACY. 
Wizywam Was wszystkich do wzię 

cia udziału w tej podniosłej uroczysto 

ści. 
Niechaj 31 lipca pośpieszą do Gdy 

ni delegacje i wycieczki zakątków Rze 

czypospolitej. Niechaj wszystkie orga 

nizacje i stowarzyszenia znajdą się w 

tym dniu nad morzem w jednym sze 

regu. 
Pokażmy światu nasze przywiąza 

nie do morza. Złóżmy dowód, że mo- 

rze uważamy za najbardziej istotną 

podwalinę naszej niepodległości, że 

nigdy się go nie wyrzekniemy. 
Niechaj ci wszyscy, którzy chcieli 

by w ten, czy w inny sposób kwestjo- 

nować nasze prawa do wybrzeża mor 

skiego, zrozumieją, że jeśli chodzi o 
Morze, to niema w Polsce ani par 

tyj, ani klas, niema różnie religijnych. 

ani społecznych, jest tylko jeden wiel 
ki i zwarty naród polski, świadomy 
swych zadań i swoich obowiązków. 

Niechaj cała Polska, jak długa i 

Szeroka, w dniu Święta Morza wystą- 

pi poważnie i godnie. 
Niechaj rozkołyszą się dzwony w 

świątyniach. niechaj flagi o barwach 
narodowych przystroją w tym dniu 

uroczystym cały kraj, niechaj wszyst 

kie polskiej serca uderzą zgodnym 
rytmem o jednej godzinie. Myślą, ser 
‘сет i duszą radujmy się dnia tego z 
cudu polskiej Gdyni, z bandery bia- 

ło-czerwonej, krążącej po wodach ku 

li ziemskiej z rozszerzenia na świat 

cały naszego terytorjum narodowego, 
gdyż morze wszędzie jest wolne i wszę 

dzie na morzu jesteśmy tak, jak u sie 

bie w Polsce. 

RODACY. 
Dajmy w dniu Święta Morza do- 

wód naszej niezłomnej woli zachowa 
nia i utrzymania dostępu do morza, 

który jest jednocześnie dostępem do 

świała i który jest największem źród- 
łem dobrobytu i postępu naszego na- 
rodu. 

Polska idea morska wśród emigracji. 
Konkurs amerykański na utwór 

o morzu polskiem. 

Staraniem kilku działaczy Polonii Amery 
kańskiej powstała w Chicago Liga Morska › 
Rzeczna (Sea and River League), mająca na 
cełu popularyzowanie idei polskiego morza 
wśród emigracji. Pragnąc zaś zainteresować 
szersze koła historją polskiego morza, stowa 
rzyszenie to ogłosiło konkurs literacki na te 
mat: „O morzu polskiem*. — Osnową utwo- 
rów w języku polskim winny być fragmenty 
lub jeden z fragmentów z historji, psycholo 
gji folkloru lub legend o morzu polskiem. 

Warunki konkursu: 1) rękopis powinien 
zawierać miewięcej niż 500 słów i winien 

być napisany pismem maszynowem. 2) Ręko- 

pis powinien posiadać tytuł utworu i godło, 
czyli pseudonim autora. — Nazwiska i adre 
su autora nie należy umieszczać na rękop 
sie, 8) Do rękopisu należy dołączyć za 
czętowaną kopertę, którą należy oznaczyć 
tylko godłem autora. Wewnątrz tej koperty 
n y umieścić kartę z imieniem i nazw > 
kiem, oraz dokładnym adresem autora. 4) 

Rękopis z tą kopertą należy włożyć w drugą 
kopertę, zapieczętować i zaadresować: 
and Riv.er Ligue of Chicag*). Konkurs. * 
retary General R. Matuszczak, 959 Milwau- 

kee Avenue, Chicago, Illinois, USA. America“ 

— Na odwrocie koperty należy podać godło 

i jako adres: Generał Delivery (w Europie 

poste restante oraz miasto zamieszk. autora. 

Nazwiska autora i adresu umieszcz. nie nale 

   

  

   

  

   

  

  

   

ży. 5) Jeden autor może nadesłać kilka utwa 
rów, ale każdy utwór pod innem godłem i w 
oddzielnej przesyłce. 6) Utwory należy wysy 
łać najpóźniej do dnia 1 listopada 1932 r. 
7) Sąd konkursowy ogłosi i rof'da nagrodv 
w dniu 15 grudnia 1932 roku. 8) Nagród bę 
dzie 10. Pierwsza — 35 dolarów, druga — 30 
dolarów, trzecia — 20 dołaró nag 
ród w postaci pięknych ks с 
jami Ligi Morskiej i Rzecznej w Chicago. 
Do każdej nagrody będzie dodany odpowied 
ni dyplom. Wszystkie nadesłane utwory zo 
słaną zwrócone autorom, jako ich własność 
litera 9) Sąd konkursowy stanowić będą: 
red. ancisezk Barcz, redaktor naczelny 
Dziennika Zjednoczenia; red. Karol Burke, 
profesor dr. W. F. Kalisz, redaktor naceł 
biuletynu Sapld; profesor Stanisław Gałązka: 
red. Karol Piątkiewi redaktor naczelny 
Dziennika Zw owego; red. Józef Przyda- 
tek, redaktor naczelny „Dziennika Chicagow 

  

     

   

  

   
   

    
    

   

skiego . oraz prof. dr. Kazimierz Żukow 
ski. 

Liga Morska i Rzeczua w Chicago upra- 
sza młodzież o jak najszersze wzięcie udzia 

łu w tym konkursie. 
Inne pisma polskie we wszystkich częś- 

ciach świata proszone są o łaskawe przedru 
kowanie podanej odezwy. (ISKRA). 

Zjazd Plakietowy Polskiego 
Touring Klubu w Gdyni. 

Z okazji „Święta Morza Polskiego“ orga- 
nizuje Polski Touring Klub Zjazd Pla o 
wy samochodów i motocykli do Gdyni. W 
Zjeździe tym mogą brać udział wszyscy auto 
mobiliści i motocykliści, którzy zgłoszą się 
na mecie w Gdyni w sobotę dnia 30 lipca 
od godz. 17 do 21 i w niedzielę dnia 31-gu 
lipca od godz. 10, po przejechaniu conaj 
mniej 100 klm. Należy się spodziew: 2 

bardzo wielu automobilistow i motocyk 
stów skorzysta z tej okazji aby ć udział 

Morza a, jednoc zdobyć 
zna plakietę pamiątkową Polskiego 

ing Klubu. 
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Obchód „Święta Morza” 
w Wilnie. 

W dniu wczorajszym odbyło się z 
inicjatywy Rady Grodzkiej BBWR. 
zebranie przedstawicieli organizacyj 
społecznych w sprawie Święta Morza 

Polskiego w dniu 31 bm. Zebraniu 
przewodniczył poseł dr. Stefan Bro- 
kowski, który powołał na sekretarza 
dr. A. Hirschberga. 

Uchwalono zawiązapie Wilenskie 
go Komitetu Obchodu Święta Morza 
Polskiego w składzie 7 osób, którzy 
organizują na niedzielę Akademję w 
Sali Miejskiej. Szczegóły zostaną poda 
ne w afiszach i komunikatach w pra 
sie. 
PREMIEWRZN OCR CROWE TO ONES TEODORA TA 

Proces zabójcy prezydenta 
Doumera. 

  

Sąd przysięgłych w Paryżu skazał na śmierć 
emigranta rosyjskiego Gorgułowa, zabójcę 

prezydenta Francji Doumera. Podajemy fo- 

tografję Gorgułowa na ławie oskarżonych. 

Przed nim siedzą jego obrońcy, którzy na- 

daremnie podtrzymywali tezę jego niepo- 

czytalności 

  

     

Wzbogaciło się natomiast słownict 
wo powojenne o jeden wyraz: Ruf- 
mord. Oszczerstwo. godzące w czyjąś 
egzystencję moralną i towarzyską, osz- 

czrstwo, mające na celu śmierć cywil 
ną poszkodowanego, nazywają mor- 
dem. popełnionym na dobrej sławie 
dotkniętego tem oszczerstwem. 

* * * 

Nie znam, niestety, nowego kodek 
su karnego, którego moc obowiązująca 

na terenie Polski, przewidziana jest od 

1 września b. r. ! 
Sądzę, že zmodernizowany polski 

kodeks karny przezwyciężył nalecia- 
łości zaborcze, odseparował się od car 
skich kategoryj prawnych, pokonał 
pruską ociężałość, przekreślił anach- 
roniczną, terezjańską Hals — und Ge- 
richtsordnung. | 

I myślę, że paragraf, dotyczący Ści 
gania przestępstwa, zdziałanego przez 
świadome oszczerstwo (czyżby mogło 
być nieświadome?), uderzył potężnym 
ciosem karzącej sprawiedliwości po 
brudnych palcach oszczercy. 

Wtedy dopiero mógłby nowy Pas- 
steur XX w. poświęcić się szczytnym 
zadaniom dociekania zagadek przy- 
rody i wiekopomnej misji uodpornia- 
nia i leczenia cierpiącej ludzkości, nie 
trapiąc się tem, że bezkarnie, jak do- 
tąd, grasuje łotrzyk, siejący zarazę 
wścieklizny ludzkiej. 

Na razie, wobec ułomności naszego 
prawodawstwa karnego, wystarczy 
skromne życzenie, zwrócone do fabry 
kanta zatrutych strzał: taissez vous- 
mauvaise langue. 

Psytacosis snobistica. 
Parę lat temu zelektryzowała i zanie- 

pokoiła publiczność europejską wia- 
domość, koiportowana przez wszystkie 
dzienniki światowe, o groźnem niebez 
pieczeūstwie,  czyhającem nietylko 
ante portas, co inter muros — o choro 

bie papuziej. 

Pokazało się, że papugi. inportowa 
ne masowo z krajów zamorskich sze 
rzą w niesamowity sposób okrutną 
chorobę: psytacosis. Gorączka, przy- 
padłości skórne, zatrucie organizmu. 
śmierć. й 

W Austrji i w Niemczech wydano 
jak najostrzejsze przepisy, równające 
się zupełnemu podcięciu przewozu pa- 

pug. Stare panny zaniepokoiły się o. 
los swych ulubienice, w przewidywaniu 
obławy policyjno—sanitarnej. 

Niejedna germańska Loreley zatrzę 
sła się ze strachu o swoją Lerrrrę. Po- 
płoch na całej linji: 

Urzędnik, zahukany 'w domu 
przez nerwową żonę, a w biurze pomi 
jany przy awansie, zapadał nagle na 
tajemniczą chorobę: psytacosis. 

Bon vivant, nie doczekawszy się 
żyra na wekslu od szczerych przyja” 
ciół, a przyciskany do muru przez nie 
cierpliwych wierzycieli, kładł się do 
łóżka w zielonej, jedwabnej pyjamie. 
szczelnie pozasłaniał okna, zdemonto- 
wał dzwonek u drzwi swego mieszka” 
nia, zaszył się jak borsuk w jamie 
swej garconier psytacosis, 

Uczony, wyniesiony konjunkturą 
polityczną do godności poprawiacza 
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Nr. 172 (2414). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Klęska gradowa w Święciańskiem. 

W, szeregu miejscowości gminy podbrodz 
kiej powiatu święciańskiego grad wyrządził 
bardzo wielkie szkody. Dotychczas straty 
nie są ściśle obliczone lecz należy przypusz 
czač, že dosięgną one 80 proc. ogólnego sta- 

nu zasiewów. Obfitość gradu charakteryzuje 
fakt pokrywania gradem powierzchni ziemi 
przez kilka godzin. Na teren poszkodowa- 
nej gminy wyjechał starosta powiatowy p 
St. Mydlarz. 

777 - 

4 Nowogródek. 
Uehwała Wydziału Powiatowego w 
sprawie miejskiego preliminarza bud- 

żetowego. 

Wydział Powiatowy na ostatniem 
swem posiedzeniu rozpatrywał pre- 
liminarz budżetowy miasta Nowogród 
ka, stwierdzając na wstępie. że preli- 
minarz wniesiony został z 5-miesięcz 
nem opźnieniem, co świadczy o bezpla 
nowem prowadzeniu miejskiej gospo 
darki i nie liczenia się z obecną gospo 
darczą sytuacją miasta i zmniejsze- 
niem się jego dochodów. 

Budżet zatwierdzony został w su 
mie 274,470 zł. 15 gr. dochodów i roz- 

chodów zwyczajnych i w sumie — 
101,400 zł. — nadzwyczajnych. 

Kwotę tę Wydział zatwierdza pod 
warunkiem przeprowadzenia nasępu- 
jących oszczędności: 

Zmniejszenia poborów burmistrza 
o 241 zł., zmniejszenia poborów zastę- 
pcy burm. o 972 zi. i dostosowania 
jego uposażenia do IX gr. a. Skreśle 

ie pomocy lekarskiej fia członków 
arządu w sumie 200 zi., zmniejszenia 

»o 300 zł. sumy na zatrudn. dodatko- 

wych sił kancelaryjnych: skreślenie 
wydatków na jeden apart telefonicz: 

ny: skreślenie kosztów reprezentacyj 
nych w sumi 800 zł. — środków loko 
mocji 250 zł. — umeblowania 300 zł.; 
zmniejszenia kosztów na drobne wy” 
datki o 200 zł.; zmniejszenia subwenc- 
ji dla szkoły „„Tarbut'* z sumy 1100 zł. 

do 600 zł.: skreślenia dla białoruskie 
go gimn. 500 zł.; dla freblówek — po 

150 zł., dla szkoły SS. Nazaret. z sumy 

500 zł. skreśl. 100 zł.; skreślenia pomo 
cy dla bibljotek w sumie około 500 zł. 

Zmniejszono subwencję dla szpita- 
la żydowskiego do sumy 2,000 zł: z 

tem, że suma ta użyta zostanie na 
spłatę pożyczki budowlanej. Pozatem 
zmniejszono subw. dła innych organi 
zacyj społecznych w sumie około 1500 
zł. Zmniejszono także subwencję dla 
ochotn. straży. pożarnej z sumy 2 tys. 
do 600 zł., a to z tego względu że ma- 
gistrat ponosi koszta jej motoryzacji 

_ w sumie 6 tys. zł. rocznie. 
Natomiast podniesiono o 9,000 zt. 

5 (czyli do sumy 21.619 zł.) na spłatę 
pierwszej raty za aparat .„Ursusa*, na 
byty dla elektrowni, który już drugi 
rok sie jest spłacany, i na same tylko 
procenta i koszła prolonagty weksli. 
magistrat wyrzuca rocznie po 12 tys. 
złotych. 
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Powyższe skreślenia załecone są w 
celu umożliwienia magistratowi. spła. 
cenia chociażby części długu. ciążące 
go na nim i ze względu na przeżywany 
obecnie kryzys gospodarczy - 

lw. 

Zmiany personalne w zarządzie Kasy 
Stefczyka. 

W; Nowogródzkiej Kasie Stefczyka, p> 
ostatniem walr zebraniu członków Kasv 
zaszły pewne zmiany personalne. 

pierwszem zebraniu nowoobranej Ra- 

  

     
    

    
     

<y Nadzorczej usunięto prezesa zarządu p. 
Sianorzęckiego i do czasu rozpisania konktr 

su, wybrano na stanowisko prezesa zarządu 

1 kierownika p. Mariana Białkowskiego, na 
Stanowisko skarbnika — p. Kozłowskiego i 

5 iedyinina. 
Na zebraniu Rady w dniu 22 b. m. po 

„  Słanowiono, ze względów oszczędnościowych 
©» Specjalnego kierownika Kasy nie angażować. 

0 też powołano na to stanowisko p. L. Maj 

       FIRMA 

  

  

  

Newtona czy skorupkowego wyroko- 
wania nad Darwinem, jeśli nie przygo 

tował wykładu uniwersyteckiego i dos 
nał wślad za tem nemiłej tremy, po* 
Syłał kartę do dziekanatu, zawierającą 
Wielomowną autodjagnozę: psytacosis 

I, jak wszystko na świecie wycho- 
dzi z mody, choroba papuzia, poczyni- 

Wszy jakie takie spustoszenia, zgasła 
€zpotomnie, zanim firmy pogrzebo: 

  

we zdołałyby się wzbogacić. Niema 

JUŻ psytacosis. 
* ® ® 

, Niema naprawdę? Owszem jest, 
ale inna: psytacosis snobistica. Opiszę 
wam objawy. tej dziwnej choroby, ale 
terapję pozostawiam fachowcom. 

Óż zdarza się , że żona wzboga 
£onego piekarza (żaden zawód nie 
hańbi, asenizator jest przodownikiem 
cywilizacji) zapragnęła mieć w swej 
sypialni samego Louis XIV czy XVI. 

Bywa tak, że zažywna p. Tuziem- 
ska, z domu Purchawka, trzyma w 
swej stajni anglezowanego rumaka, 
aczkolwiek nigdy go nie dosiada. A 
Szkoda, bo ma idealne nogi kawale- 
ryjskie, w kształcie omegi. 

Lub, o zgrozo, pani Verderzahn. z 
domu Mongenbeser, skupuje po anty- 
kwarniach starą parcelanę, aż przez 

_ krótkowidztwo, przyniesie do domu, 
zamiast półmiska, znaczonego literą 

» zwyczajny nocnik... 
Mundus vult decipi itd... 

* * * 

Są inne jeszcze objawy tej niesa- 
_ mowitej choroby, banalne, jakby po- 

% wiedział lekarz, a jednak groźne: 

ш   

JAKOB 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. 

chera — kierownika spółdzielni gospodar- 
czej, wyznaczając wynagrodzenie w sum.e 
150 zł. miesięcznie. P. Majcher propozycję 

i ma objąć funkcje urzędującego 
z dniem 1 sierpnia b. r. Ustępujące 

p. Białkowskiemu wyrażono uznanie 
i podziękowanie za jego pracę na tem "ła 

nowisku. 

Migawki nowogródzkiej elektrowni. 
W dniu 26 b. m. o godzinie 21 min. 15, 

mieszkańcy miasta zaintrygowani zostali na 
głym oślepiającym blaskiem lamp elektrycz 
nych, które następnie, w wielu miejscach za 
częły pękać. Jednocześnie z przewodów elek 

trycznych zaczęły się sypać iskry. Po chwili 
gasła i miasto ogarnął mrok. 

iero po kilku minutach ukazało się nor 

malne światło. 
Jak się okazuje wypadek ten spowodowa 

ny zosłał przez uszkodzenie regulatora (pęk 
nięcie mniejszego bolca potrzymującego regu 
lator) skutkiem czego rozpędzone koło wzmo 
żyło światło do tysiąca wolt, zamiast normal 
nych 220, i tylko dzięki przytomności umy- 
słu kierownika elektrowni p. Mieszkiesa któ 
ry, na nic niezważa przytrzymał wirujące 
koło i wyłączył prąd — udało się uniknąć 
katastrofy. 

Straty z powodu pęknięcia lamp wynoszą 
kilkaset zł. Iw. 

Święciany. 
Ofiary burz. 

Onegdajsze burze, jakie przeszły nad Wi- 
leńszczyzną spowodowały kilka pożarów i 
śmiertelnych porażeń piorunem. 

We wsi Ostrelana gm. Semetowszczyzna. 

od pioruna spaliła się stodoła z sianem nale 
żąca do M. Hryczanina. We wsi Małe-Cyrk- 

liszki gminy łyntupskiej spaliła się stodoła 
A y Emiljanowej 

W* polu pod Mejszagołą w czasie prac 
meljoracyjnych zostali porażeni piorunem 
technik meljora ; Wacław Sadowski lal 
22 zamieszkały w Wilnie przy ulicy Słomian 
ka 5/a oraz Kazimierz Glodkowski lat 25, 
który przybył na wywczasy do swoich kre 

wnych w Mejszagole. 
Natychmiastowa pomoc leka 

    

     

  

   

    

   

  

   

   
   

  

   
   

rska: zdołała 

  

utrzymać przy żydiu Sadowskiago, Głod- 
kowskiego nie zdołano uratować. (c 

Utonięcia, 

We wsi Zielona, gminy łyntupskiej, pow. 
święciańskiego utonął w sadzawce pozosta: 

wiony bez opieki 3-letni Jan Swirbutowicz. 
WE wsi Twiera gm. kiemieliskiej uto- 

nęła podczas kąpieli 6-letnia Zofja Macu- 
lewiczówna. (ei 

Na „Šwieto Morza“. 
W dniach 28 i 29 b. m. z terenu powiatu 

święciańskiego wyjeżdża na „Święto Mo- 
rza* do Gdyni szereg wycieczek, organizc- 
wanych przez związki młodzieży wiejskiej, 
strzeleckiej i rezerwistów R. P. Ogółem wy- 
jeżdża do Gdyni z wycieczkami przeszło 100 
osób. (Pat.) 

Z pogranicza. 
Woły artykułem przemytniczym. 
Wczerajszej nocy żołnierze KOP-u, lusi- 

rujący odcinek graniczny w rejonie Oran 
przechodząc lasem usłyszeli raptem ryczenie 
wołów. Zaintrygowany tem patrol zbliżył 
się i ujrzał 7 wołów przywiązanych do 
drzewa. Wpobliżu nikogo z ludzi nie było. 

Miejsce to było oddalone zaledwie 
o kilkaset metrów od granicy litewskiej. 
Zaintrygowani żołnierze postanowili wyjaś 
nić zagadkę. Nie ruszając więc tajemniczych 
wołów ukryli się wpobiiżu. Istotnie tajemni. 
ca została wkrótee wyświetlona. Pa upływie 
pół godziny zjawili się dwaj  mężezyźni, 
którzy cały żywy transport, zachowując naj- 
dalej idące Środki ostrożności skierowali w 
kierunku granicy litewskiej. Trop w trop 
ztyłu postępowali zaczajeni żołnierze. Gdy 
riespodziewający się niczego przemytnicy 
znajdywałi się w odległości kilkudziesięciu 
metrów od linji granicznej otoczeni zostali 
przez eskortujących ich żołnierzy. 

Okazało się, że są to znani w okolicy 
przemytniey Czereńko i Szmuł Kunksztejn. 
Obu przemytników „żywego towaru* оза- 
dzono w areszcie prewency jnym. 
Transport wolėw zamierzali oni dostarczyć 
jednemu z handlarzy litewskich na specjal- 
ne jego zamówienie. 
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Pan Zadrazii, w eywilu urzędnik 
asekuracyjny przeczytał w gazecie, że 
książę Walji nie używa wykałaczek. 
Nie wie, że w Anglji, i wogóle na za- 
chód od Renu, nie podają weale do 
stołu wykałaczek. Więc, idąc z du- 
chem czasu, dłubie w zębach ładnym 
scyzorykiem, wykładanym  perłową 
masą, cacko jednem słowem. 

Pan Pocskay, dysponent firmy Sa- 
muel Posckay i Synowie, papryka en 
gros w Szeged, postanowił ożenić się 
z autentyczną hrabianką, zamierzając 
poprawić zdegenerowaną, anemiczną 
rasę zubożałej, przedwojennej gentry 
czemś pełnokrwistem i jędrnem. Sku- 
tek? Żakochał się po uszy, w Paryżu, 
w emigrantce rosyjskiej, wywodzącej 
swój ród od Rurykowiczów. Wielka 
sensacja w Szeged. Miasteczko wre i 
kipi. 
miód na Rivierze, wraca do domu mę: 
ża. Tualety młodej pani wzbudzają 
zachwyt i zazdrość. 

Królowa mody w Szeged, Aranka 
Weinberger, mdleje na ulicy. Ale sta” 
ry globetrotter, emerytowany sędzia 
Erne Ferencsy de Hadikfalva, spotka- 
wszy na ulicy panią Pocskay, mruży 
filuternie jedną oko i mówi półgłosem 
niezłą francuszczyzną: Ninon, winnaś 
mi resztę z 20 franków... 

* * * 

Žycie jest barwną karuzelą, obra- 
cającą się w takt marcia reale, jak mó 
wił pewien pomylony monarchista.-. 

Jakób Lewittes. 

   

  

Para młoda, przeżywszy swój . 

K UR J E2R МОВ М КТ 

Austrja w obliczu przesilenia. | 
WIEDEŃ. 29.7. (Pat) — Na piąt- 

kowem posiedzeniu Rady Narodowej 
zamierzają wielko-niemcy postawić 
wniosek o votum nieufności dla rządu 
Rząd spodziewa się, że księciu Stah- 
rembergowi uda się albo skłonić 
trzech opornych posłów Heimwehry 
do głosowania za rządem, albo zmu- 
sić ich do złożenia mandatów. Posło- 
wie ci oświadczyli, że mandaty złożą 
tylko na polecenie komend krajowych 
W tym celu zwołana została na dzi- 
siaj obszerniejsza rada komendantów 
Heimwehry. która zajmie się konflik 

Katastrofa 
WIARSZAWA. 29.VII. (Pat.) W, piątek 

około godz. 11 między stacjami Subkowy 
i Narkowy na linji Tezew—Smętowo uległ 
z niewiadomej przyczyny wykolejeniu po- 
ciąg Nr 1402 idący z Poznania do Gdyni 
Wykoleiło się 6 wagonów. 4 osoby ciężko 
ranne, 20 iżej, Z Tezewa przybył natych 
miast pociąg ratunkowy. Drugi pociąg ratun 
kowy przybył z Grudziądza. Z Gdańska przy - 
była komisja dyrekcji kolei Z M-stwa Ko- 
munikacji udał się na miejsce wypadku 
inspektor Jamentt, z Głównej Inspekcji Ko- 

tem między naczelną komendą a człon 
kami klubu Heimwehry. Gdyby się to 
nie udało, wówczas byłoby przesilenie 
gabinetowe względnie rozwiązanie 
parlamentu nieuniknione. 

WIEDEŃ. 29.7, (Pat) — W parla- 
mencie austrjackim toczyły się w pią 
tek dalsze obrady nad protokółem lo 

zańskim. Posłowie niemiecko-narodo- 
wi postawili wniosek o votum nieufno 
Ści dla rządu. Głosowanie nad tym 
wnioskiem według regulaminu musi 
nastąpić w ciągu 48 godzin. 

kolejowa. 
munikacji. 

WARSZAWA. 29.VII. (Pat) Pociag, któ- 
ry uległ katastrofie między stacjami Subko 
wy i Narkowy, na linji Tezew—Smętowo, 
składał się z 11 wagonów. Po katastrofie 
na szynach pozostało 5 wagonów. 6-ty wy- 
kołeił się, 7-my i 8-ту  przewróciły się, 
9-ty i /0-ty tyłko pochyliły się. Tor został 
uszkodzony na przestrzeni 80 m. Naprawa 
teru potrwa do soboty do południa. Tym 
czasowo ruch odbywa się po jednym torze. 

Ładna „ewakuacja”' l... 
WASZYNGTON. 29.VII. (Pat.) Dokonane 

zostało ewakuowanie obozu byłych żołnierzy 
armji Bonusa z centrum stolicy oraz głów- 
nego obozu, znajdującego się w Anacostia, 
© 5 mil od Wiaszyngtonu. Obóz w Anacostia, 
w którym znajdowało się 7 tysięcy byłych 
żełnierzy, prócz tego zaś 380 kobiet i 488 
dzieci, został ewakuowany przy pomocy 
bomb łzawiących, a następnie podpalony. 
©gółem licbza ofiar wynosi zgórą 50 osób 
Większość z nich otrzymała tylko lżejsze 
obrażenia od razów, zadanych pałkami gu- 
mswemi oraz od kamieni. Kilku żełnierzy 
zostało lekko zatrutych gazami, a kolku- 
nastu jest lekko poranionych. 

WASZYNGTON. 29.VHH. (Pat) Przy ewa- 
kucwaniu obozu byłych uczestników wiel 
kiej wojny w Anacostia usunięto przede- 

wszystkiem z obozu kobiety i dzieci, które 
towarzyszyły demonstrantom w ich podróży 
do Waszyngtonu. Widząc zbliżające się woj- 
ska, byli żołnierze sami podpalili obóz. Do 
żołnierzy, cbsypujących ich bombami, wete- 
rani krzyczeli szyderczo: „Dostaniecie za to 
medale!* Szef sztabu generalnego gen. Mae 
Arthur, który kierował operacjami w Anco- 
stia, oświadczył, iż interwencja wojska było 
konieczna i że w przeciwnym razie rząd 
mógłby być zagrożony. Omawiając te wy- 
padki, prasa naogół ocenia akcję rządową 
i wezwanie wojska do udziału w usuwaniu 
byłych weteranów z zajętych przez nich miej 
scowości w sposób przychylny. Podobno 
wśród uczestników marszu na Waszyngton 
było wielu ludzi, którzy nie byli weale na 
wojnie i wielu komunistów. 

  

Przed dorocznym zjazdem 
Legionistów Polskich. 

Komunikat Zw. Legjonistów Poiskich w Wiinie. 
W Związku Legjonistów Polskich 

w Wilnie wre intensywna praca nad 
przygotowaniem wyjazdu do Gdyni na 
tradycyjny sierpniowy Zjazd ucze: 
stników walk legjonowych. 

Ponieważ zbliża się termin nadsy- 
łania zgłoszeń, przypomina się że li 
sta uczestników Zjazdu zamkniętą zo- 
stanie nieodwołalnie z dniem 2 sierp 
nia br., przytem się zaznacza, że kar- 
ty zjazdowe, upoważniające do ucze- 
stnictwa w uroczystościach i cało: 
dziennego zaprowiantowania, będą 
wydawane za opłatą 7 zł. od osoby na 
miejscu w siedzibie Okręgu i podleg- 
łych mu Oddziałów, a nie jak to mia- 
ło miejsce w latach poprzednich na 
miejscu Zjazdu. Nadto Min. Komuni- 
kacji udzieliło dogodnych ulg i ułat- 
wień przejazdowych. 

Oddziały Związku Posawy, Głębo 
kie, Wilejka i Mołodeczno przybędą” 
do Wilna dnia 13-go sierpnia zwyczaj 
nymi pociągami rannymi, skąd wraz 
z miejscowym Oddziałem wyjadą spe 

cjalnym pociągiem tegoż dnia o godz. 
12 w południe przez Grodno—-Biały- 
stok Warszawę do Gdyni. Oddziały 
Nowogródek i Lida dołączą się do te- 
go pociągu na stacji kol. w Białymsto 
ku. 

Prócz legjonistów i peowiaków, 
zgłosiły swoje uczestnictwa delegacje 
wraz ze sztandarami, organizacyj b. 
wojskowych i społecznych, pokrew- 
nych ideowo, młodzież akademicka i 
rzemieślnicza. 

Przygotowaniami do Zjazdu, cało 
ścią transportu w czasie jazdy koleją 
i na miejscu w czasie Zjazdu w Gdy- 
ni, kieruje ob. Eugenjusz Kozłowski, 
mianowany przez Zarząd Główny Ko- 
mendantem Okręgu. 

Powrót ze Zjazdu do Wilna nastą 
pi dnia 15 sierpnia wieczorem. Szcze- 
gółowych informacyj udziela Sekretar 
jat Związku Legjonistów ul. zaułek 
Bernardyński 10, codziennie w godzi- 
nach od 10—12 i od 18—20. 

  

Pożegnanie dowódcy 0-g0 Batal- 
joma Saperów Wileńskich — pod- 
pułkownika Ignacego Landau'a. 

Dnia 27 b. m. w Kasynie Zimo- 
wem 3-go Bataljonu Saperów Wileń- 
skich Korpus Oficerów Saperów 3-go 
Bataljonu żegnał swego odchodzącego 
Dowódcę — Pułkownika Ignacego 
Landau, przeniesionego osłatnio w 
stan spoczynku. 

W udekorowanej sali balowej Ka- 
syna powitali przybyłego o g. 19.30 
pułkownika Landaua z małżonką — 
brygadjer pułkownik Skoryna, puł- 
kownik Biestek, ppułkownik Wenda, 
oraz oficerowie Bataljonu z żonami. 
W nastroju uroczyście podniosłym za 
siedli wszyscy do wspólnej, pożegna!- 
nej kolacji. 

Żegnał pułkownika Landaua bry- 
gadjer pułkownik Skoryna.W przemó 
wieniu swojem zwróconem do odcho- 
dzącego Dowódcy. scharakteryzował 
brygadjer tak dobrze znaną wszyst- 
kim na gruncie Wileńskim sylwetkę 
pułkownika Landaua, — jego praco- 
witość dzielność, poczucie obywatel- 
skie, jego zdolności organizacyjne, 
dzięki którym 3 Bataljon Saperów 
Wileńskich w ciągu 5-letniego dowo- 
dzenia przez pułkownika Landaua, za 
jął to przodujące dziś w Wojskach 
Saperskich stanowisko. — „,..I jedne- 
mu tyłko uległ pułkownik Landau“. 
— mówił brygadjer Skoryna —,zwy- 
ciężył Go Czas, który się skończył. We 
dług pragmatyki, obowiązującej Kor- 
pus Oficerski skończył pułkownik 
Landau lata służby swojej, lata, któ- 
re tak ofiarnie i owocnie oddał Oj: 
czyźnie: ofiarnie — świadczy o tem 
order Virtuti Militari, owocnie — pod 
kreśla to Złoty Krzyż Zasługi za nieu- 
giętą i rozumną walkę z żywiołem roz 
lanych rzek na Wileńszszyźnie w ostat 
niej klęsce powodzi...” 

Przemówienie swoje zakończył bry 
gadjer słowami pełnemi podziwu dla 
duszy żołnierskiej pułkownika Lan: 
daua, który mimo otrzymania wiado 
mości o swem przeniesieniu w sian 
spoczynku, do ostatnich dni stał na 
posterunku, prowadząc swój bataljon. 

Po toaście na cześć pułkownika 
Landaua przemawiał zastępca Dowód 
cy Bataljonu — mjr. Roman Głaczyń 
ski wręczając odchodzącemu Dowód: 
cy tradycyjną papierośnicę od Korp. 
Oficerów, którym to upominkiem ofi 
cerowie saperzy żegnają odchodzących 

   
  

z 3 Bataljonu kolegów. 
Przemawiał dalej pułkownik Zyg- 

munt, Wenda, podnosząc wielki dar 
odchodzącego Dowódcy zadzierzgania 
węzłów braterstwa broni, które tak sil 
nie ujawniło się ostatniemi czasy mię- 
dzy ćwiczącemi oddziałami piechoty 
Legjonów, a saperami 3 Bataljonu. 

W/ imieniu oficerów rezerwy ser* 
decznemi słowami pożegnał odchodzą 
cego Dowódcę kapitan rezerwy Rost- 
worowski. 

Dostojną małżonkę pułkownika 
Landaua — Panią Zofję — pożegnał 
w imieniu oficerów bataljonu, wrę- 
czając Jej wiązankę róż — podporucz 
nik Bunikiewicz, 

Obecnym odpowiedział _ krótko 
wzruszony pułkownik Landau. Poże- 
gnał swój Bataljon po żołniersku, sło 
wami mocnemi i trwałemi, jak Jego 
praca w bataljonie, — pożegnał ży- 
czeniem dobrych dni i okrzykiem na 
cześć Pana Prezydenta i Marszałka 
Piłsudskiego. 

SĘ 

Żegnamy Cię, Pułkowniku. Żegna- 
my Cię takim jakim byłeś: Dowódcę, 
którego nikt się nie bał, ale którego 
wszyscy kochali. Tak, wziąłeś ze sobą 
to, eo jest tęsknotą Wielkich — zabra 
łeś nam naszą miłość do Ciebie i na- 
sze serca. W nich pozostaniesz, Puł- 
kowniku. 

Żegnamy Cię dobrem życzeniem 
jutra i podzięką za Twoją ku chwale 
Ojczyzny i Broni — pracę. 

Trzeci Bataljon Saperów Wileń- 
skich i pułkownik Landau — niech 

żyją! 
Por. Sap. 

` 0 

Spis mieszkaniowy, przemy- 
stowy i handiowy w Wilnie. 

Prace statystyczne na terenie m. 
Wilna prowadzone przez Centralne 
Biuro Statystyczne m. Wiilna posuwa- 
ją się w roku bieżącym w szybkiem 
tempie naprzód dzięki zatrudnieniu 
przy pracach nadzwyczajnych prócz 
stałych urzędników biura, bezrobot- 
nych pracowników umysłowych. Po- 
czynając od 1 sierpnia Centralne Biu 
ro Statystyczne przystępuje do prze” 
prowadzenia spisu budynków, pomie- 
szczeń, przedsiębiorstw i zajęć prze- 
mysłowych i handlowych. Spis obej: 
mie wszystkie budynki i pomieszcze- 
nia (lokale) znajdujące się na terenie 
m. Wilna i będzie trwał parę miesię- 
cy, obejmując kolejno wszystkie dziel 
nice miasta. Śródmieście zostanie spi 

  

Ostrzegamy! Niech Pani 
nie zaniedbuje Swej cery! 

Świeża cera jest symbolem młodo- 
ści. Jeśli Pani zależy na pięknej cer- 

ze i młodym wyglądzie, powinna 
Pani używać mydła Palmolive co- 
dziennie rano i wieczorem. 

                          

   

KRAJOWY 

MYDŁO PAL 

Ponieważ do wyrobu tego mydła 
użyte zostają słynne oleje kosme- 
tyczne z owoców oliwnych, palmi 
orzechów kokosowych, mieszane 
przez naszych fachowców według 
specjalnej recepty, stanowiącej na- 
szą ścisłą tajemnicę mydło to działa 
łagodnie i naturalnie, i zachowuje 
delikatność i miękkość skóry. Ob- 
fita, gęsta piana uwalnia pory od 
wszelkich niecsystości, nie wywo- 
łuje przytem najmniejszego podraż- 
nienia skóry, — nie można się więc 

dziwić, że mydło to cieszy się po- 
wszechnem uznaniem również jako 
mydło do kapieli. 

Piękne kobiety całego świata uży» 
wają codziennie regularnie mydła 
Palmolive, by zachować świeżą i 
delikatną cerę i jędrne, piękne ciało. 

    
Prosimy żądać stale prawdziwego    
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Dalsze szczegóły dramatu na Górze 
Trzykrzyskiej w Wilnie. 

We wczorajszym numerze „Kurje- 
ra* donosiliśmy już o krwawym dra- 
macie, jaki rozegrał się we czwartek 
nad ranem na Górze Trzykryskiej, 

Przeprowadzone dochodzenie poli- 
eyjne rzuciło promień światła na przy 
czyny tej ponurej tragedji. 

Jak się okazuje znajomość Janusz 
kiewiczowej z Balzukiem datowała się 
od 6 lat, Poznała go w towarzystwie. 
Młodzi ludzie nawzajem spodobali się 
sobie i zaczęli często spotykać. Zawią 
zał się romans. 

Po rozejściu się Januszkiewiezo- 
wej z mężem Balzuk zaczął ją nagłić 
aby przyśpieszyła rozwód i wyznaczy 
ła termin ich ślubu. Lecz Januszkiewi 
czowa wyraźnie z tem zwlekała. Mło- 
dzi mieli lato spędzić razem w Drus- 
kienikach. W tym celu Balzuk wyje- 
chał do Druskienik, gdzie oczekiwał 
jej przybycia. Januszkiewiczowa nie- 
przyjechała. Zniecierpliwiony oczeki- 

, waniem Balzuk przyjechał do Wilna 
celem ostatecznego wyjaśnienia obcho 
dzącej go kwestji. Do Wilna przyje' 
chał na początku bieżącego tygodnia. 
Z Januszkiewiczową spotykał się bar 
dzo często i tutaj miał się zdecydować 
ich dalszy los. W, środę spędzili razem 
wieczór w gabinecie restauracji „Eu- 
ropa-, gdzie zabawili do godziny 3 

nad ranem. Stąd w najlepszym humo- 
rze udali się na Górę Trzykszyską. 
Podczas spaceru Balzuk starał się ją 
nakłonić do tego czego trzy dni nie 
zdołał zrobić, a mianowicie miała ona 
oznaczyć termin ich ślubu. Podczas 
rozmowy, która przybrała niespodzie 
wanie charakter bardzo gwałtowny z 
ust Januszkiewiczowej padł wyraz, 
którym zakochany młodzieniec po- 
czuł się głęboko dotknięty i chwycił 
za rewolwer, Na widok rewolweru Ja- 
nuszkiewiczowa poczęła uciekać. Wó- 
wezas padł strzał, Uciekająca Janusz- 
kiewiczowa trafiona kulą ztyłu w ude | 
padła na ziemię. Balzuk przerażony 
swym czynem skierował lufę rewolwe 
ru ku sobie i naciśnięciem cyngła po- 
łożył kres swemu życiu. 

Tak przedstawiało się tło dramatu. 

* 8; 8. ё 

Wczoraj przybyli z Warszawy do 
Wilna rodzice tragicznie zmarłego 
Balzuka, którzy zwrócili się do odnoś 
nych władz z prośbą o wydanie zwłok 
syna. 

W czasie śledztwa policja znalazła 
listy, jakie pisywali do siebie Janusz- 
kiewiezowa i zmarły tragicznie Bal- 

.zuk, które dołączyła do aktów docho* 
dzenia, (e). 

Komuniści pod kluczem. 
W. czwartek wieczorem w Wilnie rozesz 

ła się pogłoska, że policja polityczna doko- 
nała w mieście całego szeregu aresztowań po 
lityeznych i że między innymi aresztowany 
został aplikant adwokacki Abram. Gordon. 

Pogłoski te odpowiadały rzeczywistości. 
Jak się dowiadujemy ze źródeł miaro- 

dajnych w dniu 28 b. m. z polecenia pro- 
kuratury okręgowej aresztowani zostali dwaj 
studenci U. S. B. Jan Kosiak i Saul Rejzin— 
syn znanego w Wilnie publicysty i filologa 
żydowskiego A. Rejzina oraz znany wśród 
palestry wileńskiej aplikant adwokacki Ab- 
ram Gordon, pochodzący z Białegostoku 
lecz od kiłku już lat mieszkający w Wilnie. 

Według wydanego w związku z temi are 
sztowaniami przez prokuraturę okręgową 
komunikatu wynika, że wszyscy trzej aresz- 
towani zostałi pod zarzutem należenia do 
partji komunistycznej Zachodniej Białorusi. 
Aresztowanych osadzono narazie w areszcie 

  

centralnym. W! dniu wczorajszym przesłano 
ich do dyspozycji władz sądowo-śledczych 
z polecenia których osadzono ieh w więzie- 
niu Łukiskiem. : 

W: związku z aresztowaniami przeprowa- 
dzono w mieście szereg rewizyj. Między ia- 
nemi przeprowadzono rewizję w pomiesz- 
czeniach redakcji, administracji oraz dru- 
karni wileńskiej gazety żydowskiej „Wilner 
Tos“. Ц 

Powyższe aresztowania oraz rewizje znaj- 
dują się w pewnym związku z prowadzoną 
Gstatnio agitacją z powodu t. zw. „dnia anty 
wojennego* obchodzonego jak zwykłe w dn. 
1 sierpnia. W| związku z dniem antywojen- 
nym wydana została również uiotka skon- 
fiskowana natychmiast po wyjściu jej z dru 
ku przez Starostwo Grodzkie. 

Bliższych szczegółów, ze względu na pro 
wadzone w dalszym ciągu dochodzenie nara 
zie ujawnić nie możemy. (e) 

Obrońca sądowy I obywatel ziemski 
prowadził potajemną gorzelnię. 

Sensacyjny proces został odroczony. 
Naskutek dłuższych obserwacyj połączone 

władze skarbowe i policyjne w dniu 13 stycz 
nia br. wkroczyły na teren folwarku „Alek 
sandrówki*, położonego w gm. małosolecz 
nickie i należącego do Wiitolda Zawistowskie 

go, obrońcy sądowego w Jaszunach i Dru 
skienikach. 

Przeprowadzona rewizja doprowadziła do 
ujawnienia w różnych punktach folwarku 
ukrytych przezornie części składowych apa- 
ratu gorzelniczego i potrzebnych przy produk 
cji spirytusu narzędzi i przyrządów. 

Całość ta stanowiła wzorową gorzelnię, 

      

Popierajcie Ligę Morska 

mm i Rzeczną!! 

= 

a Roam wiwa 
Kamera 

    

  

  

sone ostatnie zkolei, ze względu na 
trwający obecnie okres urlopowy i 
wakacyjny, a stąd nieobecność wielu 
mieszkańców śródmieścia. Celem spi 
su jest wyświetlenie szeregu cieka: 
wych zagadnień mieszkaniowych, ро- 
miniętych przy II Powszechnym Spi- 
sie Ludności, równocześnie zbadanie 
dokładne miejscowych stosunków go* 
spodarczych przez zebranie danych o 
istniejących na terenie miasta warszła 
tach pracy. Zamierzony spis więc 
prócz roli doraźnej jaką spełnia w sto 
sunku do bezrobotnych dając im cza- 
sowe zatrudnienie, być może spełni 
wobec nich o wiele donioślejszą rolę 
przez zebranie niezbędnych danych 
do walki z kryzysem i bezrobociem. 

przystosowaną do masowej produkcji spiry- 
tusu o wysokim gatunku. 

Śledztwo ustaliło, iż obrońca sądowy 
zamożny obywatel ziemski Witold Zawistow- 
ski, liczący lat 61 wraz ze swym synem Zyg 
muntem, lat 22 trudni się zawodowo w celach 
zarobkowych potajemną produkcją spirytusu 
przyczyniając skarbowi państwa duże straty 

Produkowany spirytus, za pośrednictwem 
zamieszkałego w sąsiedniem miasteczku W. 
Soleczniki, Mojżesza Lewina gorzelnicy spie- 
niężali okolicznej ludności. 

Całe urządzenie gorzelni zasekwestrowano, 
a obu Zawistowskich i Lewina pociągnięto do 
odpowiedzialności. : 

Nie przyznali się oni do winy i twierdzili. 
iż aparat znajduje się w ich posiadaniu jesz- 
cze z czasów okupacji bolszewickiej i nie był 

czynny. 
Sprawa ta budząca żywe zaciekawienie, 

znalazła się wczoraj na wokandzie V wydzia- 
łu karnego-skarbowego sądu okręgowego. 

Rozprawie przewodniczył wice-prezes p. 
Hauryłkiewicz przy udziale pp. sędziów Kry- 
czyńskiego i Bułhaka. 

Oskarżenie popierają podprokurator p. 
Heibert oraz radca prawny ministerstwa 5Каг 
bu adw. Wolski z Warszawy. 

Na ławie podsądnych zasiedli wszyscy trzej 
oskarżeni, sprowadzeni z aresztu na Łukisz- 
kach. Jako obrońcy wystąpili w imieniu 
Zawistowskich — mec. Jan Łuczywek, zaś z 
ramienia Lewina — mec. Mieczysław Engiel. 

Z pośród 30 świadków oskarżenia i 15 od- 
wodowych, kilku nie stawiło się. 

Na wniosek stron sąd wymierzył kary za 
nieusprawiedliwioną nieobecność, zaś samą 
sprawę odroczył do dnia 1 września br. 

Oskarżeni przeprowadzeni zostali ponow- 
nie do więzienia, gdzie oczekiwać będą na no 
wą rozprawę. 

Zasekwestrowaną fabrykę przewieziono do 
gmachu sądu, gdzie zmontowano ją i umiesz 
czono w podziemiach gmachu. 

W czasie rozprawy sąd zarządzi wizje lo- 
kalne. Ka-er. 
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Dziś: Julitty. 
| Sobota Jutro: Ignacego. 

30 Wschód słońca — g. 3 m. 27 

Lipiec || zachód |. —a. 7m.25 

Spostrzeżenia Zakłada Keteorstogi! В. & 8. 
w Wiimie z dnia 29/VII — 1832 roku. 

Ciłnienie średnie w milimetrazk: 760 

Tampezatura średnia -p 18° С. 

s najwyższe: -|- 219 C 

wajniżeza —- 16° С. 

i 
północno-zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: po południu deszcz. 

  

MIEJSKA. 

— Likwidacja kina miejskiego ko- 
sztować będzie 11.000 złotych. Jak się 
obecnie wyjaśniło koszty likwidacyj- 
ne kinematografu miejskiego pochło- 
ną sumę blisko 11.000 złotych. Sunię 
tę Magistrat zaliczył w poczet deficy- 
tu tego, niesławnej pamięci, przedsię 
biorstwa. 

Władze miejskie postanowiły za” 
prosić do Wilna wybitnego rzeczo- 
znawcę z zakresu elektrotechniki dla 
zaznajomienia się z gospodarką elekt- 
rowni miejskiej celem ewentualnej jej 
reorganizacji w kierunku podniesie- 
nia dochodowości przedsiębiorstwa. 
W związku z em już w najbliższych 
dniach Magistrat zamierza nawiązać 
kontakt z którymś z profesorów poli- 
techniki warszawskiej względnie 
Twowskiej. 

Zaznaczyć należy, że elektrownia 
miejska jest jednem z najbardziej do- 
chodowych przedsiębiorstw miejskich 
i za rok ubiegły przyniosła miastu 
zysk w wysokości 1.400.000 złotych. 

— Lustraeje sanitarne. Władze sanitarne 
przeprowadziły ostatnio lustrację w sezona 
wych przedsiębiorstwach handlowych jak: 
sodowiarnie, sklepy z napojami chłodzące 
mi i t. p. 

W; związku z antysanitarnym prowadze: 

niem zakładów sporządzono kilka protokó 
łów karnych. 

— Włądze nadzorcze mają głos. W: dniu 
wczórajszym Magistrat przesłał do Urzędu 
Wbjewódzkiego celem zatwierdzenia proto- 
kuł ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej. 

— Bezrobocie zmniejsza się. W. ciągu 
ubiegłego tygodnia bezrobocie na terenie 
miasta uległo dalszej zniżce. W porównan'u 
z tygodniem poprzednim bezrobocie zmniej 
szyło się o 38 osób. 

Obecnie Wiilno liczy 5237 bezrobotnych. 
Gros stanowią bezrobotni pracownicy umysło 
wi i niewykwalifikowani robotnicy fizycza'. 

— Elektryfikacja miasta. Na roboty elek- 
tryfikacyjne, w pierwszym zaś rzędzie na 
oświetlenie zaniedbanych pod tym wzgłę- 

dem dzielnic Magistrat preliminował w roku 
bieżącym 140.000 złotych. 

Z POCZTY. 
— Dyrekcja P. i T. w Wilnie komuni- 

kuje: Wprowadzony został ruch telefoniczny 
między Wilnem, Warszawą, Bielskiem, Byd- 

goszczą, Gdynią, Katowicami, Lwowem, Ło- 

dzią i Poznaniem a wyspami Bermudami 

(m. Hamilton, St. Georges, Tuckertown, 50- 

merst) j wyspami Hawajskiemi: Oahu (m. 
Honolulu), Kauai i Mauai. 

Opłata za trzyminutową rozmowę zwy- 
kłą między Polską a wyspami Bermudam: 
wynosi 217 fr. 50 e. i wyspami Hawajskie- 
mi — 262 fr. 50 c. lub 277 fr. 50 c. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— 15-letnia rocznica powstania I 

Korpusu W. P. na Wschodzie. Zarząd 

Okręgu Wileńskiego Związku Uczest 

ników b. I Korpusu Wojsk Polskich 

na Wschodzie, niniejszem podaje do 

wiadomości, że obchód 15-letn- roczni 

cy powstania I Kurpusu Wojsk Pols' 

kich na Wschodzie został ograniczo- 

ny do złożenia hołdu poległym i zmar 

łym towarzyszom broni przez odpra- 

wienie Mszy Żałobnej w sobotę, dnia 

6 sierpnia rb. o godz. 6 min. 30 w ko- 

WIRGIL MARKHAM. 

ściele garnizonowym p. w. Šw. Igna- 
cego. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— Szewey zamierzają wytoczyć kilkaset 
procesów hurtownikom © wyregulowanie 
zerwanych stawek. Jak się dowiadujemy, 
szewcy zamierzają wytoczyć kilkaset proce 
sów właścicielom dów sze ich (hur 
townikom) o wyrównanie stawek robotai- 
czych według obowiązującej umowy zbio 
rowej, zawartej w 1930 roku. 

Ostateczna decyzja w tej sprawie zapad 
ajprawdopodobniej na jednem z najbłiż 

szych zebrań Związku szewców. 
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RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Słuchacze Państwowe- 

ko Kursu Wakacyjnego Fizyko—Chemiczne 
go w Wiilnie składają tą drogą podziękowa- 
nie Władzom Szkolnym oraz p. p. Prelegen 
tom w osobach p. A. Dmochowskiego i p. 
Stępińskiego za zorganizowanie tak cennege 
Kursu pod względem metodycznym i prak- 
tycznym. 

Jednocześnie proszą, by władze szkolne 
zorganizowały podobny Wiyższy Kurs Nauczy 
cielski pod tak świetnem kierownictwem Dy- 
rektora Szkolnej Pracowni Przyrodniczej w 
Wiilnie p. A. Dmochowskiego. Zamiast pożeg 
nalnej herbatki składają na rzecz Centralnej 
Pracowni Przyrodniczej 48 zł. 

TEATR ! MUZYKA 
W WILNIE. 

— „Pod zarządem przymusowym* w T. 
atrze Letnim. Dziś, w sobotę dnia 30 b. m. 
pierwszorzędna komedja Arnolda i Bacha 
„Pod zarządėm przymusowym. Wi świetnej 
tej komedji wystąpi nasz miły gość b. dyr. 
Teatru Lwowskiego p. Ludwik Czarnowski, 
który swą mistrzowską grą i reżyserją pro 
wadzi tę wesołą komedję ku szczytowi hu- 
moru i dowcipu. Doskonale dobrany zespół 
z uroczymi artystkami Grelichowską, Kamiń 
ską, Marecką, Szurszewską, Zastrzeżyńską 1 
Zelwerowiczówną daje maksimum wdzięku i 
radości życia. 

Jutro w niedzielę dnia 31 lipca o godz. 
8 min. 15 „Pod zarządem przymusowym”. 

— Dzisiejsza premjera „AZEFA“ w Lutni 
Dziś w sobotę dnia 31 lipca o godz. 8 min. 
15 premjera głośnej sztuki A, Tołstoja i P. 
Szczegolewa p. t. „AZEF“. Ciekawy temat 
sztuki, skupiający się przez caly czas okolo 
niezwykłej fascynującej osoby Azefa, oraz 
jego prowokatorskiej działalności na terenie 
Rosji, która w dużej mierze przyczyniła się 
do wielkiej Rewolucji — zainteresuje nieza 
wodnie każdego widza, Dwoistość duszy Aze 
fa utrudnia sąd nad tym niepojętym człowie 
kiem, który szamota się pomiędzy naraża- 
niem dla ludzkości a służbą dla znienawidzo 
nego tyraństwa. Dziś żyjemy w epoce kontro 
li pojęć — więc i etykę Azefa staramy się 
nie sądzić —lecz zrozumieć! Kapitalna kre 
acja Józefa Wiinawera otwiera przed widzem 
te niewyrażalne stany, te dwoiste porywy i 
emocje Azefa. Obok p. Wiinawera atrakcją 
wieczoru jest pierwszy występ p. Jana Bonc 
ckiego, jednego z czołowych artystów współ 
czesnego pokolenia (grać będzie historyczną 
postać Burcewa). Pozatem w przedstawieniu 
biorą udział pp. Ładosiówna, Jaśkiewicz, Wa 
silewski, Dejunowicz, Wyrzykowski, Brusi 
kiewicz, Zastrzeżyński, Bielecki, Skolimowski 
Loedl, Czapliński, Moranowicz, Dobrowolski, 
Puchniewski i inni. 

— Jutro w niedzielę dnia 31 lipca 'o godz. 
8 min. 15 — poraz drugi „Azef”. 

— „Florette i Patapon* w Teatrze Letnita 
W] niedzielę dnia 31 lipca o godz. 4 p. p. 
arcywesoła farsa p. t. „Florette i Patapon“, 
która po raz pierwszy i zarazem ostatni uka 
że się jako popołudniówka. 

Ceny miejsc popołudniowe. 

" WYPĄDKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

WYPADEK PZY ROZBIERANIU STAREGO 
MURU. 

Wi dniu 23 b. m. Marszałek Wiktor lat 18, 
uczeń Szkoły Rzemieślniczej, zam. przy ul. 
Kopanica 5, rozbierając stary mur w podwó 
ru tej szkoły, wskutek obalenia się muru 
został nim przygnieciony, skutkiem czego 
doznał lekkich obrażeń ciała. Lekarz pog0- 
towia odwiózł Marszałka do szpitala Żydow 
skiego w stanie niezagrażającym życiu. 

OFIARY 
Ofiara od słuchaczów kursu wakacyjnego 

fizyko—chemicznego dla Szkolnej Pracowni 
Przyrodniczej w Wilnie na ręce p. Aleksana 
ra Dmochowskiego dyrektora tej pracowni 
zamiast pożegnalnej herbatki 48 zł. 
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DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Po pewnym czasie zorjentowałem 

się, że zwierzyna prowadzi mnie w ja- 

kieś ciekawe miejsce. Byłem na to 

przygotowany: Przypomniałem sobie, 

jak to raz pewien opryszek obrabował 

trudno dostępny klub w ten sposób, 

że udał wobec kelnerów gościa, a wo” 

bec gości kelnera. Ja mogłem chwycić 

się podobnej sztuczki a w ostatecz- 

nym razie udać pijanego. Chodziło 

przedewszystkiem o to, żeby dostać 

się do środka — reszta musiała się zro 

bić sama, zależnie od okoliczności. 

Poto m Aldrich płacił, żebym ryzyko- 

wał. 

Taksówka Dockety'ego zatrzyma- 

ła się przed szarym, kamiennym do- 

mem z ciemnemi oknami. Wysiadłem 

i ja, zapłaciłem szoferowi i stanąłem 

koło tamtych, tak jakbym należał do 

towarzystwa, w oczekiwaniu na otwar 

cie drzwi. Nie zwrócili na mnie naj- 

mniejszej uwagi. Ktoś wyjrzał przez 

szybkę, poczem drzwi uchyliły się dy- 

skretnie i wpuściły nas do środka. 

W hallu panował półmrok. Atle- 

tycznie zbudowany drab o tępej twa” 

rzy, który nam otworzył, rzekł: 

— Pytał dzisiaj o ciebie, Tomie. 

— Dobra — odrzucił Dockety. — 

Pójdziemy na górę — dodał nerwowo: 

— Dobra — powtórzył portjer. 

Para ruszyła razem na górę po wą 
skich schodach, a ja za nią. Czułem 
na plecach pytający wzrok portjera, 
ale nie okazałem zaniepokojenia. Za” 
pewne pomyślał, że należałem do kom 
panji, podczas, gdy oni wyobrażali 
sobie, że mi się śpieszy i że chcę ich 
wyminąć, bo deptałem im po piętach, 
potrącając umyślnie, to jedno, to dru- 

gie. 

— Zostawiliśmy za sobą pierwszą 
kondygację i szliśmy dalej. Z za wszy 
skich drzwi dolatywały głosy i brzęk, 
który przypomniał mi Monte Carlo. 
Któreś drzwi były uchylone i zoba” 
czyłem przelotnie długi stół, a przy 
nim eleganckie towarzystwo. 

Przypomniałem sobie, że ód ulicy 
nie świeciło się w żadnem oknie. 

Zatrzymaliśmy się wreszcie na sa- 
mej górze przed drzwiami, za które- 
mi panowała wrzawa i śmiechy. Doc- 
ketty i jego donna spoglądali na sie- 
bie pytająco. On okazywał wyraźny 
strach, Chcąc przyśpieszyć bieg rzeczy 
wyciągnąłem rękę i zapukałem. 

Odpowiedziały krzyki, które uzna 
łem za zapraszające. Otworzyłem 
drzwi i popychając tamtych przed so- 
bą, wszedłem. 

Sala była oświetlona jedną tylko 
żarówką, osłoniętą stożkowatym klo- 

BOUCR.J CEFR 

RADJO 
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: Polscy 
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. 
Kom. 22,05: Koncert Chopinowski. 
Wiad. sport. 22,50: Muz. tan. 

NIEDZIELA, 31 lipca 1932 roku. 

10,00: Muzyka religijna. 10,30: Odczyt mi- 
syjny. 10,45. Dalszy ciąg muzyki religijnej. 
11,00: Transmisja z Gdyni uroczystości święta 
morza. 12,55: Komunikat meteorologiczny. 
13,00: „Co to są choroby zawodowe* — od- 
czyt. 13,15: Koncert. 14,00: Dalszy ciąg tran- 
smisji z Gdyni. 14,30: „Nawożenie ozomin* — 

odczyt. 14,50: Koncert. 15,05: „„Jak doprowa- 
dzić do kultury zapuszczone grunty“ — od- 
czyt. 15,25: Koncert. 15,40: Audycja dla dzie- 
ci. 16,05: Audycja popularna: I Recital skrzyp 
cowy w wykonaniu Hans Francosa, Копсег!- 
mistrza wiedeńskiej opery. Przy fort. T. Sze- 
ligowski. II. „Kolejowy teatr objazdowy* — 
pog. wygłosi Z. Śmiałowski. III. Ludowe tań- 
ce polskie i piosenki. 17,00: Koncert. 18,00: 
„Biecz, zapomniana ojczyzna Łemków 
odczyt. 18,20: Koncert. 19,15: „Trzy kościoły 
św. Anny w Wilnie* — odczyt. 19,30: Prog- 
ram na poniedziałek. 19,35: Skrzynka techni- 
czna. 19,50: Rozmaitości. 20,00: Koncert. 
21,50: Wiadomości sportowe z prowincji. 
21,56: Wileński komunikat sportowy. 21,58: 
Wiadomości sportowe. 22,00: Muzyka tanecz- 
na. 22,40: Komunikaty. 22,50: Muzyka tanecz- 
na. 

W 

        

NOWINKI RADJOWE. 
O DZIECIACH DLA DZIECI. 

Dzisiejsza audycja dla dzieci, którą Wił 
no transmituje na wszystkie stacje skladač 
się będzie z dwóch części: w pierwszej popu 
larny speaker radjostacji wileńskiej p. Anto 
ni Bohdziewicz, przebywający od roku w Pa 
ryżu wygłosi pogawędkę p. t. „Jak poznałem 
w Paryżu dzieci robotników polskich?*, w 
drugiej zaś usłyszą młodzi radjosluchacze 
wzruszającą historję tresowanej kózki p. t. 
Śnieżynka” — Opowiadanie to napisała p. 
Fofja Zarnowicka według d'Urgela. 

MAHOMETANIE POLSCY. 

O godz. 18 dr. Walerjan Charkiewicz wyg 
łosi odczyt. p. t. „Polacy wyznawcy Maho 
meta“, w którym omówi genezę i rolę histo 
ryczną licznych rodów szlacheckich, wywo 
dzących się przeważnie od Tatarów. Rody te 
po dziś dzień acz zupełnie spolonizowane, 
zachowują tradycje Islamizmu. 

DLA WYGODY RADJOSŁUCHACZY. 

Wszyscy radjosłuchacze, zamieszkujący 
w Wiilnie którzy odczuwają jakieś niedokład 
ności w odbiorze audycyj radjowych na apa 
raty kryształkowe powinni bezzwłocznie na 
pisać o tem do Dyrekcji Polskiego Radja 
w Wflnie (ulica Witoldowa) skąd wysłane zo 
stanie Pogotowie Radjowe w celu dokona- 
nia bezpłatnej naprawy. Wiezwanie Pogoto- 
wia winno zawierać dokładny adres abonen 
ta oraz numer rejestru. 

SPORT 
Z Wilna. 

MECZE O MISTRZOSTWO KLASY A. 

Dziś odbędzie się kolejny mecz o mistro- 

stwó piłkarskie Wilna Do boju stają Makabi 

i ŻAKS. Zdecydowanym faworytem jest Ma- 

kabi. Niespodzianki jednak nie są wykluczo- 

ne. 

W niedzielę rozegrają mecz dwie drużyny 

wojskowe. 1 p. p. Leg. contra 6 pułk. piecho- 

ty Leg. Spotkanie to musi dostarczyć mistrzo- 

wskiej drużynie Wilna dwa dalsze punkty. 

Zakładanie ogrodów poka- 
zowych w gospodarstwach 

wiejskich. 
Dowiadujemy się, że obecnie prze 

prowadzana jest akcja zakładania sa- 
dów i ogrodów pokazowych w gospo- 
darstwach włościańskich, 

Akcję tę prowadzi przez swoich 
agronomów Wil. T-wo Kółek Rolni- 
czych. 

Dotychczas rozdano wśród lud- 
ności wiejskiej około 10.000 drzew 
owocowych. 

szem, który ogniskował światło na sto. 
le zastawionym szklankami i butel- 
kami, Zobaczyłem szereg twarzy, je” 
dne w cieniu za kręgiem światła, in- 
ne w świetle, ale za osłoną dymu. Gło 
sy i śmiechy ucichły momentalnie i 
wszystkie oczy skierowały się na nas. 

Para, z którą przyszedłem wysu- 
nęła się na krąg światła. Ja zostałem 
w cieniu koło drzwi. 

Z szeregu twarzy jedna przykuła 
tylko moją uwagę. Resztka stanowiła 
tło. Zapamiętałem coprawda kilka: je 
dną podobną do ogromnej ostrygi z 
oczami i ustami; inną zżartą choro- 
bą, inną ze złamanym nosem i jesz- 
cze inną, dziewczęcą, niezwykle bla- 
dą, niemożliwie wychudzoną, z wą” 
skiemi, krwisto czerwonemi ustami i 
mądremi oczami. Ale zahipnotyzowa- 
ła mnie tylko jedna roześmiana, mło- 
dzieńcza twarz ze wspaniałą, bujną. 
wtył zaczesaną blond czupryną. 
Właściciel jej siedział za stołem we 
wdzięcznie niedbałej pozie, ale zoba” 
czywszy nas, zesztywniał i zapytał, 
zwracając się wyraźnie do mnie: 

— A wy tu czego? 

Dockety i dziewczyna odwrócili 
się i spojrzeli na mnie z nagłem zacie- 
kawieniem. Stałem w cieniu i nie po- 
znali mnie. 

— Nie wiem, co to za jeden — 
rzekł Dockety, 

— Was nie pytam — odparł mło- 
dy człowiek. Podniosła się wrzawa, 
lecz uciszył ją ostrym gestem i prze- 
chyliwszy się przez stół, wpił we mnie 
baczne spojrzenie, 

Wysunąłem się na krąg światła i 

IL E NSS Ka 172 (2414). 

Echa ošwiadczenia gen. Schleichera. 
BERLIN. 29.7. (Pat) Według 

doniesień prasy, ambasador francuski 
w Berlinie Francois Poncet podjął 
demarche u ministra spraw zagranicz 
nych Rzeszy Neuratha. W czasie od- 
kytje rozmowy ambasador francuski 
wyrazić miał zdziwienie z powodu o- 
statecznego oświadczenia gen. Schlei- 
chera. 

W berlińskich kołach dyplomatycz 
nych wskazują — jak zaznacza .,12- 
Uhr Blatt' — na rozbieżności, jak 
się zarysowały między oświadczenia- 
ml, dotyczącemi stosunków fracusko- 
niemieckich, zawartemi w ostatnin: 
wywiadzie kanclerza Papena, a wyni 
rzeniami gen. Schleichera, Dzennik 
zauważa dalej, iż większość członków 
gabinetu Rzeszy podzielać ma opinję, 
iż ostre ataki gen. Schleichera przeci- 
wko Francji nie dadzą się pogodzić 
ze stanowiskiem, jakie zajmują w tyra 
względzie kanclerz von Papen i mini 
ster spraw zagranicznych von Neu- 
rath. 

W kołach ministerstwa Reichswe- 
hry czynione są wobec tego starania, 
aby osłabić wrażenie, jakie wywołały 
wywody gen. Schleichera, przyczem 
zaznacza się, iż stanowią one tylko po 
wtórzenie oświadczenia, złożonego 
przez delegata Niemiec Nadolnego w 
Genewie. Nadolny — jak utrzymują 
w kołach dyplomatycznych — miał 

    

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

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dźwiękowe Kino | 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

2) Pikantna, po- 
| wabna, wiosniana 

Dziś sensac. podwójny program! 1) Krół seneacyj, ulub. publiczn. HOOT GIBSON i urocza Kathryn Crawford 

W szalonem tempie Dźwięk. teatr świetlny | 

PAN 
zl. Wielka 42, tel. 5-28 | rekordowem 

powodzeniu 

  

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

1. S. MILL. 

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

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

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

Każdy czytelnik otrzymuje, jako prem]jum, 
ładnie oprawioną książkę. 

  

Plac do sprzedania : 
w całości lub działka mi. 

P. Kuleszo, od godz. 5—6 pe poł. 

  

ROWERY 
poleca 
firma 

Wilno, Wielka 21, tel. 12-83. 
„UNIWERSAL: 

Duży wybór PŁYT i PATEFONÓW. 
Reperacje wykonuje się we własn. pracowniach ; 

  

  

zobaczyłem, że na jego twarzy odbiło 
się zdziwienie. 

— (oś pan za jeden? — zapytał. 
— Terry Fultz z Milwaukee. Pro- 

szę — rzekłem, wyjmując z kieszeni 
marynarki bilet wizytowy i rzucając 
go na stół. Skorzystałem z tego, że 
drzwi były otwarte, panie Sabati, i 
wszedłem, żeby z panem pogadać. 
Sabati był znany z sferach kryminal- 
nych, wśród których jego imię budzi- 
ło grozę. 

Ponieważ rozpiąłem płaszcz, zoba- 
czył moją piżamę. I inni to zauważyli 
i podniósł się chór komentarzy. Pa- 
trzyłem uważnie na młodzieńca. W 
oczach zaświeciły mu iskierki. 

— Hi? Musieli tam kolegę dobrze 
potraktować w Milwaukee. 

VII. 

RAFFY GUCK. 

Drwiące iskierki w oczach Saba- 
tiego zgasły: Nawiasem mówiąc były 
to piękne oczy, szare, pełne blasku. 
Wskazał głową poza siebie i rzekł: 

— Tam. 
Zobaczyłem za osłoną prostokąt 

drzwi i skierowałem się ku nim przez 
szpaler rozstępujących się ludzi. W 
pokoju zapanowała głęboka cisza. 
Zrozumiałem, że mogły to być ostat 
nie chwile mego życa, lecz nie poża- 
łowałem swej lekkomyślności. Pomi- 
mo, że trwoga rozsadzała mi piersi, 
czułem się dziwnie lekko i radośnie. 

Pchnąłem drzwi i znalazłem się w 
ciemnościach. Zahawałem się, ale mo- 
cna ręka dała mi kułaka między ło- 
patki, tak że przyśpieszyłem kroku. 

Czułem, że stąpam po grubym dywa: 

Najbardziej atrakc. program! 
rosyjski film artystyczny 

w swym najnowszym 100% dźwięk 
dremacie salonowo - sensacyjnym 
2) Mistrz humoru REGINĄLD DENNY w swej saga krescji, 

Zwarįowana noC 

w śródmieś- 
ciu nad Wilją 

*o powierzchni 3400 m.? na dogodnych warunkach, 
Informacje: Mshometańska 3, 

      

sprzeciwiać się tego rodzaju interpre 
towaniu jego deklaracji. 

Co się tyczy twierdzenia kancie- 
rza von Papena, iż zaproponował Her 
riotowi. aby pomiędzy przedstawicie- 
lami niemieckiego i francuskiego szt: 
bów generalnych odbywały się od e 
su do czasu konferencje, w kołach dy 
plomatycznych zaznaczają, że propo- 
zycje kanclerza szły jeszcze dalej, a 
mianowicie w kierunku pomysłów 
propozycyj Rochberga w sprawie т 
miecko-francuskiego sojuszu wojs 
wego. 

BERLINŁ 29.7. (Pat) — Ze strony 
miarodajnej potwierdzają dzis donie 
sienie o demarche rządu francuskiego 
w sprawie mowy radjowej gen. Schlei 
chera. Ambasador von. Hoesch złożył 
już rządowi Rzeszy sprawozdanie © 
odbytej w tej sprawie rozmowie z pre 
mjerem Herriotem. Demarche amba- 
sadora francuskiego Francois-Ponceta 
u ministra spraw zagranicznych Neu- 
ratha przypisują własnej iniejatywie 
ambasadora francuskiego w Berlinie, 
któremu zakomunikowano, że cały ga 
binet stoi po stronie gen. Schleichera. 

LONDYN. 29.7. (Pat) — Według 
nadeszłych tu doniesień, w związku 
z mową ministra Reichswehry Schlei 
chera, wygłoszoną przez radjo 26 lip 
ca, ze strony Francji miano dać wyraz 
stanowczemu poglądowi rządu francu 

      

  

  

О     

Początek o godz. 4, 6. 8 i 

Dziś podwójny progrem! 1) Najwietniejsza para kochanków 
Lil Dagower i Hans Stuwe wzruszą w drem. salonowo-erot. 

Lili Dz mita «- Awanturnica 
żu, na pokładzie okrętu transatlant. i aeroplanie linji Paryż— Londyn. 

miech do łez! Z 
wyższene: cd $ 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 tel. 567. 
od godz. 8—1 i 4—68. 

Dr. J. Bernsztein 

róg 

  

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
Z.W.P 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

akórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, 

niedziela 9—1. 
W. Z. P. 29. 

DR. MED. 

Benedykt Schermann 

    

na lew 
ul. 

przeprowadził się na Jag 
ul. Wileńską 11 

Przyjmuje od g. 4—6 pp. 
w chorobach płuc Do 
  

Akuszerka 

Marie Iakneroė 
przyjmuje od 9 do 7 wieez 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
w. Z. P. Nr. 69. 8524 

LETNISKO 
blisko Wilna, las, rzeka, 

miejscowość zdrowa. 
Jagiellońska 9, m. 13 

nością 
parter, 

   

   

  

   

    

    nac! 

nie. Drzwi zamknęły się i sala zaszu 
miała stłumioną wrzawą. 

Trzasnął wyłącznik i z sufitu spły 
nęła fala różowego światła. Rozejrza- 
łem: się naokoło. Byłem w luksusowej 
sypialni, umeblowanej meblami. Toa: 
leta miała blat z kości słoniowej, nad 
łóżkiem roztaczał się strojny balda- 

chim. 
Sabati, piękny w aureoli jasnych 

włosów, stał pod drzwiami i patrzył 
na mnie wcale nie przyjaźnie. Był w 
eleganckim garniturze bronzowym. 2 
jasno czerwonym krawatem. W buto 
nierce miał świeżą różyczkę. Wyglą- 
dał jak amant teatralny. Odpowiedzia 
łem na jego wzrok mocneim spojrze- 

niem. 
— Terry Fulz, hm? — rzekł spo: 

glądając na wizytówkę. — Co ja o pa 
nu słyszałem ? ) ` 

Mówił charakterystycznym, zlek- 
ka urywanym głosem. 

— Mógł się pan dowiedzict, že je- 
stem w mieście, panie Sabati — od- 
powiedziałem grzecznie, — Zanim 
przybyłem tutaj, ukrywałem się w 
Jersey. 

— Skąd mnie pan zna? — zapytał 
z takim samym błyskiem oczu, jak po 
przednio w sali. 

— Trudno pana nie znać. Fama 
ma sto języków. Każdyby pana po- 

znał — wskazałem oczami różyczkę 

w butonierce. — Róże pana są sław- 

ne. 
— Ach, tak — rzekł tonem dy- 

skretnego zadowolenia, nie przesta* 

jąc jednak mieć się na baczności. — 
Pan mnie zna, ale co ja wiem o panu? 
To mi nie nie mówi. — Zgniótł w wy- 

    

  

skiego, że mowy takie, jaką wygłosił 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ma ul. Garbarską | m. Ić 

tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry. 

  

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 

W. Z. Nr. 3093 

Poszukuję 
2 pokoje z kuchnią 
pożądane w śródmieściu 
Zgłoszenia do Administr. 

„Kurjera Wiłeńskiego* — 

  

  

Duży POKÓJ z przedpo- 
kojem, telefonem, używal- 

Wileńska !1, m. 14 
  

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

gen. Schleicher, muszą przyczynić się 
do utrudnienia stabilizacji stosunków 
między Francją a Niemcami. Oświad 
czenie Franeji wywołało w Foreign 
Office pewnego rodzaju konsternację, 
w Londynie bowiem nie zdano sobie 
sprawy z prowokacyjnego charakte- 
ru przemówienia ministra Schleiche- 
ra, czego dowodem był wczorajszy ac 
tykuł „Timesa*, komentujący tę mo- 
wę z wyraźną życzliwością. 

—o0— 

  

: ns TT 

papieru. 

(Pat) w 

a cen papie- 

Obniżenie cen 

WARSZAWA. 29.7. 
związku z akeją obr 
ru przemysł papierniczy na konferen 
cji odbytej w dniu 29 bm. u p. dyre- 
ktora Kandla, zobowiązał się do obni- 
żenia cen papieru w stosunku do ro- 
ku 1928 o 20—30 proc... w stosunku 
do roku 1931 — o 10—18 proc. Nieza 
leżnie od tej zniżki będą stosowane ra 
katy od 5—15 proc 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
DEWVZY: Nowy York kabel 8,928—8,945 

— 8,908. Paryż 34,9 34,84. Szwajca- 
rja 173,70—174,18—17 Berlin 211,95. 
Tendencja słabsza. 

PAPIERY PROCENTOWIE: 3 proc. poż. 
bud. 35,5 . 4 proc. inwest. 97—9 Ц 
5 proc. konwers. 36. 6 proc. dolar. 47,90-— 
48,5. 7 proc. stabil. 49—50-49,25. 8 proc 

   

  

  

    

  

   

    

   
     

  

  

budowli. ВСК 93. Tendencja mocniejsza. 

AKCJE: Bank Polski 71. 

    

W TAJDZE SYBIRU (Kajdany) 
Wzruszająca opowieść miłosna w wykonaniu najwybitniejszych srtystystów. | 

2) Wznowienie wielkiego przeboju polskiego w-g genjalnego dzieła St. Žeromskiego — WIATR OD MORZA 
W rolach głównych: Marja Malicka, Adam Brodzisz, Eugenjusz Bodo, Kazimierz Junosza-Stępowski. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 10:20. w dnie świąteczne o godz. Ż-ej. 

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

Ceny od 25 gr. Początek o godz. Ż-ej 

Scinaj. krew w żyłach tricki 
karkołomne. Śpiew! Humor! 

świetnej komedji dźwięk. o wszechšwiatowem 
dumiewająca kapitelna gral CENY nie pod- 
8 gr. Początek o godz. 2, 4, 6, Bi 10'15 

B. nauczyciel $imnaz. 
udziela lekcyj 
i korepetycyj ze wszyst- 
kich przedmiotów w za- 
kresie ośmiu klas gimnaz- 

fizy 

Mickiewicza 

Specjalność: polski 
ka, matematyka. £     

  

+ W. Z. P. 48. 8323 | zgłószenia do Administr.. 

gosów t „Kurjera Wileńskiego” 

Mickiewicza 28, m. 5 Akuszerka 
Grupa studentów 

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

na politechnikę 

Mickiewicza 19—31. 

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

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

Poszukuję pracy 
maszynistki 

względnie kasjerki, 
kaucję mogę złożyć. 

Oferty proszę kierować 
do Adm. „Kurjera Wil.“ 

Z ub książ. wojsk. 
g a Nr. ew. 162, 

wydaną przez P. K. U. 
Nowogródek na im. Asa- 
na Aleksandrowicza — 

unieważnia się. — 9 

o Gedeminowską 
Grodzka 27. 

  

iellońska 3—1 

wynajęcia   

poczekalni; front, 
oddzielne wejście. 

wynajęcia 

  

  h urzędowych. 

smukłych paleach mój fałszywy bilet. 
Może pan zebrać o mnie infor- 

macje — rzekłem gniewnie. — Nie 
jest pan obowiązany mi wierzyć. 

Nie spuszczał ze mnie oczu. 
— Jak się pan tu dostał? 

— Poczekałem przed drzwiami i 
wszedłem z towarzystwem, które za- 
dzwoniło — skłamałem. Ale, Pański 
odźwierny jest tuman. Nie powinien 
go pan trzymać, 

— A kto nie tuman? Czekał paz 
tak z gołą szyją?” — Pokazał drwiąco 
moją piżamę. 

— Ach? To? Dopiero co wstałem ź 
łóżka. Śpieszyło mi się. 

Pomyślał chwilę i zapytał z wark“ 
nięciem. 

— Ma pan do mnie interes? Dla- 
czego nie zgłosił się pan wcześniej? 

— Nie wiedziałem, gdzie pana szu 

kać. 
— Czy pan nigdy przedtem nie był 

w Nowym Jorku? 
— Nigdy tu nie mieszkałem. 
— Pan z Milwaukee? — zabrzmia- 

ło pytanie podszyte groźbą. 

— Tak, mniej więcej — odparłem 
z pewnym wysiłkiem, czując, że wy” 
biła godzina próby. 

— Znasz pan Bulla McCoy'a i — 
Długiego Toma Gillinana? 

Słyszałem o nich, byli to 
przemytnicy alkoholu. 

— Znam, ale nie osobiście. Praco 
wałem w innej branży. 

— 0? W jakiej to? 

— .„Odpowiedziałem 
oczami. 

  

znani 

gestem |! 

(D. G. N.) 

1 

|   

/ /   
1 
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Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Znicz”,..] 
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Wilno, ul. Ś-to Jańska 1. tel. 3-40. 
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Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


