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Pewnego dnia... 
Niemcy zapowiadają action directe 

w Sprawie 
W konferencji rozbrojeniowej de- 

legacja polska wzięła udział żywy, 
pracowała szczerze, wykazując ważną 
iniejatywę własną w dziedzinie projek 
tów, zmierzających do osiągnięcia 
rozbrojenia moralnego. 

Delegacja polska głosowała wraz 
Z przedstawicielami 40 innych państw 
z Anglją, Francją i Ameryką na czele 
za rezolucją końcową, zamykającą 

obecne stadjum Konferencji Rozbro- 
jeniowej, pomimo, że gen. Burhardt 
Bukacki wyłuszczył, w imieniu dele- 
gacji polskiej, zastrzeżenia co do tej 

rezolucji, 1 
„Niemniej jednak — stwierdził to 

gen. Burhardt-Bukacki w wywiadzie, 
udzielonym przedstawicielowi „Iskry“ 
"_ Uważamy rezolucję tę za dobrą 
Podstawę do dalszej działalności Kon 

„ferencji, albowiem zastrzeżenia nasze 
bynajmniej nie mają opozycyjnego 
charakteru, lecz czynione są w myśl 
współpracy z delegacjami, dążącemi, 
jak i my, do takiego rozwiązania za- 

„= gadnienia rozbrojenia, któreby istot- 
nie odpowiadało wzmocnieniu obec- 
nego stanu bezpieczeństwa. 

Polska i delegacje 40 innych 
Państw dążą tedy do takiego ograni- 
czenia zbrojeń, któreby nietylko nie 
naruszało obecnego stanu bezpieczeń- 
stwa, ale go wzmacniało. 

Inaczej Niemcy. 

Wysunęły one tezę „równości 
zbrojen, Znaczy to w praktyce: niech 
się inne państwa rozbrajają. My chce 

A Podnieść zarówno ilość, jak i ja- 
kość naszego uzbojenia. 

Wysunięta przez Niemcy teza „r6- 
wności zbrojeń nie znalazła żadnego 
Poparcia, ani uznania wśród delega- 
cyj państw innych. . Nawet delegacje 
Bulgarji, Austrji, Węgier, skądinąd 
sekundujące Niemcom na terenie mię 
dzynarodowym, tym razem je opuści- 

s ły. 

We „wspanialem odosobnieniu* 
głosując przeciwko rezolucji, ambasa 
dor Nadolny miał obok siebie tylko 
Litwinowa. Sojusznik z Rapallo, z in- 
nych względów głosował również prze 
ciwko, rezolucji, jako za mało rady- 
kalnej. 

Znalazłszy się w tak „wspaniałem 
odosobnieniu, Niemcy nie straciły 
pewnej siebie miny. Niektóre organy 

Prasy niemieckiej, ze względu na sto 
sunki wewnętrzne, czynią von Pape- 
nowi niejąkie zarzuty, że pozwolił się 
„Wymanewrowaė“ na pozycję zupełne 

80 niemal osamotnienia. Zarzutom 
tym towarzyszą jednak wyraźne groź 
by pod adresem Europy. O Genewie, 
o konferencji rozbrojeniowej mówi 
Prasa niemiecka lekceważąco. Nato- 
miast wskazuje na „niemiecką chęć 

„ CZynu i poczucia obowiązku co do na 
tychmiastowego zapewnienia niemiec 
kiemu narodowi tego minimum obro 
ny i bezpieczeństwa, do których po- 
siada on pelne prawo od wielu lai“ 
(„Deutsche Tageszeitung“). 

Jeszcze wyraźniej mówi „Der Tag“ 
(Nr. 174): 03856 wiemiecka polityka 
zagraniczna nie wyciągnęła narazie 
konsekwencyj w postaci opuszczenia 
konferencji, to wolno przecież wie- 
rzyć obecnemu rządowi Rzeszy, który 
JR tak zdecydowany w swych posu- 
nięciach, iż poweźmie on we właści- 
wym cząsie te rozstrzygnięcie, będą 
ce tylko kwestją czasu... Najwažniej- 
szą nauką z Genewy, której nie wolno 
Ram zapominać, jest, iż t. zw. konfe- 
rencją Rozbrojeniowa nigdy nie skon 
Struuje ró N wnouprawnienia Niemiec. Т Ar6d niemiceki bedzie proklamował 

AS LTA TASTE EROR ROE ЙС 

———— Następny numer „Kuriera Wileńskiego" kosztuje tylko 15 groszy. 

uzbrojenia. 
pewnego dnia to równouprawnienie 
na mocy własnej decyzji. 

"Tak więc, Europa dowie się pewne 
go dnia, że Niemcy na mocy własnej 
decyzji tworzą miljonową armję z za 
ciągu rekruckiego, zaopatrzoną w od 
powiednią ilość armat, tanków, samo- 
lotów i gazów trujących. Niemcy za- 
powiadają, iż opuszczą konferencję 
Rozbrojeniową. Nie będą tedy czuły 
się związane temi ograniczeniami, ja 
kie nałożyć może konferencja co do 
stanu liczebnego wojska lub użycia 
poszczególnych rodzajów broni. 

Pewnego dnia dowie się Europa, 
że Niemcy, na mocy własnej decyzji, 
uznali Traktat Wersalski za „świstek 
papieru, jak uznali w r. 1914 za šwi- 
stek papieru swoje własne gwarancje 
poszanowania niepodległości Belgji. 

Pewnego dnia zrozumieją może na 
reszcie mężowie stanu Europy, ile i 

jak fatalnych dopuścili się błędów, 
pozwalając się „wymanewrować* na 
pozycję ustępstw dla Niemiec. 

Niemcy wyłudzali ustępstwa coraz 

dla siebie ważniejsze w Locarno, w 
Lozannie. Obecnie oświadczają, że 
wezmą sobie sami, nikogo o zdanie 

nie pytając to, czego wyłudzić nie ma 

ją nadziei: zupełne zniesienie wszel- 

kich ograniczeń traktatowych w za 

kresie uzbrojenia. 

Gen. Schleicher, w przemówieniu 

radjowem z dn. 26-g0 bm. zapowie- 

dział już wyraźnie reorganizację 
Reichswehry, bez pytania o zdanie 

sygnatarjuszy Traktatu Wersalskiego. 

Brutalne wystąpienie gen. Schlei- 

chera wywarło silne wrażenie w pra- 

sie francuskiej. Polska powinna jasno 

zdawać sobie sprawę z tego, co może 

nastąpić pewnego dnia... 

Asper. 

   

Nilne, Niedziela 
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PRZESYŁKI оо ROSJI 
Jedynie firme „„PRESTO* — Warszawa, Fredry 10, tel. 707-40, P.K.0. 5470 

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

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

Piłsudski wrócił 
do Pikiliszek. 

Pan Marszałek Piłsudski odjechał w sobotę o godzinie 18 m. 30 po 
dwudniowym pobycie w Wilnie zpowrotem do Pikiliszek. Pan Marszałek 
odjechał wraz z małżonką i córkami, które również przy jeżdżały na krótko 
do Wilna. 

Odjeżdżających państwa Marszałkostwa żegnali bawiący w Wilnie 
ministrowie Beck i Patek oraz wice-wojewoda wileński Jankowski. 

  

" Na zdjęciu widzimy Pana Marszałka Piłsudskiego w otoczeniu (od lewej) pp. posła Patka, 
gen. Dąb-Biernackiego, v.-min. Becka, dr. Ludwika Goreckiego, attache wojskowego 
w Moskwie płk. Kowalewskiego, Ludwikowej Goreckiej i in. Ostatni z prawej strony — 

p. v-wojewoda Marjan Jankowski. 

Wyjazd p. ministra Becka i attachć 
wojskowego p. podpułk. Kowalewskiego. 
Wczoraj pociągiem pośpiesznym 

odjechali do Warszawy bawiący w 
Wilnie z powodu konferencji u p. Mar 
szałka Piłsudskiego p. Min. Beck i at- 
tache wojskowy p. podpułk. Kowalew 
ski. Odjeżdżających żegnali na dwor 
cu p. minister pełnomocny Patek, p. 

wicewojewoda Jankowski i p. Staro- 
sta Grodzki Kowalski i innni przedsta 
wiciele władz. 

P. Minister pełn. Patek zabawi je- 
szcze w Wilnie przez dzień dzisiej 
szy. . 

  

Prosimy o wznowienie pren 

  

umeraty za miesiąc sierpień. 
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"Niemcy w przededniu wyborów. 
„Noc długich noży”. 

ESSEN. 30.7. (Pat) — Organ komu 
nistów westfalsko nadreńskich „Ruhr 
Echo* w alarmującym artykule wska 
zuje na zamysły naczelnej komendy 
hitlerowców urządzenia w dniu 31 b. 
m. „Nocy długich noży*. W tych wa 
runkach — apeluje dziennik — wszy 
sey antyfaszyści powinni być w jak 
najostrzejszem pogotowiu. 

Przestrogi. 
ESSEN. 30.7. (Pat) — Partja centro 

wa w Nadrenji urządziła apel general 
ny w Kolonji.. kończąc tem samem 
wiecową kampanję przedwyborczą. 
Przemawiał prezes ministrów bawar 
skich dr. Heldt. Clou jego przemówie 
nia stanowiła wyraźna przestroga pod 
adresem Berlina, by zaniechano poli 
tyki centralistycznej i uszanowano u 
strój federalistyczny Rzeszy. Mowa 
prezesa rady ministrów bawarskich 
była słabem echem przemówienia by 
łego kanclerza Rzeszy Wirtha. Były 
kanclerz Wirth niedwuznacznie gro 
ził rozłamem, jeśli obecny rząd Rze 
szy nadal słuchać będzie podszeptów 
nacjonal-socjalistów, 

Hitlerowcy agitują. 
MONACHJUM. 30.7. (Pat) — Z No 

rymbergi wystartowała do lotu propa 
gandowego naokoło Niemiec eskadra 
samolotów narodow-socjalistycznych 
organizacyj lotniczych. Eskadra skła 
da się z 9 samolotów. 

Krwawe starcie. 
BERLIN. 30.VII. (Pat.) Wi dzielnicy pół- 

nocnej doszło wieczorem do krwawych starć 
na tle agitacji wyborczej stronnietw rady- 
kalnych. Między grupą hitlerowców, kolper- 

tujących ulotki wyborcze, a członkami Że- 
laznego Frontu wywiązała się Strzelanina, 
naskutek której 9 osób zostało ciężko ran- 
nych. Trzy osoby w stanie beznadziejnym 

odwieziono do szpitala. 

Papen — przyjaciel hitlerowców i wróg 
traktatu wersalskiego. 

BERLIN. 30.7. (Pat) — Kanclerz 
Rzeszy von Papen wygłosił o północy 
przemówienie w języku angielskim, 
transmitowane przez radjostacje ame 
rykańskie. Zarządzenia rządu Rzeszy 
w Prusach von Papen nazywa koniecz 
nością, podyktowaną interesem państ 
wowym i mającą tylko charakter 
przejściowy. Suwerenność republik 
związkowych nie została uszezuplona 
Ostatnie nieporozumienia między 
stronnictwami skrajnej prawicy i le- 
wiey groziły wybuchem wojny domo 
wej. Papen stanął w obronie narodo 
wych socjalistów, podkreślając, iż dą 

Mowa wyborcza 
BERLIN. 30.7. (Pat) — Kampanję 

wyborczą, w której żywy udział brali 
członkowie gabinetu, zakończył w so 
botę kanclerz von Papen przemówie 
niem, transmitowanem przez wszyst 
kie radjostacje niemieckie, 

Kanclerz von Papen sformułował 
plany swe na najbliższą przyszłość, 
oświadczając, że rząd jego odrzuca 
wszlkie projekty, zmierzające do prze 
kazania państwu ryzyka gospodarki 
prywatnej. Tylko w wyjątkowych wy 
padkach państwo udzielać będzie 
przedsiębiorstwom subwencyj. W ra 
mach programu odbudowy gospodar 
czej rządu Rzeszy dużą rolę odegry- 

żą oni do odrodzenia Niemiec i nie ma 
ją nie wspólnego z nawskroś rewolu 
cyjnym wywrotowym ruchem komu 
nistycznym. 

Powszechne niezadowolenie i roz 
paezliwe nastroje, ogarniające naród 
niemiecki, przypisuje von Papen trak 
tatowi wersalskiemu. Niemcy pragną 
żyć w spokoju, aby móc wszystkie 

swe siły poświęcić sprawie odbudowy 
Świata. Naród niemiecki nie może się 
jednak zgodzić, aby w 14 lat po woj 
nie dyskryminacje traktatu wersal 
skiego stawały na drodze do uzyska- 
nia przez Niemcy równouprawnienia. 

kanclerza Papena. 
wać będą decyzje, mające umożliwić 
rolnictwu niemieckiemu całkowite po 
krycie zapotrzebowania wewnętrzne- 
go Rzeszy. Uznając wagę kolonizacji 
rolniczej, rząd przygotował szereg za 
rządzeń dla ochrony gospodarstw rol 
nych na pograniczu wschodniem i dla 
rozwoju uszlachetniającej gospodarki 
rolnej. 

W związku z przemówieniem von 
Papena ogłoszony został przez radjo 
manifest wyborczy rządu, podkreśla- 
jący obowiązek udziału w wyborach. 
Rząd uważa za konieczną współpracę 
z Reichstagiem. 

Walka wyborcza. 
BERLIN. 30.7. (Pat) — O niezwyk 

le wzmożonem napięciu walki wybor 
czej świadczy liczba zaburzeń ulicz 
nych, która w przeddzień głosowania 
raptownie wzrosła na całym terenie 

Niemiec. Ubiegłej doby padło ogółem 
5 zabitych i kilkunastu ciężko ran 

nych. W samym Berlinie aresztowano 
w nocy ponad 250 osób. W 23 miejs 
cach stolicy Niemiec doszło do starć, 
w których 14 uczestników zostało ran 
nych. 

BERLIN. 30.7. (Pat). — W przed 
dzień wyborów Berlin jest widownią 
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Dr. 0. ZAŁKINDSON 
(chirurg) powrócił 

Wilno, ulica Zawalna 24 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jeltt 

przyjmuje od 12—3 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

  

Nowy parlament rumuński zebrał się. 
Orędzie tronowe. 

BUKARESZT. 30.7. (Pat) — Nowy 
parlament zebrał się w południe przy 
zachowaniu zwykłego ceremonjału. 
Gdy król z wojewodą Michałem, w o 
toczeniu członków gabinetu, ukazał 
się na estradzie prezydjum, członko 
wie parlamentu zgotowali mu długo 
trwałą owację. Król odczytał orędzie 
tronowe, w którem oświadcza: 

Po gorącem wezwaniu, jakie wysto 
sowałem do wszystkich ugrupowań 
politycznych, celem zapewnienia ich 
współpracy w obecnych niezwykle 
trudnych okoliczościach, powołany na 
czas wyborów gabinet wypełnił ściśle 
swe zadanie konstytucyjne zapewnie 

nia swobody głosowania. Zadaniem ga 
binetu było również wydanie pilnych 
zarządzeń, jakich wymagała sytuacja 
finansowa, celem skierowania kraju 
na drogę uzdrowienia gospodarczego 
i finansowego. W dalszym ciągu orę 
dzie podkreśla, że kryzys gospodarczy 
nie dotknął bynajmniej żywych sił 
narodu. Kraj zdołał zwiększyć swój 
wywóz, utrzymać stabilizację waluty 
i wypełnić punktualnie swe między 
narodowe zobowiązania. 

W końcu orędzia podkreśla dobre 
stosunki, łączące Rumunję ze wszyst 
kiemi krajami. 

„Izwiestja“ o polsko-sowieckim 
pakcie nieagresji. 

MOSKWA. 30.VII. (Pat.) „Izwiestja* pi- 
szą we wstępnym artykule, że podpisanie 
paktu polsko-rosyjskiego stanowi krok na- 
przód we wzajemnych stosunkach obydwu 
krajów. Skreślając historję rokowań, „Iz- 
wiestja* piszą, że usiłowania Polski aby 
wszyscy zachodni sąsiedzi ZSRR wystąpili 
solidarnie, zakończyły się niepowodzeniem, 
ponieważ interesy państw bałtyckich nie sa 
identyczne z interesami Polski i Rumunii. 
Pisząc, že Polska po parafowaniu paktu 
czekała na Rumunję, by Rumunja pakt pod- 
pisała, „Izwiestja-* zaznaczają: „Rząd: ru- 
muński, zachęcony przez wpływowe koła 
wojskowe, których przedstawicielem jest p. 
Tardieu, nie chciała podpisać paktu w ra- 
zie nieprzyjęcia bezsensownego — zdaniem 
pisma — żądania uznania aneksji Besarabji 
wzamian za zobowiązanie nieagresji wobec 
ZSRR. W! Polsce zrozumiano — piszą dalej 
„Izwiestja* — że nie podpisując paktu Pol- 
ska występowałaby w roli jakiegoś dodatku 
do Rumunji, nie mogącego samodzielnie re- 
gułować swej polityki zagranicznej. Związek 
Sowiecki nie pyta o przyczyny, pobudzające 
do umocnienia polityki pokojowej i wita 
każdy krok na tej drodze*. — W! tem miej 
seu następuje wzmianka o traktacie rapal- 
skim, będącym — według „Izwiestij* —- 
wzerem stosunków ZSRR z innemi państ- 
wami i o gotowości współpracy Związku 

Sowieckiego z krajami © odmiennych ustro 
jach. 

: Należy zwrócić uwagę па następujący 
ustęp artykułu. Brzmi on dosłownie: 

Związek Sowiecki szezególnie dążył do 
pokcjowych stosunków z Polską, ponieważ 
rozumiał, że wspomnienia © carskim ucisku 
i innych zbrodniach caratu, popełnionych 
wchbee narodu polskiego, wymagają ze strony 
ZSRR specjalnego poszanowania niepodleg- 
łości Polski, polityki, będącej w stanie za- 
bezpieczyć pokój na Wófchocdkie Europy. 
Nie jest winą ZSRR, jeśli dotychczas nie za- 
panowały przyjazne stosunki między oby- 
dwcma narodami. Niechaj pakt o nieagresji 
stanie się ich podstawą, W tym celu trzeba, 
aby układ był w najbliższej przyszłości ra- 
tyfikówany. Otwarcie demonstrując swą wo- 
lą utrzymania stałych stosunków  pokojo- 
wych z ZSRR, rząd polski najlepiej dowie- 
dzie Rumunji, że nie należy czynić kwestji 
pokoju przedmiotem targów. Nie ulega wąt- 
pliwości, że pomagając Rumunji taką zde- 
cydewaną polityką de zwalezenia tendencyj 
przeciwko paktowi, Polska odda przysługę 
swej sojuszniczee, która mniej niż ktokel- 
wiek możesobie pozwolić na igranie z kwe- 
stją pokoju. 

„Izwiestja*  keńczą zapewnieniem, że 
pakt polsko-sowiecki ma na celu jedynie 
utrwalenie pokoju. 

NA DALEKIM WSCHODZIE. 
Chiny nie chcą płacić. 

SZANGHAJ. 30.7 (Pat) — Rząd chiń 
ski postanowił wstrzymać wypłatę 
sum, przekazywanych dotychczas w 
ratach misięcznych Japonji z tytułu 

odszkodowania. Zarządzenie to poza 
staje w związku z zatargiem o opłaty 
celne w Mandżurji. 

ZAKOPANE - BRISTOL NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 
Idealne warunki wypoczynkowe. — Dancingi i five o'clocki w ogrodzie lub na sali. 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

niezwykle intensywnej propagandy u 
licznej, którą prowadzą całe rzesze 
kolporterów wszelkich ugrupowań po 
litycznych, stających do wyborów. 
Chodniki i jezdnie zarzucone są ulot 
kami. Czynne są również samoloty 
propagandowe, z których, pomimo 
zakazu, zrzucane są ulotki.. Z okien 
domów również w śródmieściu zwisa 
ją niezliczone flagi. Wszystkie słupy 
reklamowe oblepione są plakatami wy 
borczemi. W godzinach popołudnie 
wych na główne arterje miasta wyleg 
ły tłumy, wśród których uwagę zwra 
cało wielu umundurowanych członk. 
najrozmaitszych organizacyj politycz 
nych. W różnych miejscach gromadzi 
ły się większe grupy dyskutujących. 
Porządku na ulicach pilnowała licz 
nie skonsygnowana policja, która od 
soboty od godz. 10 rano do poniedział 
ku w południe znajduje się w pogoto 
wiu alarmowem. . Nieustannie krążą 
po ulicach oddziały policji konnej, pie 
szej i samochodowej. Przygotowane 
są również pancerki policyjne, zaopat 
rzone w karabiny maszynowe oraz od 
działy alarmowe na motocyklach. W 
czasie sobotniej agitacji przedwybor 
czej w Berlinie wydarzyła się katastro 
fa lotnicza. Mianowicie samolot pro 
pagandowy partji centrowej wkrótce 
po starcie spadł z wysokości 50 met 
rów na lotnisko w Tempelhow, druz 
gocąc się doszczętnie. Pilot doznał cię 
żkich obrażeń, pasażer zaś zmasł 
wkrótce po odwiezieniu go do szpita- 
la. 

Urlop ambasadora Skirmunta 
LONDYN. 30.7. (Pat) — Ambasa 

dor polski w Londynie p. Skirmunt 
wyjeżdża dziś na 6-tygodniowy urlop 
wypoczynkowy, który spędzi w Pol 
sce. Kierownictwo ambasady na czas 
urlopu ambasadora obejmuje jako 
charge d'affaires sekretarz ambasady 
p. radca Wszelaki. 

Sprawa Greniandji w Hadze. 
HAGA. 30.7 (Pat) — Trybunał Ha 

ski rozpoczął rozpatrywanie wniesiv 
nej w tych dniach przez rząd norwes 
ki sprawy, dotyczącej statutu prawne 
go południowo-wschodniej Grenlan 
dji. Chodzi narazie jeszcze nie o meri 
tum sprawy, lecz o pewne zarządze 
nia zabezpieczające, których domaga 
się Norwegja. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Chóroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
Jagiellońska 8, tel. 10-63. 

Przyjmuje 12—2 i 5—7, 
TRB RUSH CD CB WO WOD TWA 

Zawiadomienie. 
Powiadamiam P. T. Sz. Klijentelę 

o przeniesieniu mego zakładu intro- 
ligatorskiego z ul. Zamkowej 12 do 
nowego lokalu przy ul. Królewskiej 1 

° Władysław Strzedzśki 
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Listy z Warszawy. 
Sentymenty a kapitał. — Obcy fabrykanci przed wojną. — Francuzi a Niemcy. — 
Zmiana powojenna. 

Żeby nie wiem jak przekonywają- 
ce były argumenty socjalistów w spra 
wie beznarodowości kapitału i braku 
z jego strony wszelkich sentymentów 
plemiennych — życie realne wprowa 
dza do tych twierdzeń powną korek- 
turę. Oczywiście, kapitał przedew- 
wszystkiem szuka jak najwyższego o- 
procentowania, mało wzruszając się 
godziwością jego, czy niegodziwością. 
Ale kapitalista, nawet najbezwzględ- 
niejszy, zawsze w pewnym stopniu za 
leżny jest od jakiejś opinji publicznej. 
To też fabrykant Polak w Polsce, 
Francuz we Francji, Anglik w Anglji 
musi do pewnego stopnia bardziej mi 
tygować swe instynkty drapieżne, a- 
niżeli na obczyźnie. 

Z własnego doświadczenia wiemy, 
że zakłady przemysłowe, prowadzone 
u nas przez cudzoziemców, doprowa- 
dzają wyzysk robotnika do takich gra 
nie, do jakich przedsiębiorca miejsco- 
wy -dochodzićby się nie odważył. 
Exemplum: zagłębie Dąbrowskie, ek- 
sploatowane w znacznej części przez 
Francuzów, opłakane losy Żyrardowa 
16 0 

Rzeczą jest znamienną, że przed 
wojną opinja wyraźnie odróżniała o- 
perujących u nas kapitalistów francu 
skich od niemieckich. I — mimo tra- 
dycyjnej sympatji dla Francji, anty- 
patji zaś do Niemców — darzyła tych 
ostatnich pewnem uznaniem. Fabry- 
kant — Niemiec poczuwał się do obo- 
wiązków społecznych, do pewnych 
świadczeń na rzecz miejscowej lud- 
ności. Francuz przeciwnie gospo- 
darował po plantatorsku, jak w а- 
kiejś kołonji afrykańskiej; sprawami 
miejscowemi nie przejmował się zu- 
pełnie. Interes przedewszystkiem. Ra 
bunkowy interes. 

Być może, iż motywy tych różnie 
(gdyby je zanalizować) nie przema- 
wiają wcale na korzyść owych fabry- 
kantów niemieckich. Ich zagospoda- 
rowywanie się miało niewątpliwy 
związek z widokami zaborczemi. Lu- 
dzie ci chcieli się czuć u nas, jak u 
siebie. Wprowadzali porządki, do któ 
rych przywykli we własnym kraju, li 
cząc się z możliwością wchłonięcia 
ziem polskich przez Niemcy. 

Ale nie wchodząc w te pobudki (z 
których nie wszyscy oni zapewne zda 
wali sobie sprawę), narazie przemy- 
słowiec niemiecki miał niezaprzeczo- 
ne walory kulturalne. Taka np. fabry 
ka żyrardowska — pod zarządem fir- 
my Hiele i Dietrich — dała początek 
osadzie, posiadającej urządzenia euro 
pejskie. Robotnicy naogół mieli się 
doskonale. Była tu dobrze zorganizo- 
wana pomoc lekarska, szkoły, ochro 
ny, ochotnicza straż ogniowa, różne 
stowarzyszenia, chóry, orkiestry... A 
wszystko to popierane, niekiedy zaś 
wprost inicjowane przez niemieckich 
dyrektorów przedsiębiorstwa, Takich 
Żyrardowów mieliśmy sporo w Kró- 
lestwie. 

Dziś niema Niemców 
ich w ruinie. 

Ciężko to pisać, wstydl... Ale trzeba, 
trzeba! Toć jednym z obowiązków pra 
sy jest szturmowanie ambicji społe- 
czeństwa. 

Tu jednak zauważyć trzeba, że 
przedwojenne zasługi niemieckich or- 
ganizatorów przemysłu na naszym 
gruncie należą dziś już do zjawisk 
przebrzmiałych. Kapitaliści, których 
otrzymała Polska wraz z odzyskanym 
zaborem pruskim, niczem nie przypo 
minają dawnych fabrykantów łódz- 
kich, pabjanickich, czy żyrardow- 
skich. Ich gorączkowo rabunkowa 
gospodarka,  czełna,  wyzywająca, 
mniej sobie z nami robi ceremonji, a- 
niżeli plantatorskie praktyki Francu 
zów z Zagłębia. 

Pisałem w lutym r. b. na ten te- 
mat („Kurj. Wiil- Nr. 38) po wywia 
dzie ze znawcą hut i kopalni polskich. 
Człowiek ten bacznie studjuje wszel 
kie komunikaty i sprawozdania, doty 
czące stosunków śląskich. Otóż w 
tych dniach znów go spotkałem. Roz 
mowa zaczęła się od wypadków w 
Niemczech. 

— A czy pan wiesz — odezwał się 
inż. P. — kto najenergiczniej subsy- 
djuje Hitlera?... 

  

i — dzieło 

— Górny Śląsk rabowany dla Hitlera. — Tolerancja poiska. 

— Oto, właściciele i dyrektorowie 
przemysłu górnośląskiego. Według 
moich obliczeń... a rachuję bardzo 
skromnie... panowie ci wysłali do Nie 
miec w ostatnich miesiącach conaj- 
mniej 300 miljonów złotych. 

— Jakto? Przecież bankrutują! 
Wciąż redukują robotników... 

— Tak, robotników wyrzucają. 
produkcję zmniejszają: a mimo to, 
taka np. huta „Pokoju* miała dzie- 
sięciu dyrektorów, z których każdy 
otrzymywał 40 tys. zł. miesięcznie. A 
gdzie członkowie rad nadzorczych? 
gdzie dywidendy akcjonarjuszy?. 

— Sądzę, że rozporządzenie p. Pre 
zydenta, ograniczające dyrektorskie 
pensje, kres temu położy. 

— Ano, zobaczymy. W każdym 
razie tolerancja trwała zbyt długo. 

— Czemu to przypisać? 

— Czemu!... Toć każdy prowincjo- 
nalny kacyk ostrzył zęby na taką po- 
sadę w razie jakichś konfliktów z 
przedsiębiorstwem. Pocóżby więc 
miał zwracać uwagę na zbyt wyśru- 
bowane płace dyrektorskie? Rachuby 
te jednak zawodziły. Niemieckie za- 
rządy naszych hut i kopalń potrafią 
doskonale w granicach naszych praw 
i bardzo lojalnie pracować pour le roi 
de Prusse. 

Piękna rzecz tolerancja, Takeśmy 
przywykli uważać ją za jedną z naj- 
piękniejszych polskich tradycyj, że 
nikt nie śmie podnosić głosu, gdy w 
niektórych wypadkach staje się ona 
czemś karykaturalnem w zestawieniu 
z obecną polityką innych państw. Oto 
np. dowiadujemy się, że do kraju wra 
ca nowa fala reemigrantów. Szereg 
państw wydalił ich, jako bezrobot- 
nych. Ha, trudno — powiadamy — 
przedewszystkiem muszą dać pracę 
swoim obywatelom. Zasadę tę niektó 
re państwa posuwają tak daleko, że 
wogóle nie pozwalają cudzoziemcom 
zarobkować na swojem terytorjum. 
Kilka lat temu wydalono ze Szwaj- 
carji malarza polskiego tylko za to, 
że odważył się za zrobiony portret 
przyjąć honorarjum. 

Czy u nas coś takiego jest do po 
myślenia ? . 

Rozmawiałem niedawno z młodym 
bardzo zdołnym inžynierem-chemi- 
kiem. Od roku żadnej roboty znaleźć 
nie może. Żyje z łaski rodziny i Fun 
duszu Bezrobocia. Wreszcie zaświtała 
mu nadzieja. Dowiedział się o posa- 
dzie. Złożył wszystkie możliwe poda- 
nia, dokumenty, świadectwa; postarał 
się nawet o protekcję... I cóż? Nic z 
tego nie wyszło. Ponieważ przedsię 
biorstwo należy do kapitalistów ob- 
cych, więc na wolną posadę sprowa- 
dziło inżyniera z zagranicy. I to właś- 
nie z takiego kraju, gdzie Polakom za 
robkować nie wolno. 

I gdybyż ci przybysze istotnie 
przedstawiali jakąś szczególną war- 
tość!... umieli więcej od inżynierów 
polskichl.. Gdzietam! Siła wybitna 
jost tu zjawiskiem niezmiernie rzad- 
kiem. Większość  niczem nie prze 
wyższą sił miejscowych, a różni się 
tem tylko, że nie licząc się z miejco 
wą opinją, postępuje tak, jak zamor 
dowany niedawno tyran żyrardowski. 

Śród szeregów ludzi pozbawionych 
Pracy snuje się dziś po Warszawie co 
raz więcej bezrobotnej inteligencji. 
Jak co roku, nowy przychówek inży 
nierów świeżo rzuciły na rynek poli- 
techniki: warszawska i lwowska. Za 
miast siły te wyzyskiwać na pożytek 
kraju, zamiast dać im możność wyra- 
biania się, pozwalamy, aby im z przed 
nosą sprzątali posady przybysze z 
państw, w których połskiemu inżynie 
rowi pracować nie dają. 

Sądzę, że tu już tolerancja posuwa 
się trochę za daleko. 

Benedykt Hertz. 

Zderzenie samolotów. 
BRATISLAWA. 30.7 (Pat) — Koło 

Racisborku na Słowaczyźnie zachod 
niej zderzyły się na wysokości 700 me 
trów 2 samołoty wojskowe i runęły na 
ziemię, Jeden pilot poniósł śmierć, 
drugi zdołał uratować się przy pomo- 
ty spadochronu. Samołoty zostały zu 

Z francuskiej Riviery. 
Kto nie zna — przynajmniej z opi. 

sów — francuskiej Riviery? „Czaro- 
dziejski brzeg, polany blaskiem bezu- 
stannie rozradowanego słońca, piesz 
czony dotknięciem wiecznie modrych 
fal, pozębiony minjaturowemi zatoka- 
mi i zdobny chimeryczną rzeźbą kolo- 
rowych skał. Przytyka on do wzgórz, 
okrytych dyskretną zielenią oliwnych 
gajów i ocienionych liśćmi  rozłoży- 
stych palm, wśród których bieleją wil 
le, obrzucone gęstą frendzlą glicynij 
lub girlandami pnącycych róż. Szero- 
kie terasy, rozwieszone na granito- 
wych złomach, unoszą misterne ogro 
dy, zaścielone kobiercami drobnych 
kwiatów, nad któremi chwieją się 
ciemnozielone gałęzie pomarańczo. 
wych drzew i pochylają się puszyste 
kiście mimozy' 

Tak rozkwita przed nami pod uta- 
lentowanem piórem Rity Rey lazuro- 
wy brzeg, tonący w słońcu i zieleni. 
Zapomnijmy na chwilę o kryzysie, któ 
ry nie oszczędził nawet tego błogosła 
wionego zakątka. Mniejsza o zmniej- 

szoną frekwencję gości zagranicznych 
i krajowych. Są jeszcze mimo wszyst- 
ko ludzie, którzy mają czas i pienią- 
dze. Szczęśliwcy ci pławią się w słoń 
cu i falach francuskiej Riviery, nie 
dbając o resztę. 

Najmodniejszym sportem na Rivie- 
rze jest w bieżącym sezonie „yach- 
ting*. „Yachting* — wyraz angielski, 
równie jednak zrozumiały jak, powie 
dzmy „camping“. Nie należy przytem 
sądzić, że „yachiing* obejmuje wyłą- 
cznie pływanie na jachtach. „Yach- 
ting* jest to pływanie na wszystkiem, 
od luksusowego jachtu ,„Elettra* Mar 
coni'ego począwszy, a kończąc na 
zwykłej desce, wleczonej przez moto- 
rówkę. 

Zwłaszcza kobiety szaleją wprost 
na punkcie „yachtingu*. Szczytem 
dobrego tonu jest posiadanie własnej 
żaglówki, motorówki, jachtu. Oczywi 
Ście zależy to od kieszeni własnej, — 
ewentualnie pugilaresu męża czy Ко- 
chanka, Jeżeli chodzi o pierwszą kate 
gorję kobiet, prym trzymają amery- 
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ŚWIĘTO MORZA. 
STANISŁAW SADKOWSKI. 

GR Swięło NMorza. 
Niech trebacze stangwszy nad grobem przeszlošci 
Ogłoszą wrześniowskim dzieciom radosną nowinę. 
Że cały naród polski, ze wszystkich swych włości 
Przysięgę składać zjechał nad morską głębinę. 

Przysięgać będzie Polska, z Panem Prezydentem, 
Przysięgać nad polskiem morzem — dziś, przed Bóstwem 

Że póki życia starczy choć w jednym z 
świętem; 

rycerzy 
Nie będzie nikt w Polsce mówił niemieckich pacierzy. 

Niech przewiozą nad brzegiem sławny wóz Drzymały, 
Aby stukot kół głuchy doszedł bram Genewy! 
Usłyszy Europa, zwoła trybunały, 
Kiedy zaniosą prawdę o Polsce jej mewy. 

„Baczność! Prezentuj broń!* — krzykną w dal sztandary: 
Historja film wyświetla na fali wśród pian. 
Snuje się akt za aktem 
Wreszcie finał — 

przy dźwiękach fanfary; 
z tragedją Magdeburgskich ścian. 

Sto jeden strzałów z armat wówczas niech uderzy, 
Niech wzburzy głębokiemorze, a fala bezpańska 
Zaniesie dźwięk miljona z nad brzegu puklerzy, 
Rozzuchwalonym kupcom, na ulice Gdańska. 

W Święto Morza płomienny Duch wstanie narodu, 
Zmieszane przeorze piaski polskiego wybrzeża. 
Z krwi i potu wyrośnie — herb Gdyńskiego grodu, 
Przyjaźni Polski z 

Gdy jedziesz na letnisko lub do 
miejsco kgpielowego niezapomnij 

»SUGUS$: 

  

morzem niebotyczna wieża. 

Gwocowy 
miętowy 
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Gorgutow podpisa! wniosek o rewizję wyroku 
PARYŻ. 30.VII. (Pat.) Wczoraj obrońca 

Gorgułowa Geraud udał się do więzienia 
de la Sante. Gorgułow pozostaje pod ścis- 
łym nadzorem. Ręce ma wolne, natomiast 
na nogach ma kajdany. Zapytany o stan du- 
cha Gorgułowa, Geraud oświadczył, że oskar 
żony nie wydaje się być zbyt przejęty wy- 
rokiem śmierci. Być może, iż nie zdaje on 
sobie dokładnie sprawy z wyroku, gdyż op- 
rócz dowiedzionego niezrównoważenia umy- 
słowego, jest on prawdziwym Rosjaninem, 
żyjącym raczej swojemi marzeniami, ani- 
żeli rzeczywistością. Gorgułow mówi stałe 
© procesie, wspomina mowę prokuratora i 
obronę swych adwokatów. Najbardziej do- 
tknięty zdaje się być zarzutem, iż nie był 
dobrym doktorem, lecz pokątnym lekarzem. 

Oskarżonemu nie wołno czytać dzienni- 
ków, eo go martwi, gdyż chciałby znać opi- 

nję o sobie, zwłaszeza prasy rosyjskiej 
Gorgułow powtarza nieustannie, że chce być 
rozstrzelany, a nie zginąć na szafocie, co 
jest niegodne żołnierza i nje może zrozumieć, 
że we Francji wyroki śmierci są dotychczas 
wykonywane na gilotynie. Wreszcie obrońca 
oświadczył, iż Gorgułow prawdopodobnie 
zażąda dziś rewizji wyroku sądu przysieg- 
łych. W! takim razie apelacja byłaby praw- 
dopodobnie rozpatrzona w szybkiem tempie 
przez izbę karną podczas jednego z posie- 
deń wakacyjnych. W każdym razie ostatecz 
nej decyzji oczekiwać można w ostatnich 
dniach sierpnia. 

PARYŻ. 30.7. (Pat) — W sohotę 
po południu Gorgułow podpisał wnio 
sek o rewizję wyroku sądu przysięg 
łych. 

Grożba wojny Boliwja — Paragwaj. 
SANTIAGO DE CHILE. 30. VII. (Pat). 

Konilikt zbrojny pomiędzy Boliwją a Pa- 
ragwajem wydaje się być coraz bardziej nie- 
unikniony. Aczkolwiek Boliwja Że zgodziła 
się na interwencję jakiegokolwiek państwa 

w charakterze pośrednika, Argentyna, Bra- 
zylja i Chili pragną jak najwydatniej przy- 
czynić się do pokojowego załatwienia kon- 
fliktu. 

Jednomyślność Heimwehry. 
WIEDEŃ. 30.7. (Pat) — Wczoraj 

wieczorem rada komendantów Heim 
wehry ze wszystkich krajów austrjac 
kich obradowała nad sytuacją poli- 
tyczną. Po 6 godzinnych naradach. 
wydany został o północy komunikat, 
który swierdza pełną jednomyślno. 
komendantów Heimwehry we wszyst 
kich sprawach. Uchwalono rezolucję, 
wyrażającą naczelnemu komendanto 
wi księciu Stahrembergowi najpełniej 
sze zaufanie. Prasa chrześcijańsko- 
społeczna wyraża przekonanie, iż klub 
Heimwehry będzie we wtorek głoso 
wał zwarcie za rządem. 

Bunt i bombardowanie. 
RÓWNE. 30.7. (Pat) — Donoszą z 

pogranicza: Zbiegowie z Bolszewji, 
którzy przekroczyli granicę w ostat 
nich czasach, opowiadają, iż przed ty 
godniem w miasteczku Słabucie na 
terenie sowieckim wybuchł bunt mili 

  

kańskie gwiazdy filmowe, które mimo 
znacznej redukcji zarobków, rozporzą 
dzają wcale pokaźnemi na stosunki 
europejskie sumami. 

Na Rivierze nie chodzi tylko o po- 
siadanie wodnego wehikułu: W pierw 
szym rzędzie chodzi o własnoręczne 
nim kierowanie. Każda piękna posiada 
czka łodzi, żaglowej czy motorówki 
czuje się w obowiązku paradowania 
w stroju kapitańskim lub marynar- 
skim. Przyznać trzeba, że wygląda to 
nader powabnie, gdy, powiedzmy, Śli- 
czna Madge Evans, Clara Bow czy Le- 
ila Hyams, w białych marynarskich 
spodniach i bluzie maniupluje linami 
żaglowca lub kierownicą motorówki. 
Z pod kapitańskiej czapki z daszkiem 
wiją się niesforne loki, z kącika malo 
wanych ust zwisa papieros, zmrużone, 
ocienione sztucznemi rzęsami oczy pat 
rzą rezolutnie w dal błękitną. Jest od 
czego stracić głowę. Nie należy się też 
dziwić, że częstotliwość ślubów cywil. 
na jasnym brzegu znacznie się wzmog 
ła. 

W Cannes, Juan les Pins, Beaulieu 
i inych miejscowościach francuskiej 
Riviery zapanowała niepodzielnie py- 
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ZAWIADOMIENIE. 
Niniejszem mamy zaszezyt donieść, że objęliśmy Generalne Przedstawicielstwo na Polskę i Gdańsk maszyn do szy- cia importowanych z ZSSR przez „Sowpoltorg w Warszawie" 

w Mośkwie* Sp. z ogr. odp. Warszawa, Wierzbowa 11. 
Prosimy konsumentów i zastępców, 

tunku, o zwracanie się do naszej firmy. 

cji, która wypowiedziała posłuszeńst- 
wa. Władze bolszewiekie obstawiły 
miasto artylerją i zbombardowały go, 
wzniecając pożar, 

Wybicie szyb w redakcji 
„Stowa“. 

Zemsta wywrotowców. 
W; ostatniej chwili otrzymujemy wiado 

mość, iż w momencie gdy przejeżdżający 
ulicą Zamkową autobus zasłonił przed oczy 
ma stojącego na rogu Królewskiej i Zamko- 
wej, posterunkowego okna Redakcji i Admi- 
nistracji „Slowa“, okna te zostały wybite 
Wypadek miał miejsce o godz. 23.30. 

Na miejscu wypadku znaleziono kamień 
owinięty w papier z nadpisem grożącym 
zemstą tym, którzy zdradzają tajemnice 
zakulisowe Mopru. 

Chodzi w tym wypadku o umieszczenie 
w prasie wileńskiej wiadomości o defrau- 
dacjach wśród komunistów. Wiadomość ta 
ukazała się przed paru dniami poparta £o- 
tegrafją dokumentu, wykazującego sprzenie- 
wierzenie znacznych sum przeznaczonych na 
cele partyjne. 

WI związku z zajściem został aresztowany 
pewien Żydek. Dalsze dochodzenie w toku 

   
jama. Rzecz prosta, w najróżniejszych 
barwach, deseniach, odcieniach, kro- 
jach. Właściwie mówiąc, kobieta spę- 
dza tu cały dzień w pyjamach, zmie 
niając je tylko stosownie do pory dnia 
i okoliczności. Dzień wytwornej damy 
w Cannes rozpoczyna się od kąpieli o 
godz. 10. Do kąpieli podąża kobieta w 
czarnym, trykotowym kostjumie, z od 
słoniętą głową ; białych, pyjamowych 
spodniach w ogromne, czerwone gro- 
chy. O godz. 11 udaje się w komplet- 
nej już pyjamie koloru „rumba* na 
pokład jachtu, by spożyć tam lunch i 
odbyć kilkugodzinną przejażdżkę. O 
godz. 4 zmiana pyjamy koloru „rum 
ba* na morelową w żółte kwiaty (do 
tego kremowe spodnie) j rewja mody 
na plaży, przed dziesiątkami siedzą- 
cych w kawiarni — namiocie i popija 
jacych przez słomki oranżadę widzów. 
O godz. 6 zmiana pyjamy na niebieską 
z bolerkiem bez rękaw i olbrzymi 
biały kapelusz z rondem. Nastę 
pnie obowiązkowy five o'clock w gro- 
nie zażyłych lub przygodnych znajo- 
mych. Potem znów zmiana pyjamy do 
obiadu etc. etc. Po zademonstrowaniu 
swym bližnim niezliczonej ilošci py- 

    

        

   

» Generalne Przedstawicielstwo Tow. Akc. „Sowpoltorg 

życzących sobie nabyć po niskiej cenie maszyny do szycia pierwszorzędnego ga- 

GENERALNA SPRZEDAŻ MASZYN ROSYJ- 
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W Gdyni. 
GDYNIA. 30.7, (Pat) — Cale mias 

to przybralo uroczysty wygląd. Od 
rana panuje niezwykłe ożywienie. U- 
licami przeciągają tłumy publiczności 
Na jezdniach wielkie ilości samocho 
dów. Domy udekorowane i ilumino- 
wane. Na Kamiennej Górze, gdzie ma 
stanąć bazylika, wzniesiono olbrzymi 
krzyż projektu inż. Bochniaka, oświe 
cony reflektorami. Krzyż robi wraże 
nie jakby się unosił wprost w powiet- 
rzu. Do godz. 21 przybyło 25 tys. ucze 
stników. Komisarz rządu Zabierzow 
ski, chcąc sprawdzić osobiście, czy 
rozlokowanie przyjezdnych odbywa 
się należycie, sam incognito wchodził 
do namiotów, O godz. 17 przybył do 
Gdyni 18 pułk ułanów pod dowództ- 
wem ppłk. Kosiorskiego. W jeżdżają- 
cych do miasta ułanów publiczność 
witała owacyjnie. O godzinie 19 od 
był się capstrzyk z udziałem orkiestr 
3 kawaleryjskich pułków. Gapstrzyk 
zatrzymał się przed gmachem komi- 
sarjatu rządu. Sprezentowano broń i 
odegrano kilka utworów. 

Odezwa Komitetu 
Wileńskiego. 

WI niedzielę dnia 31 lipca b. r. odbędzie 
się w Gdyni Święto Morza Polskiego orga- 
nizowane przez Ligę Morską i Kolonjalną. 

Święto Morza będzie wyrazem jednolitej 
opinji całego społeczeństwa, które odczuwa 
głęboko potrzebę wypowiedzenia, co myśli 
o naszych granicach zachodnich i jakie uczu 
cia wiążą z naszem morzem. 

Miasto nasze odległe jest od Bałtyku lecz 
serca biją żywo dla Pomorza, Poznańskiego i 
Śląska na które czycha wróg. 

OBYWATELE 
Gdy w Gdyni, która jest źrenicą wszyst- 

kich nas, zbiorą się rodacy z Całej Rzeczy 
pospolitej, by zademonstrować swe uczucia, 
Wilno zaświadczy również że jedna jest 
wszystkich nas opinja, którą gdy zajdzie pot 
rzeba, poprzemy orężem i krwią i że ani 
piędzi ziemi. nie damy, a utrzymanie przy 
Rzeczypospolitej tego co Polskie uważamy 
za nienaruszalny warunek pokoju. 

OBYWATELKI i OBYWATELE! 
Wileński Komitet Obchodu Święta Morza 

Polskiego utworzony przez przedstawicieli 
44 organizacyj społecznych wzywa was do 
przybycia na 

AKADEMIĘ 
która odbędzie się w niedzielę dnia 31 lipca 
© godz. 13 (1 po poł.) w Sali Miejskiej (Kino 
Miejskie, Ostrobramska 5). 

Na program Akademji złożą się: 
1) Słowo wstępne — wygłosi Poseł Dr. 

Stefan Borokowski. 
2) Znaczenie Morza dla Polski — referat 

wygłosi p. Mieczysław Matuszkiewicz. 
3) Przemówienia okolicznościowe przed- 

stawicieli Związku Rezerwistów i b. Wojsko 
wych, Legjonu Młodych. 

4) Rezolucje. 

OBYWATELE! 
Jawcie się tłumnie. Niech nie zabraknie 

nikogo w mafistestacji, w której w dniu 
niedzielnym zjednoczy się cała Polska. 

Niech żyje Rzeczpospolita Polska! 
Komitet Obchodu 

Święta Morza Polskiego. 
Wstęp wolny. Wstęp wolny. 

UWI/AGA: Wkzystkich właścicieli nierucho 
mości uprasza się o udekorowanie w dniu 
Święta swych domów. ; 

RE STUDI INRI 

150 Polaków zbiegło z Rosji 
Sowieckiej. 

PORTO ALLEGRO. 19.VII. (Pat) Okrę- 
tem z Para przybyło tu 150 emigrantów Po 
laków, którym udało się zbiec z Rosji so- 
wieckiej. Dzięki interwencji tutejszej Polonji 
zezwolono im wylądować i udać się na ko- 
lonje. 

Z poważaniem 

„ROSMA" 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Kontrrewołucja w Rosji. 

Ostatnie posunięcia Moskwy: de- 
kret o wolnym handlu, edykt o „pra 
worządności rewolucyjnej" w skut 
kach wytworzyły w  Sowietach 
stan, który korespondent moskiewski 
„Gazety Polskiej* nazywa zwycięst 
wem kontrrewolucji: 

„Chłop potęgą jest i basta! 
Gdzie, jak gdzie, ale w Związku Sowieckim 

słowa te nabierają stuprocentowej treści 
Wydarzenia ostatnich trzech miesięcy na 

stępowały po sobie z tak błyskawiczną szyb 
kością, że trzeba porządnie nabrać tchu, by 
zdać sobie sprawę z pewnego dość wyraźnie 
już zarysowującego się całokształtu. 

Zgórą 120 miljonowa masa chłopska, 
której potężne stacje molorowo-traktorowe 
nie przeszkadzają kierować się zdrowym in 
stynktem pierwotnego człowieka i żyć trady 
cjami, zabraniającemi rozpoczynania sianoko 
su przed dniem św. Piotra oraz siewu koniczy 
ny przed dniem prawosławnego świętego Fe- 
raponta — owa masa przeprowadziła — we- 
dle mego zdania zwycięską „kontrrewolucję”. 
Bierny, „niehramotny* i kiepsko umyty mu 
żyk osiągnął, jak się zdaje, bez wystrzału, cel, 
którego nie dało się dopiąć żadnym „kontrre 
wolucjonistom i interwentom* podczas kilku 
letniej potwornie okrutnej wojny domowej. 

Właściwie ma obecnie to, czego pragnął: 
możność indywidualnego zarobku pod opie 
ką władzy sowieckiej”. 

Propaganda idei zbratania narodów. 
Liga Narodów rozpisała konkurs 

na scenarjusz filmowy, propagujący 
ideę zbratania narodów. Obecnie. jak 
donosi „I. K, C.“ 

„Z wielkiej ilości nadesłanych manusk- 
ryptów przyznał sąd konkursowy pierwszą 
nagrodę autorowi francuskiemu,  Błanche- 
towi za jego scenarjusz P. t. „Nienawiść, 
która wymiera* („la haine, qui meurt*) 
Nagroda ta wynosi 150.000 tys. franków. 

Urzędująca w Paryżu międzynarodowa 
komisja konkursowa postanowiła * nakręcić 
ten film w wytwórni wiedeńskiej „Sascha”. 
Sceny z natury zdjęte będą w Paryżu, w 
Genewie, w Berlinie, w Wiedniu, w Londy- 
nie, w N. Jorku, w Cannes, w Rapallo, w 
Thoiry, w Cannes, w Lozannie oraz w Mad- 
rycie. ч 

Protektorat nad tym filmem obejmuje 
Liga Narodów. 

= 

Akcja rozpoczyna się na pięć lat przed | 
wojną trwa przez cały przebieg tejże i koń 
cy się w pięć lat po zawarciu pokoju. Film 
będzie w ten sposób wyreżyserowany, Że 
akcję jego zdołają zrozumieć wszystkie na 
rody. Włażniejsze sceny nakręcone zostaną 
w rozmaitych wersjach językowych. 

Na reżysera tego filmu upatrzony został 
jeden z najznakomitszych współczesnych re- 
żyserów francuskich L*Herbier“. 

skl; KG nie mógł nie zatytuło- | 
wać tej wzmianki następująco: 

„Nienawiść, która ale tylko 
we... filmie. 

Niestety, tak. 

wymiera* 

Arcydzieła i niearcydzieła, 
W feljetonie zamieszczonym w 

„Kurjerze Warszawskim* p. Wacław 
Grubiński porusza ciekawe zagadnie- 
nie: 

— Romnażzanie się literatury jest prze- 
rażające. 

— Jeszcze bardziej przerażająca jest jej 
śmiertelność. Albo raczej pocieszająca. Bo 
gdyby w kiluku krajach tylko europejskich 
przybywało rocznie tylko po sto arcydzieł 
literackich, któryż kulturalny człowiek mógł 
by o sobie powiedzieć: „Znam literaturę?** 

„.Wybornie zdaję sobie sprawę, że spokoj- 
na płynność czasu spławi w przepaść za 
pomnienia dziewięćdziesiąt dziewięć procent 
pochwalonych przeze mnie książek. Ale tę 
samą świadomość mają i najznakomitsi kry- 
tycy najklasyczniejszej ojczyzny krytyki li- 
terackiej, np. pan Albert Thibaudel, który 
powiedział kiedyś: „Wiem ja bardzo dobrze, 
że z książek przeze mnie pochwalonych, 
ostoi się czasowi może jedna rocznie, a mo 
że i nietyle..“ Czyli, že, kochany panie, 
człowiekowi kulturalnemu i za dwa tysiące 
lat nie będzie groziła niemożność poznania 
literatury. 

Odważne wskazania daje p. Gru- 
biński: 

— Dam panu dobrą radę. Gdy wyjdzie 
nowa poiweść Dekobry, niech pan kupf 
„Burzę* Wiliama Szekspira. I niech pan 
tak postępuje stale. 

— Jakto? 
— Zamiast nowej powieści Fidrygalskiego 

niech pan kupi „Listopad* Rzewuskieg+; 
zamiast nowego tomu nowel Hanny Wy. 
twornickiej, nich pan nabędzie opowiadania 
Prusa; zamiast nowego romansu Wiktora 
Marguerita, niech pan przeczyta stary tom 
Balzaka. Zrobi pan w ten sposób mnóstwo 
czarownych odkryć. 

Może i słuszne. Niema obawy, by 
dzięki podobnym wskazaniom wydaw 
cy Dekobry i Marguerita poszli z tor- 
bami. Gorzej nieco z Fidrygalskim. 
Możeby z niego był i Prus i Diekens, 
gdyby przedtem z głodu nie umarł, 
czekając aż jego pierwszą książkę czas 
oznaczy etykietką „arcydzieto“. 
SENATOR TSS 
Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

jam, mieniących się wszystkiemi moż 
ilwemi i niemożliwemi kolorami, pięk 
na. pani z francuskiej Riviery kończy 
swój pracowity dzień j udaje się na 
spoczynek lub też — zależnie od tem 
peramentu na „yachting* nocny we 
dwoje. Przedtem oczywiście wkłada 
pyjamę koloru seledynowego. 

Sporty wodne pochłaniają czas go- 
Ściom tak dalece, że niewiele już go 
stosunkowo zostaje na inne rozrywki 
w rodzaju konkursów piękności samo 
chodów na zebr. towarzyskie, wycie 
czki lądowe i t. p. Nawet pobliskie 
Kasyno w Monte Carlo nie posiada 
już tej siły atrakcyjnej co dawniej. — 
Mniej też ściąga publiczności teatr na 
sztucznej wyspie j kołyszący się na 
kotwicy wspaniały okręt — hotel „Ma 
rietta Pasza”. Wszystko co żyje prag 
nie bezpośredniego kontaktu z wodą: 
Mniej sztuki mniej komfortu — wię- 
cej wody, słońca, natury. Oto leitmo 
tiv rozbawionej publiczności z jasnego 
brzegu. Pomysłowość jej w tym kie- 
runku jest godna podziwu. Odbywają 
się najfantastyczniejsze gry i zabawy 
wodne, a więc walki piratów, porwa 
nie Sabinek, pogoń za lisem j t. d. — 

Brzuchaci panowie i korpulentne da- 
my dokazują w wodzie jak małe dzie 
ci. Cóż dopiero mówić o młodzieży? 
Wszędy rozlega się „dziewcząt śmiech 
szklany* — jak powiada Berent w 
„Żywych Kamieniach*. Beztrosko, ni- 
czem w bajce mkną rozstonecznione 
tygodnie. 

Sam mistrz i ustawodawca mody 
paryskiej p. Jean Patou zjechał na ja 
sny brzeg i zaprawia się w motorów 
ce w.asnego pomysłu do wyścigów. 
Zapewne pod auspicjami mistrza Pa 
tou, piękne sportsmenki nosić zaczę- 
ły — niezależnie od pyjam — krótkie 
białe spodeńki do kolan. Estetyczne 
to może u podlotków. Otylsze panie 
powinneby tego raczej unikać, Jednak 
nie unikają, używając spodenek, jako 
stroju ultra — modern do jazdy auto 
mobilowej i wodnych sportów. 

Tak to spędzają czas na Cóte d'A- 
zur wybrańcy losu. Tak „piją u źródeł 
najwyższych wyskoków cywilizacji” 
— jak mawiał Podfilipski. 

T.J-ski. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Katastrofa samolotu sowieckiego 

nad granicą polską. 
Pilot ciężko ranny. Obserwator wyszedł z katastrofy 

bez szwanku. 

a Na terenie odcinka granicznego Kołosów 
mieszkańcy pogranicznych wsi oraz żołnierze 
KOP-u byli onegdaj rano Świadkami khita 
strofy samołotu sowieckiego. Samolot ten © 

typie wywiadowczym przez dłuższy czas krą 
Żył na dość znacznej wysokości nad terytor 
jum polskiem. W pewnym momencie same- 
łot zaczął spadać lotnik jednak zdążył w 
ostatniej chwili poderwać maszynę. skiero 

wująe ją na teren sowiecki. Dla obserwują 
tych stało się jednak jasnem, że lotnik wał 

czy z jakimś nagłym defektem motoru. Wska 
zywał na to zarówno nieregularny warkot 

  

motoru, jak również parabole jakie zataczał 
aeroplan. 

Mimo to piłot szczęśliwie minął linję gra 
niezną i tu dopiero przy lądowaniu w odleg 
łości kilkuset metrów od słupów granicz 
nych nastąpiła katastrofa. Samolot zarył się 
w ziemię i skutkiem raptownego zderzenia 
przewrócił się do góry kołami. 

Na miejsce wypadku pośpieszyła sowiee- 
ka straż graniczna, ratując obsługę. Pilot — 
Gfieer sowiecki Gołołobow z eskadry sowiee 
kiej został ciężko ranny. Obserwator z kata 
strofy wyszedł bez szwanku. 

5 wypadków utonięcia. 
W rzece Czernica, na terenie gminy ru- 

domińskiej, utonął podczas kąpeli 20-kilku- 
letni Paweł Kułakowski, mieszkaniec Rudo 

Podobny wypadek miał również miejsce 
na rzece Gierwiatka, gdzie utonął podczas 
kąpieli Mikołaj Cześniak, przybyły do swych 
krewnych na wywczasy. Tragicznie zmarły 
pochodził z folwarku Olszanka wpobliżu 
Smorgoń. 

Trzeci wypadek utonięcia miał miejsce na 
terenie gminy Leonpolskiej gdzie utonął pod 

czas kąpieli w rzece Bołtan niejaki WŁ Zu 
gar mieszkaniec wsi Tylmówka. 

Czwartą ofiarą kąpieli padła niejaka An 
na Sitkówna mieszkanka folwarku Pługi, 
która utonęła podczas kąpieli w rzece Dziś 
nie. Zwłok utopionej nie znałeziono. 

5 wypadek utonięcia zanotowany został 
wpobliżu Brasławia gdzie utonął podczas 
kąpieli w jeziorze Orzechowo mieszkaniee 
wsi Kruki Władysław Cichewicz. Cichewicz 
był dobrym pływakiem wobec czego popły 
nął daleko od brzegu. W pewnej chwili doz 
nał nagłego skurczu mięśni i utonął. (e). 

Dwie wsie poszły z dymem. 
„. BRZEŚĆ n/B. 30.VII. (Pat.) W: ostatnich 

czasach na terenie województwa poleskiego 
zanotowano dwa większe pożary. We wsi 
Wólka powiatu koszyrskiego z nieustalonej 
Przyczyny wybuchł pożar w zabudowaniach 
Ostapa Masiuka. Pożar objął sąsiednie zabu- 
dowania, skutkiem czego prawie cała wieś 

o 21 gospodarstwach padła ofiarą płomieni. 
Podczas akcji ratunkowej 18 osób odniosła 
ciężkie poparzenia. We wsi Wyżłowicze po- 
wiatu kobryńskiego z nieustlonej przyczyny 
spłonęło 10 domów mieszkalnych, 12 stodół, 
5 chlewów oraz większa ilość inwentarza 
żywego, wartości około 28.000 zł. 

Skutki burz. 
„, BRZEŚĆ n/B. (Pat.) Ostatnie burze, jakie 

k miejsce na terenie woj. poleskiego 
yły przyczyną szeregu wypadków porażeń 

piorunem, jak również pożarów. We wsi 
więciea pow. łuninieckiego od uderzenia 

na spalił się dom Romana Kuryłowi- 
cza. Kuryłowcz z żoną 26-łetnią Uljaną, 
znajdujący się w tym czasie w swoim domu 

zabiei przez piorun. 
We wsi Plachowszezyzna pow. prużań- 

skiego, od uderzenia pioruna spalił się don 
Moroza Romana, oraz porażona została Bar- 
bara Karpowiczowa, znajdująca się wówczas 
w domu. Karpowiczową w sta$ie beznadziej 
nym przewiezino do szpitala. Na polu 
wpobliżu wsi Hryniewicze pow. kobryńskie- 
go zostali zabici przez piorun 32-letnia Te- 
odora Łukjanowicz mieszkanka wsi Hrynie- 
wicze, oraz 28-letni Józef Chilkiewicz miesz 
kaniec wsi Zahorze. 

Daugieliszki. 
Pan kurator. 

Z terenie tut. gminy leży majątek Bar- 
2 niszki własność b. rosyjskiega urzędnika, 
aginionego podczas wojny. Majątek składa 

o Z około 120ha gruntu, z czego ok. 60 ha 
asu sosnowego, reszta rola uprawna i łąki, 
Posiada obszerne zabudowania gospodarcze 

i budynki mieszkalne, Jako majątek opusz- 

czony pozostaje w administracji Sądu Okr- 
  

BEER w Wiilnie który to ustanowił kura 
Da na miejscu — obecnego wojia gminy 

Kasas lei p. Aleksandra Adamowicza, P 
dia pi rozpocz: wą pracę od sporządze 
śni: taca Pomody jednego z sołtysów — „o0.i 
W opszadzy c majątku. Opis naturalnie 
zez zony rażąco na niekorzyść majątku 

ы “'{Э bowiem w nim że cały obszar majų! 
Togas zaledwie okolo 70 ha, že lasu 
WE. niemą a tylko bezwartościowa karło- 

iki it. d. Sąd Okręgowy. który ad- 
ma Tuje temi majątkami przejściowo nie 
nt ani fachowców ani czasu do kontrolowx 
cyjny podarki kuratorów, opis taki taksa 
A jakotęż roczne sprawozdanie z admi 

przyj. majątku, składane przez kuratoza 

Yjmuje za realne i rzetelne. To też ko- 

   

  

rzystą j. г ШЁЁЁ‘ЩЕ widocznie z tego, p. kurator Ada 
SAN. administruje majątkiem — jak 
awą żę, własnym. I tak: osadził w majątku 
ko d ю brat p. Kuratora figuruje ja 
majątku 20. płacący za Bzierżawę całega 

nie i Ai rocznego czynszu! Chyba 
ko izji go! 2 y znów widocznie nie być w 
nymi 0 sporządzonym spisem taksacyj 

istnie; „Stara się p. Kurator doprowadzić 
topas rocznowiekowy las do stanu kar- 
= ha” Sosny a to przez wyrębywanie tak 

działek na czysto, jakoteż pojedyń- 
wiec najlepszych sztuk  przerąbano i to 

ustawie o zagospodarowaniu łasów 
prywatnych. 

rewno sprzedaje postronnym i zużywa 

  

  

   
   

    

St, kge cele a co najdziwniejsze — 
2 nie ma ani grosza dochodu ze sprze 

d. y tak dużych ilošci drewna, w Gprawoz- 
aniach į е bowiem rocznych p. Kuratora po stro 

ochodu żaden wpływ ze sprzedaży dre 

  

NS figuruje. Natomiast p. Kuratorow: 
Sprawozdań: widać nieźle, z tychże bowiem 
jest jak, ań widać że saldo roczne majątku 

jakoby stale deficytowe i to na poważne 
     

    

     

FIRMA 

setki złotych, które to braki p. Kurator Ada 
mowicz — jak sam zaznacza — wspania- 
łomyślnie „pokrywa z własnej kieszeni!” 

Aby p. Kuratora Adamowicza nie zmu- 
szać do takich ofiar, aby z drugiej strony 
tak poważny majątek dał należyty dochód 
dla Skarbu Państwa, aby wreszcie zachować 
istniejący drzewostan i nie dopuścić do za- 
stąpienia go karłowatą sosną — potrzebą 
jest jak najszybciej stwierdzić że dosyć już 

teli p. Al. Adamowicza nad maj. Barta- 
p. 5    

Mickuny. 
Coś nie w porządku. 

W) małem miasteczku Mickunach w krót- 
kich odstępach czasu zaszły dwa wypadki 
w wysokim stopniu niepokojące i nasuwa- 
jace poważne refleksje. 

Oto żona pijaka, matka 6-ga dzieci szuka 
ucieczki od życia w topieli, pogrążając wraz 
z sobą najmłodsze dziecko — dziecko nie 
chrzezone, gdyż nie była w stanie opłacić 
wysokiej należytości za chrzest. Charaktery - 
styczne, że chłopcy tej nieszczęsnej matki 
służyli do mszy św. w kościele parafjal- 
nym. 

Drugi fakt to już całkiem coś wyjątko- 
wego. 

Dzieci szkolne doprowadziły do Śmierci 

swego kolegę, znęcając się nad nieszczęsnym 

w bestjałski i wyrafinowany sposób. Biedak 
zapadł na ciężką chorobę nerwową i od- 
wiziony do szpitala w Szumsku po trzech 
dniach zmarł. 

Nasuwa się więc pytanie — jak spełniają 
swe obowiązki te czynniki, które mają pro- 
mieniować kulturą w środowiskach niżej 
od nich stojących i których zawód mieści 
w sebie obowiązek oddziaływania w kierun 
ku umoralniającym i wychowawczym. To-- 

   lestety z ambony, która tak często jest 
używana do niewłaściwych eelów, nie padi 
ani jeden głos potępienia rodziców, którzy 
w ten sposób wychowują swe dzieci, a rów 
nież powołani wychowawey młodzieży nie 
reagowali na ten wyjątkowy wprost fakt. 

Społeczeństwo musi mieć pewność, že 
czynniki, o których wyżej była mowa, sta- 

nęły na wysokości zadania. 

  

    

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

Orzystajcie z okazji nabycia po bardzo tanich cenach towarów 
Uszkodzonych nieznacznie przez pożar jak również nieuszkodzon. 

—) Najmodniejsze kolory i desenie. (— 

Szczegóły pbotwornej zbrodni. 

  

Ojcobójca — Michał Jakuć. 

Dochodzenie w sprawie ojeobójstwa, do- 
konanego w dniu 11 lipca przez Michała 
Jakucia, m-ca wsi Ogrodniki gminy lidz- 
kiej, na swym ojcu Adamie ustaliło nastę. 
pujące szezegóły: 

WI dniu 71 lipca między synem i ojcem 
wynikła sprzeczka na 'tle przeniesienia sto- 
doły do nowo przydzielonej kolonji. Kłótnia 
przeistoczyła się w bójkę, w czasie której 
Jakuć Michał zadał ojcu swemu 18 ran no- 
żem, a w końcu uderzył ojca siekierą w 
g:owę. Po zamordowaniu ojca Jakuć Michal 
usiłował popełnić samobójstwo wystrzałem 

z obciętego karabinu. Kula przeszyła mu 
klatkę piersiową, nie powodując jednakże 
śmierci. Po dwutygodniowej kuracji w szpi- 
talu Jakuć został osadzony w więzieniu lidz 
kiem. Badany przez policję, morderca 05- 
wiadezyt, iż od kilku lat nosił się z zamia- 
rem zabójstwa ojca i popełnienia samobój- 
stwa, gdyż nie mógł żyć w ciągłych niepo- 
rczumieniach na tle władania wspólną g0- 
spodarką. 

Matka usiłowała pogrzebać żywcem swoje 
nowonarodzone dziecko. 

Wezoraj w godzinach poobiednich dwie 
pa e kobiety w zaciszu leśnem ża- 

yły jakąś młodą kobietę zagrzebują: 
z. ziemi, s = (RR nieza ytrygowane tem kobiety podeszły de 

rzenłu zagięć m. ku swemu wielkiemu obu- zenii vażyły iż nieznajoma j = za aowonarodzone dziecko, SERCE „ wo.lWaZywszy nieznajome kobiety dzie- ank RT „usiłowała zbiec, lecz Šitos 
straciła siły i nieprzytomna padła na ziemię. 

Na szczęście kobiety szybko odkopałty 
dziecko jeszcze z oznakami życia. : 

O wypadku powiadomiono policję i za- 

alarmowano pogotowie ratunkowe, które 

szybko przybyło na miejsce wypadku. Cu- 

dem uratwane dziecko wraz z matką prze- 

wieziono niezwłocznie do szpitala św. Ja. 
kóba. 

Preprowadzone dochodzenie ustaliło, iż 
wyrodną matką jest niejaka Franciszka Ko- 
lankowska. (c: 

K U R J E R 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— „Pod zarządem przymusowym* w Te- 
atrze Letnim. Dziś w niedzielę dnia 31 lipca 
o godz. 8 m. 15 arcywesoła farsa Arnolda i 
Bacha „Pod zarządem przymusowym*. Auto- 
rzy wzięli sobie za temat przygody pewnego 
buchaltera „Haselhuna*, który po przybyciu 
z głębokiej prowincji do Wiednia obejmuje 
nadzór nad bankrutującą firmą Schilling. 
„Haselhun* dostawszy się do wielkiego wiru 
stolicy, wpada odrazu w sidła aktorki kaba- 
retowej, która dobrodusznego mola kancela- 
ryjnego wyprowadza z dotychczasowej nie- 

zamąconej równowagi. Na tem tle rozgrywa 
się szereg przezabawnych qui pro quo, które 
zmuszają widza do bezustannego śmiechu i 
wesołości. Prawdziwe tryumfy w tej farsie 
święci, bawiący na gościnnych występach n. 

dyrektor Teatrów Lwowskich p. Ludwik Czar 
nowski, który z roli Haselhuna tworzy praw- 
dziwe arcydzieło gry aktorskiej, zbierając hu 
ragany okłasków. Świetna gra aktorów, pięk 
na, zupełnie nowa oprawa sceniczna, jak i 
sama treść sztuki — składają się na całość 
żywą, barwną i naprawdę godną widzenia. 

Jutro w poniedziałek 1 sierpnia o godz. 
8 m. 15 nieodwołalnie po raz ostatni „Floret 
te i Patapon* po cenach zniżonych. 

— „Azef“ w Lutni. Dziś w niedzielę 31 
lipca o godz. 8 m. 15 — po raz drugi feno- 
menalna sztuka A. Tołstoja i P. Szczegolewa 
„Azef* Zarówno treść sztuki, jak i niezwykła 
postać Azefa, w świetnem ujęciu p. Józefa 
Winawera, artysty Teatrów Łódzkich wywar 
ły na licznie zgromadzonych widzach głębo- 
kie wrażenie. W sposób ożywiony interpre- 
towano czyny i pobudki Azefa, które dopro: 
wadziły go do tak smutnego końca. Obok od 
twórcy roli tytułowej na czoło wykonawców 

wysunął się świetny artysta Teatrów War- 

szawskich p. J. Bonecki, który dał się poznać 
Wilnu w roli „Burcewa*. 

Jutro, w poniedziałek 1 sierpnia o godz. 
8 m. 15 po raz ostatni wyborna sztuka Shaw'a 
p. t. „Lichwa mieszkaniowa”. Ceny miejsc 
zniżone. 

— „Florette i Patapon* w Teatrze Letnim 
Dziś w niedzielę dnia 31 lipca o godz. 4 p. 
p. po raz pierwszy po cenach zniżonych jako 
popołudniówka, ukaże się pełna humoru, 
pogodna farsa Hennequin'a „Florette i Pata_ 
pon". 

— Teatr Letni w Ogrodzie po-Bernardyń 
skim. W! poniedziałek, dnia 1 sierpnia o 
godz. 8 min. 15 nieodwołalnie ostatni raz i 
jedyny po cenach zniżonych odegrana będzi 
arcyzabawna farsa „Florette i Patapon*. 

W. jednej z tytułowych postaci (Patapon! 
wystąpi ostatni raz w sezonie ulubieniec pub 

liczności p. Jan Ciecierski. Świetny przebieg 
swej karjery artystycznej rozpoczął p. Cie- 
cierski w Teatrze Katowickim, później pra 
cuje w Ateneum Warszawskim i 3 lata w 

Wilnie, gdzie mogliśmy z pełnym uznaniem 

obserwować stały rozwój swoistego talentu 

młodego artysty. W, pocie czoła niezmordo 

wanego wysiłku artystycznego p. Ciecierski 

zdobywa złote ostrogi kunsztu aktorskiego, 

które mu otwarły podwoje Teatru Narodowe 

go w Warszawie. Wilno lubi wspominač tych 

którzy odchodząc zabłysnęli gdzieindziej. 

Sympatją, którą publiczność wyczuwająca 

prawdziwego artystę — darzyła p. Ciecier- 

skiego _ niewątpliwie  zgromadzi — tłuray 

by owacyjnie pożegnać swego ulubieńca. 
Jutro we wtorek dnia 2, sierpnia o godz. 

8 min. 15 „Pod zarządem przymusowym. 
— G. B. Shawa — „Liehwa mieszkanic- 

wać, Wi Lutni w poniedziałek 1 sierpnia © 

godz. 8 min. 15 jedyny raz jako „tani po- 

niedziałek* odegrana będzie wyborna sztuka 

G. B. Shawa p. t. „Lichwa mieszkaniowa-". 

Dziwo, że tytuł sztuki nie zachęcił liczn.c 

zaintersowanych do zajęcia balkonu, aby za 

cenę niepraktykowaną w żadnym z Teatrów 
(30 gr.) posłuchać mądrego rzecznika postę. 

pu i poprawy w stosunkach społecznych ja 
kim jest wielki G. B. Shaw. 

— Park Żeligowskiego. Dziś koncert 
symfoniczny pod dyr. Michała Małachow- 

skiego, oraz występ znakomitej tancerki 
Musi Dajches. 

Teatr Letni (Bernardynka). 
WYSTĘPY L. CZARNOWSKIEGO. 

„Pod zarządem przymusowym, farsa 

Arnolda i Bacha. 

Niesłychanie cenną i rzadką rze- 

czą w dzisiejszych ciężkich kryzyso- 

wych czasach, jest możność beztro- 

skiego wesołego spędzenia wieczoru, 

taką właśnie sposobność miłej zaba- 

wy, daje świetna farsa „Pod zarządem 

przymusowym wystawiana obecnie 

w Teatrze Letnim. 

Arnold i Bach mają już ustaloną 

opinję doskonałych komedjopisarzy, 
publiczność wileńska zaśmiewała się 
na „Hulla di Bulla* i na „Awanturze 

w Raju”, nie też dziwnego że i na o- 

ostatniej premjerze zebrało się jej spo 

ro, zwłaszcza że i osoba gościa pana 

Ludwika Czarnowskiego wzbudzała 

duże zainteresowanie. „Pod Zarządem 

przymusowym jest fajerwerkiem hu 

moru, już akt pierwszy jest bardzo 

interesującą i wiele obiecującą ekspo- 

zycją, a akt drugi i trzeci,świetną in- 

trygą i powikłanemi sytuacjami, 

wzbudzają żywiołowy śmiech na wi- 

downi, co się u nas w Wiilnie niez- 

miernie rzadko zdarza. 

Do kompletnego sukcesu sztuki 

przyczyniła się w dużej mierze kapi- 

talna gra i znakomita reżyserja byłe- 

go Dyrektora Teatrów Lwowskich p. 

Ludwika Czarnowskiego. Tak wyreży 

serować farsę w stosunkowo krótkim 

czasie nadać jej należyte tempo i u- 

mieć wydobyć wszystkie walory z ob- 

cego nieznanego sobie zespołu, jest 

nielada sztuka. To też pan Czarnow 

ski pierwszym swym występem reży 

serskim i aktorskim, zdobył sobie 
szturmem publiczność wileńską. 

Co za umiar gry, bez krzty szarży, 

jakie wrodzone vis comica, Haselhun 

pana Czarnowskiego jest arcydziełem 

kunsztu aktorskiego, z którym mógł- 

by objechać nietylko całą Polskę, ale 

i zagranicę, zbierając wszędzie zasłu- 

żone laury. Co za charakteryzacja i 

mimika, typowy, podstarzały, enotli- 

wy, buhalter z prowincjonalnego mia 

sta, który przez swą naiwność i zbytek 

gorliwości, popełnia ciągłe gaffy. Ha- 
selhun Czarnowskiego jest tem czem 
Szwejk Jaracza, cackiem, któremu się 
z równą rozkoszą po kilkakroć przy- 

glądać można, odkrywając coraz to 
nowy charakterystyczny, mistrzow- 
ski szczegół. 

Farsa Arnolda i Bacha obfituje w 
doskonałe role i epizody, a więc i in- 
ni artyści mieli dobre pole do popisu, 

tem bardziej. że byli trafnie obsadzeni 
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Rozdawnictwo ulepszonych 
nasion między ubogich 

rolników. 

W najbliższych dniach ma się od- 
być posiedzenie sekcji rolnej, powsta 
łej przy Komitecie Opieki nad Wsią 
Wileńską. Zadaniem sekcji będzie roz 
dawnictwo ulepszonych nasion zbóż 
wśród najbiedniejszych gospodarzy 
wsi wileńskiej. 

Akcja ta niewątpliwie w dużym 
stopniu przyczyni się do wydajności 
urodzaju na ziemię.ch naszych. 

Uwaga Peowiacy! 

Zarząd Koła POW. zawiadamia 
członków, że ku uczczeniu 18 rocznicy 
wymarszu Legjonów Polskich pod wo 
dzą Marszałka J: Piłsudskiego do wal 
ki o niepodległość Palski —— Związek 
Legjonistów Polskich w Wilnie urzą 
dza w dniu 5 sierpnia 1932 r. o godz. 
17-30 w Sali Miejskiej Uroczystą Aka 
demję. Po Akademji wymarsz z sali 
miejskiej ze sztandarami i orkiestra- 
mi do koszar I Brygady, celem uczest 
niczenia w Apelu Poległych I p. p. Le- 
gjonów. Zbiórka peowiaków w lokalu 
Związku dnia 5 sierpnia o godz. 17. 

Kolo POW|. również przypomina, 
że odjazd zgłoszonych na Zjazd do 
Gdyni peowiaków nastąpi dnia 13 
sierpnia br. 0 godz. 12 w południe 
specjalnym pociągiem pośpiesznym. 
W celu załatwienia formalności z 
wyjazdem, należy zgłaszać się w Se 
kretarjacie Legjonistów przy ul. Zau 
łek Bernardyński 10. 

Legioniści Vi Baonu I Bry- 
gady, baczność! 

Komitet Koła VI Baonu wzywa 
wszystkich b. Legjonistów VI Baonu 
I Br, na zjazd do Rzeszowa, który od 
będzie się z okazji odsłonięcia pomni 
ka Ś. p. pułk. Lisa-Kuli w Rzeszowie, 
na dzień 18 i 19 IX r. b. Program Zja- 
zdu oraz warty uczestnictwa zostaną 

wysłane po uprzednim zgłoszeniu a- 
dresu, przez tych obywateli, którzy 
nie nadesłali kwestjonarjuszy do Ko- 
mitetu — na ręce sekretarza Koła ob. 
Jana Pudełka w Warszawie ul. 3 Ma 
ja Nr. 2 m. 42. Bliższe szczegóły po- 
dane zostaną w następnym komunika 
cie. 

Trening piłotów policyjnych. 
Piloci policyjni, którzy odbyli prze 

szkolenie w szkole pilotów w Bydgosz 
czy, odbywają obecnie loty treningo- 
we na lotnisku warszawskiem. 

Po uskutecznieniu treningu stwo- 
rzą oni pierwsze kadry policji lotni- 
czej w Polsce. 

RADJO 
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 zapuszczonć grunty* — od- 
czyt. 15,25: Koncert. 15,40: Audycja dla dzie- 
ci. 16,05: Audycja popularna: I Recital skrzyp 
cowy w wykonaniu Hans Francosa, koncert- 
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. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 1 sierpnia 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien 

ny. 15,15: Melodje Lehara i Kałmana (płyty!. 
15,35: Kom. met. 15,40: Audycja dla dz 
„Co zobaczyły dwa niedźwiadki amerykań- 
skie w drodze do Polski* — Opow. A. Boh- 
dziewicza. 18,10: Muzyka współczesna (pły 
ty). 16,40: Pog. francuska. 17,00: Koncert. 

18,00: „Na dalekich kresowych jeziorach** -- 
odcz. inż. Sumiński. 18,20: Mnz. tan. 19,15: 
„Narodowość współczesna*  Odcz. litewski. 
19,30: Program na wtorek. 19,35: Prasowy 
dziennik radjowy. 19,456 Wiileński kom. spor 
towy. 20,00: Koncert muzyki operetkowej. 
20,50: Wlprzerwie felj. „Rozum czy instynkt 
21,05: D. C. koncertu. 21,50: Kom. 22,00: Muz 
tan. 22,40: Wiad. sport. 22,50: Muz. taneczna. 

  

   

Na plaży uprzyjemnia pov,. 
tylko 

»SUGUS« 

Pani Grelichowska była naprawdę u- 
wodzicielską primadonną Puszy An- 
gorą, to łaszczącą się to ukazującą pa 
zurki jak prawdziwa rasowa koteczka 
przebiegle i finezyjnie wodząca za nos 
swoich adoratorów i wyglądająca roz 
kosznie w eleganekich toaletach. Pani 
Marecka wyglądała prześlicznie i z 
dużym wdziękiem grała rolę Elli cór 
ki Konsula. Pani Kamińska jest roz- 

kosznie naiwną Marylką, a panie Szur 
szewska, Zelwerowiczówna i Zielińska 
stworzyły doskonały typy. 

Pan J. Wasilewski jako Jerzy Schyl 
ling był przemiłym lekkoduchem, pan 
Domański jako Teddy Brand wyka- 
zał że nie jest pozbawiony talentu i że 
przy pracy pod dobrą reżyserją, może 
się wyrobić na wcale zdolnego artystę 
Reszta wykonawców dzielnie się spi- 
sywała, a pan Budzyński na szczęście 
miał krótki i mało znaczący epizod, 
tak że publiczność opuszczała teatr 
pod miłem wesołem wrażeniem. Zado 
wolenie premjerowej publiczności 
wróży farsie Arnolda i Bacha długo- 
trwałe powodzenie. 

Pudełko 
20 groszy 

  

Zastępca. 

  
Krem „HERBA* jest do nabycia już od Zł. 0.90 

  

Z Izby Przem - Handl. 
w Wilnie. 

Plenarne Zebranie Izby P.-H. 
XIII Plenarne Zebranie Izby Przemysło- 

wo-Handłowej w Wilnie odbędzie się w dniu 
10 sierpnia r. b. punktualnie o godzinie 19 
min. 30 w sali Klubu Handlowo-Przemysto- 
wego (Mickiewicza 33-a) z następującym po- 
rządkiem obrad: 1) Zagajenie i zatwierdze- 
nie protokółu XII Plenarnego Zebrania, 
2) informacje o działalności Izby za czas 
od 10 kwietnia r. b. 3) informacje o stanie 
budowy gmachu Izby, 4) ustalenie norm op- 
łat manipulacyjnych za czynności poświad- 
czenia ksiąg handlowych, 5) sprawozdanie 
o sytuacji ekonomicznej okręgu Izby w roku 
1931, 6) „Morskie cła preferencyjne a inte- 
resy gospodarcze ziem  północno-wschod- 
nich* (referat informacyjny), 7) „Postulaty 
życia gospodarczego okręgu Izby a sprawa 
spławu po Niemnie“ (referat informacyjny), 
8) sprawy bieżące, 9) wolne wnioski. 

Wystawa „Szkoła* w Krakowie. 
Liga Propagandy Wytwórczości Krajowej 

urządziła w Krakowie w czasie od 28.VIIL 
оо 20.1Х 1932 r. w miejskim budynku w37- 
stawowym przy ul. Rajskiej, przy poparciu 
Kuratorjum wystawę p. L. „Szkoła* obej- 
mującą następujące działy podukcji krajo- 
wej, a mianowicie: 1) Dom, 2) Szkoła, 3) 

Turystyka. 
Informacyj udziela i zgłoszenia  przyj- 

muje Liga P. W. K. Kraków, Szpitalna 14. 
II p. 

Międzynarodowy Targ w Libercu w 
w Czechosłowacji. 

Wi dniach od 13 do 19 sierpnia r. b. 
odbędzie Międzynarodowy Targ w Libercu 
w Czechosłowacji, połączony z targiem włó- 
kienniczym, maszyn włókienniczych konfek 
cji różnego rodzaju, wyrobów szklanych, 

biżuterji sztucznej, przedmiotów sportowych, 
wyrobów skórzanych, artykułów chemicz- 

nych, farmaceutycznych i chirurgicznych, 

maszyn i przedmiotów biurowych, instru- 

mentów muzycznych i t. d. 

Wjazd do Czechosłowacji dozwolony jest 
bez wizy czechosłowackiej a okazaniem Je- 

gitymacji, ostemplowanej przez odnośne po- 
selstwa lub konsulaty czechosłowackie. Op- 
rócz tego wszyscy udający się na wymie- 
nione Targi korzystają na zasadzie legity- 
macji ze zniżki na kolejach. 

Legitymacje można nabyć w: przedstawi- 
cielstwie wymienionych Targów, w firmie 
Jakób Czapliński i Synowie, Warszawa, 
Bracka 18. 

ROWINKI RADJOWE. 
TROCHĘ DOBREJ MUZYKI. 

W niedzielnej „audycji popularnej* będą 
mieli wileńscy radjosłuchacze nielada atrak . 
cję. Oto w części muzycznej wystąpi jako 
solista p. Hans Francoz (skrzypce) koncert- 
mistrz Opery Wiedeńskiej, który z towarzy- 
szeniem fortepianu wykona: Beethowena Ro- 
mance F-dur oraz Vieuxtempsa Poloneza i 
Balladę. Akompanjuje p. T. Szeligowski. 
Początek o godz. 16,06. > 

TRZY KOŚCIOŁY ŚW. ANNY W) WILNIE. 

Zapewne nie wszyscy nawet rdzenni w:l- 
nianie nie wiedzą, że oprócz istniejącego dziś i 
budzącego powszechny zachwyt kościoła św. 
Anny, posiadało Wilno jeszcze dwie św'ą- 
tynie pod tem samem wezwaniem. W: jednej 
z nich miała być pochowana Barbara Ra- 
dziwiłłówna. Tę interesującą kartę przeszło- 
Ści odsłoni w swym dzisiejszym odczycie 
ks. Piotr Śledziewski (godz. 19,15). 

NIEDŹWIADKI W PODRÓŻY. 
Poniedziałkowa audycja dla dzieci (godz. 

15,40) przyniesie młodym radjosłuchaczom 
pogawędkę p. Antoniego Bohdziewicza, który 
opowie o tem, „Co widziały dwa niedźwiadki 
amerykańskie w drodze do Polski“. Wiidziały 
przedewszystkiem jak pracują ludzie na 
chleb powszedni, czem się martwią, a czem 
radują i wiele innych rzeczy. 

U nerwowo chorych i cierpiących psychi- 
cznie, łagodnie działająca naturalna woda 
gorzka „Franciszka—Józeta* przyczynia się 
do dobrego trawienia, daje im spokojny, 
wólny od ciężkich myśli sen. Żądać w aptek. 

SPORT. 
Otwarcie X Igrzysk Olimpijskich. 

W dalekiej słonecznej Kalifornji 

w Los Angelos zostały wczoraj otwar 

te X igrzyska olimpijskie. Mimo ogól 

nego kryzysu zapowiadają się one im 

ponująco. 49 państw całego świata wy 

słało swe reprezentacje. Całe miasto 

tonie w powodzi flag. Igrzyska zgro 

madziły 1300 zawodników, stanowią 

cych kwiat tężyzny fizycznej poszcze 

gólnych narodów. Są to sami mistrzo 

wie, o ustalonej renomie sportowej, 

Polska startuje w lekkiej atletyce, 

o głośnych znanych nazwiskach. 

wioślarstwie i szermierce. Nigdy je 

szcze nie leżały przed nami tak wspa 

niałe perspektywy. Po raz pierwszy 

stajemy do walki, jako równi z rów 

nymi. Nasza reprezentacja lekkoatle 

tyczna liczy w swych szeregach, aż 

trzech mistrzów świata: Wajsównę, 

Kusocińskiego i Heljasza. Trzej pozo, 

stali również pochwalić się mogą nie 

byle jakiemi wyczynami. Pławczyk w 

skoku wzwyż osiągnął najlepszy tego 

roczny wynik w Europie. Zarówno 

Schabińska, jak i Siedlecki w swych 

konkurencjach uzyskali, wyniki sta 

wiające ich w czołowym rzędzie lek 

koatletyki światowej. : 

Niestety długa podróż morska nie 

minęła bez śladu na formie naszych 

reprezentantów. Ostatnie wieści z 

Los Angelos wskazywały, że więk 

szość naszych zawodników za wyjąt 

kiem niezawodnego Kusocińskiego i 

Schabińskiej przechodzi pewne obni 

żenie poziomu. W przededniu jednak 
igrzysk intensywny trening zrobił 
swoje i nasi zawodnicy powoli wraca 
ją do formy. Należy również uwzgled 

nić psychologję zawodnika, który de 

piero w ogniu walki wydaje z siebie 

maksimum wysiłku i energji. To też 

można mieć nadzieję, iż przedstawi 

ciele Orła Białego zdobędą się na 

hart woli, co w połączeniu ze spraw 

nością fizyczną zmusi 120.000 publicz 

ność do wysłuchania mazurka Dąbro 

wskiego. 
Dzisiejszy występ, Kusocińskiego 

na bieżni jest jednocześnie gwoździem 
pierwszego dnia igrzysk. Rywalami 
Polaka będą Morales (Meksyk) z cza 
sem 30,38 oraz Finowie Ischolo 

(30.41) i Wirtanen. Czas Kusocińskie 
go, jak wiemy, wynosi 30,31. Jest więc 
on faworytem biegu. Oczywiście nie 
spodzianki nie są wykluczone, gdyż 
przy tak wielkiej stawce, jaką jest ty 
tuł mistrza olimpijskiego, nerwy za 
wodników są tak naprężone, że wynik 
nigdy się nie da zgóry obliczyć. 

Heljasz będzie miał możność zado 
kumentować, iż jego 16,05 metr. w ku 
li nie było przypadkiem.  Pławczyk 
zaś będzie walczył o zachowanie swe 
go tytułu najlepszego skoczka Euro 

PY. 
Polski sport kobiecy reprezento 

wać będzie Walasiewiczówna w rzu 
cie, oszczepem, Wynik jej 39 metrów 
pozwala żywić nadzieję, iż znajdzie 
się ona w pierwszej szóstce oszczepni 
czek olimpijskich . 

Pierwsza niedziela X Olimpjady 
będzie historyczną niedzielą sportu 
polskiego. 

Dla ścisłości musimy nadmienić, 
iż start naszych zawodników przypa 
dnie na godz. 1—3 w nocy w ponie 
działek. To też wyniki dojdą do wia 
domości naszych czytelników dopiero 

we wtorek. 

Mecz o puhar Davisa. 
PARYŻ. 30.VII. (Pat.) W: drugim dniu fi- 

nałowego meczu o puhar Davisa Francja — 
Ameryka rozegrano grę podwójną. Amerykę 
reprezentowała para van Ryn—Allison, ze 
strony Francji wystąpili Cochet i Brugnon. 
Po ciężkiej, 5-setowej rozgrywce zwyciężyła 
para amerykańska 6:3, 11:13, 7:5, 4:6, 6:4. 
W! drugim dniu prowadzi Francja 2:1. 

Z Wilna. 
Makabi — ŻAKS. 3:0 (1:0). 

; Wczorajszy mecz między Makabi 
i ŻAKSem zakończył się pewnem zwy 
cięstwem faworyta Makabi 3:0 (1:0). 

Atak Makabi oddał szereg celnych 
strzałów, które z zadziwiającą zręcz 
nością wyłapywał bramkarz ŻAKSu. 

TSS DARTS REPREZE 
Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

   



  

  

15 lipca 1932 r. w dziale „Kronika“, ukazala Wileńska 38, tel. 9-26 
2) Wznowienie wielkiego przeboju polskiego w-g genjalnego dzieła St. Żeromskiego — WIATR OD MORZA 
W rolach głównych: Marja Malicka, Adam Brodzisz, Eugenjusz Bodo, kazimierz Junosza-Stępowski. 
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  Dziś: Ignacego. 
| Niedziela Piotra Ap. w Ok. 

Kr 
Lipiec 

Spostrzeżć nia Zakładu Heteeroicg|! U. З, В. 

w Wliule z dnia 30/VII — 1932 reku. 

Ciinienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia — + 19° С. 

„ aajwyższi: -- 24 C. 

. najniżcza -- 139 C. 

Opad: | 

Wiatr: południowo-zachodni. 

fendencja: wzrost. 

Uwagi: po południu przelotny deszcz. 

MIEJSKA. 

— Zadłużenie miasta. Jedną z głów 
nych pozycyj budżetu miasta jest spła 
ta zaciągniętych pożyczek. Na cel ten 
Magistrat preliminował ogromną su- 
mę bo aż 1.757.427 zł. Stanowi to bar 
dzo poważne obciążenie finansowe 
miasta, bo zajmuje aż 21,3 procent. 
całej sumy wydatków zwyczajnych. 

Godzi się tu zaznaczyć, że w sto- 
sunku do preliminarza z roku ubiegłe 
go sumy preliminowane na spłacanie 
długów wzrosły o 318.375 złotych Wy 
wołane to zostało zwiększaniem kre- 
dytów na obsługę pożyczki angiel- 
skiej. 

W każdym bądź razie zaciągane 
w swoim czasie często nieoględnie po- 
życzki dają się miastu teraz bardzo 
poważnie we znakę i podrywają jego 
finansową równowagę. 

— Dodatkowe posiedzenie Komi 
sji Poborowej. W dniu 10 sierpnia r. 
b. o godz. 8 rano w lokalu przy ulicy 
Bazyljańskiej 2 odbędzie się dodatko 
we posiedzenie komisji poborowej. 

— Racjonalne zarządzenie prezydenta 
miasta. Było dotychczas tajemnicą poliszy- 
nela, że dygnitarze miejscy niejednokrotnie 
korzystali z aparatów służbowych do prze 
prowadzania rozmów telefonicznych między 
miastowych niekoniecznie w sprawach zwią 

zanych z wykonywanymi prez nich obowiąz 
kami. Za rozmowy te płaciło miasto. 

Ten stan rzeczy trwał dość długo i dopie 
ro teraz został uregulowany. 
Prezydent dr. Maleszewski wydał zarządze- 
nie z jednoczesnem powiadomieniem władz 

  

  

Wschód słońca — g. 3 m. 27 

Zachód . —g.. 7m.23 

  

pocztowych, że rozmowy międzymiastowe 
mogą być przeprowadzane jedynie z aparatu 
Nr. 5 (gabinet prezydenta), przyczem każda 
rozmowa musi być uprzednio zapisana do 
księgi kontroli rozmów. 

W) ten sposób racjonalne zarządzenie pre 
zydenta Maleszewskiego kładzie kres nierac 
jonalnym praktykom . 

— Uporządkowanie peryferyj miasta. -— 
Magistrat przystąpił do uporządkowania bru 
ków na peryferjach miasta. Jako wstęp do 
tych robót wykonywany jest obecnie plan 
uregulowania ul. Dzielnej na Zwierzyńcu. Na 
robotach tych Magistrat zatrudnia kilkudzie 
sięciu bezrobotnych. 

W| najbliższym czasie mają być równisż 
podjęte identyczne roboty i w innych dziel 
nicach miasta . 

— Olbrzymi eskawator przybywa do Wil 
na. Roboty regulacyjne Wilji przy ulicy Zyg 
muntowskiej szybko postępują naprzód. W. 
najbliższych dniach ma przybyć do Wilna 
eskawator do oczyszczania dna rzeki. Eska- 
wator ten jest jedyną tego rodzaju maszyną 
na Wileńszczyźnie i jest własnością znanego 
przemysłowca Kureca. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Bepłatne Kursy Pływackie. Kurator- 

jum Okręgu Szkolnego Wileńskiego podaje 
do wiadomości, że na własnym basenie —- 
(Brzeg Antokolski, Przystań Wioślarska Pań 
stwowej Szkoły Technicznej) odbywają się 
bezpłatnie kursy pływackie dla uczącej się 
młodzieży. 

Godziny dla uczenie: 11-ta. 
Godziny dla uczni: 15-ta. 
Opieka zapewniona. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Zarząd Związku Właścicieli Średnich 
i Drobnych Nieruchomości m. Wilna prosi 
wszystkich właścicieli Nieruchomości o przy 
jęcie udziału w obchodzie dnia „ŚWTĘTA 
MORZA“w 'dniu dzisiejszym — przez udeko 
rowane swych domów chorągwiami i kwia 
tam. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Krytyczny stan rzemiosła rzeź 
nieko-wędliniarskiego. W dniu wczo 
rajszym rzeźnicy ukończyli układanie 
memorjału o krytycznym stanie rze 
miosła rzeźnicko-wędliniarskiego. Me 
morjał ten zostanie przesłany do pre- 
zesa Izby Skarbowej. 

— Wielka pielgrzymka do Kalwa- 
rji. W dniu 31 o godz. 7 rano z kościo 
ła po-Dominikańskiego wyruszy da 
Kalwarji wielka pielgrzymka zorgani 
zowana przez szewców, 

się notatka pod tytułem: „Wulfka. Uwadze 
p. Starosty”. 

W. związku z tą notatką, na podstaw e 
art. 21 dekretu w przedmiocie tymczasowych 
przepisów prasowych z dnia 7 lutego 1919 
r. (Dz. Pr. P. P. Nr, 14, poz. 186), proszę 
o umieszczenie w najbliższym numerze „Kur 
jera Wileńskiego", następującego sprostowa 
nia 

„Prawdą jest, że posterunkowy stojący na 
posterunku na Moście Zielonym wystawiany 
jest przez 4 Komisarjat, a restauracja „Wul. 
fka* — Smoligowskiego Wulfa znajduje się 
na terenie III Komisarjatu. Nieprawdą jed- 
nak jest, aby był kiedykolwiek wydany za 
kaz interwenjowania posterunkowemu jedne- 
go Komisarjatu na terenie innego Komisarja 
tu. Natomiast prawdą jest, że na podstawie 
par. 23 Tymczasowej Instrukcji Służbowej 
dla Policji Państwowej, policjant obowiąza- 
ny jest w każdym wypadku, nawet poza służ 
bą, wystąpić służbowo, celem udaremnieniu 
czynu karygodnego lub przytrzymania spraw 

  

cy. 
Wbbec postawionego zarzutu, że posterun 

kowi przybyli na miejsce zajścia nie w porę, 
zostało przeprowadzone dochodzenie, które 
ustaliło co następuje. 

Prawdą jest, że do posterunkowego +V 
Komisarjatu pełniącego służbę na Moście 
Zielonym* w dniu 14 lipca r. b. o godz. 20 
podszedł jakiś osobnik i zawiadomił go iż 
został pobity koło restauracji „Włulfki*, po 
czem oddalił się. O zajściu zawiadomił post. 
stojący na posterunku — III Komisarjat, 
który w takich wypadkach wysyła patroł 
dla zakończenia interwencji. Sam zaś naty 
chmiast w towarzystwie drugiego posterun 
kowego, który zbliżał się ze strony ulicy Wił 
komierskiej, udał się na miejsce zajścia. 

Prawdą: jest, że posterunkowi zastali na 
miejscu tylko tłum, który został rozproszo- 
ny, awanturnicy zaś zdołali się ukryć. 

Nieprawdą zatem jest, aby na Moście 
Zielonym na posterunku stało dwóch poste 
runkowych — i nieprawdą jest, aby przybyli 
oni na miejsce zajścia dopiero po upływie 
20 minut. Natomiast prawdą jest, że poste 
runkowi byli na miejscu zajścia w 3 minuty 
po zawiadomieniu o bójce, a jak ustaliło 
dochodzenie w 5 minut po wszczęciu awan- 
tury. 

Prawdą również jest, że posterunkowy 
nie mógł pośpieszyć z interwencją przed za 
wiadomieniem o bójce, gdyż jak ustaliło da 
chodzenie, nie mógł on widzieć tłumu zeb 
ranego po drugiej stronie Mostu Zielonego, 
koło restauracji, ani słyszeć odgłosów bójki. 

Konopko podinspektor. 

Konopko poinspektor. 

BAR BI    

= 

Śmierć w górach. 
CHAMONIX. 30.VII. (Pat.) Dwóch alpi- 

nistów bawarskich padło wczoraj ofiarą 
śmiertelnego wypadku. Znaleziono ich mart- 
wych na zboczu lodowca, na który spadli. 

  

pamięć 

u obdarzonzych dobrą, przyczem USUWA 
STWIO, WIZMACNIA SIĘ WOLA I POLEPSZA SIĘ WSZYSTKIE ZDOL- 
NOŚCI UMYSŁOWE (wpływając korzystnie na CHARAKTER I SYSTEM 
NERWIOWI'Y) u osób KAŻDEGO WIEKU, poczynając od 8 lat DO SĘDZI- 
WEJ STAROŚCI. 

Moje lekcje mnemoniczne, zawierające ŁATWIE I PRZYJEMNE „ćwicze- 
nia umysłowe o tyle SWOBODNIE dają się przyswoić, że zupełnie NIKO- 
MU nie przeszkadzają w kontynuowaniu FIZYCZNYCH I UMYSŁOWYCH 
zajęć, przy których ćwiczenia mnemoniczne są ODPOCZYNKIEM po zwy- 

WZMACNIA i UDOSKONALA 
profesor mnemoniki D. FAJNSZTEJN, Wilno, Zawalna 15—11 

Dzięki mojej metodzie mnemoniki, opartej na prawach PSYCHOLOGJI, 
FIZJOLOGJI, LOGIKI I PEDAGOGIKI, PAMIĘĆ PRZYWRÓCONA zostaje 
tym którzy ją utracili, POLEPSZA SIĘ u mających złą i UDOSKONALA SIĘ 
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ODCISKI 
zgrubiatą skórę i brodawki 
usuwa bez bólu i bez: 
powrotnie znany od 2 wieku 

„AP.KOWALSKI”, waRSZAWA 

° : 
Obwieszczenie. 

   

     

    

   
          

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

kłej uciążliwej prac; y, poświęcając na nie 2—30 minut dziennie, KAŻDY, 
po ukończeniu mego PEŁNEGO KURSU mnemoniki, ROZWIJA I WZMAC- 
NIA siłę i działalność swej PAMIĘCI do takiego stopnia, że po przeczytaniu 
czegokolwiek JEDEN lub dwa razy, jest w stanie nietylko powtórzyć 

NATYCHMIAST przeczytane w porządku PROSTYM I ODWROTNYM — 
NA PAMIĘĆ, lecz także, co jest najważniejsze — WSZYSTKO przyswojone 
zatrzymać w pamię 

Jednocześnie Z    

   

      

` 

pna” 

  

sprzyjają _ ŁATWEMU, 
WSZELKIEGO MATERJAŁU NAUROWIEGO. 

Moje lekcje korespondencyjne dla zamiejscowych w zupełności zastę- 
pują ustne wykładanie. 

Prospekty—broszury (16 str.) wysyłam bezpłatnie. 
Informacje osobiste 4—7 po południu codziennie. 

ci NA ZAWSZE. 
OGÓLNEM WZMOCNIENIEM PAMIĘCI moje lekcje 

SZYBKIEMU I  TRWAŁEMU : zapamiętywan:u 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swcje mało- 

wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
6678 na ORY 

ARCYKSI 
Reprezentacja : 

GINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

  

    

  

  

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. M. Pohu- 
lanka 13, na zasadzie art. 1030 U.P. C. obwieszcza, iż 
w dniu 4 sierpnia 1932 r. o godz. 10-ej rano w Wilnie 
przy ul. Betlejemskiej Nr. 20, odbędzie się w drugim 
terminie sprzedaż z licytacji publicznej, majątku ru- 
chomego, należącego do Fabjana Dowlaszewicza, 
składającego się z domu drewnianego, oszącowanego 
na sumę 1500 zł., na zaspokojenie pretensji Magi- 
stratu m. Wilna w sumie zł. 437 gr. 85 z %% i kosz- 
tami. 

585/V1 

  

Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru Il-go 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, zgodnie 
z art. 1030 U. P. C. podaje do wiadomości publicz- 
nej, że w dniu 3 sierpnia 1932 roku o godz. IO-ej 
rano w Wilnie przy ulicy Piaskowej Nr. 10 m. 3, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji. należącego do 
Piotra Stabrowskiego, majątku ruchomego, składają- 

  

cego się z umeblowania, oszacowanego na sumę 

Zł, 525— 
583/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. 
  

    

    

   
   

    FAL_ POT 
niemiłą woń 2 rąk,nóg i pach usuwa 
znany I niezastąpiony od 14 wieku 

SUBÓRYN 
2 SITKIEM 

FABRYKA CHSMICTNO- FARMACEUTYCZNA. 
AD.KOWALSKI” wanszawa 

UWAGA!! WYTTRZEGAĆ SĘ nAjLADOWNICTW © 
+ BOOOGKEM BRZMIENIU i OPAKOWANIU. 

7 
| й 
Am I 
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a |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6. 8 i 10:20. w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 
  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
elka 47, tel. 15-41. 

2) Pikantna, po- 
wabna, wiosniana 

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

Lili Dzmita + Awanturnica 
žu, na pokladzie okrętu transailant. i aeroplanie linji Paryż— Londyn. 

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

Ceny cd 25 gr. Początek o godz. 2-ej 
  

Dziś! Wspaniały podwójny program! 
1) Świetny dźwiękowiec sensacyjny 

MAYNARD w roli tytułowej. 

OGNISKO 

Jftwięk. teatr świetlny 

PAN 
«i. Wiełka 42, tel. 5-28 

2) Potężny dra- 
mab dźwiękowy dzieci. 

POSTRACH GÓR 
Niezwykle emocjonujące momenty. 

z chlubą filmów sensacyjnych, mistrzem 
SE Bei, 
Niewidziana akrobatyka. 

Pełna realizmu i prawdy historja kobiety, która poświęciła wszystko dla 
W rolach głównych: John BoleS oraz pięcioro małoletnich dzieci. 

królem cowboyów KEN 
Tempo akcji. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 1015 CENY od 30 gr. 
  

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie, ul. Wielka 66, tel. 12-53, 

posiada do sprzedania. 
1) Okołe 2200 m* dłużyc i kloców sosno- 

wych, w tem 1 kl. 137 m*. II kl. 833 m*, III kl. 1193 
m“, IV kl. 37 m“. Niniejsza partja jest zbita w 25 
tratwach i znajduje się na wodzie w Santoce przy 
rzece Wilji. Bliższych informacyj udzieli nadleśnic- 
two Miadziolskie. 

2) Około 5500 m* dłużyc I kloców sosno- 
wych, w tem I kl. 200 m*, Il kl. 1660 m*, III kl. 3300 
ms, IV kl. 340 m“. Niniejsza partja jest zbita w 83 
tratwach i znajduje się na rzece Żejmianie i jeziorze 
Pogietutis. Bliższych informacyj udzieli nadleśnictwo 
wiecianskie. 

3) Okoto 1800 m' diužyc I klocėw sosno- 
wych, w tem I ki. 180 m“, II kl. 680 m?, III kl. 920 
m“, IV kl. 20 m*%. Niniejsza partja jest zbita w 19 
tratwach i znajduje się przy bindugach: Niemenczyn, 
Czerakiszki i Rudziszki na rzece Wilji. Bliższych in- 
formacyj udzieli nadleśnictwo Podbrodzkie. 

4) Około 1600 m* dłużyc | kloców sosno- 
wych, w tem I kl. 110 m*, II kl. 500 m*, III kl. 950 
m, IV kl. 50 m*%. Niniejsza partja jest zbita w 19 
tratwach i znajduje się przy bindudze w Niemenczy- 
nie na rzece Wilji. Bliższych informacyj udzieli nad- 
leśnictwo Niemenczyńskie. 

5) Około 1290 m* dłużyc | kloców sosno- 
wych, w tem I kl. 50 m*, II kl. 350 m*, III kl. 850 m*, 
IV kl 40 m*%. Niniejsza partja jest zbita w tratwy 
i znajduje się przy bindudze w Wilejce Powiatowej 
na rzece Wilji. Bliższych informacyj udzieli nadleś- 
nictw Wilejskie. 

Warunki techniczne: Drewno pochodzi z cięcia 
ximowego roku 1931/1932, znajduje się w stanie nie- 
okorowanym i zostało wyrobione w długości od 4 
mtr. wzwyż i grubości od 18 cm. wzwyż w cienkim 
końcu z dopuszczeniem 10% całej ilości od 16 cm. 
grubości w e. k. 

W celu obejrzenia materjału na miejscu należy 
zwracać się do wyżej wymienionych nadleśnictw. 

Warunki płatności: do omówienia przy zawieraniu 
tranzakcji, możliwy kredyt 9-miesięczny. Gwaraneja— 
listy bankowe. W nadesłanych ofertach winna być 

podana cena za | m* drzewa loco tratwy woda miej- 

sce znajdowania się ewentualnie loco tratwy woda 

w Wilnie. Dyrekcja zsstrzega sobie prawo zmiany 

w ilościach wyszczególrionych partji drewna wyeli- 

minowania poszczególnych partyj. Kupującemu przy- 

sługiwać będzie prawo pierwszeństwa w nabyciu dre- 

wna na wodzie cięcia 1932/33 r. Dyrekcja zastrzega 

sobie prawo odrzucenia ofert względnie wyboru ofe- 

renta. 

Oferty pisemne uprasza się składać do dnia 16 

sierpnia 1932 r. do Dyrekcji — Wilno, ul. Wielka 66, 
na ręce Kierownika Wydziału Handlowego p. Ga- 

jewskiego. 
Wszelkich informacyj udziela Wydział Handlowy 

tel. 12-53, oraz nadleśnictwa: Niemenceyńskie, Pod- 
brodzkie, Święciańskie i Wilejskie. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie 
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RABKA 
SOLANKI JODO-BROMOWE, BOROWINA, 

INHALACJE, HYDROPATJA. 

Ceny bardzo umiarkowane. Wszelkich infor- 

macyj udziela KOMISJA ZDROJOWA w RABCE 

EEE 

Plac do sprzedania .а 
o powierzchni 3400 m.* na dogodnych warunkach, 

w całeści lub działkami. Informacje: Mahometańska 3, 

P. Kuleszo, od godz. 5—6 po poł. 

ZDROJOWISKO 
DLA DZIECI 
| DOROSŁYCH 

  

Sprzedaje się stare żelazo 
iinne. Oglądać na placu S-ki „Konkordja“, 

ulica Słowackiego Nr. 17. 
Komisja Likwidacyjna 
Sp. Akc. „Wiktorja''. 

  

  

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

I. S. MILL. 

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

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

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

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

I UEI X ZESZYCIE OAI CER CZCZONY SAKSONIA 

   

  

  
  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warnnkach 
I NA RATY. 

NĄDESZŁY NOWOŚCI. 
8324   
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Stałe zajęcie 
mogą otrzymać kilku 
intel. Panów I Pań 
od lat 23-ch. Energicz- 
ni zgłoszą się w dniu 

1 sierpnia od 10—12 
i 2 sierpnia od 9—II 
wraz z dokumentami 
ul. Jagiellońska 3, m.5 

WAŻNE dla P.P. 
Mechaników 

i Zegarmistrzow! 
Katalog narzędzi i 
fornitur już wyszedł 
z druku. Wysyłka 
franco po nadesłaniu 
2 zł. gotówką lub w 
znaczkach. Skład ze- 
garów S. Scheiera, 
Krakėw, Stradom 5. 

Drzewo opałowe 
brzozowe, sosnowe i ol- 
szowe, i órno- 
oraz węgiel Śląski 
poleca SKŁAD DRZEWA 
Mich. hr. Tyszkiewicza 
Wilno, Tartaki 28, tel. 751 
Dostarcza również dla 
urzędów i instytucyj. Dla 

P.P. Urzędników na raty 

OKAZYJNIE 
do sprzedania 

W. Pohulanka 14, m. 77 

D 17.VII r. b. zostały 
zgubione: książeczka 

i dowód oso- 
bisty na imię Henryka 
Grabka, które to doku- 
menty — unieważnia się 

książ. wojsk. 

Zgub. Nr. ew. 162, 
Sa przez POKOI 
Nowogródek na im. Asa- 
na Aleksandrowicza 

unieważnia się. 
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PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

USUWA NAJSILNIEJSZE 

BÓLE GŁOWY 
FABRYKA CHEMFARMACEUTYCZNA 
<AD.KOWALSKI+* waRSZAWA 

ŻĄDAJCIE „KOWALSKINY* ŻE ZNAKIEM 
FABRYCZNYM - SERCE W PIERŚCIENIU: 

po 061 tere orazaci 

Or. Zeldawicz 

  
  

   
   

   

       
   ZNAK FABR J 

  

     

  

Choroby skórne, wener 
narządów moczowych 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel, 277 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopleiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—i2 i 4—8. 

  

  

DR. MED. 

Benedykt Schermamn 
Prule Wileńską 11" 

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

Akuszerka 

Maja Laknefowe 
przyjmuje od 9 do 7 wiec: 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8521 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

Biuro podań 
i przepisywań 
Józefa Rawickiego 

przeniesione zostało do 
nowego lokalu przy ulicy 

Ludwisarskiej 5 

Do sprzedania 
d 0 m murowany 

piętrowy 

Artyleryjska 32, 
p. Wojciechowska 
Kolonja Bankowa 

LETNISKO 
blisko Wilna, las, rzeka, 

miejscowość zdrowa. 
Jagiellońska 9, m. 13 

Mieszkanie 
do wynajęcia 

3 pokoje ze wszelkiemi 
wygodami, wolne od po- 

datku — Tartaki 34-a 

  

    

  

  

  

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

Wileńska 11, m. 14 

2 pokoje 
z kuchnią 

wynajmę natychmiast 
Zgłoszenia pod tel. 1-64 

Poszukuję posady 
ekspedjentki lub bony za 
skromne wynagrodzenie. 
Nowo-Oszmiańska 4—2 

  

  

  

Do wynajęcia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

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

nach urzędowych. 

Do wynajęcia 
odremontowane 4-pokoj. 
mieszkanie z wygodami, 
werandą i ogródkiem, na 
parterze — ul. Św. Filipa 

Nr. 5, m. 10 

Poszukuję 
2 pokoje z kuchnią 
pożądane w śródmieściu 
Zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego* — 

Jagiellońska 3—1 

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj 
i korepetycyj ze wszyst- 
kich przedmiotów w za- 
kresie ośmiu klas gimnaz. 
Specjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. Łaskawe 

zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego" 

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. 

Do egzaminów 
„_. wstępnych, 

które odbędą się we 
wrześniu w Państwowej 
Szkole Technicznej 

przygotowuje zespół na- 
uczycieli specjalistów. 

Ceny przystępne. 
Zgłoszenia u p. A. Szu- 
lakiewicza, Stara 24, m. 2 

Bardzo tanio 
SPRZEDAM 

lac 
(od 200 do 400 sąż.) 
O warunkach dowie- 

dzieć się: ul. 

Tuskułańska 6-2 

OGRODNIK 
z długoletnią praktyką, 
legjonista 1944 r, žonaty 

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

pod „Ogrodnik* 

Rządca domu 
poszukuje posady 
tylko za mieszkanie. 
Oferty do Administr. 
„Kurjera Wilensk.“ 

Mioda panna 
o milej powierzchownošci 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil." 

pod „Młoda panna“ 

JADŁODAJNIA 
NADWIŚLAŃSKA 

wydaje obiady 

od 55 gr. na maśle, 
Ludwisarska 4 

(obok sali Krejngla) 

  

  

  

                

WIRGIL MARKHAM. 
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DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Zmierzył mnie spojrzeniem od 

stóp do głów. ё ` 

— 0? pan wie, że to się często źle 

kończy? Wakacjami... - 

‚ — Wiem. Bylem w Madisonie. 

15 —— O! rzekł jakimś nowym niepo- 

kojącym tonem. Aż się zląkłem, że 

źle się wybrałem z Madisonem. — 

Znał pan tam Duranda — Ralfa Du- 

randa? 

Zawahałem się. Nie znałem tego 

nazwiska i nie wiedziałem, czy się do 

tego przyznać czy nie. 

Tymczasem on ciągnął dalej. 

— Zna pan Chestermana, zna pan 

Indiana Fabra? : 

Tak. Mówił wyraźnie zmienionym 

tonem, ale co ten głos mógł znaczyć. 

— O Durandzie słyszałem. O tam- 

tych nie. Ale to chyba nie był ten sam. 

Nazywali go Szpikulcem. 

Udało mi się. Sabati chrząknął i 

wzruszył ramionami, jakby chcąc po- 

wiedzieć: 

— Masz szczęście, djable. 

Naturalnie zmyślił tamte nazwi- 
ska. 

— Ma pan do mnie interes, to pro 
szę gadać. 

— Szukam. pewnego typa i potrze 
buję pomocy. 

— No? 
— Pańskiej pomocy, panie Sabati. 

— Oho, co za tupet! — chciał splu 
nąć, ale przypomniał sobie w porę o 
dywanie. 

— Wiiem, ale muszę draba odszu- 

kać, a pan mógłby mi pomóc. 
— O kogo idzie? — zapytał cierp- 

ko. 
— O Juljana Sanda. Mądrego Jul- 

jana. 
Nazwisko to zrobiło na nim wraże 

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

  

nie. Posunął się na środek pokoju, ja 
cofnąłem się instynktownie wtył. 

— Mądrego Juljana? Czy babka 
panu o nim opowiedziała? 

O, nie, panie Sabati. On nie taki 

stary. 
— Ale skąd ja miałbym go znałć? 

Znikł z widowni, zanim ja... nikt go 
nie spotyka. Może już dawno gnije w 

ziemi. 
— Nie — odparłem, potrząsając 

głową. — Żyje i ja chciałbym się z 

nim spotkać. 
— To się spotykajcie. Co mnie do 

tego? Dlaczego pan się na.mnie uw- 
ziął? Н a) 

Udalem ždziwienie: 
— Jakto dlaczego? Jeżeli pan cze* 

goś nie dokaże, to nikt nie dokaże. 

— Hm! — ukrył zręcznie zadowo- 

lenie. — Czego pan chce od Juljana? 
— Przepraszam, panie Sabati, ale 

to jest mój sekret. 
Nastroszył się i po chwili roześ- 

miał, 

— Niech i tak będzie. Ale co ja bę: 
dę miał za tę pomoc?... Chociaż nie. 
Niech mi pan powie, o co to chodzi? 

— Nie mogę — odparłem. — Spra 

wa czysto prywatna, 
— Prywatna — zarechotał szyder 

czo. — To poco pan, u cholery, do 

mnie przyszedł? Chyba, że... . 

Potarł ręką podbródek i zamyślił 

się głęboko. 

— Więc mam panu pomóc wytro- 

pić Mądrego Juljana? I pracuje pan 

w swojej branży — tak? 
— Tak. 
Przymrużyłem oczy. 
— Zgoda, panie Terry Fultz. Mam 

robotę dla pana. Pan mnie pomoże, a 
ja panu. — Ujął mnie za ramię i wy- 

kręcił twarzą do światła. — Potrafi 
pan? 

— Jakto? — zapytał zdziwiony. 

— Czy pan nosił kiedy frak? 
— Nosilem. : 
— Dobra — uderzył się pięścią w 

brodę i rzekł z namysłem: — przyjdź 
pan juro tutaj — nie, na Barker Stre- 
et. Znasz pan Barker Street? 

Znałem przypadkiem oddawna. 
Barker Street dwadzieścia 

jeden, o wpłół do dwunastej. Zapa- 
mięta pan numer? Niech pan nie za- 
pisuje. 

— Za kogo mnie pan ma? Za fuk- 
sa? 

— Przyjdź pan tam, to pogadamy. 
— Otworzył szybko drzwi, od któ- 
rych odstąpiły dwa potężne draby. 
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Museli być na czatach. — W porząd- 
ku chłopcy. 

— Ма pan lejbgwardję — zauwa- 
żyłem. 

— Mam wszystko — odparł ze śmie 
chem, 

Tłum w zadymionej sali zlustro- 
wał mnie drugi raz. Gość grający jed- 
nym palcem na fortepjanie, zwrócił 
się cały w moją stronę. Blada dziew- 

czyna z czerwonemi ustami pogoniła 
za mną wzrokiem. Później odkryłem, 

że miała oczy Silnie niebieskie, jak 

bławatki. Jej czarne, lśniące włosy 
były ufryzowane w drobniutkie locz- 

ki. + 
— Porządny chłop, moi państwo. 

Czego się napijesz, bracie? 

— Piwa — odrzekłem. 
— Piwa dla pana Fuliza. Przyje- 

chał z Milwankee — wrzasnął i za- 
raz zjawił się jegomość w białym far- 
tuchu z kuflem wybornego piwa. 

Pan Dockety, innemi słowy Tom, 
i Rózia siedzieli pod ścianą. Tom wy- 
dawał się zdenerwowany. Sabati 
zwrócił się do nich obraźliwemi sło- 
wami, pytając o powód wizyty. Tom 

opowiadał przygodę Rózi. 
— Zrobiła się straszna awantura, 

  

Raffy — rzekł błagalnie. — Nie mo- 

gliśmy zostać. 

— Tak, trzeba było, żeby cię stam 
tąd przepędzili szczeknął Raffy. 
Tom, ty głupia cholero, jeżeli popsu- 
jesz mi jeszcze jedną sprawę, to bę- 
dzie z tobą źle. 

— Rózia wpadła. Czy to moja wi- 
na? 

— Do djabła, to nie wiesz, że ona 
pije? — wrzasnął Raffy. — Nie mo- 
głeś pilnować, żeby nie trzymała u 
siebie spirytusu? 

—_ Próbowałem — rzekł smutnie 
Tom. 

— Mam was obojga powyżej uszu 

— krzyknął Sabati. — Hej, banda, 

czy chcecie tutaj nocować? Odmarsz. 

Rozległ się hałas odsuwanych krze 

seł. Ale nagle wszyscy znieruchomieli, 
nasłuchując. 

Z dołu, z dworu, dało się słyszeć 

trzykrotnie dzwonienie. 

— Garson — zaklą! Raffy. 

Znowu. Co on sobie myśli? 

— „Zmrowił się, cholera — rzekł 

czyjś gniewny głos. — Do djabła, w 

tym miesiącu trzy razy. 

(D. C. NJ) 
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