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GRONOSTAJE I LEN. 
Skoro już poruszono poważnie za- 

gadnienie językowe u Żydów wy” 
suwając je nie bez racji na czoło 
wszystkich pytań, któremi opatrzona 
jest kwestja żydowska w Polsce, war- 
to nie ominąć sposobności rozjaśnie- 
nia niektórych stron tej tak mętnej, 
nierozumianej, zapoznawanej a na- 
wet lekceważonej sprawy. 

Obok wszelkich punktów widze- 
nia, które tu trzeba uwzględniać, obok 

tych zwłaszcza, które sprowadzają się 
do wewnętrzno-żydowskich procesów 
kulturalno-narodowych, wchodzi w 
grę niezwykle ważna racja państwa, 
któremu nie będzie oszczędzone danie 
odpowiedzi — prędzej lub później — 
na kwestję żydowską, Sprawa zaś ję- 
zykowa wymaga orjentacji, stanowi 
bowiem magnam partem tej kwestji. 

Dziwne są drogi, któremi chadza myśl 
Polityczna, zwłaszcza ta niesformuło- 
wana przez polityków i publicystów 
lecz niemniej żywa i powszechna uzna 
wana w szerokich kołach społeczeńst- 
wa. Po bankructwie asymilacji której 
program można przyrównać do nie- 
Użytecznego fascykułu, zapisanego tu 
1 owdzie szanownemi notatkami i na- 
zwiskami prawdziwych ideowców, w 
niektórych kołach społeczeństwa pol- 
skiego, zdolnych do tego, by ujrzeć 
Narodowe oblicze Żydów polskich, 
zaczęły pojawiać się sympatje dla ję- 

zyka hebrajskiego i wogóle odrodze- 
nią hebrajszczyzny. 

  

Sprawiło to może zbyt pochopne 
utożsamianie postępu żydostwa z sjo- 
nizmem, jak wiadomo proklamują: 
cym renesans języka hebrajskiego, 
albo siła tradycji starożydowskiej, 
zawarta w bogatem piśmiennictwie 
religijno-filozoficznem starożytności i 
średniowiecza, albo wreszcie nieby- 
wałą, uporczywa propaganda  sjoni- 
St6w. Tak czy inaczej, coraz powsze- 
chniejszy stawał się konsens, niemal 
Aprobata opinji, że Żydzi chcą, mogą 
A nawet powinni uczynić hebrajski 
Swym narodowym językiem. Jedno- 
Cześnie, i ściśle w związku z tem, za- 
Jęto negatywny stosunek do języka 
żydowskiego, popularnie zwanego 
»Zargonem *. 

Nie bez wielkiego znaczenia jest 
Przytem mniemanie, że język żydow- 
SKI jest niebezpieczny przez swą bli- 
SKOŚĆ do niemieckiego i niemczyzny. 
Wiele uprzedzeń pochodzi też stąd, 
że żydowskie partje radykalne, stara- 
Jące się oprzeć swoje kierunki na sze- 
rokich podstawach, uznały jednogłoś- 
nie język żydowski za kardynalne ha- 
sło swych programów, za czem poszło 
Przeświadczenie o integralnym związ- 

u „żargonu* z społcznym ekstremiz- 
mem. 

I jedno i drugie w rzeczywistości 
Mija się z prawdą. Nie trzeba znać 
tajników narodzin i dziejów języka, 
Y pojąć, że kilka wieków przebywa- 

NIĄ narzecza turyngskiego w Polsce, ' 
Zmieniło tworzywo językowe Żydów 
Polskich, zbliżając ich gwarę coraz 
Ardzjej do właściwości słowiańskiego 

PRIą językowego. Gdyby to pochyle- 
mie, dokonane przez długie stulecia, 
oddzielić sztucznie od dzisiejszego ję 
Yką żydowskiego, zabrać mu bogaty 

ZASób słów, form, zwrotów i języko- 
wych pojęć oraz barwę, zaczerpniętą 
Z skrąbnicy języka polskiego, pozo- 
slałby szkielet archaiczny, tak niezro- 
zumiąły dla dzisiejszego Niemca, jak 
Jezyk Eddy lub conajmniej ,„Schwa- 
€nspiegel“. 

Cóż dopiero mówić o znaczeniu 
Progermańskich sympatyj, które ja- 
koby emanują z najgruntowniej prze- 
towrzonych pierwiastków języka nie- 
mieckiego, zawartych w żydowskim? 
Jeżeliby zaś miało w tem tkwić choć 
Ziarno prawdy, to jak ocenić politycz- 
ne następstwa niezaprzeczalnej bli- 
Skości języka ukraińskiego z rosyj- 
skim? Czy koniecznie w sensie wie- 
kuistej łączności narodów, które nie- 
m1 mówią i w znaczeniu ich niero- 
zerwalnej spójni państwowej? 

Jeżeli wszelkie porównania na 
tym terenie są dopuszczalne (a ana- 
logja jest śliskiem narzędziem i rzad- 
ko odpowiedzialnem naukowo), moż- 
naby powiedzieć, że ze stanowiska ję- 
Zykowego wiąże żargonowego Żyda z 
Niemcem mniej niż Polaka z Rosja- 
ninem, mniej bo nic — poza zadaw- 
nioną pożyczką językową, która nie 
Podlega zasadzie rewanżu w żadnym 
sensje ij z której przeciętny Żyd nie 
Zdaje sobie nawet sprawy. 
=. 

kis „Slome“p. t Žydzi wilefscy (ng 187) i odpowiedź w ".Kusjerze” 
* p. t. Żydzi w kanikułę (nr. 169). 

Jakkolwiekbądź — projekcja tych 
spraw w sferę stosunków  politycz- 
nych jest absolutną imaginacją. 

Oko X 

Žydowski jest językiem ludowym 
w najszerszem znaczeniu. Lud nie 
nosi gronostajów i jeżeli sam ich nie 
wkłada, nikt mu ich ani przymusem 
ani perswazją nie narzuci. Lud to nie 
stronnictwa, takie czy owakie, które 

mijają, gdy on zostaje, Gdzie, w ja- 
kich jego ośrodkach tkwi tajemnica 
twórczości? Najdalej posunięty racjo- 
nalizm naukowy ustaje przed tą metą 
badań i dociekań, poza którą żyje 
boryka się, śpiewa, pracuje, umier; 
prosty człowiek, jeden z wielu w sza- 
rej masie, bezimienny i niezmożony. 

Taki lud przechował duSzę Serbji 
po pogromie na Kosowem Polu. Taki 
sam ocalił kulturę czeską i wyzwolił 
państwo, podcięte ongiś u korzenia. 

„Lud potęgą jest — i basta”. 

Z tego zaś, że socjaliści różnych 
odcieni, że żydowscy komuniści (ci 
ostatni nieszczerze, gdyż w gruncie 
rzeczy wyznają asymilację) wypisują 
na swych transparentach postułat ję- 
zyka żydowskiego, nie wynika, że jest 
on zły, czy szkodliwy. To raczej po- 
twierdza jego znaczenie jako siły, ja- 
ko czynnika w politycznym układzie. 
Sam język pozbawiony jest politycz- 
nego kolorytu. Jest zbiorem słów, któ- 
remi masy żydowskie porozumiewają 
się, czytają, piszą, Śpiewają, skarżą 
się i cieszą. 

Język należy do narodu a nie do 
partyj i klas. 

Wiele słuszności ma A. Morewski, 
senjor sceny żydowskiej, pisząc na 
ten temat w jednej z żydowskich ga* 
zet wileńskich: 

„żargon' nie jest polityką* lecz kąci- 
kiem europejskiej kultury; kultura Euro- 
py jest macochą jak długo „żargon* tonie 
w smrodliwych bagnach ciemnej przesz- 
łości. Białoniebieska chorągiew sjonizmu 
wykluczyła „żargon*, woli zaś język -heb- 
rajski. Czerwona chorągiew zwycięskiego 
materjalizmu będzie „żargonu* broniła 
jedynie jako ,zasady”, lecz na swych sza- 
chownicach nie znajdzie dla niego miej 
sca я 

I P. Morewski, który najgorętsze 
serce wkłada w swe słowa, przesądza 
zagadnienie na rzecz języka żydow- 
skiego, pewny, że nie przyniesie to 
szkody Polsce. , 

ko = R 

   

  

  

     

Szkoła, przez którą dzieci żydow- 
skie w Polsce przechodzą nim wejdą 
w Życie, jest niezmiernie ważnym in- 
strumentem. Zostawiając na boku 
kwestję jaki ma być jej język, stwier- 
dzimy, że aksjomatem jest, iż z oby- 
watelskiego ducha, wychowawczej 
postawy i państwowej tendencji musi 
ona być polska, t. j. nastrojona na 
identyczny ton, co každa inna szkola 
i zaklad wychowawczy w Polsce. 

Nikt nie dowiódł, że nie może nią 

być szkoła, która uczy w języku in- 
nym aniżeli polski. Gdyby tak było, 
smutna byłaby przyszłość tych ziem 
Rzeczypospolitej, na których żyje lud- 
ność mieszana, a niewątpliwa tych, 
które zamieszkują w zwartych: ma- 
sach obywatele narodowych mniej- 
szości. 

Nie język szkoły jest dla państwa 
rozstrzgającym elementem polityki 
szkolnej, lecz duch, dla którego język 
należy uczynić instrumentem  poży- 
tecznego oddziaływania. Język zaś i 
kulturę polską tak w jej programie 
ustawić, by jej poznanie dawało w 
rezultacie stopień znajomości, z któ- 
rego wypływa szczere uczucie i du- 
ma z przynależności do państwa i je- 
go naczelnych dóbr kulturalnych. 

Nie powinno się zdarzyć, by np. 
wychowaniec jakiejkolwiek  mniej- 
szościowej szkoły nie czytał polskiego 
czasopisma literackiego bądź nie u- 
prawiał lektury Kalinki czy Bobrzyń- 
skiego. A choćby to czynił, i znał 
„Warszawiankę', nie można poprze” 
stać na platonicznym stosunku do 
tych wartości, Bohaterowie dziejów 
Polski, dawni i współcześni muszą być 
dlań synonimem wzniosłych idei, 
symbolami, które wystarczy nazwać, 
by wywołać przyśpieszony rytm krwi 
i serdeczne uczucie dla państwa, jed- 
nego dla wszystkich, a więc i dla Ży- 
dów. 

Najlepszą formą szkoły żydowskiej, 
jak wogóle szkoły dla mniejszości na- 
rodowych, okaże się z pewnością szko- 
ła bikulturalna, państwowa. Bikultu- 
ralizm programu, monopatrjotyzm 
nastroju wychowawczego i patronat 
państwowy jako conditio sine qua non 

Pan Prezydent u harcerzy. 
GDYNIA 3. 8. (Pat). Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej zwiedził w środę u- 
rządzenia miejskie Gdyni, poczem ba 
wił w obozach harcerskich, rozłożo- 

nych z okazji złotu harcerzy pomor- 

/ 

Imponującą manifestacją łączn 
ne w dniu 3]-ym lipca 

na ten dzień do Gdyni. 

  

'więto Morza. 

na podjum ustawionem na Molo Rybackie 

skich, żywo interesując się życiem 
harcerzy. Po zwiedzeniu obozów Pan 
Prezydent udał się samochodem do 
Pelplina,    

całej Polski z morzem i Pomorzem było obchodzo- 
100.000 osób ze wszystkich stron kraju przybyło 

Na zdjęciu naszem widzimy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
m, po uroczystej Mszy św. Pan Prezydent przyjął następnie defiladę wojska oraz licznych organizacyj społecznych. 

   

Polska podtrzymuje swój słuszny 
protest. 

WARSZAWA, 3. 8. (Pat). Wobec 
różnicy poglądów, co do oceny strony 
prawnej ineydeniu, wywołanego przez 
charge d'affaires niemieckiego w 
Warszawie p. von Rintelen, jaka wy- 
łoniła się podczas wczorajszej demar- 
che posła polskiego w Berlinie u mi- 
nistra Neuratha, poseł polski złożył 
dziś w urzędzie spraw zagranicznych 

notę, w której stwierdza że rząd pol- 
ski nie wdaje się w oheenej chwili w 
dyskusje ćo do zasięgu eksteryterjal- 
ności dyplomatycznej, natomiast mu- 
si się zastrzee przeciwko ohbrażające- 
mu uczucia narodowe sposobowi, w 
jaki p. Rintelen usunął flagę polską. 
Rząd polski utrzymuje więc swój pro- 
test, zgłoszony w dniu wezorajszym. 

Von Rintelen zostanie odwołany. 
BERLIN, 3. 8. (Pat). „Deutsche 

Allgemeine Ztg.* zapowiada że nie- 
miecki charge d'affaires von Rintelen 
zostaje z Warszawy odwołany. We- 
dług dziennika, odwołanie to jednak 
nastąpić ma „na podstawie już wcześ- 
niej wydanych dyspozycyj“. Rintelen 
miał jakoby. przed kilkoma tygodnia- 

- mi zostać powołany do urzędu spraw 
zagranicznych w. Berlinie i wówczas 
już desygnować miano jego następcę, 
radcę legacyjnego Schliepa. Dyspozy- 
cyj tych w obecnej chwili nie można 
było już cofnąć — podkreśla ,„„Deut- 
sche Allgemeine Zig.*. 

Bliska rekonstrukcja gabinetu RZeszy. 
Udziat hitlerowców w nowym rządzie niewątpiiwy. 

BERLIN, 3. 8. (Pat). Prasa prawi- 
cowa potwierdza informacje o mają” 
cej rychło nastąpić rekonstrukcji ga- 
binetu Rzeszy. Hugenhergowski „Lo- 
cal Anzeiger* donosi, że konferencja 
przywódców narodowych socjalistów, 
odbyta w Monachjum, wypowiedziała 

  

Krwawe zamachy w Niemczech nie ustają. 
BERLIN, 8. 8. (Pat). Pomimo ogło 

szenia t. zw. rozejmu politycznego 
krwawe zaburzenia polityczne w 
Niemczech w ostatnich dniach wzma* 
gają się. Między innemi w Berlinie ko 
muniści ubiegłej nocy ostrzeliwali z 
ukrycia oddział, złożony z 15 hitle- 
roweów. Zabito jednego z nich, a in- 
nych poraniono. Policja aresztowała 
17 komunistów. 

Do podobnych zajść doszło w Saar 
bruecken pomiędzy hitlerowcami a 
członkami lewieowych  organizacyj 
radykalnych. Zabito jednego robotni- 
ka, ojea 10 dzieci. Kilku innych ucze- 
stników walki odniosło ciężkie rany. 
Policja aresztowała 6 hitlerowców. 

Z Frankfurtu nad Menem donoszą 
również o zabiciu w okolicy przez hi- 
tlerowców jednego członka Reichsban 
neru, który otrzymał postrzał w plecy, 
Pod Lipskiem postrzelono jednego z 
członków Reichshanneru z przejeżdża 
jącego auta. 

O krwawych zajściach donoszą 
również z szeregu drobniejszych miej- 
seoości zachodnich Niemiec. 

BERLIN, 3, 8. (Pat). Ubiegłej nocy 
dokonano znowu kilku zamachów. W 
Menningen nieznani sprawcy ciężko 
poranili nożem jednego z mieszkań- 
ców. W Augsburgu oddano kilka strza 
łów przez okno do mieszkania komu- 
nisty Gosta. Wskutek tego odniosła 
ciężkie rany żona jego, którą odwie- 
ziono do szpitala. Z przejeżdżającego 
samochodu oddano również kilka 
strzałów do grupy osób, stojących 
przed socjalistycznym domem ludo- 
wym w Zwenkau. Jedna osoba zosta” 
ła ciężko ranna. We wszystkich tych 
wypadkach — według doniesień pra- 
sy — chodzi o akty terroru politycz- 
nego. 

Zamachów dokonano dalej w 
okolicy Królewca, na Śląsku, w Szlez- 
wigu w Holsztynie, i Kilonji oraz pod 
Kolonją. W szczególności w Schiellen 
w Prusach Wschodnich dokonano za- 
machu na przywódcę Reichsbanneru 
Rachonowsky'ego przyczem jak 
stwierdza prasa — miano użyć do te- 
go celu kul dum-dum. Do członka 
stronnictwa socjal-demokratycznego, 
naczelnika gminy w Norgau, Gallav- 
PUTOS NET TAS STS 

wyników. Takiej szkoły jeszcze nie- 
ma, lecz niechybnie ku niej idziemy. 

Hebrajski czy żydowski? Ciężki 
ten i niedojrzały do rozstrzygnięcia 
problemat, zostawić należy przyszło- 
ści. Organiczny proces musi potoczyć 
się naturalnem korytem i nurtem. 
Zwycięży to, co ma w sobie biolo- 
giczną siłę i żywotność. 

Nie zaburzanie tego procesu leży 
w interesie państwa lecz raczej danie 
mu warunków spokojnego przebiegu. 
Interwencja państwa, mająca dać gó- 
rę jednemu czy drugiemu kierunkowi, 
byłaby polityką błędną i szkodłiwą, 
i choćby poparła to, co nie leży w ten: 
dencji rozwoju nie zapewni mu zwy- 
cięstwa. Może natomiast stworzyć ro- 
piące wrzody. 

Dr. Adolf Hirschberg. 

sky*ego nieznani sprawcy dali kilka 
strzałów, raniąc go Śmiertelnie, 

W Kilonji dokonano zamachu bom 
bowego na synagogę. Eksplozja wybi- 
ła wielki otwór w ścianie i wyrządzi- 
ła znaczne szkody w urządzeniach 
wewnętrznych. Z Kolonji donoszą o 
napadzie hitlerowców, przybyłych sa- 
mochodami ciężarowemi, na ludność 
wsi Quadrath, zamieszkałej częściowo 
przez komunistów. Hitlerowey bili 
mieszkańców gumowemi pałkami, na 
stępnie dali kilkadziesiąt strzałów. 
Przybyły z Kolonji oddział policji zdo 
łał zatrzymać tylko jednego ze znaj- 
dujących się w samochodzie ciężaro- 
wym hitlerowca, u którego znaleziono 
broń palną. 

W wieln miejscach — nisze „Tem 
po* — zwłaszcza na Śląsku, hitlerow- 
ey atakują żydowską ludność, nisz- 
czące jej mieszkania przy pomocy gra- 
natów ręcznych, Podczas bójki z ko- 
munistami w Kreuzburgu zabity zo- 
stał jeden narodowy socjalista, były 
członek partji komunistycznej. 

W Rozenbergu na Śląsku dokona- 
no zamachu na sekretarjat dziennika 
centrowego „Der  Oberschlesiesche 

Kurier*, do którego lokalu rzucono 
kilka ręcznych granatów, które wyrzą 
dziły poważne szkody materjalne. W 
czasie ulewnego deszczu niewyśledze- 
ni dotychczas sprawcy dokonali za- 
machu na jednego z  hltlerowców, 
podkładając pod drzwi wejściowe je- 
go domu hombę. 

Ze Szlezwigu i Holsztynu donoszą 
o wielu aktach podpaleń we wsiach i 
innych aktach terroru, wzbudzających 
wśród ludności wiejskiej paniczne 
nastroje, 

Pogłoski, rozpowszechniane przez 
prasę hitlerowską o dokonanym przez 
komunistów zamachu na sztab partji 
narodowo-socjalistycznej w  Kaiser- 
lautern zostały przez władze miejsco- 
we zdementowane. 

BERLIN, 3. 8. (Pat). Z Królewca 
donoszą, że w związku z szeregiem za 
machów, jakich tam dokonano, aresz- 
towano dotychczas 80 osób, które 
przekazano władzom sądowym. Wczo 
raj zapadł wyrok w trybie doraźnym 
przeciwko kilku hitleroweom, schwy 
tanym z bronią w ręku w ubiegły po- 
niedziałek, Skazano ich na kary do 6 
miesięcy więzienia. 

Bojówki niemieckie mają nawet 
samochody pancerne. 

BERLIN, 3. VIII. (Pat). Policja czyni 0- 
heenie coraz to nowe odkrycia w trakcie do 
konywania obław w poszukiwaniu broni. 
Wi jednem schronisku hitlerowskiem znale 
zieno karabin maszynowy i znaczny ładuneś 
bomb ręcznych eraz paczkę z nabojami. W 
Seśnicy, wpobliżu Zabrza, odkryto większą 
ilość broni, również w siedzibie hitlerowców. 
Przywódca miejscowej organizacji narodowo 
scejalistycznej, u którego znaleziono broń 
palną i amunicję ma stanąć przed sądem w 
trybie przyśpieszonym. 

BERLIN, 3. 8. (Pat). W. czasie obła 
wy i poszukiwań broni policja doko- 
nała sensacyjnego odkrycia w okolicy 
Gottix. Znaleziono pancerny samo- 
chód przygotowany kompletnie do 
walki i opancerzony blachą 5 mm. 

Miał on powycinane otwory na strzel 
nice i zaopatrzony był podobno w ka- 
rabin maszynowy. 

Komunikat urzędowy stwierdza, 
że pancerka urządzona została z sa- 
mochodu ciężarowego na podstawie 
polecenia miejscowego kierownika 
szturmoweów, rzekomo dla zabezpie- 
czenia transportów. Karabinu maszy- 
nowego nie znaleziono, skonfiskowa* 
no natomiast razem z pancerką kilka 
rewolwerów kalibru wojskowego, W 
Palatynacie aresztowano 200 człon- 
ków oddziału szturmowego, u których 
znaleziono większą ilość broni palnej. 

Jędrzejowska ofiarą szykan celników 
gdańskich. 

LONDYN, 3. VIII. (Pat). Prawie cała pra 
sa angielska podaje wiadomości o szykanach 
celnych, czynionych Jędrzejowskiej przez 

gdańskie władze celne. Fakt tych szykan ze 
strony władz gdańskich wywołał wielkie obu 
rzenie w całym świecie sportowym. 

NA DALEKIM WSCHODZIE. 
Proces o zdradę. 

PARYŻ, 3. VIII. (Pat).Wi Nankinie roz- 
począł się proces przeciwko gen. Uang King, 
dowódcy jednej z brygad 88 dywizji, oskar- 

žongo © zdradę, popełnieną w czasie bitwy 
pod Szanghajem. Proces odbywa się przy 
drzwiach zamkniętych. 

Atak na południowo-mandżurską stację kolejową. 
PARYŻ, 3. VIII. (Pat). Wezoraj oddział 

ochotniczy, znany pod nazwą Marandy, przy 
stąpił na rozkaz Czang Tsu Lianga, byłego 
wielkórządcy Mandżurji, do szeregu kombi 
nowanych ataków na południowo mandżur 

ską stację kolejową. Oddział liczący od 100 
do 300 żołnierzy, odparty został przez siły 
wejskowe japońskie. Jako zakładniey upro- 
wadzeni zostali naczelnik stacji oraz 2 fun 
kejonarjuszy kolejowych. 

Walki Japończyków z bandytami. 
TOKJO, 3. VIII. (Pat). Flotylla, złożona z 

kilku krążowników japońskich zawinęła do 
portu mandżurskiego w New Tchuang i wy- 
sadziła na ląd silny oddział strzelców moz 
skich, którzy mają przystąpić do wytępie- 
nia uzbrojonych band, grasujących w rejonie 

kolei południowo mandżurskiej. Według ko- 
munikatu ministerstwa marynarki, strzeley 
stoczyli pierwszą walkę z bandytami w chwi- 
li gdy przypuszczali oni szturm do szpitała 
w Tashi Kiao. 

się za udziałem w gabinecie. Narodo- 
wi socjaliści wysunęli w związku z 
tem daleko idące postulaty. Prezy- 
dent Hindenburg i kanclerz Papen go- 
dzą się w zasadzie na udział hitlerow- 
ców w rządzie, domagają się jednak, 
aby gabinet zachował mimo to nadal 
charakter, uniezależniony od stron- 
nietw politycznych. W. zbliżonych do 
rządu kołach przypuszczają, że cen- 
trum tolerować będzie taki gabinet. 
Oficjalne rokowania w tej sprawie nie 
zostały dotychezas podjęte. Bawiący 
w Monachjum hr. Alwensleben, jeden 
z bliskich przyjaciół politycznych kan 
elerza Papena, ma wysondować opiu- 
ję Brunatnego Domu. 

gj 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Krótkie spięcia pomiędzy kapitałem i pra 
cą błyskają to tu to tarn. W: Zagłębiu Dąrow 
skiem w Strzemieszycach trwa od dwóch 
tygodni strajk włoski. Robotnicy nie opusz- 
czają murów fabryki chemicznej „Strem* do 
magając się cofnięcia redukcji świadczeń soe 
jalnych. Rosnąca fala zgromadzeń i wieców 
robotniczych, jakie odbywają się na terenie 
Górnego Śląska i Zagłębia świadczą o kon 
solidującym się froncie robotniczym. Rośr.ie 
protest przeciw obniżaniu płac robotniczych, 
wstrzymywaniu urlopów płatnych, przedłuża 
niu godzin pracy i łamaniu przepisów usta- 
wodawstwa społecznego. Związki zawodowe 
solidarnie domagają się w swych rezoluc- 
jach wprowadzenia ustawy o państwowej 
kontroli nad produkcją. 

  

Mimo deklaracji o rozejmie celnym woj- 
na ekonomiczna wciąga coraz większy krąg 
państ, Mocują się ze sobą Francja i Włs- 
chy. Ograniczono wwóz włoskich aut de 
Francji. Mussolini odpowiadział zakazem im 
portu francuskich perfum i likierów. Fran- 
cja zkolei przyznała Włochom w zakresie 
owoców i jarzyny niezmiernie szezupłe kon- 
tyngenty. Mussolini na to zamierza zakazać 
wwozu stali francuskiej. 

Nie lepiej żyją ze sobą Austrja i Więgry. 
Węgierskie sfery gospodarcze twierdzą, że 
represpe węgierskie są tylko samoobroną 
przed wściekłym protekcjonizmem agrarnym 
Austrji. Austrjacy zaś wymawiają Węgrom 
ograniczenie przywozu z Austrji. Przy wywo- 
zie austrjackim do Węgier w 1931 r. na 92 
miljony szyllingów austr. handlowy bilans 
Austrji z Węgrami dał 105 miljonów szyllin- 
gów biernego salda 

Japonja znowuż zamierza wydać bojowe 
cła przeciwko Indjom w odpowiedzi na za- 
rządzenia indyjskie w sprawie bawełny. 

Wi oczekiwaniu „mokrych czasów'* w Ame 
ryce firma Mougnin, której restauracje zna- 
ne były dziesięć lat temu ze swej dużej po- 
pularności, zakupiła miljon galonów win 
francuskich przygotowując się do nowelizac- 

ji ustawy prohibicyjnej. 

* * * 

Przebieg žniw w Sowietach jest grubo 
niezadawalający. Raporty z dn 25 lipca rb. 
wykazują, że na terenie całego Związku za- 
brano zbóż z 19 miljonów hektarów podczas 
gdy w roku ubiegłym zebrano z 29 miljonów 
hektarów. Kołchozy uprzątnęły zaledwie 15 
miłjonów ha podczas, gdy w roku ubiegłym 
21 milj. ha. W| szczególności opóźnia się Uk- 
raina która uprzątnęła na 25. VII. o 5 mil- 
jonów ha mniej niż w roku ubiegłym. Rów- 
nież Kaukaz Północny skosił o 2 miljony ha 
zboża mniej niż w ubiegłym roku. Marnie 
też idzie układanie zboża w sterty. Na Ukra- 
inie zestertowano tylko 4 proc. skoszonego 
zboża, a tymczasem zaczęły się przewlekłe 
deszcze. 

Przerwy i niedociągnięcia w kampanji 
rolnej wynagradzają sobie Sowiety postępa- 
mi w dziedzinie przemysłu. 16 lipca rb. uru- 
chomiono drugą hutę metalurgicznych za- 
kładów w Kuznieckstroju. 

Wydajność pieca hutniczego wynosi 750 
tonn dziennie. Nowouruchomionej hucie gro- 
zi jednak brak surowca rudy wobec niedys- 
proporcji transportu i nienadążaniu Magni- 
togorska w wydobyciu rudy. 

Razem w ciągu pierwszego półrocza 1932 
roku uruchomiły Sowiety 8 nowych hut. Pro 
dukcja żelaza wyniosła w pierwszem półro- 
czu 3 miljony tonn wobec 2,3 miljonów w 
1931 roku. Mimo to jest poważne odstawanie 
od norm planu rocznego i są skargi na podłą 
jakość produkowanego żelaza i stali.
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KU ROZWADZE. 
W] ostatnich czasach coraz częściej 

podaje prasa wiadomości o życiu har- 

cerskiem. Przeważnie są to informa- 

cje telegraficzne i sprawozdania. 

„Dziennik Wileński* 30.VII b. r. 

na swoich łamach dotknął rzeczy za- 

sadniczej, bo samej ideologji harcer- 

stwa. Nazewnątrz nawet nie można 

tego spostrzec, bo nieznany autor 

czyni to w drugiej połowie artykułu 

„O duszę młodzieży”. Autor nie pisze 

o tem co istoinie dzieje się w związku 

Harcerstwa Polskiego, nie zajmuje się 

Międzynarodowym Zlotem Skautów 

Wodnych na Pomorzu, w którym ma 

wziąć udział kilkanaście państw, ani 

też cennej swej uwagi nie poświęca 

Międzynarodowej Konferencji Instruk 

torek Skautowych na Busku Śląskim. 

To wszystko za mało wdzięczne te 

maty! O tem wystarczy wzmianka te- 

legraficzna. To wszystko jest zresztą 

prawdziwe, a tu trzeba coś lepszego. 

Trzeba się zdobyć na coś tak cieka- 

wego, ażeby było nowością nawet dla 

samego harcerstwa, nawet dla instruk 

torów, którzy bez przerwy lat kilka- 

naście, albo i więcej w harcerstwie 

pracują. A więc! 

Z „Dziennika Wileńskiego*  do- 

wiadujemy się, że „Związkowi Har: 

cerstwa narzucone zostały władze 

centralne z wojewodą Grażyńskim na 

czele”, oczywiście dla piszącego wi- 

docznie nie ma to żadnego znaczenia, 

że na Zjazdach wodnych w r. 1931 

i 1932 władze naczelne były wybie- 

rane większością */; głosów, — chyba 

że taki stosunek głosów chce autor 

nazwać „narzuceniem władzy. Pow” 

szechnie uważa się to za wybory i to 

przy zdecydowanej większości. 

A dalej! Wojewoda Grażyński zo” 

stał w ten sposób narzucony związko- 

wi, że przez Radę Nadzorczą został 

wybrany poprostu przez aklamację. 

Przewodniczący p. wojewoda dr. Gra- 

żyński jest pierwszym przewodniczą- 

cym, który z takim zapałem pracuje 

dla organizacji. Pozatem jest to har 

cerz, który od lat kilku pracował dła 

harcerstwa śląskiego i właśnie praca 

harcerska na Śląsku była tytułem do 

powołania p. wojewody d-ra Gražyn- 

skiego na stanowisko naczelne w Z. 

HDR; 
Autor chyba nie wie, że za temi 

naczelnemi władzami stoi gromada 

kilkuset instruktorów harcerskich, 

związanych ideowo i organizacyjnie 

z osobami, kierującemi związkiem, 

mająca pełne zaufanie do swoich wo- 

dzów. 
Prawo harcerskie mówi: Harcerz 

w każdym widzi bliźniego, a za brata 

uważa każdego innego harcerza. Re- 

alizacja tego prawa to realizacja 

chrześcijańskiej miłości bliźniego, to 

budowa braterstwa skautowego po 

przez granice polityczne i różnice na: 

rodowe. Władze harcerskie dążą do 

rozwoju braterstwa skautowego. Tak 

nazywa się to po chrześcijańsku i har- 

cersku — ale „Dziennik Wilenski“ 

nazwał to inaczej, skoro czytamy: 

„zaczęło się narzucanie harcerstwu, 

odznaczającemu się dotychczas szcze” 

rze polskim, narodowym duchem ide- 

ologji międzynarodowo masońskiej. 

Przepyszna wprost jest ta nomen” 

klatura „Dziennika Wileńskiego". 

Każdy kto był raz w życiu w har- 

cerskim obozie, słyszał gawędy i pieś- 

ni harcerskie, brał udział w uroczy” 

stościach harcerskich ten napewno 

tego nie powtórzy. 

Biedny autor chyba nigdy nie był 
w takim obozie. A szkoda! 

W pierwszej chwili dobroduszny 

czytelnik mógłby sobie pomyśleć, czy: 

tając o tem w „Dzienniku Wileń- 

skim*, że autor jest bojownikiem słu- 

sznej i wielkiej sprawy. Skoro jednak 

zwróci się uwagę na dalsze wiersze, 

gdzie autor ze zgrozą podkreśla, że 

harcerstwo chce stać się organizacją 

polską w sensie państwowym, 228 

przyjęto na Zjeździe Walnym uchwa- 

łę, że „obywatele polscy narodowości 

niepolskiej mogą należeć do Związku 

Harcerstwa Polskiego” — łatwo zro- 

zumieć, że autorowi chodzi tu o szo- 

winizm nacjonalistyczny. 
Harcerstwo na całym świecie dąży 

do rozwinięcia braterstwa skautowe- 

go i wzajemnego zbliżenia się, zwał 

czając przytem wszędzie szowinizm 

nacjonalistyczny. Taką jest ideologja 

    

harcerstwa, to też autor występując 
przeciw „masońskiej ideologji* wy 
stąpił przeciw idei harcerskiej. 

Autor udowaAnit ta, ahurzając sie, 

že do harcerstwa polskiego mogą się 

dostać inne narodowości, 
Słowem otwiera się drzwi przede- 

wszystkiem dla Żydów woła autor z 
z przerażeniem. Lecz nie wiemy dl: 
czego właśnie o Żydach autor prz 
dewszystkiem pamięta? Chyba nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że w Polsce 
mieszkają też Litwini, Białorusini, 
Rosjanie, Ukraińcy, a pewnie nie wie 
o tem, że zmiana statutowa tych właś 
nie miała na względzie, zwłaszcza, że 
już dziś są w Polsce harcerskie druży- 
ny litewskie, rosyjskie, ukraińs 

a niema w Z. H. P. drużyn harcerskich 
żydowskich, Chodziło o otwarcie dro- 
gi do Harcerstwa właśnie przede- 
wszystkiem chrześcijanom. Zagadni 
nie żydowskie nie jest dla związku 
tak łatwe jak dla autora. Ci, którzy 
w związku są. ta wiedzą o tem dobrze 

że ideologja harcerska jest oparta na 
ideologji chrześcijańskiej. 

W innych państwach też są mniej 
szości i też należą do odpowiednich 
związków. Weźmy bliską nam Łotwę, 
gdzie Polacy mają swoje drużyny har 
cerskie, w łonie ogólno-łotewskiej or- 
ganizacji. Co powiedzielibyśmy, gdy- 
by połskie drużyny usunięto ze związ 
ku skautowego w Łotwie? 

Wyobraźmy sobie, że na zjazdach 
międzynarodowych spotyka się Polak 
harcerz — ze skauiem Anglikiem, 
Francuzem, Czechem, Łotyszem i t. d. 
— uważa ich za brata, — a równocześ 
nie w kraju odmawia się przyjmowa- 
nia do związku Litwinów, Rosjan, 

Ukraińców. Czyżby to była prawdzi- 
wa idea? 

Stąd też dopuszczenie innych na- 
rodowości do związku, to nie jest u- 
rzędowy akt narzuconej władzy, ale 
to braterska dłoń współpracy skauło- 
wej, wyciągnęta do naszych współoby 
wateli innych narodowości. 

Jeżeli już autorowi chodzi prze- 
dewszystkiem o Żydów, to możemy 
zdradzić tajemnicę, że np. w Łotwie 
istnieją żydowskie drużyny harcer- 
skie, które należą do organizacji skau 
towej łotewskiej. Ale to mimocho- 
dem. 

Posłucshajmy dalej: „na ostatnim 
walnym zjeździe delegatów harcer 
stwa w par. 3 statutu wykreślony zo- 
stał wyraz „Ojczyzna*, Więcej o tem 
ani słowa, bo wtedy czytelnik dowie- 
działby się całej prawdy. Jeżeli auto- 
rowi trudno przychodziło powiedzieć 
całą prawdę to mu pomożemy. A 
więc — dawniej pierwsza część przy- 
rzeczenia harcerskiego brzmiała: 
„Mamszczerą wolę całem życiem peł- 
nić służbę Bogu i Ojczyźnie, — zaś 
na wspomnianym przez autora zjeź- 
dzie walnym słowo „Ojezyzna* zastą- 
piono stowem „Polska“, czyli obecnie 
brzmi: 

„Mam szczerą wolę całem życiem 
pełnić służbę Bogu i Połsce* — a więc 
w czem niebezpieczeństwo braku pa” 
trjotyzmu lub masonerji. Taką samą 
zmianę przeprowadzono w pierwszym 
punkcie prawa harcerskiego, zamie- 
niając zwrot „harcerz służy ojczyźnie” 
na „harcerz służy Polsce“. 

Teraz zdaje się lepiej rozumiemy 
o co chodzi. 

Pod koniec artykułu czytamy: „je 
żeli do tego dodamy jeszcze fakt na* 
rzucenia harcerzom, jako godła, ma- 
sońskiej gwiazdy pięcioramiennej,.. i 
dalej w „Kurierze Poznańskim „wszy 

stko to jest robione „sanacji”, ale ro- 
bione w duchu masońskim*. 

Rzeczywiście argument godny ca- 
łej kampanii. 

Pomimo prawa harcerskiego na: 
kazującego służbę Bogu, pomimo tego 
że wszelkie zjazdy i zloty harcerskie 
zaczynają się u stóp ołtarzy i niedaw- 
no Zlot Wileński zaczął Wileński Ar- 
cypasterz mszą św. w kaplicy obozo- 
wej, — że praca harcerska najlepiej 
świadczy 'o duchu harcerskim orga- 
nizacji — autor woła na trwogę — bo 
objawiła mu się pięcioramienna gwiaz 
da masońska. Zdaje się, że sam autor 
nie chciał z tego robić zarzutu poważ- 
nego, bo czyż można z nieznacznych 
gwiazdek aż takie wysuwać wnioski? 

Z całego artykułu natomiast jeden 
wniosek wysnuć trzeba: — kto hareer 

    

   

     

  

Pod angielskiem niebem. 
Im kraj ma starszą kulturę, tem 

mocniejsze są nerwy jego ludności. 

Złote to powiedzenie nieznanego bli- 

żej filozofa odnosi się w danej chwili 

do Anglji. Anglja ma starą kulturę i 

wykazuje mocne nerwy. Podczas gdy 

świat — a znim i Anglja — trzeszczy 

w kleszczach kryzysu, kiedy w Otta 

wie ważą się losy brytyjskiego imper- 

jum, a nad Europą unosi się widmo 

wojny — publiczność angielska de- 

batuje sobie w najlepsze na temat o0- 

statniego, dorocznego przyjęcia dwor- 

skiego, w którem wzięła udział 10.060 

zaproszonych przez parę króleską gor 

ści. Przyjęcie dworskie dobrych parę 

tygodni absorbowało niemal bez re- 

szty angielską arystokrację i angiel- 
ską „bourgeoisie*, angielski „high li- 
fe* i angielski Świat pracy. Nawet 
angielskich bezrobotnych. Widocznie 
przez nieśmiertelny w Anglji snobizm. 

Zagadnienie sukni, jakie będą mia 

ły na sobie królowa lub księżna Yor- 

ku, czy księżna Wiestminster frapo- 

wało na długi czas przed przyjęciem 
damy w stopniu niemniejszym, niż 
mężczyzn ilość guzików przy kami- 
zelce księcia Walji. Zresztą zgóry było 
wiadome, że śmietanka dworska i nie- 
dworska ukaże się w strojach z kra- 
jowych materjałów. Taka była wola 
królewska. Pro publico bono. Tak jak 
pro publico bono, a nie dla własnej 
przyjemności reklamował w swoim 
czasie następca tronu angiełskie sze- 
wioty i kamgarny w republikach ро- 
łudniowo-amerykańskich. 

Względami patrjotycznemi przeto 

—z pewną krzywdą dła estetyki — 
tłumaczyła się uderzająca ilość su- 
kien jednakowych, robionych niby na 
hurtowy obstalunek, z krajowych 
krep, chiffon'ów i markizet. Oko nie 
miało się na czem zatrzymać wśród 
dziwnie jednostajnego tłumu „wybra- 
nych dziesięciu tysięcy”. 

A teraz temat mniej przyjemny. 
Kryzys gniecie Anglję z całą ostrością. 
Gniecie, mimo mądrych zarządzeń 

stwa nie zna niech o niem nie pisze, 
bo wielką czyni krzywdę organizacji, 
podając nieścisłe i nieprawdziwe. in- 
formacje. W każdym zaś razie w o- 
beenym okresie Międzynarodowego 
Złotu w Polsce — tego rodzaju arty- 
kuły pojawiać się nie powinny. 

Kto zaś harcerstwa nie zna, a chce 
je poznać niech przyjdzie do harcer- 
skich obozów. niech uda się na Zlot 
Wodny na Pomorze, a to co potem 
napisze będzie napewno inne. 

Jeżeli nieznany autor naprawdę 
szczerze interesuje się harcerstwem i 
dobrze życzy organizacji to nie będzie 
chyba swej życzliwości objawiał w 
podobnie szkodliwych artykułach, je- 
żeli zauważy, że harcerstwa nie moż- 
na mierzyć tem czem mierzy się Ży- 
cie społeczno-polityczne. 

Nie można harcerstwu wmawiać 
pewnych rzeczy dlatego że na jego cze 
le stoją tacy czy inni ludzie, którzy się 
temu lub owemu nie podobają. Wresz 
cie należy sobie zdawać sprawę z iego 
że jeżeli w ostatnich latach zjazdy 
walne u chwały na nich powzięte za- 
jęły w wielu zasadniczych kwestjach 

    

   

  

   

     

ydowane stanowisko i to ogrom- 
szością głosów — o co przed- 

tem było trudno, to świadczy to o tem 
że harcerstwo się dostatecznie skon- 

solidowało, a gromada instruktorska, 
kierująca pracą harcerską zajęła czyn 
ną podstawę wobec nadchodzących 
zagadnień harcerskich i państwo- 

wych. 
Walny Zjazd — to całe harcerstwo, 

a powzięte na nim uchwały zmian sta 
tutowych to nie kwestja przypadku, 
ale to wola całości związku, dążącego 
do jak najlepszej realizacji idei har- 
cerskiej w Państwie Polskiem. 

Harcerze mają czuwać nad wy- 
konaniem harcerskiej służby — ludzie 
z poza harcerstwa niech również czu- 
wają i nie trwonią dorobku kilkudzie- 
sięciutysięcznej rzeszy harcerskiej, 
pracującej pod hasłem „Bogu i Pol- 
sce“ 

  

Dr. Ludwik Bar. 

i DAROACOP OEB: 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Niepochlebne świadectwo. 

„Nowy Dziennik* zamieszcza wy- 
wiad z prof. Guido Tedeschi, twórcą 
projektu międzynarodowej konwencji 
przeciwko antysemityzmowi. Projekt 
ten zaabsorbował nietylko liczne or: 
ganizacje żydowskie, ale zajęła się 
nim też Liga Narodów. W wywiadzie 
czytamy: 

— Prewodnią myślą mojego projektu —- 
akcentuje swe słowa prof. Tedeschi — jest 
stworzenie pod egidą Ligi Narodów, kon- 
wencji międzynarodowej, na mocy której 
państwa obowiązują się do wydania spe- 
cjalnych ustaw, karzących specyficzne prze 
stępstwo antysemityzmu. 

Specjalne takie ustawy, chroniące Żydów 
przed brutalnemi formami nienawiści i gwa? 
tu istniały już w przeszłości. Taką opieka 
prawną były bulle papieskie Innocentego IV. 
który zagrażał nawet ekskomuniką i pozba 
wieniem dóbr tych, którzy prześladować bę 
dą Żydów, zarzucać im będą mordy rytualne 

lub niszczyć ich"świątynie i ementarze, Su 
rowe te sankcje karne zostały potwierdzone 
przez następnych papieży Grzegorza X i Pa- 
wła II. Przykładów specjalnej ustawowej 0- 
brony Żydów przed ich napastnikami dos: 
tarczają nam również niektórzy cesarze nie 
mieccy i królowie polscy, jak np. Kazimier” 
IV który groził karą śmierci tym, którzy do- 
puszczą się gwałtów nad bezbronnymi Ży 

dami. 
Czy zatem to co było rzeczą możliwą w 

średniowieczu — nie jest możliwem do zie- 
alizowania w czasach dzisiejszych? 

.„.Niedawno temu delegat Polski w Gene- 

wie wystąpił z projektem konwencji przeciw 

ko podburzaniu do wojny. Czyż ekscytowa 

nie mas hasłami antysemityzmu i rozruchów 

wewnętrznych nie jest również przeciwne 

„konsolidacji pokoju” i godne sankcji między 
narodowej?* i 

Prof. Tedeschi wierzy w powodzenie 
swojego projektu. Od siebie postawi- 

my jeno pytanie: Czy sam fakt zaist- 
nienia potrzeby wysunięcia takiego 
projektu jest pochlebnem šwiadec- 

twem dla współczesności? 

Ogóreczki. 

W paru warszawskich pismach 

znaleźliśmy dziś następującą sensację: 
„Twórca nowej religii pogańskiej na Lit- 

wie, niejaki Sidlauskas, wniósł do prezydenta 

Smetony prośbę i legalizację statutu nowej 
religji. Liczba wyznawców religji pogańskiej 
na Litwie p. n. „Wsonibe* wynosi 5,000. 
Religja ta oparta jest na naśladownietwach 
starych wierzeń litewskich. Najwyższą istota, 
której wyznawcy nowej religji oddają cześć 

nadprzyrodzoną, jest bóg Perkunas. Kapłani 

kierowników nawy państwowej. Gnie- 
cie, mimo zdumiewającego, dostojne 
go, właściwego li tylko Anglikom spo” 
koju kościstych synów Albionu. Mło- 
tek licytacyjny niezmordowanie wy” 
łuskuje lordów, baronetów i zwykłą 
„gentry* z dóbr doczesnych. Idą w 
ruch, zmieniając właścicieli domy, 
pałace, fabryki, latyfundja, wsie, 
miasta całe. Tak, miasta. Bowiem w 
starej Anglji utrzymał się jeszcze stan 
rzeczy, który u nas np. należy do bez* 
powrotnej przeszłości. W Anglji są 
jeszcze panowie, w rodzaju naszego 
Radziwiłła „„panie kochanku”, co wła” 
dał 16 miastami, 300 wsiami i setka- 
mi tysięcy hektarów. Powiedzmy. że 
takiego coby miał tyle — niema. Jed- 
nak posiadacze sporych miast „„cum 
lasis, boris et graniciebus“ nie należą 
tam do rzadkości. Łatwo wyobrazić 
miny ludności takiego „prywatnego 
miasta, które niespodziewanie otrzy” 

muje masowe wezwanie do opuszcze- 

nia swych siedzib, bo nowy właściciel 
sobie tego życzy. Na nic rekursy i re- 
klamacje. Władze są w tych wypad: 
kach bezsilne. Zagrożony bankruct- 

ROEE SOW WB 

Impresje gdyńskie z „Swieta Morza” 
Molo rybackie. 

na którą spływają prażące smugi sierpniowe 

go słońca. I na tle tej przestrzeni jedyny, 

Przeołbrzymia przestrzeń, 

     

niezapomniany obraz: 

U samego brzegu moła, gdzie piaski zra 

sza płuszcząca fala, wznosi się ołtarz polowy 

a nad nim biały, wysoki, perspektywicznie 

hen w głębi morza odbijaj się krzyż. —- 

Na tłe seledynowej fali krzyż ten bieleje i 

jakby fosforyzuje... 

  

  

  

  

Na samem molo, wśród sztandarów, pro- 

porców, powiewających kaskadą 

złoceń, amarantów, nieprzejrzany Hum. Kil- 

kadziesiąt kobiet. Žž 

wszech stron Połśki i w ch erystycznych 

strojach ludowych ziem pols 1. Obok Ło- 

wiczan — Górale, obok Poleszuków — Kra- 

obok Podlasian — Kaszubi. Sym- 

srebrzeń, 

tysiący mężczyzn = i 

      

  

kowiacy, 

tryczna przeszyła ją iskra: 

Środkiem ulicy jedzie wielki drabinia 

sty wóz, umajony zielonią — a na nim kilka 

naście barwnych postaci. Jedzie krakowskie 

wesele! Panna młoda, drużki, drużbowie, wą 

saty i brzuchaty starosta — no i kapela 

Porykują basy, cieniutkiemi tony 

przyśpiewują skrzypki, płyną mleczne tony 

fletu... 

wiejska. 

    

  

Nigdzie chyba takiego entuzjamu dźwięki 

krakowiaka nie budzą, co nad Gdyńskiem 

brzeżem Przystają Kaszubi, rozszerzają 

  

   

  

im źreniee na ten pstry widok i te sko- 

Twarze przybieraj.     ą wyraz usz- 

oczy bły „z ust wylatuja 

  

  wiwaty i radosne wołania a umajony wóz 

drabiniasty dudni po asfaliowym bruku po! 

  

Wśród wycieczek przybyłych ze wszystkich zakątków Polski na Święto Morza w Gdyni 

znajdowali się również i przedstawiciele robotników 

Azotowych w Mościcach. 

aństwowej Fabryki Związków 

Na fotografji naszej widzimy p. ministra Kwiatkowskiego, 

jednego z najbardziej zasłużonych twórców Gdyni, a obecnego dyrektora fabryki moś- 

cickiej w rozmowie z przewodniczącym delegacji robotników z Mościce. 

fonje barw, migocących w blaskach słonecz- 

nych. Faluje ta karsa wielobarwna po olbrzy 

miej przestrzeni, coraz bardziej gęstni 

od napływu dalszych delagacyj, związków, 

stowarzyszeń. A obroniona jest trzema šcia 

nami: konnicy, piechoty, marynarki wojen- 

nej. 

1000 szabel, .2000 bagnetów wykwita па 8 

"ścianach żywych, zamykających olbrzymie 

molo. 
I na tem przepysznem tle — wśród po 

szumu fał, odgłośu syren okrętowych, pió- 

ropuszy z kominów statków handlowych, de 

filujących w oddali na pełaem morzu — od 

bywa się msza polowa, padają z trybuny 

Głowy Państwa słowa orędzia, rozbrzmiewa- 

ja z kilkudziesięciu tysięcy ust dźwięki pieś- 

ni: Nie damy ziemi skąd nasz ród... 

  

Wszystko jakby się tu zjednoczyło: fale 

morskie i blask słoneczny, szable, bagnety i 

serce tego mrowia ludzkiego, odbrzmiewają- 

ce radością, przepojone żarem. 

Niezapomiany widok, niezapomiana chwi- 

la! 

Przez ulicę „10 lutego”, która coraz bar- 

dziej nabiera charakteru wielkiej portowej 

arterji komunikacyjnej, przelewają się po 

defiladzie nieprzejrzane masy. : 

Każdy szuka schronu, gdzieby mógł za- 

siąść do stołu, pokrzepić się jadłem i napo- 

jem, napisać parę słów „do domu”, do dzie 

ci, przyjaciół, przelać na papier tę urodę 

dnia która pierś rozpiera. 

Wtem: cała ta falująca wzdłuż obu chod 

ników ulicy masa jakby drgnęła, jakby elek 

tej religji dzielą się na trzy grupy: Krewej- 

tów, Wirszajtisów i Włrszułów . 
Sam Sidlauskas mianuje siebie Krewe- 

Krewejtą, czyli najwyższym arcykapłanem i 
głównym apostołem nowej religji pogańskiej. 
Kapłani nowej religii pogańskiej na Litwie 
mają otrzymywać pensje ze skarbu litewskie- 
go. 

‚ Od szeregu lat wiele osób z pośród inte 
ligencji litewskiej przyznaje sie otwarcie do 
wyznawania religji pogańskiej”. 

„Robotnik* zrobił z tego aż „Rewo” 
lucję (!) pogańską na Litwie*. 

Ogóreczki... Więc nowa odmiana 
„węża morskiego”? 

Nadprodukcja, 

„Czas* przytacza za „Paris Midi*: 
„Na rynkach południowo afrykańskich za 

znaczyła się wielka zni cen łudzkiego „.to 

waru“. Młoda, zdrowa i — wedle miejscowych 
poglądów — piękna kobeita kosztuje 1000 
franków. Człowiek „średniej jakości* kosz 
tuje 350 fr., a ze wzgłędu na z a podaż 
należy się spodziewać dałszej zn 

    

   

wem lord ma prawo sprzedać swe 
miasto, a nowy właściciel ma prawo 
robić z kupionem miastem co mu się 
żywnie podoba. Czyż nasi eksmitowa- 
ni w pojedyńczych wypadkach i bro- 
nieni przez ustawę lokatorzy nie są 
szczęśliwsi od swych angielskich to- 
warzyszy niedoli? 

Nie wszyscy w Anglji chcą uzna- 
wać kryzys. Wychowankowie słynnej 
szkoły w Eton podnieśli wielkie la- 
rum, gdy im władze zwierzchnie za- 
kazały wystąpić na dorocznem świę 
cie szkolnem w tradycyjnych, kosz* 
townych strojach. Presja ze strony 
uczniów była tak wielka, że władze 
ustąpiły. Sprawę załatwiono kompro- 
misowo. Jak zwykle w Anglji, kla- 
sycznym kraju kompromisów. Próż- 
ność sztubacka, chęć popisania się 
barwnym spencerkiem czy kolorową 
kamizelką wzięły górę nad względami 
praktycznemi. Mały, ale charaktery- 

styczny przykład, jak trudno ambit- 
nym Anglikom pogodzić się ze skór: 
czonemi możliwościami życia. 

Obok przyjęcia dworskiego i gwał- 
townej polemiki w Eton. zaintereso 

skiej portowej ulicy, by dotrzeć do brzegu 

morskiego i tam na żółtym piasku dać wido 

wisko tonów ludu z pod Wawelu. 

  

* w 

Nazajutrz, w poniedziałek, symboliczna, 

jedyna w swej myślowej głębi i sentymencie 

uroczystość. 

Nad brzegiem morza staje inspektor kawa 

generał Orlicz—Dreszer. Tuż za nim 

y się adjutant. 

  

Od strony miasta na czele brygady kawa 

lerji nadciąga wśród dźwięków orkiestry na 

białych koniach pułkownik Abraham. Za nim 

w bojowym ordynku szwadrony. Migotają 

proporczyki ułańskie; rżą konie, czując blis 

kość wody. 

I oto szwadron za szwadronem wnika 

w nurty i defiluje przed generałem, okala- 

jąc go szerokiem kołem. 

Każdy kto ma szablę w ręku, zanurza jej 

ostrze w słone wody... każdy symbolicznie 

w ten sposób manifestuje, że bierze dozgon- 

ne śluby z tym brzegiem i temi nurtami, 

których nikomu ta chrzczona w morzu szab 

la wydrzeć nię zezwoli! 

Był to może najsilniejszy moment uroczy 

stości Święta Morza. I w tym niemym geście 

chrztu szabel — najwymowniejszy... 

M. 

HE T TIE IE VD TI ITA 

Dr. 0. ZAŁKINDSON 
(chirurg) — powrócił 

Wilno, ulica Żawalna 24 

B. KATZ 
Lekarz-Dentysta — W. Pohulanka 2 

pow ró ci ł 

TAI T III IIA, 

Demonstracyjne wnioski 
komunistów w Reichstagu. 

BERLIN, 3. 8. (Pat). Frakcja ko: 
munistyczna zgłosiła w Reichstagu 
szereg wniosków demonstracyjnych, 
domagających się między innemi za- 
kazu isinienia narodowo-socjalistycz 
nych oddzial6w szturmowych i wyra- 
żenia votum nieufności kanclerzowi 
von Papenowi oraz ministrom Gaylo- 
wi i Schleicherowi. Komuniści żądają 
uchylenia dekretu, wprowadzającego 
komisarza dla Prus. W końcu frakcja 
komunistyczna żąda odrzucenia umo- 

wy lozańskiej. 

  

  

wania publiczności angielskiej skupr 

ły się w osobie miss Bareny, głośnej 

bohaterki przebrzmiałego już dziś nie- 

co procesu o zabójstwo kochanka. 

Pewien londyński brukowiec uzyskał 

od miss Barney zgodę na druk. jej 
pamiętników, za wynagrodzeniem į 

tys. f. sterl. Można sobie wyobrazić 

jak łapczywie rzuciła się elita londyń- 
ska na pierwsze rozdziały brudnych 
wspomnień młodej erotomanki. Wmie 

szali się jednak przedstawiciele solid 
nej, purytańskiej Anglji, w osobach 

dwóch członków parlamentu i zagro* 
zili interpelacją. Brukowiec musiał 

przerwać druk pamiętników, a miss 
Berney — zwrócić redakcji pobraną 
zaliczkę. Głód sensacji nie został za- 

spokojony. Chyba tylko w dobranem 
kółku znajomych, odczytuje fragmen- 
ty swego rękopisu ta współczesna, 

angielska dziewica z arystokracji. 

„Daily Express* donosi o nowym 

„kwiatku*, wybujałym na bagienku 

przerafinowanego światka angielskich 

snobów i nierobów. Oto powstał klub 

nie klub, bractwo nie bractwo. Pro- 
meteuszów'. Prometeusz jest symbo- 
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ZAWAIEDZIONYCH NADZIEJ. 

Szerokie, płaskie, jasne schody z marmu- 

ru.. Tysiączne stopy śpieszą w górę, widzisz 

tysiączne przybrania nóg, tysiączne uchylenie 

się podwoi, tysiączne ukłony portjerów. Sale 

wykładane kosztownem drzewem, złote esy- 

floresy, marmur biały i różnobarwny, źwier- 

ciądła ten przepych podwajają, 

ustokrotniają 

  

potrajają, 

   

  

Snują się liczne: postacie ludzkie, starsi 

panowie z dewizkami na brzuchach, z bry- 

lantami na tłustych poluchach, łysi i szpako 

waci, weseli, ufni stroskani, wierzący, zroz- 

paczeni, lowelasy, marzący o próżniaczem 

życiu, o kobietach, o miękkiej limuzynie; 

ludzie ehwytajacy się brzytwy, o oczach peł 

nych przerażenia, o ustach szepcących zaklę 

cia; ludzie stawiający życie na ostrzu noża, 

ci, co wierzą w gwiazdę, w liczbę, w szczę- 

šlių szczęśliwe chwile, co wierzą 

w natchnienie, w szepty wewnętrzne, śszaleń 

cy, usiłujący złapać los za kark i losem tym 

powodować; sceptycy którym ni enie szkodzi 

raz jeszcze spróbować; straceńcy, ryzykujący 

obojętnie; naiwnisie o pensjonarskim poglą- 

dzie na & 

   

  

   dni, w 

  

iat; pasibrzuchy, wychowani na 

powieściach sensacyjnych; kochankowie, ma 

rzący o kupieniu życia; defraudanci, którzy 

kuszą się na ciche pokrycie należności; hula- 

ki, którzy przegrali wszystko, nędzarze i bo- 

gacze, sta i młodzi, kobiety i mężczyźni; 

miljarderzy i multimiljarderzy, rentjerzy, dy- 

nędzarze, młodzieńcy 

uszminkowani i kokoty, podróżnicy, komi- 

wojażerzy, hrabiowie i hrabiny, holysze, nic 

nie mający do stracenia... Kogóż tam nie 

ma! — tłum, który goni za złotem i złoto 

traci > 

— MONTE GARLO. — 

Przez wiele lat płynęło złoto szeroką falą 

do niezależnego księstwa Monaco. Panująca 

rodzina książąt Goyon de Matignon — Gri- 

maldi nie wiele miała kłopotu z rządzeniem 

półtorakilometrowem państwem, minister 

finansów nie znał potrzeby gwałtownego na- 

cisku śruby podatkowej, żądań  redukcyj 

urzędników, oszczędności — oszczędności — 

oszczędności. Z całego świata płynęło przez 

krąg rulety szeroką falą złoto. 

Lecz by grać, trzeba przybyć do Monaco 

opłacić kolej, hotel, restauracje, kasyno, po- 

stawić wreszcie monetę na czerwone lub cząr 

ne, parzyste czy nieparzyste. Na to nie star- 

czyło już złota, rzesza graczy zaczęła się 

zmniejszać. Zmniejszyły się też znacznie pod 

róże poślubne, „naukowe”, „urzędowe*, tury- 

styczne, snobistyczne —.zmniejszyła się rze- 

szą tych, którzy zarażeni gorączką rulety po 

stanowili przegrać 10 franków, a przegrali 

życie, 

Złote źródła dobrobytu Monaca poczęły 

zwolna wysychać. Kasyno w Monte Carlo za 

częło dawać deficyt. 

Książę Ludwik Goyon de Matignon — Gri 

małdi miał jedyny ratunek przed sobą: włą- 

czyć państwo swe do Rzeczypospolitej Fran 

cuskiej, zatrzymując wzamian pensję i tytui. 
Wiahanie nie może być długie: książę Lud- 

wik podpisuje nominację wiceprezesa francu 

skiej izby deputowanych na ministra księ- 

stwa Menaco. Nowy minister chce uzdrowić 

radykalnie sytuację — zlikwidować deficyt 

Monte Carlo. A środek ku temu jest jedyny 
i znany ogólnie: częściowa redukcja dyrek 

torów i urzędników kasyna, zniżka Penzyj. 

Efekt tego jest pewny. 
LŽ * 

Afisz na dworcu kolejowym. Grupka pod- 

różnych czeka na pociąg, przygląda się afi- 

szowi: 
.„.Szerokie, płaskie, jasne schody z mar- 

muru. Tysiączne stopy Śpieszą do góry, ty- 

siące marzeń czepia się kurczowo kręgu, ku- 

la pędzi, wiruje, pada. Rouge, noir, passe, 

impair.. — WYGRANA. : 

  

rektorzy, urzędnicy, 

  

  

W. Toli. 
S aaa, 

Nieprawdziwe informacje 
„Gaz. Warsz.“ 

WARSZAWA, 3. 8, (Pat). Polska 
Agencja Telegraficzna jest upoważnio 
na do stwierdzenia, że informacje, 
zawarte w artykule pod tyt. „Banda 

Rubinsteina, zamieszczonym W „Ga- 

zecie Warszawskiej” z dn. 27 lipca r. 
b., jakoby konsul generalny ZSRR w 
Gdańsku p. Kalina oraz wicekonsuł 
byli zamieszani w aferę szpiegowską 
Borakowskiego, Bąkowskiego i tancer 
ki Majewskiej nie odpowiadają praw- 
dzie. 

Katastrofa w kopalni 

PARYŻ. 3. VII. (Pat). W kopalni Claren- 
ce wpobliżu Bruay nastąpiło na głębokości 
kilkuset metrów obsunięcie się jednej ze 
ścian, zasypując pracujących tam 3 robotn:- 
ków, wśród których znajdował się Polak 
Tomasz Sawiński. Przyczyna katastrofy nie- 
znana. 

ORO TS STT A AIK OPEN 

lem buntu przeciwko jakiejs niepra- 
wości, Dla „Prometeuszów* angiel- 
skich nieprawością wydaje się cała 
współczesna cywilizacja. „Żądamy 
przewrotu we współczesnej nauce, 
przewrotu w prawie małżeńskiem, ob- 
rony niezamężnej kobiety, uznania 
spędzania płodu, stworzenia nowej e- 
tyki płciowej”. Program wcale śmia- 
ły. Wprawdzie zachodzi grube podej- 
rzenie, iż „Prometeusze* są zwykłą 
bandą młodzieniaszków, poszukują: 
cych silnych wrażeń, temniemniej w 
ogórkowym sezonie i taki huczek ma 
rację bytu, gdyż feljetonista ma 0 co 
pióro zaczepić, 

Stara, poczciwa Anglja. „Old, mer- 
ry England* — macierz najsolidniej- 
szych ludzi i najszaleńszych dziwa- 
ków. Z uśmiechem zdaje się patrzeć 
na wybryki swych dzieci, świadoma 
Heraklitowej zasady: „I to miniel* 

T. J—ski. 

„Pe, 

осс Spi, 
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"WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Tragiczna śmierć na rogach rozjuszonego byka. 

   

   

  

W. powiecie posiawskim we wsi Sautki 
$m. Kozłowszezyzna zdarzył się rzadki wy- 
padek. 

Góspodarz Ignacy Buke wprowadzał do 
obory byka. Nagłe z niewyjaśnionej narazie 
przyczyny rozjuszony byk rzucił się na g05- 
pedarza i zmasakrował go Po kilku minu- 

Ź nożem 

  

     

niee wsi Ludy w powiecie Osz 
w czasie kłótni 

mordować, wbijając 
rdze ciężkim prze- 

a powiatowego w 
ego aresztowano i о- 

Sadzono w więzieniu oszmiańskim. W wy- 

jan Brzozowski 
z żoną usiłował j 
nóż w bok. W, s 
wiezione ranną do 
Oszmianie. Brzczow. 

        

      

       

    
  

    

  

  

  

      

  

    

          

   

    

  

  

        

  

        

   

  

   

     

  

tach Buko wyzionął ducha. 
Jak się później ckazało podniecenie byka 

wywołane zostało tem, że przed wprowadze 
niem go de obory zaszłachtowano tam wiep- 
rza. Pedczas szlachtowania jucha prysnęła 
na ściay obory i załała ziemię, (e) 

na żonę. 
niku pierwiastkowego dochodzenia wyszły 
na jaw pewne okoliczności, pozwalające przy 
puszezać, iż Brzozowski usiłował zamordo- 
wać swoją żonę z premedytacją. Niedawno 
usiłował ją podobno otruć, i mu się to 
nie udało. 
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Pożar smolarni. 
sąsiednie budynki. Pastwą ognia padło gos- 

s  podarstwo wiejskie i 2 stodoły. Przyczyny po 
go. ień s różne przy żaru i straty narazie nie zostały ustalona. 5 8 . J У 
bory do jej ył się ua ES 

Fatalne skutki lekkomyślności. 
Augustyn Cyplin z Dukszt manipulując wojny spowodował eksplozję pocisku. W cza 
а Zi 1 na brz jeziora Dzisna sie eksplozji został śmiertelnie ranny i po 

pocisku armatnim, pochodzącym z czasów kilku chwilach zmarł, (e) 

są 4 = i a е a 

Śmierć w toniach jeziora. 
W! dniu wczora m podczas kąpieli uto ga. WI pewnej chwili naskutek skurczu mię- 

nął w jezio Di iackim (pow. braslaw-  šni zaczął tonąć i zanim przybyła pomoc 
Ski), nieja K. Turek. Turek uchodzący za poszedł na dno. Zwłoki topielca wydobyto 
dobrego pływaka, popłynął daleko od brze- dopiero po kilkugodzinnych poszukiwaniach. 

SŁGGEORATROTEEOOROWCZH 

5 i 3 н niu odbył się mecz piłki nożnej między SKS. 
W stiany. a drużyną Związku Strzeleckiego. 

dzaj а 2 Obchód „Święta Morza” i całą akcję infor 
т Pieciolecie pracy starosty świę macyjno—propagandową wśród społeczeńst- 

ciańskiego. wa w okresie, poprzedzającym wyjazd do 
й REŻ Gdyni, organizował na terenie powiatu Za- Przed kilku dniami obchodzono tu w szer Si 2 Ža Sa przy 

Szem gronie pięciolecie pracy Starosty tutej współudziale czynników samorządowych 
wę” p Stefana Mydlarza. Była to miła i » > 
Yle niezwykła uroczystość, że p. Stefan Myd Е ° Pie 
arz jest pierwszym starostą, który pięciole- Piłka nożna w Święcianach. 

cie _ piastowania swego odpowiedzialnego Po długiej, kilkuletniej przerwie zawitał 
urzędu mógł obchodzić. W. czasie od od- znów do Święcian popularny sport piłki noż- 
žyskaia iepodległości do jego przybycia nej. I to odrazu trzy drużyny istnienie swe 
Poprzedziło go aż 13 starostów. Zmianę lego wy dwóch kolejnych meczach zamanifestowa- 
stanu rzeczy przypisać należy niewątpliwie ły. Są to: Święciański Klub Sportowy, Zwią- 
W dużym stopniu ustabilizowaniu stosunków zek Strzelecki Święciany i Makabi. O pozio- 
Przez rządy pomajowe, ale i zdolości organi- mie gry poszczególnych drużyn trudno dziś 
zAcyjne i osobiste dane p. St. Mydlarza, ode jeszcze mówić, gracze poza nielicznemi wy- 
$rały tu także swoją rolę. Trudno wymien** jątkami stanowią materjał ambitny, lecz tle 
tutaj te wszystkie dziedziny życia powiatu,  chnicznie mało wyrobiony. Wyróżniają się 
które pod kierownictwem p. Starosty Mydla wśród ogółu bracia Dubowscy i Szalowski Z 
Tza doznały bardzo znacznego ożywienia ii te, S. K. S. oraz Mikucki z Z. S 

óre do czasu przybycia jego pod uwagę Pad ja zbładźstakidrdith i Ra HM ASB ć początek nie zawadzą takie dwie 
sa” R uwagi ogólne: utrzymanie porządku na bvi- 

ASKA E Žž sku jest konieczne (nie dopuszczać też do czy 
„Na momenty te zwrócili uwagę przema”  uiącego niemiłe wrażenie masowego włażen'a 

siający w imieniu współpracowników wice ną boisko po gwizdku na przerwę i na ko- 
Магоза Jeśman, oraz ze strony organizacyj niec gry) i... punktualność to przymiot, zdo 
įPolecznych, Kierownik CE A: biący sportowca (skromna ałuzja w kierunńu 
ku Strzeleckiego p. Oberleitner, ( podnosząc skandalicznego spóźnienia się zespołu Maka- 
między innemi wszechstronne zainteresowa- mr na mecz z SKS. o całą prawie godzine). 

w p. Starosty pracami społeczn.,. podejmo- Wyniki rozegranych ostatnio zawodów by 
Wanemi w imię interesu Państwa i szczegól. ły następujące: SKS. — Makabi 4:2 (2:1), 
nie życzliwy stos. do Zw. Strzel. P. Starosta SKS. — ZS. 2:0 (0:0), 

2 odpowiedział podziękowaniem za Z 1 
czenią, wyrażając przekonanie, że wspólna 
1 zgodna praca doprowadzi do pożądanych Nowogródek. 
rezultatów któremi są dobro Rzeczypospolitej : 
i ugrutowanie Jej potęgi na ziemiach tutej- Likwidacja Ekspozytury P. U. P. P. 
szych 

: w Nowogródku. 
Przeniesienie księdza dziekana Z dniem 1. 8. b. r. została zlikwidowana 

ń iego. w Nowogródku Ek ytura PUPP. „Od 
е MACA wszelkie sprawy tej instytucji załatwia Pa: 

- ZArządzeniem Kurji Metropolitalnej prze  stwowy Urząd Pośrednictwa Pracy w Bara 
niesiony został do Rymszan dziekan święciań nowiczach. 
ski, kg. Mańkowski. W czasie czteroletniego 

Pobyty swego umiarem swym, taktem i god Aż sześć wypadków utonięć. 
nością postępowania, zjednał sobie ks. dzie : 3 х : 
kan Mańkowski społeczeństwo miejscowe, że wi ciągu miesiąca lipca na „terenie pow. 

Snające Go z prawdziwie głębokiem, nietajo now gródzkiego utonęło aż sześć osób, prze 
HEM uczuciem żalu.Dano temu wyraz na zor ważnie w wieku dojrzałym. 
SANizowanem przez miejscową inteligencję Tyłu ofiar w powiecie tym nigdy jeszcze 
P. egnaniu, na którem w swem przemówie- pije było. 
DU pożegnalnem mówił p. Starosta Mydlarz, $ ę e 
V Błosząc zasady wiary chrz cijańskiej i Sezon ogórkowy. 
w egścijańskiej miłości bliźniego, umiał je Mamy teraz w Nowogródku prawdziwy 
w. Czyn wcielać, w trudnych warunkach pru sezon ogórkowy, gdyż kopa (60) ogórków 
> Slrzec umiał ks. dziekan Mańkowski we kosztuje tylko pięć groszy. A nawet w Bre- 

A Ry sposób powagi kościoła i godz 4 ciance jeszcze taniej, bo właściciel młyna bre 
znających wspólną AZ parafian. й 16) ciańskiego darmo oddaje kwaszone ogórki, 
AE Toli wywiążywał е odchodzący с byleby reflektant sam sobie wyciągnął z je- 
SA Pea ma Cniej doboze: Forii ziora beczkę w której leżą one od ub. lata, 

B. tarostą żegnał ks. Dziekana p. poseł Kra przyrządzone w ten sposób na zimę, a że a> ac „Odchodzącemu takich zeztilia 1 sumentów brakło wieć 1 przetrwały w 
M i PlacOWOZTED ROTO AE a wodzie dotychczac. Są jakoby jeszcze bardzo a Osiągal 

dobre. 

iet: pz 66 Coprawda, w tym letnim, ciepłym, : ba, 
Obchód „Święta Morza*. upalnym sezonie, niemal każdy nowogródzia 

W! dniu potężnej manifestacji narodowej ni wolałby aby 'w tej Breciace była, za- 
W Gdyni odbył się i w Święcianach obchód miast ogórków, dobra kąpiel, której Nowo- 
„Święta Morze Polskiego“. gródek jest pozbawiony. Niestety, bracian- 

Wczesnym rankiem udekorowano miasto skie jeziorko, — aczkolwiek A 7 
flagami o barwach państwowych, a strzełcy z ładną wysepką, ocienioną staremi drzewa 
miejscowego oddziału Zw. Strzeleckiego za- mi, z których rozchodzą się wieczorami miłe 
Slągnęqi warię przy wysokim maszcie na trele słowików — jest zabagnione, tak, że 

A polską banderą morską. Po naba woda: tylko przy moście 
Wie W kościele odegrał trębacz z balkonu sej — па przestrzeni kilkudziesię > ai mikowego S danda strzelcy sprezentowa dosięga awet kostek, To też kąpiąca się S 
li broń i wspaniała nasza bandera zaszumia  niewybredna młodzież (czasami i dorośli 
ła W Powietrzu. Wówczas przemówili p. po grzęžnie powyžej kolan w błocie, obryzgując 

sel Krasicki i kierownik oddz. Związku Strze się nawzajem brudną wodą. 
leckiego pan Jonak, którzy zebranej licznie A.jednak, gdyby to jeziorko ocz 
ludnoścj z okolicy przedstawili historję pol do żwiru, poszerzyć trochę i urządz 
skich> Walk o dostęp do morza, oraz jego — — byłaby Brecianka bardzo miłem rozryw 

Znaczenię polityczne i gospodarcze. Po połud wem i kąpielowem miejscem, tem bardziej, 
—. że oddalona jest od Nowogródka tylko o pół 

kilometra drogi. 

p d į k į Podobno p. Izraelita, wlašciciel tego miy- 
0 z ę owan B. na i jeziora, zdecydował się już na to, lecz 

й iai ponieważ na urzeczywistnienie tego projektu 
Składam najserdeczniejsze potrzeba około pięciu tysięcy złotych, roboty 

Podziękowanie 21 baonowi 2 rozpocznie dopiero w przyszłym roku na * о 
w. . snę. komp. KOP-u w Szruliszkach, o złezygi 

az ti i 

ph RO L sio Telefony wewnętrzne 
onradowi Rapackiemu a- 

>|. dysławowi je, w samolotach, ysiawowi Marynowskiemu za i im 
i i $ Angielska linja lotnicza „Imperial Air- 

udzieloną M POWROCIE CZ ways* zaprowadziła w swoich aeroplanach 
szczęśliwym wypadku. pasażerskich nowy system telefonów wew 

nętrznych, który pozwala podróżnym, pomi- 
Matylda Gudowska mo huku motorów, prowadzić rozmowy, za 

równo z załogą samolotu, jak i między sobą. 

СЕр 

Biuro Próśb i Podań 
po pożarze przeniesione zostało do następnego domu — 

Suwalska 62. Lida. 

Fi = — М^ ЛАКОВ \М1МЕВ 1 $5 -Ка 
została po pożarze w Lidzie przeniesiona na ul. Suwalską 55. 

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

—) Najmodniejsze kolory i desenie. (— 

KU RJ BR М оан ОМВ 1 

Rocznica walk o niepodiegtošč. 
Dnia 5 sierpnia b. r. o godz. 17.30 

(5 i pół pp.) w Wilnie w wielkiej sali 
Miejskiej przy ul. Ostrobramskiej 5 
odbędzie się staraniem Związku Legj. 
Poł. Akademja pamiątkowa, celem 
uczczenia historycznej daty 6 sierpnia 
1914 r. 

W Akademji uczestniczą przedsta” 
wiciele władz i urzędów, organizacje 
b. wojsk., społeczne, młodzieży i t. d. 

Na program złożą się produkcje 
orkiestry wojsk. 6 p. p. Leg., słowo 
wstępne ob. W. Kamiński z odczyta- 
niem historycznego rozkazu sierpnio- 
wego, recytacje art. Teatr. Wil. p. M. 
Wyrzykowskiego i pieśni w wykana- 
niu artystów operowych pp. W. Hen 
drich i prof. A. Ludwiga. Wstęp na 
Akademję bezpłatny. 

Po akademji o godz. 19 wyruszą 
uczestnicy w pochodzie czwórkowym 
ze sztandarami i orkiestrami na place 
Koszar I Brygady, celem wzięcia u- 
działu w uroczystości 18 rocznicy po- 

  

Kulm: 

  

wstania 1 p. p. Leg., a „mianowicie 
w apelu poległych tego pułku w walce 
i obronie Niepodległości Kraju. 

Porządek pochodu: 1) Orkiestra 6 
p. p. Leg. 2) Umundurowane oddziały 
z bronią. 3) Umundurowane oddziały 
organizacyj b. wojskowych bez broni. 
4) Orkiestra pocztowa. 5) Poczty 
sztandarowe, a za niemi 6) członko- 
wie organizacyj b. wojskowych nieu- 
mundurowani, dalej 7) Korporacje 
akademickie, 8) organiz. młodzieży 

szkolnej i rzemieślniczej, 9) organi- 
zacje społeczne, pochód zamyka 10) 
Związek Legjonistów Pol. wraz z P. 
OW. 

Droga pochodu: ul. Wielka, Zam- 
kowa, Mickiewicza, Wileńska, Kalwa- 
ryjska. Droga powrotna: ul. Kalwa- 
ryjska, Wileńska, aż do podwórca Fe- 
deracji Z. O. O. gdzie nastąpi rozwią- 
znie pochodu. Porządkiem na sali kie- 
ruje ob. K. Wojcicki, pochodem ob. 
E. Kozłowski. 

B 
Odsłonięcie pomnika zwycięzcy z pod Steczka. 

= TE     
yjnym punktem uroczystości |5-lecia 2-go pułku ułanów grochowskich w Su- 

wałkach, które zaszczycił swą obecnością Pan Prezydent Rzeczypospolitej, było odsło- 
nięcie pomaika bohatera powstania listopadowego, nieustraszonego dowódcy jazdy — 
gen. Józeła Dwernickiego. Na ilustracji naszej widzimy moment odsłonięcia pomnika, 
gdy do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej (x) przemawia wnuk gen. Dwernickiego — 

P. por. rez. 14 go pułku ułanów J. Dwernicki. 

Jak 6 p. p. Leg. obchodził swe święto. 
Dnia 28 ub. m. 6 pułk piechoty Le- 

gjonów obchodził 1 7rocznicę istnie- 
nia pułku. 

Na program złożyło się: 
Dnia 27 lipca b. r. o godz. 21-ej 

odbył się uroczysty apel na boisku 
sportowem pułku, przy licznie zebra- 
nej publiczności, gdzie zastępca do- 
wódcy pułku ppłk. dypl. Dworzak 
Stanisław zdał raport dowódcy pułku 
płk. Biestkowi Stefanowi, który do- 
konał przeglądu pułku. 

Następnie w kompanjach odczyta: 
no nazwiska poległych bohaterów + 
czasów walk legjonowych i wojny 
polsko-bolszewickiej. 

W czasie odczytywania nazwisk 
poległych bohaterów orkiestra pułko- 
wa pod dyrekcją kpt. kplm. Reszkego 
Bogumiła odegrała marsz Chopena, 
na górze zaś 3-ch Krzyży, karabiny 
maszynowe oddały kilkanaście seryj 
ognia, ponadto pozorowano ogień аг- 
tylerji przy pomocy ręcznych grana- 
tów i petard, między innemi wystrze- 
lono  kilnanaście rakiet oświetla 
jąc boisko. 

W sześciu miejscach paliły się 
stosy ogni, przypominając symbol tej 
uroczystości. Prócz tego na skoczni 
nercjarsk'+) nu nolsku sport. pubu 
paliły się świece z napisem ..Poleg- 
žym 6-kom““, 

Po uroczystošci pulk odmaszero- 
wał wraz z chorogwią i sztandarem 
strzeleckim do koszar Piotra i Pawła. 

Nazajutrz, 28 lipca b. r. rano 0 
godz. 9 na placu Piotra i Pawła pan 
generał Konarzewski Daniel Inspek- 
tor Armji Nr. 1 odebrał raport od do- 
wódcy pułku pułkownika Biestka 
Stefana, poczem pułk udał się na na- 
bożeństwo do kościoła św. Piotra i 
Pawła, gdzie płomienne kazanie wy- 
głosił ks. kapelan Nowak, charakte- 
ryzując wszystkie boje pułku oraz 
jego zasługi położone o niepodległość 
Ojczyzny. 

Po nabożeństwie odbyła się defi- 
lada na placu Piotrfa i Pawła, którą 
odebrał pan inspektor armji generał 
Konarzewski Daniel przy licznie ze- 
branych przedstawicielach władz woj 
skowych i państwowych. 

Na uroczystości byli obeeni dele- 

  

gaci, z poszczególnych pułków, stac' 
jonowanych w Wilnie. Po defiladzie 
w Kasynie oficerskiem pułku odbyło 
się śniadanie dla delegacyj i zaproszo- 
nych gości, podczas którego dokonano 
zdjęcia fotograficznego, 

Następnie goście wzięli udział w 0- 
biedzie żołnierskim w koszarach Pio- 
tra i Pawła, w czasie którego podchor. 
rez. urządzili przedstawienie na wol- 
nem powietrzu z życia żołnierskiego, 
oraz przy dźwiękach orkiestry puł. 
kowej odbył się balet. 

W czasie obiadu żołnierskiego pa- 
nował nadzwyczaj miły i wesoły na- 
strój i humor, 

Po obiedzie żołnierskim goście u- 
dali się na czele z panem generałem 
Konarzeskim Danielem do kasyna po- 
doficerskiego 6 ułku piech. Leg. przy 
ul. Kościuszki Nr. 16, gdzie pod spee- 
jalnie rozstawionym namiotem odbył 
się obiad podoficerski, podczas ktėre- 
go nie brakło humoru i wesołego na- 
stroju u legunów. 

Po licznych toastach przemawiał 
pan generał Konarzewski podkreśla - 
jąc znaczenie i rołę podoficera w Ar- 
mji, dziękując za owocną pracę dla 
dobra Ojczyzny. 

W odpowiedzi na słowa pana ge: 
nerała—st. sierż. Kaszubski Stanisław 
dziękował za troskliwą i ojcowską o 
piekę jaką darzy nas pan generał Ko- 
narzewski. 

W. dalszym ciągu pan pułkuwnik 
Biestek Stefan dowódca pułku prze- 
mawiał, dziękując podoficerom za ©- 
fiarną pracę na polu wyszkolenia i 
samozaparcie się nad wyszkoleniem 
i pogłębieniem wiedzy ogólnej Korpu- 
su Podoficerskiego pułku. 

Podczas. obiadu przygrywała or- 
kiestra pułku, oraz nie milkły stare 
legjonowe pieśni i dowcipy. 

Po obiedzie odbyła się wspólna fo- 
tografja obok namiotu na czele z p. 
generałem Konarzewskim. peczem go- 
ście udali się domu. 

W godzinach wieczornych w Ka- 
synie oficerskiem odbył się raut, zaś 
w kasynie podoficerskiem zabawa ta- 
neczna przy dźwiękach orkiestry 
smyczkowej, na której byli obecni 
starzy szóstacy i zaproszeni goście. 

  

Program obchodu 18 rocznicy wymarszu 
Pierwszej Kompanii Kadrowej. 

Dzień 6 sierpnia, dzień wymarszu 
w Bój o Niepodległość Pierwszej Kom 
panji Kadrowej — Lida w bieżącym 
roku będzie obchodzić bardzo uroczy- 
ście, może jak nigdy dotąd. Oto stara- 
niem Komitetu został opracowany 
bogaty program obchodu, który dla 
orjertacji podajemy: 

W| sobotę o godz, 20-ej capstrzyk 
orkiestr przemarsz oddziałów P. W. 
ulicami miasta. 

W niedzielę o godz. 9.30 nabożeń- 
stwo w kościele parafjalnym; 

o godz. 10.30 — defilada; 
o godz. 10.30 — Wiec na Zamku 

Gedymina: 

a) Odegranie Hymnu Narodowego, 
b) Przemówienie p. Bosaka, 
c) Odegranie przez orkiestrę Wień- 

ca Pieśni Leg., 

d) Przemówienie prof. Hanusa, - 
e) Odczytanie rezolucyj, 
f) Odegranie przez orkiestrę Mar- 

sza Pierwszej Brygady; 
o godz. 14ej — Pochód ulicami 

Lidy; 
o godz. 14.30 — Odśpiewanie Roty 

i rozwiązanie pochodu. 

Z programu obchodu widzimy, że 
będą tu połączone dwie rzeczy: Ucz- 
czenie 18-ej rocznicy wymarszu Pierw 
szej Kompanji Kadrowej, która jako 
pierwsza czołowa kolumna Wojska 
Polskiego przekroczyła granicę zabo- 
ru rosyjskiego, by walczyć o Wolność 
i Niepodległość Ojczyzny i druga — 
wielka manifestacja przeciw zakusom 
niemieckim na Polskie Pomorze: 

Sądzić wypada, że społeczeństwo 
lidzkie weźmie gremjalny udział w 

Ryk Iwów na ulicach Wilna. 
I co z tego wynikło. 

W dniu wczorajszym o godzinie 4 nad 
ranem nieliezni przechodnie ulicy Miekiewi 
cza wpobliżu ul. Tartaki, gdzie mieścił się 
do dnia wezorajszego będący na gościnnych 
występach w Wilnie cyrk Staniewskich byli 
świadkami niecodziennego wypadku, 

Wie wtorek wieczorem eyrk dał swe ostat 
nie przedstawienie i nad ranem opuszczał 
Wilno. Celem przewiezienia kiłku furgonów 
cyrkowych, dyrekeja eyrku wynajęła kilku 
furmanów z końmi. W. pewnej chwili kiedy 
jeden z wynajętych furmanów niejaki M. 
Kronik (ul. Tatarska 18) zaprzęgał swe ka- 
nie do turgonu w którym znajdowały się 
klatki ze lwami cyrkowemi, liwy poczęły 
przeraźliwie ryczeć. Konie przerażone rykiem 

Matka porywa 
Mieszkańcy ulicy Połockiej i Traktu Ba- 

torego w Wilnie żyją obecnie pod wraże 
niem sensacyjnego wypadku, który zaszedł 
na jednej ze wspomnianych ulic. 

W] domu Nr. 20 przy ulicy Trakt Batorego 
zamieszkuje niejaki Miehał Rakowski. Ra- 
kowski przed kilku laty ożenił się z 
Sarą Gutkinówną z pochodzenia Żydówka, 
która przeszła na katolicyzm, otrzymując 
podczas chrztu imię Stefanja. 

Wi ostatnich latach pożycie małżonków 
nie było wzerowe i przed trzema laty małżon 
kowie rozeszli się. Od tego czasu Stefanja 

  

Iwów i czując ich bliską obecność zaczęły się 
rzucać w różne strony. Wszelkie wysiłki za- 
trzymania przestraszonych zwierząt nie po- 
wiodły się. Jeden z koni zerwał uprząż i po 
czął biegać, jak szalony wywołując wśród 
cheenych zrozumiałą panikę. Najwięciej u- 
cierpiał robotnik Mowsza Kronik oraz kilku 
innych fourmanów, których spłoszone konie 
pokaleczyły. Pozatem został również kop- 
nięty w nogę reżyser cyrku Poleski, 

Na miejsce wypadku zawezwano pogoto- 
wie ratunkowe, które udzieliło rannym pier 
wszej pomocy lekarskiej. 

Konie uspokoiły się dopiero wówezas, kie 
dy klatki ze lwami znajdowały się już da- 
leko od ulicy Mickiewicza. (e) 

własnego syna. 
Rakowska zamieszkała oddzielnie pozosta 
wiwszy syna opiece ojca, 

W, dniu wczorajszym kiedy Michał Ra- 
kowski powrócił z miasta do domu nie za 
stał syna. Jak się dowiedział później pod- 
czas jego nieobecności przyszła do mieszka- 
nia żona, Stefanja i zabrawszy syna udała 
się z nim w nieznanym kierunku, 

Po ustaleniu tego faktu Rakowski zgłosił 
się do odnośnego komisarjatu policji i wniósł 
skargę przeciwko swej żonie Stefanji oskar- 
žając ją 0 nieprawne porwanie syna, 

Aresztowanie handlarza pod zarzutam 
zgwałcenia umysłowo-chorej dziewczyny. 
We wczorajszym numerze „Kurjera“ do- 

nosiliśmy o zaginięciu umysłowo chorej 
dziewczyny Felicji Orłowskiej, zamieszkałej 
przy rodzieach na ulicy Kalwaryjskiej Nr. 58 
w Wilnie. Orłowska wyszła w dn. 31 lipca z 
domu i zaginęła bez wieści. W dniu wczo- 
rajszym ojciec zaginionej Justyn Orłowski 
zgłosił się do komisarjatu policji i zameldo- 
wał o odnalczieniu się jego zaginionej córki 
przyczem oświadczył iż padła ona ofiarą 
gwałciciela. 

Do przechodzącej ulicą Kalwaryjską Fe- 
licji Oriowskiej podszedł znany jej z widze- 
nia handlarz M. Fraduński (ul. Kalwaryj- 
ska Nr. 123) i korzystając że dziewczyna jest 
umysłowo niedoroźwinięta zaprowadził ją 
do lasu, gdzie dopuścił się na. niej gwałtu, 
poczem porzuciwszy w lesie zbiegł. 

Wi związku z zameldowaniem Orłowskie- 
go M. Fraduński został w dniu wczorajszym 
zatrzymany i osadzony narazie w areszcie 
centralnym. Dalsze dochodzenie w toku. 

Samobójstwo krawca Piecha 
przy ul. Zamkowej w Wilnie. 

W! dniu wczorajszym w godzinach poran- 
nych w szopie domu Nr. 10 przy ulicy Zam- 
kowej w Wiilnie wystrzałem z rewolweru w 
usta popełnił samobójstwo krawiec Jan Piech w wieku lat 62, 

: Piech obudził się wczoraj bardzo wcześ- 
nie i ubrawszy się jak zwykle wstąpił do 
szopy skąd wkrótce rozległ się huk wystrza 
łu rewolwerowego. : 

Strzał zwabił do szopy jednego z obec- 

nych na podwórku, który po wejściu da 
szopy znalazł Piecha w pozycji leżącej z 
przestrzeloną głową. 

Lekarz zaalarmowanego pogotowia ra- 
tunkowego po przybyciu na miejsce ograni- 
czył się jedynie do stwierdzenia zgonu. 

Przyczyny samobójstwa nie zostały na- 
razie wyjaśnione. Policja prowadzi docho- 
dzenie. (e) 

Z 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

WERONISIU, GDZIE JESTEŚ KOCHANIE? 
Kazimiera Piórkowska, zamieszkała przy 

ulicy Królewskiej Nr. 5 zameldowała policji 
o zaginięciu jej 22 letniej siostry Weroniki. 
która przed dwoma dniami wyszła na miasto 
i dotychczas nie powróciła, (e) 

ZATRZYMANIE UMYSŁOWO CHOREJ. 
Wezoraj funkcjonarjusz policji zatrzymał 

na ul. Popławskiej jakąś nieznaną kobietę 
w wieku lat 50, zdradzającą oznaki choroby 
umysłowej. Zatrzymana nazywa się Sonia 
Kac. Adresu jej oraz skąd pochodzi nie zdo- łano się od niej dowiedzieć, 

Umieszczono ją narazie w szpitalu Ży- 
dowskim na wydziale psychjatrycznym. (e) 

KRADZIEŻE. 
, — Wi dniu 3 b, m. nieznani sprawcy skra 

dli z niezamkniętego mieszkania na szkodę Anny Zaleckiej (Antokolska 66) 12 widelców 
i 9 łyżeczek srebrnych wartości 400 zł. 

— Wi dniu 2 b. m. Brachow Aleksander 
(Wąwozy 6). i Właszkiel Jan (Fabryczna 3: 
skradli bieliznę z podwórza domu Nr. 4 przy 
ul. Sadowej na szkodę Szryro Morducha. 
Spraweów kradzieży wraz ze skradzioną bie 
lizną zatrzymano. 

WI dniu 2 b. m. Zajdel Jankiel (zaułek Dominikański 7) skradł na rynku z wozu Moroza Józefa marynarkę wartości 25 zł. Zajdela zatrzymano. Skradzionej marynacki nie znaleziono. 
—_W dniu 3 b. m. Szostakowa Aleksan- dra (Trwała 10) A "ORG i Stanisławiak Anna (Obo- zowa 1) skradły Rajeckiej Tamarze (Chocim ska 26) z niezamkniętego mieszkania podu- szkę i inne drobne rzeczy łącznej wartości 

45 zł. Szprawczyń kradzieży wraz ze skradzio nemi rzeczami zatrzymano. 

POTRĄCONY PRZEZ ARBON. 
wi dniu wczorajszym do ambulatorjum pogotowia ratunkowego został dostarczony 16 letni chłopiec I. Szocher zamieszkały przy ulicy Śniegowej Nr. 1, który doznał ogólnego potłuczenia naskutek potrącenia go przez przejeżdżający autobus Arbonu. Po udziele niu pierwszej pomocy przewiez. I. Szochera do mieszkania i pozostawiono pod opieką prywatnego lekarza. ta) 

OSKARŻENIE KUPCA O OSZUSTWO. 
Do policji wpłynęła skarga niejakiego Je rzego Biernackiego, zamieszkałego przy ul. Piłsudskiego Nr. 20 iż pewien właściciel skle pu kuśnierskiego przy ulicy Niemieckiej, za mienił oddany do naprawy kołnierz futrzany i trzy skórki na skórki gorszego gatunku, wobec czego Biernacki miał ponieść 70 zł. straty, Policja wdrożyła dochodzenie, (c) 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

„Pod zarządem przymusowym - atrze Letnim. Dziś we o A Pio pnia o godzinie 8 minut 15 —— arcywesoła farsa, pełna humotu i werwy, wiedeńskich Pisarzy Arnolda i Bacha „Pod zarządem przy musowym“. W] farsie tej wystąpi gościnnie b. dyrektor Teatrów Lwowskich p. Ludwik Czarnowski w roli Haselhuna, który tworzy z miej świetną kreację i święci prawdziwe triumfy, р 
Doskonale dobrany zespół z uroczemi ar. tystkami pp. Grelichowską, Kamińską, Maree ką, Szurszewską, Zastrzeżyńską i Zelwerowi czówną daje maksimum radości i życia. 

SAECO ORO CA ЕНЕНУ 
Upał I skwar nie dokucza <) 
więcej, gdy orzeżwia <ię 

nSUGUS« Z04%:> 

  

  

wielkiej manifestacji Narodowej nie 
tak jak to miało miejsce w dniu 29 
czerwca, bo musimy otwarcie zadoku- 
mentować swoje stanowisko, że spra- 
wy Polskiego Pomorza, Polskiego Mo- 
rza i Gdańska bardzo nas obchodzą. 

Obchód odbywa się w niedzielę 
7-go sierpnia, celem udostępnienia spo 
łeczeństwu wzięcia większego udziału 
w wielkiej Manifestacji. 

Jutro w piątek dnia 5 b. m. o godzinie 
minut 15 „Pod zarządem przymusowym. 
— „Azefć w Lutni. Dziś we czwartek dn. 

4 sierpnia o godz. 8 minut 15 — fenomenal- 
na sztuka A, Tołstoja i P. Szczegolewa p. t 
„Azef“. Zarówno treść sztuki jak i niezwykła 
postać Azefa w doskonałem ujęciu Józefa 
Winawera, znakomitego artysty Teatrów Łó. 
dzkich — dają widzowi maksimum zaintere 
sowania. W) sztuce tej wystąpi również goś 
cinnie artysta Teatrów Wiarszawskich p. Jan 
Bonecki w kapitalnej roli Burcewa. 

Jutro w piątek dnia 5 sierpnia o godz. 
8 minut 15 „Azef“. 

— Park im. Żeligowskiego Dziś Koncert 
Symfoniczny pod batutą Michała Małachow 
skiego oraz wystąpi balet (studjo) Anety 
Rejzer—Kapłan. 

Początek o godz. 8 minut 15 wiecz. 
Wiejście tylko 30 gr 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 4 sierpnia 1932 roku. 

  

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien 
ny. 15,15: Pochód w muzyce (płyty). 15,35: 
Kom. met. 15,40: Utwory Ryszarda Wagnera 
(płyty). 16,30: Komunikat Związku Modzieży 
Polskiej, 16.40: Jedyny step polski — odcz 
17,00: Koncert. 18,00: Jedwab į jego rola w 
historji odcz. 18,20: Muz. tan. 19,15: Czy 
kino jest sztuką — felj. 19,30: Program na 
piątek 19,45: Prasowy dziennik radjowy. — 
19,50: Rozmaitości, 20,00: Muz. lekka. 21,50: 
Kom. 22,00: Muz. tan. 22,40: Wiad, sportowe 
23,00: Muz tan. 

PISTEK, dnia 5 sierpnia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dz. 
15.15: Płyty które mają największe powo- 
dzenie u radjosłuchaczy. 15.35: Kom. met, 
15.40: Muzyka taneczna (płyty). 16.30: Koni. 
Wil. Tow. Org. i Kół oln. 16.40: Odczyt. 17.09 
Koncert. 18.00: „O pędzie j liście — kto. czy 
im kieruje wzrostem* odczyt. 18.20: Trans 
misja meczu tenisowego Polska—Więgry. 
18.30: Muzyka taneczna. 19.05: Transmis 
meczu tenisowego. 19.15: Z prasy litewski 
19.30: Program na sobotę. 19.35: Prasow 
dziennik radjowy. 19.40: Przegląd prasy го!- 
nieczej krajowej i zagranicznej. 20.00: Tran- 
smisja z Salcburga. 21.35: Feljeton aktualny 
21.50: Komunikaty z Wiarszawy. 22.00: Mu- 
zyka taneczna. 22.40: Komunikaty. 22.50: 
Muzyka taneczna. 

   

    

BUWIRKI RADIOWE. 

Wi OBRONIE X MUZY. 
Dzisiejszy feljeton radjowy L. Szeligow 

skiego p. t. „Czy kino jest sztuką?* zreasu- 
muje i odeprze zarzuty tułających się jeszcze 
tu i ówdzie wrogów sztuki filmiwej, poma 
wiających filmowi prawa do posiadania wła 
snej Muzy, 

GWIAZDY OPERETKI. 

O godzinie 20 nadany zostanie z Warsza. 
wy koncert muzyki lekkiej w wykonaniu or- 
kiestry filharmonicznej pod dyrekcją „Stani 
sława Nawrota. Solistką będzie p. Zofja Da 
browolska Pawłowska, znana ze swego 
dźwięcznego sopranu, która odśpiewa arje i 
pieśni z. lubianych i popularnych operetek. 
W, programie orkiestrowym portpourri z o 
peretek Straussa, Kalmana oraz ciekawsze 
wyjątki z Lehara, Zellera, Mūllockera, Sup- 
Pego, Waldteufla i Meyera. 

Kalendarzyk łowiecki 
na sierpień. 

, Na podstawie przepisów łowieckich, obo- wiązujących na terenie całego państwa, op- 
rócz województwa śląskiego, w sierpniu 
przypada czas ochornny na następującą zwie 
rzynę i ptactwo: 

Łosie—byki, jelenie—byki,  daniele—o. Sacze, zające—szaraki, zające—bielaki, niedź wiedzie, rysie, borsuki, wiewiórki głuszce + koguty, cietrzewie—koguty (do 15 sierp. nia), „cietrzewie—kury w województwach wi leńskiem, białostockiem, nowogródzkiem, pu. leskiem i wołyńskiem (do 15 sierpnia), ji. rząbki i pardwy (do 15 sierpnia), bażanty-- koguty, kuropatwy, przepiórki, słonki (do 15 sierpnia), dropie, dzikie indyki—samce, dzikie indyki samice, oraz do 15 sierpnia: dzikie gołębie, drozdy, kwiczoly, paszkoty, ptaki krukowate i drapieżne, z wyjątkier. jastrzębi—gołębiarzy, krogulców, wron i srok 
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Do P.T. Prenumeratorów naszego pisma. 
W związku z obniżeniem prenumeraty naszego pisma z prze- 

syłką pocztową lub odnoszeniem do domu do 3 złotych, osobom, 
które dotychczas korzystały z rabatów od dawnej opłaty za pre- 
numeratę, zmuszeni jesteśmy tą drogą donieść, że od obecnie obo- 
wiązującej opłaty za prenumeratę, jako niezmiernie niskiej i z tru- 
dem pokrywającej koszta własne, rabatu stosować nie możemy. 
Wyjątek od tej zasady czynimy dla tych instytucyj i osób, które 
poprzednio już płaciły za prenumeratę mniej niż trzy złote miesięcz- 
nie za specjalnie uzyskaną zgodą administracji. W tych wyjątko- 
wych i nielicznych wypadkach prenumeratę utrzymujemy w daw- 
nej wysokości. 

Jeżeli chodzi o prenumeratę z odbiorem w administracji wy- 
jaśniamy, iż polega ona na odbiorze pisma bezpośrednio przez 
czytelnika w lokalu administracji. Ci z pośród naszych czytelni- 
ków, którzy dotychczas otrzymywali pismo w domu, a obecnie 
widocznie przez nieporozumienie wnoszą na P.K.O. prenumeratę 
w wysokości 2 zł. 50 gr. proszeni są o wpłacenie pozostałej na- 
leżności, o ile chcą nadal odbierać pismo w domu, a nie w lo- 
kalu administracji naszego pisma Wilno, Jagiellońska 3. 

ADMINISTRACJA. 

  

KRONIKA 

  

  

| czwartek | Dziś: Dominika. 

Czwartek | Jutro: N.M.P. Śnieżnej. 

4 | Wschód słońca — g. 3 m. 35 

SONY Zachód oe --góZ015   

Spestrzeźzmia Zakładu KMotesz stogi? 6. % 5. 

w Wiimle z dnia 3/VI1 — 1932 rok. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Ternperutura śzednia — + 20° С. 

- aajwyfezr: > 247 C 

ь wajniżoza: -| 167 C. 
Opad: 7 

Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: przelotny deszcz, odległa burza. 

OSOBISTA 
— Kurator Okręgu Skolnego p. Kazimierz 

Szelągowski rozpoczął w dniu 3 b. m. urlop 
wypoczynkowy. Zastępuje p. Kuratora na 
czelnik Wydziału p. Józef Małowieski. 

> MIEJSKA. 
— Preliminarz budżetowy. Wobec 

zaakceptowania przez Radę Miejską 
preliminarza budżetowego na rok 
1932-33 magistrat przesłał go do władz 
wojewódzkich celem zatwierdzenia. 
Jak się dowiadujemy sprawa prelimi- 
narza budżetowego rozpatrzona z0- 
stanie na najbliższem posiedzeniu 
Wydziału Wojewódzkiego. Na warsz* 
tacie magistrackim rozpoczęte już 
zostały przygotowania do układania 
nowego preliminarza budżetowego na 
rok 1933-34. 

— Stał się cud pewnego razu... W 
najbliższych dniach po kilkuletnich 
„przygotowaniach* magistrat przystę 
puje nareszcie do realizacji planu za- 
opatrzenia naszego miasta w nowo- 
czesne jezdnie. Na początku przyszłe- 
go tygodnia przybywa do Wilna pierw 
szy transport klinkieru zakupiony 
przez miasto w państwowych zakła- 

dach w Izbicy. 
Jak nas informują roboty przy u- 

kładaniu jezdni klinkierowej na ulicy 
Zamkowej rozpoczną się już w dniach 
najbliższych. 

— Prace nad uproszczeniem prac w Ma- 
gostracie Donosiliśmy w dniu 19-go lipca 
1932 roku o specjalnej konferencji pod prze 
wodnictwem p. prez m. dr. Maleszewskiego 
z udz. przedstaw. wydz. samorządowego, u 

WIRGIL MARKHAM. 

rzędu wojewódzkiego, profesora Gutkowskie 
go i delegata finansowego p. Adama Pil 
sudskiego, poświęconej sprawie reorganizacji 
pracy w sekcjach i wydziałach magistratu 
celem osiągnięcia uproszczenia administracji 
i przeprowadzenia redukcji personelu. Jak 
nas informują roboty związane z opracowa- 
niem projektów są na ukończeniu i w naj 
bliższych dniach odbędzie się ponownie kva 
ferencja na której poszczególni referenci zło 
żą sprawozdanie z dotychczasowych prac. 

— Dyrektor teatrów miejskich w Wilnie 
p. Szpakiewicz wyjechał do Warszawy. Za- 
stępować go narazie będzie p. Bonecki. 

Wyjazd dyrektora Szpakiewicza do War- 
szawy pozostaje w związku z kompletowa- 
niem nowego zespołu artystycznego dla teat 
rów miejskich w Wilnie na przyszły sezon 
teatralny. 

Jak nas informują p. dyrektor Szpakie- 
wicz wyjedzie z Warszawy na 4 tygodniowy 
urlop. 

— Ukaranie Arbonu. Wobec nie 

wywiązania się przez Towarzystwo 
Arbon z przyjętych na siebie zobowią 
zań zwłaszcza zaś co do częstotliwości 
ruchu autobusowego Magistrat wy- 
mierzył Dyrekcji Arbonu karę w wy- 
sokości 1000 złotych. Od kary tej 
przedstawiciele Arbonu odwołali się 
piśmiennie do Magistratu, wskazując 
na deficyty jakie stale ponosi Towa: 
rzystwo i na zmniejszenie się frek- 
wencji jeżdżących. 

Odwołanie Arbonu zostanie roz- 
patrzone na najbiiższem posiedzeniu 
Magistratu. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Ze Związku Legjonistek Polskich. Za- 

rząd Oddziału Związku Legjonistek Polskich, 

zawiadamia iż członkinie życzące wziąść u- 
dział w zjeździe tegorocznym Legjonistów 
Polskich w Gdyni winne zgłosić się w dnin 
4 sierpnia w godzinach od 19—20 w lokalu 
Federacji PZÓO. ulica Żeligowskiego Nr. 4 
celem otrzymania bliższych informacyj. 

— Baczność Podoficerowie Rezerwy. Za 
rząd Koła Wileńskiego OZPR. podaje do wia 
domości wszystkim członkom iż przeprowa 
dbił się do własnego lokalu przy ulicy Dom: 
nikańskiej 13—15: ; 

Jednocześnie wzywa się wszystkich człon 
ków na Zebranie Informacyjne które odbę- 
dzie się we czwartek dnia 4 sierpnia b. r. 
o godzinie 17 w lokalu własnym. 

Stawiennictwo obowiązkowe. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Ostatnio bawił w Wilnie znany pisarz 
żydowski Dawid Piński. Odjeżdżającego Pin. 
skiego związek literatów i dziennikarzy 

  

    
dowskich w Wiilnie uczcił pożegnalnym ban- 
kietem. 
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DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Jego konik? On ma lepszego 
konika, bracie! — zaśmiał się dziwnie 
gorzkim śmiechem, który dał mi od: 
czuć, że Raffy Guk nienawidził Ma- 

sona. 

Nadjechał żółty autobus i rozsta- 

liśmy się. 

Idąc wieczorem do bibljoteki, ub- 

rałem się w swoje najlepsze ubranie. 

Pokój Nr. 328 mieści się na trzeciem 

piętrze od północy i graniczy z wielką 

środkową czytelnią. Wziąłem książ- 

kę z półki i usiadłem dyskretnie w 

kącie. Publiczność, interesująca się 

genealogją, składała się przeważnie z 
kobiet, ale byli i mężczyźni. 

Przeszedłem do biurka, żeby u- 
mieścić swoje nazwisko na liście obec 

nych i udając, że pióro nie chce pi- 
sać, przejrzałem spis. Grey'a Masona 
nie było, ale to jeszcze niczego nie 
dowodziło. Przeszedłem między stoli- 

kami, fidając, że szukam jakiejś ksią 
źżki, a naprawdę obserwując gości. 

Dwaj ichmoście wydali mi się podej- 

rzani. Jeden był ubłożony wałem ksią 

żek, traktujących o Jerzym Waszyng- 

tonie, Drugi — nie — drugi wyglądał 

zbyt nieinteligentnie. 

Tymczasem do pokoju weszło jesz 

cze kilka osób w chwili, gdy podszed- 

łem drugi raz do stolika, mała, jastrzę 

bia ręka wpisała na listę: „Grey Ma 

son, I E. 68“. 

Właściciel ręki byt to niski jego- 
mość w średnim wieku, o ostrych ry- 
sach twarzy i mocno naciągniętej skó 

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

rże. Oczy miał malutkie, silnie błysz- 
czące. Był ubrany w krótką, czarną 
kurtkę i spodnie w paski. 

Usiadłem nawprost niego, udając 
pochłoniętego książką. Przypuszczam, 
że nie zauważył mego zainteresowa- 
nia, taki był zajęty swą pracą. Pisał 
szybko w notatniku ołówkiem, który 
podnosił co chwila do bezkrwistych 
warg. Miał przed sobą dwie otwarte 
książki i porównywał ciągle ich 
teksty. 

Musiał mieć coś terminowego, bo 
wciąż spoglądał na zegar, Wreszcie 
spojrzał na swój zegarek, zamknął 
książki, schował notes, wziął kapelusz 
i wyszedł. 

Wychodząc za nim, przeczytałem 
wpierw tytuły książek, które studjo- 
wał. Była to pierwsza niespodzianka 
tego wieczora. Jedna książka miała 
tytuł: „Historja Hrabstwa Lincoln w 
Massachusetts, druga: „Rodzina Bro- 
vardów*. 

Pobiegłem za Masonem z zamętem 
w głowie. 

Rodzina Brovardów! 

IX. 

KONIK GRAY'A MASONA. 

Naturalnie fakt, że sprawa Mag- 
daleny Brovard była właśnie na wo- 
kandzie mógł być zbiegiem oknlicz- 
ności. 

Ale jednak tajemniczy Gray Ma- 
son studjował genealogję męża Mag 

КЕВВ В 

List z Ameryki. 
CONEY-ISLAND SIĘ BAWI. — PLAŻA 
NEW-YORKU. — ROZRYWKI EN MASSE. 

CONEY-ISLAND SIĘ PALI. 

(Korespondencja własna). 

New—York w lipeu. 

Subway — kolej podziemna. Stacja Ti- 
mes — Square. 9-ta wieczorem, Jeden z naj- 
bardziej ożywionych punktów New— Yorku. 

Tłumy ludzi pędzą po schodach nadół, do 
stacji, kas biletowych tu niema, wrzuca się 
10-centową monetę do automatu przy kołow- 
rocić, jeden obrót i już jest na peronie. — 
Stąd odchodzą pociągi elektryczne do Coney 
—yYsland. Pomimo dziesiątków tysięcy pasa 
żerów, przejazd idzie składnie i szybko. Co 
2 minuty wypada z ciemnej gardzieli tunelu 

ekspress, złożony z wagonów, przystaje na 
minutę, ludzie ładują się w tempie błyska- 
wicznem do wagonów i pędzimy. Z New— 
Yorku do Coney — Island nad brzegiem At- 

lantyku dystans wynosi 30 kilomtrów. Cóż 
to jednak znaczy dla pociągu mknącege z 
szybkością 90 klm. na godzinę. Dwadzieśc'a 
minut jazdy —i. już jsteśmy na plaży nad 
oceanem. 

Przybysz z Europy, ujrzawszy po raz 
pierwszy Coney—Island nie może nie okazać 
zdumienia. Widział w swem życiu rozmaite 
Luna — Parki w wielkich stolicach świata, 
ale cóż to jest w porównaniu z olbrzymem, 
z miastem rozrywek, ciągnącem się na 
kilometry wzdłuż brzegu morskiego. 

Coney—Tsland trudno nazwać plażą. Jest 
to miasto, którego każdy niemal gmach, każ 
dy budynek restauracyjny rozrywkowy, każ. 
da buda z lodami, czy strzelnica tonie w 
potokach światła. girlanty żarówek, neony, 
wykreślają na ciemni nieba kontury i linje 

budynków. 
*rzed 40 laty była tu pustka. Dzisiaj? 

Lido podweneckie w gigantycznych wymia 
rach. Nad samym brzegiem plaża, restaura:. 
je, kawiarnie, tarasy, muzyka. Atrakcje za- 
czynają się nieco dalej od brzegu. I tu już 
jesteśmy w mieście, którego ludność sezo- 
nowa wynosi 20000 osób. Są to sami przei- 
siębiorcy i personel pracowniczy, właścicie. 
le cyrków, karuzel, maneżów, zwierzyńców, 
luna—parków, labiryntów i t. p. 

Na pozór wszystkiego atrakcje wydają s.ę 

tanie: 50 centów, dolara... Amator boksu 
znajduje w tej chwili partnera zawodowca, 
za 1 dolara półgodziny boksu i tyle rund; 
amatorzy wrażeń silniejszych mogą wyna- 
jać za tegoż dolara taksówkę — aeroplan i 
fruwać dowoli; konie, łodzie, motcęwówki -— 

wszystko do dyspozycji za 50 centów lub do- 
lara. Ale zesumujmy dwie, trzy godziny roz 
rywek plus wydatki na restaurację a przeko 
namy się, że kilkadziesiąt dolarów pęknie 
jak nic w ciągu jednego wieczora. Ameryka 
nie lubią bawić się i wydawać pieniędze. — 
To też pomimo kryzysu wydają tu często 
przeciętni pracownicy biurowi, robotnicy le- 

piej płatni, całomiesięczną gażą w ciągu jed 
nego wieczora. 

Coney—island jest plażą demokratyczną 
miejsce zabaw dla tłumów, Wyższe sfery, bo 
gaci nie uczęszczają tutaj. 

Coney— Island spłonęło. Zajęła się ogniera 
i spaliła część miasta zabaw. Ogień szalał i 
pożerał jeden gmach za drugim. 2 tys. stra- 
żaków nie mogło dać sobie rady z szaleją. 
cym żywiołem ognia o 10 metrów od brzegu 
oceanu. Ocean płomieni obok oceanu wody! 

Ale na pogorzelisku pracowały już na 
drugi dzień ekipy robotników nad uprzą- 
taniem zwałów pogiętych belek żelaznych i 
rumowisk. Za parę tygodni Coney—lslard 
będzie znowu żyło normalnem życiem. Gdyż 
New—York jest nie do pomyślenia bez .Co- 
ney—lsland, jak Ameryka — bez prohibicji 
i alkoholu. Em. 

  

  

"83.195 małżeństw w Polsce 

w ciągu kwartału. 
W) ciągu pierwszego kwartału roku bieżą 

cego zawarto w Polsce ogółem 83,195 ma? 
żeństw t. j. o 5,670 małżeństw więcej, niż 
w kwartale poprzednim. 

Największą liczbę małżeństw, mianowicie 
8,471 zawarto na terenie województwa łódz 
kiego. Na drugiem miejscu pod względem 
ilości zawartych małżeństw znajduje się wo 
jewództwo kieleckie, w którem zawarto 7,70 

małżeństw. W! województwie Ilwowskiem za 
warto 7,418 małżeństw, w wołyńskiem 6,552, 
w lubelskiem 6,420, w warszawskiem 6,131. 
w stanisiawowowskiem 5,631, w krakowskiein 
5,077, w białostockiem 4,514, w wileńskiem 
4,238, w poznańskiem 4.161, w poleskiem 
3,602, w tarnopolskiem 3,596, w nowogródz 
kiem 2,861, w śląskiem. 2,256, wreszcie w wo 
jewództwie pomorskiem 2.126 małżeństw. 

WI Włarszawie zawarto w I kwartale r. Ł. 
2,441 małżeństw 

daleny Brovard, mężobójczyni. Co to 
mogło znaczyć? 

Mason stanął na skraju chodnika, 
wypatrując taksówki. Ja rozejrzałem 
się za Buiekiem, w którym miała na 

mnie czekać blondynka. 

Po drugiej stronie stał jeden Bu- 
ick. Szofera nie znałem, ale pomimo 
to zbliżyłem się i zajrzałem do Środka. 
Wewnątrz siedziała kobieta, lecz nie 
moja blondynka. 

Odskoczyłem, ale drzwiczki otwo- 
rzyły się od środka i nieznajomy głos 
rzekł: 

— Niech pan wsiada. 

Szofer obejrzał się i dał mi znak 
ręką, żebym wsiadał. Jednocześnie za 
szybą ukazała się blada twarz czarno- 
włosej. 

— Dlaczego pan nie wsiada? 
— (o się stało?—zapytałem, wsia- 

dając. — Ja myślałem... 

— Linna źle się czuje—odparła—- 
więc musiałam ją zastąpić. 

Zrozumiałem. Przywiędła blon- 
dynka musiała być morfinistką. Przy” 
pomniałem sobie jej zmieniony wy* 
gląd po wyjściu z sypialni, 

— Czy go pan wytropił? — zapy- 
tała moja towarzyszka. 

— Owszem—odparłem zniżonym 
głosem. —Niech pani patrzy. 

Pokazałem jej ciemną drobną po” 
stać, wsiadającą do taksówki. 

— Soke, pojedziesz za tą taksów* 

ką! — rzekła do szofera, Auto ruszyło 

z podskokiem, który rzucił mnie czę 
ściowo na nią. Przeprosiłem ją, a ona 
odpowiedziała śmiechem. Po chwili 
otworzyła torebkę i wsunęła mi w rę- 
kę zwinięty banknot. 

— Pieniądze. Raffy zapomniał dać 

panu rano. Sto dolarów. 
— (zy będą potrzebne? Mam 

swoje. 

W IE EN SKI 

Zdementowanie wykrętów 
Obwiepolu. 

Po smutnych zajściach, jakie wydarzyły 
się w Gdyni 10 lipca, rozkrzyczały się dzien 

niki endeckie, tyierdząc, że prasa prorzą- 
dowa przedstawiał.a zupełnie w innem świet 
le fakt najścia Obwiepolu na teren zlotu. 
Mianowicie, prasa endecka dowodziła, że „So 
koli* zaprosili na zlot różne organizacje „na 
rodowe*, a między niemi bojówki Obwiepolu 
W! ten sposób stronnictwo narodowe chciało 
zrzucić z siebie odpowiedzialność za śmierć 
ś. p. Norberta Kosznika, przygniecionego 
betonowym słupem bramy, zwalonej przez 
Obwiepol. 

Manewr endecki spełzł jednak na niczem, 
ponieważ w dniach ostatnich oficjalne oś- 
wiadczenie władz sokolskich zdementowało 
te kłamliwe wykręty w komunikacie, który 
poniżej cytujemy: 

„Przewodnictwo dzielnicy pomorskiej zaz 
nacza..., że nie zapraszało na zlot żadnej or 
ganizacji, ani też nikogo do zapraszania nie 
upoważniało. Wysłano z sekretarjatu prze- 
wodnietwa dzielnicy około 100 zaproszeń iu 
dywidualnych do przedstawicieli władz i oso 
bistości społeczeństwa pomorskiego. Zapro- 
szenia te upoważniały zaproszonych gości je 
dynie do wzięcia udziału w otwarciu zlotu, 
jak i na popisach pepołudniowych, jednakże 
nie do brania udziału w pochodzie, którego 
porządek przewiduje specjalny regulamin 
Sokoli pochodowy par. 12*. 

Jak widzimy z powyższego, Obwiepol nie 
był bynajmniej przez nikogo zapraszany, 
lecz jedynie dla celów wywoływania fermen 
tu i teroryzowania wzorem hitlerowskim spo 
kojnej publiczności próbował zakłócić mię- 
dzynarodową uroczystość sokolską. 

Skandal Obwiepolu, który spowodował 
śmierć ś. p. Norberta Kosznika, skompromi 
tował nasze społeczeństwo wobec zagranicz 
nych delegacyj sokolskich i wywołał głębo- 

kie uczucie zadowolenia wśród nacjonalistów 
gdańsko— niemieckich. Tej haniebnej plamy 
na sztandarze Obwiepolu nie zdołają zetrzeć 
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Z OSTATNIEJ CHWILI 
Mobilizacja w Boliwji. 

  

LA PAZ, 3. VIII. (Pat). Minister wojny 
Boliwji zarządził mobilizację wszystkich męż 

Niebywała burza nad 
ŁUKÓW, 3. VIII. (Pat). Wezoraj nad po- 

wiatem łukowskim przeszła nienotowanej Od 
wielu lat gwałtowności burza. Od uderzeń 
piorunów zg. 5 osób, 7 zostało ciężko pora- 

  

czyzn od 22 do 29 lat w przewidywaniu woj- 
ny z Paragwajem. 

powiatem łukowskim. 
żenych. Szalejąca ulewa zniszczyła w znacz- 
nym stopniu sady. Straty sięgają 100 tysięcy 
złotych. 

OPGW CWE 

Irlandja zakupuje węgie! 
polski. 

LONDYN, 3. 8. (Pat). Organ de 
Valery „Irish Press“ podaje zaprzecze 
nie Reutera przestane mu przez PAT., 
co do stanowiska rządu polskiego w 
sprawie eksportu węgla. „Irish Press* 

wyraża zadowolenie z powodu tego 
wyjaśnienia. Równocześnie dziennik 
donosi, że jeden z największych syn- 
dykatów węglowych w [rlandji przy- 
jał zlecenie na 2 tysiące tonn węgla 
polskiego. Jest to pierwsze zlecenie 
na węgiel polski w Irlandji. 

Sowiety uznają ważność no- 
wych znaczków pocztowych 

Mandżurii. 
PARYŻ, 3. VIII. (Pat). Havas donosi, że 

władze sowieckie uznały ważność nowych 
znaczków pocztowych w Mandżurji. Przesył 
ki pocztowe w Mandżurji, które mają być 
ekspedjowane przez teren sowiecki, opatrzo. 
ne znaczkami mandżurskiemi, będą po roż- 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
WARSZAWIA, 3. VIII. (Pat), DEWIZY: 

Nowy York kabel 8,928 — 8,948 — 8,908; 
Paryż 34,98 35,07 — 34,89; Szwajcarja 
173,90 — 174,38 — 173,47; Berlin 212,20. 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY POCENTOWE: 4 proc. inwest. 
96,40 — 96 — 96,10; 4 proc. ser. 103 i pół: 
6 proc. dolar. 54 i pół — 4 proc. dolar. 4% 
i pół 48,25 — 48,60; 7 proc. stab. 48,75 
— 48,50; 4 i pół proc. L. Z. Ziem 3 
dencja dla pożyczek słabsza, dla listów nie- 
jednolita. 

  

  

     

OKAY NOOO 

Helena Romer 
E Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

E Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński, Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

wiila u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 

leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 

      

   

  

nawet najbardziej pomysłowe i kłamliwe wy 
kręty. M.I nia 

        
Humor! Sentyment! DZIŚ! 

=== Uczuciel Wystawal 
Ožwiek. teatr świetlny 

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

  

  

CENY od 40 gr. 

2) Po raz pierwszy 
w wersji dźkowej 

Ośgwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
©Wileńska 38, tel. 9-26 

  

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. Ill. Grodno 

zawiadamia, że w dniu 16 sierpnia 1932r. o godz: I0-ej 
odbędzie się. w Gzodnie w lokalu Urzędu przy ulicy 
3-go Maja Nr. 8, przetarg nieograniczony na roboty 
budowlane i instalacyjne w Suwałkach, N. Wjlejce 
i Wilnie. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polsce 
Zbrojnej” i „Przeglądzie Technicznym” w Warszawie. 

Okr. Urząd Budown. Nr. III 
Grodno 
Nr. 850/Bud 

  

645/VI 

  

sortowaniu odsyłane do krajów przeznacze 

RICHARD EICHBERG 
mistrz subteln. erotyzmu w rozkosznej operetce śpiewno-tanecznej 

W rol. gł. żywiołowa Muriel Angelos, bohaterka filmu „Postrach salonów" i Gene Gerard. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe, m.in.świat. sławy chór „Zielony Raj". Początek o 4-ej. CENY od 30 gr. 

Ulubienica floty 
Pieśń o atamanie Stieńce Razinie. 

Reżyserja W. Turżańskiego. 

Dziśl Rewelacyjny podwójny program! 
®) Symfonja dwóch sere 

Wołga... Wołga... 
W rolach główn. H. SCHLETOW. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6. 8 i 10/20. 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja), 

oraz klasyczne 

łacina i grecki. 
Przygotcwywanie 

do matury 
l egzaminów w zakre- 

sie szkół średnich. 
Lekcyj udzielają rutyn. 
korepetytorzy b. profes. 
gimn. oraz absolw. U. S. B. 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzsminy“ 
  

POT 
IO mary Od Ya wieku 

UDORY 
L SITKIEM 

PAROVAA — CVN NSE FRO- PAOMACEUTYCZNA. 
).AP.KOWALSKI” wanszawa 

AUE   
  

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

1. S. MILL. 

Bibljoteka 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. 

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

OKAZYJNIE 
do sprzedania 

W. Pohulanka 14, m. 77 

  

  

  

śpiewy i chór. — 

CAŁKOWITE 

ТОА. ЗЕНО 
okazyjnie do sprzedania 
Wiadomość u p. Łysakow- 
skiego, Tartaki 26, m. | 

OKAZYJNIE 
różne pozostałe z licytacji 
rzeczy oraz samochody A 
Peer Lombard, 
ul. Biskupia 4, tel. 14-10 
od 9-2 i od5-7 po poł. 

MŁODA PANNA 
w ciężkiej sytuacji ma- 
terjalnej obejmie posadę 
jako biuralistka ew. ka 
sjerka. Może również za- 
jąć się dziećmi i domem. 

Warunki skromne. 
Oferty sub „Mimoza”* do 
Administr. „Kurjera Wil." 

  

  

  

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

Nr. 4, m. 10 

Zakład Fryzjerski 
„Snitkin*, Niemiecka 26. 
Salon męski, manicure. 

Wykonanie solidne. 

książ. wojsk. Zgub. Sie: 
wydaną przez P. K. U. 

Nowogródek na im. Asa- 
na Aleksandrowicza — 

  

    unieważnia się. 

Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 
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Panna wdówka 

Czarujący dźwię- 
kowiec erotyczny 

Rosyjskie 

Dr. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 

od g 12—2 i 4—6 wieez. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

  

  

DR. MED. 

Benedykt Šehermann 
przeprowadzil się na 

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

w chorobach płuc 

  

Akuszerka 

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

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 

na lewo Gedeminowską 
ul. Grodzka 27, 

W. Z. Nr. 3093 

Pagzuktję posadų 
wožnego, posiadam dobre 

šwiadectwa 
Koszykowa 39—3 

    

— Niech pan wežmie. Mogą byč 
potrzebne. — Dlugie, biale paluszki 
wepchnėly mi banknot w oporną rę- 
kę. Chciałem je pochwycić i opano- 
wałem się. 

Jazda nie trwała długo. Gray Ma: 
son wysiadł przed Mc Alpinem, zapła- 
cił szoferoi i wszedł do środka. Wy- 

skoczyłem z auta jeszcze w biegu i 
pobiegłem za nim. Masona nie było 
ani w sieni ani koło wind. 

Tymczasem przyłączyła 
mnie czarnowłosa. 

— Musiał zejść na dół — rzekła. — 
Chodźmy za nim. Tam jest grill- 
room. 

Zeszliśmy nadół i usiedli w hallu. 
Mason zjawił się w parę minut po nas. 
Odwróciłem twarz w stronę dziewczy 
ny, zerkając na niego dyskretnie z pod 
oka. Zatrzymał się w progu grill—roo- 
mu i przed wejściem przyjrzał się bacz 
nie obecnym. W ręku miał teczkę, któ 
rą zauważyłem już przedtem. 

Weszliśmy za nim. Sala wsparta 
na ogromnych, kamiennych filarach, 
wyglądała jak krypta. Gray Mason u 
siadł przy jednym filarze, trochę w cie 
niu. My przy drugim, za nim. 

Moja towarzyszka zdjęła płaszcz. 
Teraz dopiero zauważyłem, że wyglą 
dała nadzwyczaj elegancko. Miała 
czarną jedwabną suknię ze szkarłat- 
nym kwiatem i kolczyki z czerwonemi 
kamieniami, błyszczącemi żywym og- 
niem. Jej czarne włosy miały odblask 
marmuru. Ja w zwykłem spacerowem 
ubraniu, musiałem wyglądać przy 

niej jak szewc. 

Zawołałem kelnera i wydałem dy 

spozycje. 
— Aha — rzekłem. — Jeszcze nie 

wiem, jak pani na imię. 

— Józefina. 
A prawda! Raffy nazywał ją Josie. 
— Czy ta wszystko? 

się do 

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

  

Nazywała się Cecchi. 
mi, jak się to wymawia. 

— Nie przedstawiono mnie pani 
dziś rano. 

— On taki jest — rzekła Józefi 
na, mając na myśli Sabatiego.—Musi 
mnie czasem pokazać ludziom, ale nie 
pozwala się zaznajamiać. Czasami — 
z trudnością. 

— Więc dlaczego ofiarował mi pa 
nią do towarzyszenia zamiast tamtej? 

— Ofiarował?—zaśmiała się po 
gardliwie. — Nie wiem, coby się sta- 
ło, gdyby się dowiedział, że jestem tu 
z panem. Mówią, że zawsze taki gwał- 

Wyjaśniła 

towny — początkowo. 
— O, więc pani wyręczyła kole- 

żankę z własnej chęci? — rzekłem, 
ciekaw, co z tego wyniknie. 

— Tak. Umówiłam się z Linną. 

Nie jestem obowiązana tkwić w domu 

nawet wtedy, kiedy go niema. 

— Od jak dawna pani go zna? 

—- Od paru miesięcy. Dlaczego 

pan pyta? : 3 
— Dlatego, że nie rozumiem, jak 

on może zostawiać panią samą, jeżeli 
znacie się dopiero od paru miesięcy. 

Postawiłem rzecz tak otwarcie, że 
nie zdobyła się na Śmiech. Przygryzła 
tylko usta i odwróciła oczy. Profil 
miała idealnie regularny, nos prosty, 
czoło klasyczne. 

Tej nocy nie powróciliśmy już do 
tego tematu, 

Kończąc obiad zastanawiałem się, 
co zrobię, jeżeli Mason, którego ciągle 
obserwowałem, zabawi długo przy 
swoim stoliku, Tańczyłem marnie 1 

zresztą nie mógłbym go wtedy mieć 

na oku. Mógłby mi nawet umknąć. 

Zachowywał się ciekawie. Wyjął 

z teczki plik gazet i zasłał niemi sto- 

lik. Niektóre poopierał o naczynia, 

wazon z kwiatami i karafkę. Udając, 

że czyta, obserwował ukradkiem to- 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

warzystwo obiadujące na prawo od 
niego. 

Stolik ten „zastawiony niezwykle 
luksusowo, zajmowały cztery osoby, 

—dwaj panowie wyglądający na pasto 
rów i dwie młode panienki. Starszy 
jegomość w białej peruce był bardzo 
gadatliwy i ciągle śmiał się i żartował. 
Drugi, dużo młodszy, ale zato tęższy, 
palił papierosa, nie przestając się uś- 
miechać, Obaj mieli twarze czerwone 
jak piwonje. 

Co do panien, to zgodziliśmy się 
z Józefiną na jedno, że nie musiały to 
być przyzwoite dziewczyny. 

Tańce odbywały się pod łuną ko- 
lorowych świateł i tylko od czasu do 
czasu spływała na salę fala intensyw- 
nie białej jasności. 

W trakcie jednej takiej przerwy 
pod koniec tańca, wydało mi się, że 
usłyszałem od stolika Gray'a Masona 
słaby, metaliczny trzask. Odtąd ani 
na chwilę nie spuściłem z niego oczu. 
Tak. Nie myliłem się. Korzystając z 
momentów białego światła, fotografo- 
wał pastorów i ich towarzyszki. Mały 
aparat miał ukryty w lewym rękawie, 

W kilka minut później zawołał 
kelnera i zapłacił rachunek. Jak na 
złość nasz kelner gdzieś się zawieru 
szył. Dałem znak Józefinie, że musi 
my iść i zostawiłem na stoliku bank- 
not, wystarczający na pokrycie ra- 
chunku. Ale musiałem wrócić się od 

progu, gdyż zostawiłem przez pomył- 
kę i studolarówkę. 

, Tymczasem Józefina pobiegła na 
górę za Masonem. Spotkałem się z nią 
u szczytu schodów. 

— (Czeka — rzekła. — Pewnie na 
tamtą czwórkę. 

(D; cn.) 
  
 


