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Górnośląskie manewry Ferdynanda Flicka. 
Chodzi mi nie o flit śmiertelny dla 

much, pluskiew i in. robactwa, lecz 
o Ferdynanda Flicka, niemieckiego 
króla stali. Jakże mało jest dziś 
masach szacunku dla panieńskich 
marzeń o insygnjach królewskich, 
skoro zwykłego spekulanta koronuje 
dziś opinja publiczna tytułem królew- 
skim. A jednak dawno już Hohen- 
zollernowie nie mieli tyle szpalt sobie 
poświęconych w prasie niemieckiej 

ile teraz ma Ferdynand Flick, 

Krew flickowa nie płynie z żył 
starych niemieckich dynastyj prze- 
mysłowych Kruppów. Thyssenów czy 
von Bohlen u. Hatzbach. Jest to już 
przedstawiciel kapitalistycznej gene- 
racji wielkich spekulantów powojen- 
nych. Ferdynand Flick należy do lu- 
dzi wstydliwych. Żałował on pienię- 
dzy na to, by tak jak Stinnes prze- 
kupstwem prasy robić sobie politycz- 
ną reklamę. Skromność tą zmusza 
mnie zademonstrować życiorys pana 
Flicka, życiorys prosty i płaski, jak 
podeszwa. Dziesięć lat temu był to 
prokurent. później zwykły dyrektorzy 
na małego koncerniku zharlotten- 
hiitte* w Westfalji. Zasiadłszy przy 
dyrektorskiem biurku oddał się Flick 
całą duszą hazardowym operacjom 
giełdowym. W okresie inflacji nie- 
mieckiej. wykorzystując bankowe 
kredyty, handlował na giełdzie przed- 
siębiorstwami ciężkiego przemysłu, 
jak przekupień starzy: Zakupił na 
własną rękę pakiet akcyj górnoślą- 
skiej Huty Bismarka, a potem od hr. 
Thiele-Winklera akcje Katowickiej 
Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hut- 
nictwa. Zakupione akcje chciał od- 
sprzedać Weinmanowi, królowi wę: 
gia brunatnego w Niemczech i wie- 
deńskiemu finansiście Boselowi, wkoń 
cu nabrał Stinnesa i jemu spuścił z 
dużym zyskiem górnośląskie akcje. 
Stabilizacja marki niemieckiej zała- 
mała inflacyjnych spekulantów, de- 
tronizując samego nawet  Stinnesa, 
Flick wyszedł na sucho. Po trupie 
Stinnesa opanowuje zachodnio'nie- 
miecki przemysł, wraca zpowrotem 
na Śląsk, staje się królem niemieckiej 

stali. 

  

  

   

  

    

  

  

Po jakiego jednak licha pisze nam 
pan o Flicku? —. może oburzyć się 
niejeden czytelnik. 

Piszę dlatego, bo 
a) karjera Flicka jest doskonałą 

ilustracją obecnej fazy ustroju kapi- 
talistycznego, 

b) zakupienie od Flicka przez rząd 
Rzeszy znacznego pakietu akcyj za- 
chodnio-niemieckiego koncernu želaz- 
nego „Gelsenkirchen Bergwerke Ag.“, 
będącego kluczem do największego 
niemieckiego trustu stalowego .„,Ve- 
reinigte Stahlwerke“, jest bardzo cie- 
kawą aferą i ma bardzo charaktery- 
styczne zakulisowe historyjki, 

c) afera ta jest pikantną szparą, 
przez którą można oglądać cudzołoż- 
ne miłostki rządu niemieckiego z ka- 

pitałem, 

d) wreszcie Flick w swym portfe- 
lu trzyma decydującą większość ak- 
cyj trzech największych przedsię 
biorstw Polskiego Górnego Śląska, 
zrzeszonych w t. zw. „Wspólnocie 

Interesów Katowickiej Spółki Akcyj- 
nej i Zjednoczonych Hut Królewskiej 
i Laury”. 

Proces tworzenia się kapitalistycz- 
nych monopoli jest naturalnem zjawi- 
skiem, stale rozrastającem się na tle 
koncentracji i centralizacji kapitału. 
Z rumowisk feudalizmu wyszła wol- 
na konkurencja rzemieślników i drob- 

nego mieszczaństwa, wytwarzając z 

czasem klasę kapitalistyczną, mono- 

polistycznie władającą środkami рго- 

dukcji, Zkolei wolna konkurencja we- 
wnątrz klasy kapitalistycznej zacieś- 
niła szeregi tej klasy i zluzowała się 
potężnemi zrzeszeniami kapitału, mo” 
nopolizującemi rynki ogólnopańswo- 
we, a nawet światowe. 

W obserwowanej obecnie centra- 

łizacji produkcji i kapitału odegrała 

olbrzymią rolę forma spółki akcyjnej. 
Bezimienne, ruchliwe, jak pstrągi, ak- 

cje stały się wytrawnem i niedostrze- 
gałnem narzędziem  przelewania się 

kapitałów, przepłatania się ich wza” 

jemnego i zrastania w jedną związa- 

ną całość. Jakże wścibiska i potężna 

jest siła wody żłobiącej swe tajem- 

nicze przejścia w wapiennych  ska- 

łach? Jedna rzeczułka podziemna po- 

trafi wyryć całe piętra olbrzymich 

stalaktytowych jaskiń, związanych w 
jedno labiryntem dyskretnych przejść. 
Taką podziemną rzeczułką, żłobiącą 
dziś życie gospodarcze i wiążącą je 
w skomplikowaną sieć koncernów 

bankowych, trustów i karteli jest pły” 

nący z rąk do rąk pakiecik akcyj. 

Tworzą się mocarne kompleksy 

kapitału, rozczłonkowują się na ma- 

cierzyste ośrodki w postaci trustów 

i liczne rodzeństwo przedsiębiorstw- 

filij, nad któremi macierz — „Mutter- 

gesellschaft* sprawuje władzę rodzi- 

cielską za pomocą akcyjnych udzia- 

łów, Pomiędzy macierzą a „córkami 
żadnego prawnego związku niema: 

płynie tylko podziemny nurt wspólnej 

krwi — pakiety akcyj. 

System spółek akcyjnych i udzia- 

łów. będąc niezmiernie elastycznem 

narzędziem akumułowania się kapi- 

tału i eentralizowania władzy nad 

produkcją, ma w sobie jednocześnie 

zalążki dekadencji, które w miarę za” 

łamywania się kapitalizmu coraz 

jaskrawiej wychodzą na wierzch. 

Zupełne zerwanie związku pomiędzy 

właścicielem pakietu akcyj a spółką 

jako osobą prawną pozwala wielkim 

akcjonarjuszom uprawiać najbardziej 

brudne szwindle. Wszak wodzowie 

macierzystych trustów  wobec para- 

grafu prawa nie odpowiadają za 

grzechy filjalnego przedsiębiorstwa— 

córki, która mo». ustawowe Swiadec- 

two prawnej dojrzałości i niezałeż- 

ności mimo, że macierzysty trust jest 

całkowitym dyktatorem | „corki“. 

Dzieje koncernu Iwara Kreugera są 

jaskrawym obrazkiem  miljonowego 

žulikowania:- | W 

-Pan Flick był mistrzem gry na 
skomplikowanym instrumencie udzia 
łów i spółek akcyjnych. Pakietami 
akcyj grał na giełdzie jak Paderewski 

na fortepianie. 

Macierzą jego jest skromna „Char- 
loten Hiitte* z kapitałem zakłado- 
wym zaledwie w sumie 20 miljonów 

marek. Towarzystwo czyli sam pan 

Flick jednak trzyma w swym portfe- 

lu 100 miljonów marek w akcjach 

„Gelsenkirchen“, ktėre zkolei pakie- 

tem akcyj na sumę 252 miljony bierze 

udział w niemieckim  truście stalo- 

wym „Vereinigte Stahlwerke'. Przez 

to samo „Gelsenkirchen rządził Flick 

drugim zkolei największym uczestni- 

kiem trustu stalowego, tow. „Feniks* 

z akcyjnym kapitałem na 192,8 miljo- 

nów zł. Poprzez „Feniks“ zagarnąl 

Flick większość akcyj w trzecim 

uczestniku trustu w tow. „Zippen'*. 

Razem Flick kontrolował ponad 60*/ 
całego kapitału zakładowego trustu 
stalowego. 

Wytrychem zaś wiodącym do sali 

tronowej królestwa stali niemieckiej 

byt pakiet akcyj „Gelsenkirchen“. 

I ten właśnie wytrych sprzedał Flick 
rządowi niemieckiemu. 

+ i 

Czy jednak Flick byl suwerennym 

królem? 

Cechą obecnej fazy kapitalizmu 

jest, jak to twierdzi Hilferding, pano- 

wanie kapitału finansowego. Za ple- 

cami każdego trustu ezy koncernu 

stoją banki je finansujące. Banki te 

zrastają się .z przemysłem, oplatają 

go i łączą w jeden skomplikowany 

system. 

To też mówią, że Flick od począt- 

ku był emisarjuszem wielkich banków 

a przedewszystkiem  Darmstadter u. 

National Bank. Właściwym inspirato- 

rem Flicka we wszystkich jego po- 

Nowy kodeks karny 
obowiązywać będzie od 1 września r. b. 

WARSZAWA, 15.VII. (Pat). Dzien 
nik Ustaw R. P. z dnia dzisiejszego, t. 
j. 15 lipea, zamieszcza rozporządzenie 

p. Prezydenta Rzeczypospolitej z mo-. 

cą ustawy © wprowadzeniu w życie z 

Hoower odrzuca 
WASZYNGTON, 15.VII. (Pat). Pre 

zydent Hoover wystosował do sen. Bo 
raha pismo, w którem oświadcza, iż 

nie przyjmuje ostatniego układu eu- 
ropejskiego, dotyczącego wspólnej ak 
cji dłużników Ameryki. Nie zamie- 
rzam — pisze prezydent — wywierać 

dniem 1 września nowego kodeksu 
karnego, prawa o wykroczeniach i 
przepisy, zprowadzające kodeks kar- 
ny i prawo o wykroczeniach. 

układ europejski. 
presji na narodzie amerykańskim w 
celu przyjęcia jakiejkolwiek linji po- 
stępowania. Do Stanów Zjednoczon. 
nie zwracano się-w sprawie układów 
łozańskich, wobec czego Stany Zjed- 

noczone nie są wcale związane temi 
układami. 

italia i Belgja 
przystępują do układu franko-angielskiego. 

LONDYN, 15.VII. (Pat). Według 
urzędowego komunikatu, Italja przy- 
stąpiła, a Belgja postanowiła przystą- 

pić do układu francusko-angielskiego 
o współpracy. 

Akces Polski? 
PARYŻ, 15. 7. (Pat). Herriot przy- 

jął p. ministra spraw zagranicznych 
Zaleskiego. 

BERLIN, 15.VII. (Pat). Wiado- 
mość o przybyciu ministra spraw za 
granicznych Zaleskiego do Paryża 
biuro Conti zaopatruje następującym 

komentarzem: 

Należy postawić pytanie, czy ten 
nieoczekiwany przyjazd polskiego mi 
nistra spraw zagranicznych pozostaje 
w związku ze sprawą francusko-an- 
gielskiego paktu, co do którego — we 
dług opinji prawicowych kół francus- 
kich — mogłoby również zgłosić swój 
akces takie państwo, jak Polska. 

Przed wyborami do Reichstagu. 
Skomplikowana sytuacja wewnętrzna. 

BERLIN, 15.VII. (Pat), Minister 

spraw wewnętrznych Gayl, powróciw 

szy z Neudeck, objął w dniu 15 b. m. 

urzędowanie. O konferencjach odby- 
tych z prezydentem Hindenburgiem 

brak nadal szczegółowych wiadomości 

Tymczasem sytuacja wewnętrzna kom 

plikuje się. Prezydent sejmu pruskie- 

go hitlerowiee Kerrl zapowiedział na 

zgromadzeniu wyborczem w Cassel 

wystosowanie listu do komisarza Pa- 

pena z żądaniem natychmiastowej in 
terweneji rządu Rzeszy w Prusach i 
ogłoszenia stanu oblężenia w Niem- 

czach. 
W dniu 15 b. m. pod przewodnict- 

wem ministra Gayła odbyła się konfe 

rencja z przedstawicielami krajów 

związkowych, pod których wpływami 
znajdują się dotychczas poszczególne 

rudjostacje niemieckie. Na konferen- 
cji tej zaznaczyć się miała ze strony 
krajów związkowych, zwłaszcza połu 
dniowych, silna opozycja przeciwko 
zamiarowi rządu Rzeszy politycznego 

scentralizowania i zmonopolizowania 

radja niemieckiego. 
Zastrzeżenia przedstawicieli kra- 

jów związkowych będą tematem ob- 

rad sobotniego posiedzenia gabinetu 

Rzeszy, który powezmie decyzje w tej 

sprawie. 

Rozbicie społeczeństwa. 

BERLIN, 15.УП. (Pat). O rozbiciu 
politycznem społeczeństwa niemiec- 
kiego świadczy fakt, że do wyborów 

do Reichstagu, jakie odbędą się 31 b. 

m. w samym. Berlinie zgłoszono 27 

list kandydatów. 

Komisarza rządowego w Prusach narazie nie będzie. 

BERLIN, 15.VII. (Pat). W związ- 

ku z konferencjami kanclerza i mini- 

stra spraw wewnętrznych z prezyden- 

tem w Neudeck, w miarodajnych ko- 

łach politycznych wskazują, że w ža- 

dnym razie rząd niemiecki nie zamie 

rza powołać rządowego komisarza w 

Prusach przed wyborami do Reichsta 

gu, ze względu na to, że aparat pań- 

stwowy Prus dotychczas pozostał nie- 

naruszony. Inaczej natomiast przed- 

sławiać się może sprawa po wyborach 

do Reichstagu i ponownem zebraniu 

się sejmu pruskiego, gdy wyłoni się 

kwestja utworzenia rządu Rzeszy. Z 

tego wynika, że żądań kół niemiecko- 

narodowych rząd Rzeszy nie zamierza 

obecnie uwzględnić, 

Zaburzenia na terenie całej Rzeszy. 
BERLIN, 15. 7. (Pat). - „e redukeyj 

zapomóg doszło w Berlinie i w Weimarze 

do zaburzeń bezrobotnych, W Weimarze 

poturbowany został nadburmistrz, w Berli- 

nie zaś bezrobotni pobili kiłku urzędników 

w urzędzie opieki społecznej. Tłum zaatako- 

wał pozatem czynnie wezwaną na pomoce po- 

lieję. która odpowiedziała salwą. Dopiero po 

nadejściu posiłków udało się przywrócić po 

rządek. Szereg osób zostało ranionych. 

Do zaburzeń doszło w piątek w Berlinie 

przed willą znanej opiekunki ociemniałych 

na wojnie pani Ihne. Znaczna grupa naro- 

dowych socjalistów nie dopuściła do zapo- 

wiedzianej na piątek licytacji zbiorów arty- 

stycznych, należących do pani Ihne i rozpę- 

dziła zgromadzoną publiczność, złożoną ze 

znanych antykwarjuszy, — Zaalarmowana 

policja dokonała szeregu aresztowań. 

Oprócz powyższych ineydentów, w ciągu 

ubiegłej doby miały miejsce krwawe starcia 

uliczne w różnych miejscowościach niemiec- 

kich, naskutek których jest wielu rannych. 

  

Szarańcza w Rumunii. 
CZERNIOWCE, 15. 7. (Pat). — Donosza 

z miejįscowošci Belc o klęsee szarańczy. jaka 

nawiedziła miejscowości Bojan, Słobodzia- 

Rarańcza i Barancea. — Szarańcza Znisczy- 

ła wyłącznie zasiewy buraków cukrowych. 

Na podstawie obserwacyj specjalnej komisji 

stwierdzono, że szarańcza posuwa się w kie- 

runku Bukowiny. 

Na drodze do 
DUBLIN, 15.VII. (Pat). W wyniku 

rozmowy Mac Donalda z leaderem la- 
borzystów irlandzkich Nortonem de 
Valera przyjął zaproszenie Mac Do- 
nalda przybycia do Londynu celem 0- 

mówienia różnie zdań w sprawie spłat 

gruntowych. 

LONDYN, 15.VII. (Pat). De Valera 

odjeżdża dzisiaj rano do Londynu i 

odbędzie dzisiaj wieczorem rozmowę 
z Mac Donaldem. Rozmowa ta będzie 
niewątpliwie momentem  decydują- 

sunięciach był jakoby Jakób Gold- 
schmidt, naczelny dyrektor „Darm- 

stūdter u, Nat. Bank“. Król stali był 

tylko powolnem narzędziem w ręku 

banków do przeprowadzania ryzyko” 
wnych tranzakcyj, w których banki 
oficjalnie nie chciały maczać rąk. 

Ale zostawmy plotki o inspirato- 
rach Flicka, Mówmy tylko o nim. 

EJ * EJ 

Skutki perjodycznych kryzysów 
kapitalizmu i niezależnego od cyklów 
konjunkturalnych, jego stopniowego 
rozkładania się uwidaczniają się naj- 

pełniej w klasycznych dziedzinach 
produkcji kapitalistycznej. Najbar- 

dziej klasyczny pod tym względem 

jest ciężki przemysł. 

Stalowy trust Flicka w bilansach 
swych wykazuje kurczenie się obro- 
tów z półtora miljarda marek w roku 
1928/29 do 840 miljonów w r. 1930/31. 
Zdawało się parę lat temu, że mono- 
polistycznie zorganizowany ciężki 
przemysł hutniczy gwarantuje na sta” 
łe wysokie zyski. W r. 1929 produkcja 
metalurgiczna Niemiec była o 31% 
wyższa od poziomu 1925 r. Najwięk- 
sze i najbardziej udoskonalone w Eu 
ropie huty skupiają się w niemiec- 
kim przemyśle. Za lata 1926—29 mie- 
sięczna wydajność huty niemieckiej 
wzrosła o 51/, w porównaniu zaś z 

r. 1913 o 132/, Mimo to źle się zaczęło 
dziać z trustem p. Flicka w ostatnich 
dwu latach. Berliński instytut kon- 

junktury wykazuje, iż wskaźnik dzien 
nej produkcji stali spadł ze 112,5 w 
r. 1928 do 36,5 w marcu 1932 r. Tenże 
instytut stwierdza, że zużycie stali i 
żelaza wewnątrz Niemiec wynosi za- 
ledwie 10—165, spożycia w 1927 r. 
Pozostawało wobec tego Fliekowi szu- 
kać zbytu na światowych rynkach, 
wykorzystując odpowiednio aparat 
państwowy. „Frankfurter Zeitung“ 
przyznaje, iż państwo przyczyniło się 
do stworzenia monopolu stalowego i 
wpakowało w jego popieranie pokaźne 
ne kapitały. Sytuacja stała się jednak 
na tyle groźną, że Flickowi nie wy- 
starczyło już eksploatować ministrów 
Rzeszy dla forsowania wywozu 1 0° 
chraniania wewnętrznego rynku. Eks- 
port niemieckiego żelaza i stafi mimo 
Ks TNS: ARITE STATION 

porozumienia. 
cym, albowiem nowa taryfa celna 20 
procentowa w stosunku do Irlandji 
ma wejść w życie dopiero dzisiaj. 

O ile dzisiaj Mac Donald i de 
Valera dojdą do porozumienia, to 
możliwe jest, że wejście w życie tary- 
fy zostanie odroczone. 

Według krążących w Londynie 
pogłosek, projekt kompromisowy ma 
być możliwy do przyjęcia dla Mac Do- 
nalda. 

Sprawy rozbrojeniowe. 
PARYŻ, 15.VII. (Pat). Tekst pro- 

jektu rezolucji konferencji rozboroje- 

niowej, opracowanie którego powie- 

rzone zostało Beneszowi, nadszedł 

wczoraj rano z Genewy do Paryża, 

gdzie został natychmiast poddany bar 

dzo dokładnemu rozpatrzeniu pod- 

czas dwóch długich posiedzeń, jakie 
się odbyły pod przewodnictwem Her- 

riota na Quai d'Orsay w godzinach po 

rannych i popołudniowych. 

W obradach tych brali udział op- 

rócz premjera minister wojny Paul- 

Boncour, gen. Weygand, minister ma- 

rynarki Leygues, minister lotnictwa 

Painleve. W ogólnych zarysach tekst 
Benesza uzyskał aprobatę. Premjer 

Herriot wraz z Paul-Boncourem opu- 
szczają Paryż w niedzielę wieczorem 
i udają się do Genewy, gdzie w ponie 
działek rano prowadzić będą rokowa 

nia z delegatami angielskimi. 

  

S$owiety przewidują konflikt. 
MOSKWA, 15. 7. (Pat). — Omawiając w 

depeszach własnych sytuację międzynarodo- 

wą, prasa przewiduje konflikt m y Sta- 

nami Zjednoczonemi a ich europejskimi wie 

rzycielami, określając porozumienie francn- 

  

sko-angielskie jako skierowane przeciw Sta- 

nom Zjednoczonym. Pozatem prasa notuje 

głosy niemieckie, wyrażające zaniepokojenie 
z powodu entente cordiale pomiędzy Pary 
żem a Londynem. 

"Radek o konferencji lozańskiej. 
MOSKWA, 15. 7. (Pat). — W? kolejnym 

numerze ,„Izwiestja* pod tyt.: „Koniec repa- 

racyj* zamieszczają artykuł Radka, omawia: 

jący skutki konferencji lozańskiej. Autor w 

długim wstępie porusza kilkuletnią ewolue- 

ję poglądów wierzycieli Niemiec na sprawę 

reparacyj. twierdząc, że dopiero obecnie pod 

wpływem kryzysu zrozumieli oni niemożłi- 

wość kontynuowania „Wersalskiej grabieży”. 

gdyż grozi to zachwianiem systemu kapitali- 

stycznego. 

Autor skreśla historję zagadnienia repa- 

racyjnego, poczynając od ustalenia w roku 

1920 269 miljardów do 3 miljardów marek, 

ustalonych w Lozannie, kilkakrotnie używa- 

jąc w stosunku do aljantów określenia ..gra 

biežey““. 

Następnie autor polemizuje z twierdze- 

niem, jakoby Lozanna oznaczała koniec re- 

paracyj. Rząd von Papena, rząd junkrów, 
wielkiego kapitału i półwojskowy, który do- 
szedł do władzy na grzbiecie fali hitleryzmu, 
uznał w Londynie raz jeszcze nieraruszal- 
ność planu Younga. Co do politycznych skut 
ków Lozanny, autor twierdzi, że otwiera ona 

drogę do porozumienia francusko-niemieckie 

go, gdyż Francja przestaje być głównym 

wierzyciełem Niemiec. 
Mimo to polityczne skutki Wersalu pozo- 

stają nadal w sile, bowiem w razie zbankrn 

towania systemu reparacyjnego nie zbankru 
tuje amrja francuska, której sztab generalny 
kategorycznie sprzeciwia się wszelkim po- 

mysłom sojuszu z Niemcami, gdyż musiałby 

on doprowadzić do uzbrojenia Niemiec. Koła 

wojskowe nie dopuszczają na ten temat żad 

nej dyskusji, wołąc wypróbowanego Sprzy- 

mierzeńca polskiego od ilązorycznego niemie 

ckiego 

najlepszej ministerjalnej woli skur- 
czył się w ostatnim roku na 34'/,. 

* * * 

Z Vereinigte Stahlwerke“ i jego 
Flickiem było coraz gorzej i oto nagle 
od lutego r. b. cuda zaczęły się dziać 
na giełdach niemieckich. Akcje flie- 
kowe „Gelsenkirchen* notowane na 
początku b. r. na poziomie 20° по- 
minalnej wartości nagle zaczęły sy- 
stematycznie iść. w górę, dosięgając w 
połowie czerwca 40'/, nom. wartości. 
Maklerzy giełdowi zaczęli wierzyć w 
spirytyzm, bo niczem innem jak cho- 
chlikami medjum  spirytystycznego 
niesposób było wytłumaczyć zwyżko- 
wego kursu flickowych akcyj. 

I dopiero teraz prasa niemiecka 
zdemaskowała medjum p. Flicka. 
Czytając urzędowe tłumaczenie afery 
Flicka zatraca się niechcący poczucie 

rzeczywistości, 

Jesienią 1931 r. Flick naskutek 
popstrykania się ze swoimi przyja- 
ciółmi trustowymi miał rzekomo roz- 
mawiać z tajemniczą grupą amery- 
kańsko-francusko-holenderską w spra 
wie sprzedania pakietu  „Gelsenkir- 
chen*. Chytry rząd niemiecki przez 
jeszcze bardziej chytre poselstwo do- 
wiaduje się o rozmowach Flicka i 
szczerze przejęty dobrem ojczyzny 
proponuje Flickowi kupno pakietu. 
Kurs akcyj „Gelsenkirchen“ wynosil 
wówczas 20'/, nom. wart. Tajemnicze 
konsorcjum zagraniczne miało jednak 
Flickowi proponować kokosową cenę, 
bo 100'/, nom. wart. i „patrjotyczny* 
rząd Rzeszy daje Flickowi  „tylko“ 
907/, nom. wart. Flick zgadza się po- 
nieść ofiarę i przystaje na warunki 
Rzeszy. Wówczas na polecenie mini- 
stra Dietricha Bank Drezdeński sku- 
puje akcje Flicka, ale mimo najlep- 
szych chęci i przyrzeczeń nie może 
wyśrubować kursu ponad 40/, nom. 
wart. 

Zostawmy na stronie lirykę tych 
Gficjalnych tłumaczeń i pomyślmy ile 
może być w tem prawdy. Najpierw 
wysoce problematycznem wydaje się, 
by Flick, który był panem i władcą 
stalowego trustu, który wypchnął z 
trustu Wolfa, ujarzmił Thyssena i 
podporządkował sobie naczelnego dy- 
rektora trustu, by ten Flick stał się 
nagle biedną zajeżdżoną szkapą, któ- 
ra dla spokoju chce wyzbyć się swego 
udziału. 

Zupełną bujdą okazało się też to 
mistyczne konsorcjum zagraniczne. 

Cóż więc prawdziwego pozostała 
w aferze Flicka? 

Odpowiedź prosta — afera ta jest 
doskenalym przykładem tego, jak 
bankrutujące trusty szukają wyrafi- 
nowanych sposobów zysku i ekspło- 
atacji zapomocą mniej lub więcej u- 
pozorowanych subsydjów państwa. 
Oto niewypłacalny wobec zagranicy 
i redukujący ubezpieczenia społeczne 
Rząd Rzeszy znajduje środki dla jaw- 
nego finansowania i subsydjowania 
bankrutujących królów ciężkiego prze 
mysłu. Doskonalenie procesu produk 
cji przestaje być źródłem zysku. Po- 
trzebne miljony płyną z kas państwo- 
wych. 

* * * 

Ale afera Flicka ma dla nas jesz- 
cze bardziej wyrazistą wymowę. Do- 
prowadzając własny kraj do coraz 
większej pauperyzacji szuka kapitał 
terenów eksploatacji  nazewnątrz. 
Pan Flick jest głównym akcjonarju- 
szem największych przedsiębiorstw 
na naszym Górnym Śląsku. Rząd Rze- 
szy grubo przepłaca akcje Flicka, po- 
to, by ten po pokryciu zobowiązań 
„Gelsenkirchen* mógł resztującą su- 
mę 28 miljonów marek zużyć na roz- 
budowę i wznowienie swych przed- 
siębiorstw na Górnym Śląsku. Podat- 
ki, zbierające żniwo godzin  robo- 
czych niemieckiego pracownika mają 
iść na wzmocnienie eksploatacji pol- 
skiego robotnika, na podtrzymanie 
białych kolonij. 3 

I kiedyż niemiecki Świat pracy 
zrozumie swoją rolę? Kiedyż każe 
panom Flickom odejść i zabroni swym 
ministrom wykorzystywać siebie do 
eksploatacji polskiego robotnika? 
Bądź co bądź pewnem jest, że przy” 
mierze z Niemcami zbudować można. 
nie na rozmowach z junkrami pru- 
skimi i „Herren klubem'* lecz na so- 

lidarności i braterstwie polskiego 
świata pracy z niemieckim. 

H. Dembiński.
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0 rejestrowym zastawie zboża, 
Co przynoszą nowe przepisy. 

Usunięcie nadmiaru zboża z rynku mo- 
żliwe jest albo przez wykupienie nadwyżek. 
albo przez niedopuszczenie do zwiększonej 
podaży. Oba te sposoby stosowane są w Pol- 
sce już od lat kilku. Zakupy iaterwencyjne 
przeprowadza na rynku zbożowym Państwo- 
wy Zakład Przemysłowo-Zbożowy. Rejestro- 
wy zastaw powstrzymuje nadmiarną podaż 
zbóż na rynku. Zastaw ten pozwala rolni- 
kom na uzyskanie pożyczki, dla której gwa- 
rancję stanowi odpowiednia ilość zboża zma 
gazynowanego u rolnika. Zboże to jest więc 
przedmiotem zastawu. 

Kredytów zastawowych udziela Bank Pol 
ski już od lat trzech. Posiadają one duże 
znaczenie dla naszego rołniciwa, gdyż udzie- 
łane są w okresie pożniwnym. Rolnicy 
miast zdoby gotówkę drogą sprze 
znacznej czę: swych zbiorów, mogą u 
skać ją z pożyczki pod zastaw zboża. Jesie- 

ią bowiem przypadają różne terminy płat- 
mości i rolnicy na uregulowanie tych należ- 
ności poszukują pieniędzy. 

         

         

  

       

  

   

Kredyty rejestu: iają się do 
magazynowania zbo ą podaż go 
na rynku. przeciwdziałają więc gwałtownej 
zniżce cen, któraby bezwątpienia nastąpiła, 
gdyby rolnicy rzucili na sprzedaż większą 

zbiorów. Utrzymanie cen płodów rol- 
nych na odpowiednim poziomie posiada du- 
że znaczenie gospodarcze, nietylko dla same 
go rolnictwa. ale i dla całego kraju. Wiado- 
mo już obecnie powszechnie, że niski do- 
chód rolnika nie pozwala mu na czynienie 
odpowiednich zakupów wyrobów przemysło- 
wych, co wobec dużego odsetka rolniczej 
łudności Polski kurczy niepomiernie odbro- 
ty h lowe na naszym rynku wewnętrznym, 
przyczyniając się tem samem do gwałtowne- 
go spadku produkcji i bezrobocia. Wobec 
łego instytucja rejestrowego zastawu rolni- 
czego wywiera duży wpływ na układ stosun 
ków gospodarczych w całym kraju. 

  

    

   

    

     

Dotychczasowe przepisy, regulujące tę 
dz nę, okazały się niedostateczne, gdyż 
nie zabezpieczały w odpowiedni sposób praw 
wieryciela, t. j. tej instytucji. która udzie- 
Hła pożyczek pod zastaw zboża. Często zda- 
rzały się wypadki samowolnego sprzedawa- 
nia przez rolnika zastawionego ziarna. Były 
również wypadki zastawiania nieswojege zbo 

Prawa wierzyciela, zabezpieczone na za- 
wionem zbożu, naruszał nietylko rolnik, 

sprzedający samowolnie ten zastaw, ale i 
kupiec, który wiedział o tem, że kupuje zbo- 
że zastawione. W' tn sposób sama instytu- 
cja rejestrowego zastawu rolniczego chybiała. 
Z tego też względu potrzebne stało się pod- 

i ie sankcyj karnych za naruszenie prze 
isów ustawy o rejestrowym zastawie zbo- 
wym. Dotychczas odpowiedzialność karna 

groziła więzieniem lub grzywną pieniężną. 

Obecnie sankcje karne zwiększono i za na 
ruszenie przepisów zastawu zbożowego grozi 

więzienia wyznaczana łącznie 
ną pieniężną przyczem kara więzi 

    

  

  

   

   

   
   

  

  

  

      

    

    

  

  
najraniej wynosić może 6 miesięcy i sięgać 
aż do 2 lat a grzywna pieniężna dochodzić 
do sumy 10 tysięcy złotych. 

Dotychczasowe przepisy posiadały jeszcze 
inny brak. a mianowicie nie zakazywały ii- 
cytowania zastawionego zboża przez osoby 
trzecie, t. zń. przez innych wierzycieli rol- 
nika. Wi ten sposób instytucja, udzielająca 
pożyczki pod zastaw zboża, nie była pewna, 
czy zastawione zboże nie będzie sprzedane 
w drodze licytacji na korzyść innego wie- 
rzyciela rolnika. Włobec tego, że rolnictwo 
jest obecnie w bardzo dużym stopniu zudłu- 
Żone, wypadki sprzedania drogą licytacji 
zastawionego zboża przez innych wierzycieli 
były dość częste. W ten sposób wierzyciel, 
który udzielił pożyczki pod zastaw, ponosił 
stratę, a również koncepcja kredytu reje 
strowego była wypaczana w swym sensie go- 
spodarczym. Dla zachowania więc gospodar- 
czego celu rejestru zastawowego, powstał: 

   
    

  

      

  

konieczność zabronienia egzekwowania 
nych eżności na zastawionem zbożu. 

Projekt nowego dekretu, uchwalony już 
przez Radę Ministrów idzie właśnie w kierun 
ku usunięcia tych braków i nieścisłości obe- 
cnych przepisów. Dekret ukaże cię nieba- 
wem i wejdzie w życie w tegorocznym okre- 
sie pożniwnym. Instytucja rejestrowego za- 
stawu zbożowego uzyskuje w tym dekrec e 
solidniejsze podstawy działania 

Uzyskiwanie po przez rolników 
pod zastaw zboża, stoi więc otworem w tym 
roku przed naszem rolnictwem. Niebawem 
Bank Polski rozdzieli kredyty na ten cel 
w wysokości 30 miljonów złotych. Rolnicy 
jednak muszą sumiennie odnosić się do sa- 
mej instytucji zastawu rejestrowego, gd 
tego w: od nich nietylko obowiązek 
nienaruszenia praw wierzyciela, ale i rów- 
nież ich własny, dobrze zrozumiany interes. 
Zastawione, zboża nie mogą ukaz. na 
rynku wcześniej niż w tym terminie, jaki 
przewiduje plan spłat tego kredytu. Inaczej 
podaż zboża z tegorocznych zbiorów nię bę 
dzie uregulowana dostatecznie, a tem samem 
ceny zbóż będą wykazywać wahania, co jest 
szkodliwym objawem dla racjonalnej gospo- 
darki naszego rolniet 

AS ЗОНЕ ТЕСО 

Polski eksport do Anglji. 
LONDYN, 7, (Pat). W. ciągu ostat- 

nich kilku dni bawił w Londynie dyr. Państw. 
Instytutu Eksportowego p. Marjan Turski, 
który przeprowadził szereg konferencyj w 
związku z rowojem i racjonalizacją naszego 
eksportu do Wiielkiej Brytanji. W rozmowie 
z korespondentem  PAT-a, dyrektor Turski 
stwierdził, że angiedskie sfery gospodarcze 
odnoszą się do akcji Instytutu Eksportow. 

az większą życzliwością, widząc w niej 

jednostronne popieranie eksportu 
ego, ale także drogę do wzajemnego 

nawiązania stosunków między Wielką Bry. 
tanją a Polską. Dyrektor Turski pokreśli 
konieczność ra 

in- 

          

    

   

      

   

  

   
   

  

    

   

    

    

  

    

  

        

    

    
t 

jonalizacji polskiego ekspor- 
  

  

   ył. utyskiwania polskich iu: 
teresantów na niskie ceny na rynku angic!- 
skim są tylko w części słuszne, towary bo- 
wiem polskie gatunkiem nie dorastają jesz- 
cze do wymagań angielskiego odbiorcy. Obe 
cenie prowadzona jest przez Instytut Ekspor- 
towy wytężona akcja. zarówno w kierunku 
propagandy wyrobów połskich na rynku au- 
gielskim, jak też i poprawienia jakości pol- 
skich towarów. Najgłówniejszemi artykułami 
do wywozu z Polski na rynek angielski są w 
chwiłi obecnej bekony, jaja. masło, cukier, 
drzewo, dychty, forniery, gotowe ubrana. 

W| zakresie drzewa dokonano ostatnio po 
ważnych tranzakcyj. Bekon połski zyskał w 
Anglji prawo obywatelstwa, mimo trudnej 
konkurencji ze strony Danji. Dzisiaj bekon 
polski jest do pewnego stopnia regulatorem 
cen bekonów, importowanych do Wfelkiej 
Brytanji. Zainteresowanie Polską jako rya- 
kiem zbytu wzrasta w Anglji wyraźnie. Prze 
mysłowcy i kupcy angielscy zaczynają zd 

ać sobie sprawę z potencjalnej wartoś 
jaką dla nich przedstawia rynek angielski. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
DEWYZY: — Londyn 31,75 — 3160, — 

Nowy York 8,921 — 8,901. Paryż 35,01 — 

  

  

   

  

  

  

    

     

    

34,92. Szwajcarja 173,90 — 173.47, — Вег- 
lin w obrotach prywatnych 211,90. — Ten- 
dencja niejednolita. 

PAPIERY PROC.: Pożyczka budowlana 
36. — Inwestycyjna 93 — 98, 
na 36. 4 proc. dolarowa 47,50. 7 proc. st 
lizacyjna 47,25 — 46.75 — 47. 8 proc. LK. 
BGK. i BR., obl. BGK. 94. 8 proc. obl. bud 
BGK. 93. 4 i pół proc. ziemskie 34,75. 4 i pół 

warszawskie 46. 8 proc. warszawskie 
Е — 54.90 — 55,75 (drobne) 8 proc. 

Lublina 47,25. 10 proc. Siedlec 51 — 50 
Pożyczki słabsze, listy mocniejsze. 

  

   

       

  

  

0D JUTRA 
dnia 17-go b. m. rozpoczynamy druk świetnej powieści amerykań- 

skiej Virgil Markhama, o niesłychanie oryginalnej treści p. t. 

DJABEŁ KUSI 
W błyskawicznem tempie przesuwa autor przed oczami czy- 

telnika niezwykle emocjonujące obrazy dramatycznych przeżyć 
naczelnika więzienia, zręcznie wciągniętego przez skazanego na 
śmierć przestępcę w matnię, z której jedynem wyjściem jest krze- 
sło elektryczne. * 

Najwyższe napięcie uwagi. 

Sytuacje jedyne w swoim rodzaju. 

  

Dziś i jutro Trok. 
Uwagi gorzkie oraz wrażenia i wnioski radosne. 

W bardzo prosty sposób kształtu- 
je się współczesna historja Trok. Ta 
starożytna stolica potężn. ongiś Wiel- 
kiego Księstwa Litewskiego, stopnio- 
wo w odrodzonej Polsce skupia na 
sobie uwagę entuzjastów i propaga- 

swe wpływy, talenty i energję twór- 
czą. 

Maluczko brak, aby połączyć kom- 
pleks jezior trockich przyzwoitym ka- 
nałem (a nie jakimś na ,„hokus po- 
kus“ skleconym jak to uczyniono osta 

  

P. premjer Prystor dziękuje Korpusowi Kadetów za wręczoną mu odznakę honorową. 

torów piękna rodzimego krajobrazu, 
stając się całkiem zasłużenie najważ- 
niejszym ośrodkiem turystyki i spor- 
tów wodnych w: Wileńszczyźnie. 

Troki zdają się, z coraz większą 
ufnością w swą przyszłość — ocze- 
kiwać na jakiegoś wysokiego protek- 
tora, który tak, jak b. minister P. i H. 
inż. E. Kwiatkowski dla Gdyni — po- 
święci dla ich rozbudowy wszystkie 

tnio rowem) z linją kolejową Wilno— 
Warszawa, a zainteresuje niewątpli- 
wie z czasem ten ośrodek finanserję 
polską dła inwestowania tu kapitałów 
w budownictwo kąpielisk, placów spo 
rtowych, przystani, pensjonatów i ho- 
teli, co łącznie stworzy tam wymarzo- 
ne warunki letniskowe i zadecyduje o 
przyszłości Trok, jako stacji klima- 
tycznej, a głównię jako ośrodka spor- 
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ti zmarl po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Św. 
© Sakramentami dnia 13 lipca 1932 roku. 

* Zwłoki przeniesiono na wieczny spoczynek na cmentarz 
po-Bernardyński dnia 14 lipca o godz. 6-ej wiecz. 

O czem zawiadamiają 
KOLEDZY. 

  

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Drogowskaz dziejowy. 

15 lipca przypadała rocznica bit- 
wy grunwaldzkiej. „Gazeta Polska* 
poświęcając tej rocznicy art. wstęp- 
ny, zwraca uwagę na niedocenianie u 
nas Grunwaldu jako symbolu: 

„Współpraca Władysława Jagiełły z Wi- 
teldem w: odparciu najazdu germańskiego sta 
ła się podwaliną Unji Lubelskiej, zapewniają. 
cej Polsce i Litwie na prze trzech stuleci 
bezpieczeństwo na zachodzie, oraz zdolność 

odparcia każdego niebezpieczeństwa na wscha 
dzie. Na tradycji dziejowej polsko-litewskiej 
współpracy, tak chlubnie uwieńczonej na po- 
lach Grunwaldu, ugruntowany jest szczery 
sentyment, jaki panuje w Polsce do bratnie- 
go narodu z za Niemna. I w tej dziedzinie 
stosunków polsko-litewskich, data Grunwal- 
du odgrywa rolę drogowskazu. Wpatrzeć się 

w niego, usłuchać go i wykorzystać dla dobra 
narodów, oto stary miotyw dziejów, 

ych przez akt wskrzeszenia obojga 
państw”. 

   
   

   

Dmowski o faszyźmie, 

W „Gaz. Warsz.* Roman Dmow- 
ski zamieszcza cykl artykułów p. t. 
„Hitleryzm jako ruch narodowy*. W 
ostatnim z nich czytamy: 

Nad ruchami narodowemi wi:£ niebez- 
eństwo przewagi w ich szeregach 
prowadzących je na drogi, ob. 

bliskie korzyści nietylko narodowi, jak 
łości, ale i jednostkom. Wynikiem zaś tego 

być zepchnięcie z pierwszego planu te 
go, co stanowi główne tych ruchów zadanie. 

To nam tłumaczy szereg solejeń w fa- 
szyzmie włoskim, który w gu dziesięciu 
lat stracił już wiele ze swej wewnętrznej war- 
tości, który coraz mniej jest ruchem odrodze- 
nia Włoch, a coraz więcej organizacją poli- 
tyki w stylu dotychczasowego świata, nie ma 
jącej tem samem widoków powodzenia. 

To również sprawia, nad hitleryzmem 
trzeba postawić ogromny znak zapytania”. 

  

   

    

    

   

  

    

Wino i łód. 

„Zamirożone*, .„śŚpiące* kapitały 
— oto zmora dzisiejszego świata gos- 
podarczego. Czegóż trzeba, by je „roz- 
budzič“? 

Na ten temat zamieszcza „Gazeta 

Polska* barwne rozważania swego 
genewskiego korespondenta: 

Zesztywniały kapitał nie może rozmoknąć 
w Polsce dla prostej przyczyny, że go tam 
niema. Musi on, przy pierwszych objawach 
poprawy napłynąć z zewnątrz. Skąd? Wybo- 
ru niema i jest tylko jedna na to odpowiedź 
z Francji! 

„.sen franka skończy się naprawdę dopie- 
ro wraz z ratyfikacją traktatu lozańskiego. 
A ta ratyfikacja znowu uzależniona jest od 
stanowiska Ameryki... 

Ale to nie wszystko. Istnieje jeszcze jedna 
przyczyna złego humoru francuskiego kapi- 
tału, tej tak zwanej dzisiaj „neurastenji fran- 
ka". Odczuli napewno tę przykrą chorobę 
nerwową nasi odpowiedzialni panowie, roz- 

prawiając na kieszeń naszą blisko obchodzą- 
ce tematy, z ministrem finansów p. Germain- 
Martin. 

Powód? Zapytany o to przez fachowych 
publicystów, minister handlu p. Julien Du- 
rand, ujął odpowiedź w jednem słowie: 

„Wino!!“ 
Francja nie sprzedaje wina! Francja bo- 

wiem, nie jest tylko krajem, gdzie się wino 
pije, ale również, jeżeli nie przedewszystkiem 
krzjem, gdzie się wino sprzedaje. Jeżeli sprze 
daż się psuje, psują się jednocześnie finanse 

          

tów wodnych całej Polski i obozo- 
wisk letnich młodzieży szkolnej. 

Bawiąc ostatnio 5 dni w Trokach, 
zetknąłem się chyba z setką osób, 
przybyłych tu z różnych stron kraju . 
dla jednodniowych wywczasów, bo- 
wiem dłuższe przebywanie tam unie- 
możliwia przeciętnemu mieszczucho- 
wi, „obytemu z cywilizacją* brak 
przyzwoitego locum na nocleg, resta* 
uracji, cukierni. 

Jakże dziwnem musi się wydać, iż 
w Trokach i ich okolicy maksimum 
instaluje się na stałe wywczasy letnie 
50, a na siłę do 70 mieszczuchów. 

Odbyte w ubiegłą niedzielę (10 
lipca) regaty wioślarskie i zawody 
pływackie ściągnęły wprawdzie z 
Wilna, Grodna i Warszawy około 
500 turystów i sportowców, lecz mało 
kto z nich miał możność przedłużenia 
swego pobytu, choćby na parę dni 
następnych. Autobusy odwoziły gości 
do Wilna i stacji kolejowej Landwa- 
rów niemalże w ciągu całej nocy, 
gdyż organizatorom imprezy, ani było 
w głowie pomyśleć o usprawnieniu 
choćby.tylko na ten jeden dzień ko- 
munikacji.. lądowej, 

Zbudowana tak wielkim  wysił- 
kiem, dzięki protekcji b. v. wojewody 
wileńskiego p. Stefana  Kirtiklisa, 
przystań Ligi Morskiej i Rzecznej, 
niestety okazuje się za małą dła speł- 
nienia swej misji w czasie zorganizo- 
wanych na szerszą skalę imprez spor- 
towych. 

„ Brak trybun na wybrzeżach przy 
przystani, mizerny iście jarmarczny 
bufet, tłok łódek (przewoźników) w 
obrębie trasy wodnej, zniechęcająco 
wpływa na przeciętnego amatora wi- 
dowisk sportowych i psuje mu cało- 
kształt wrażeń. 

Jednodniowe przeto życię wyciecz 

    

i humory, psuje się również polityka, gdyż 
winia! to nie jacyś hodowcy buraków z 
północnych departamentów, któr; potrafią 
zaciąć zęby. Winiarz ma fantazję, tempera- 
ment i umie podnieść lament na całą Fran- 
cję. O wino omal że nie wybuchła dwukrot- 
nie rewołucja podczas trzeciej Repu о 
wino musieli szarżować kirasjerzy i strzelała 
saiwami piechota. Gdy wino „nie idzie*, to 
dowód dla zainteresowanych, że Francja rzą- 
dzona jest przez safandułów i, że przytem ob- 
ce narody V e są z elementarnych uczuć 
godności ludz. 

Otóż wino „nie idzie* bardziej niż kiedy- 
kolwiek. Ostatnia statystyka jes ste smęt- 
na. Winiarz z okolic Montpellier albo Bezi- 

swój produkt 
aniu będzie za- 

pewne jeszcze gorzej, chyba że... 

To chyba znów dotyczy Ameryki. Co da- 
dza wybory? Znów prohibicję i dałszą neu- 
rastenję franka, czy też radosne popuszczenie 
pasów? 

„.Narzuca się, jako wniosek, to, tajemni- 
czo brzmiące, proroctw. 

„Gdy Świat Nowy napije się wina, odro- 
dzi się zaufanie i znikną cięZkie troski o dzień 
jutrzejszy”. 

  

  

    

    

    

    

    

   

   

  

    

   

  

    

Na czasie, 

W „Kurj. Porannym znajdujemy 
dłuższy artykuł pióra dr. Tuchendle- 
ra, poświęcony wypadkom utonięcia 
podczas kąpieli. Autor najbardziej 
miarodajne stwierdza, że: 

„Największe znaczenie w utonięciach ma- 
ją czynniki psychiczne. Wielka liczba ich re- 
krutuje się nietylko z nieumiejących pły 
ale i z najlepszych pływaków. Uświadomienie 
podstaw psychicznych strachu pływackiego 
jest po za dokładnem badaniem organizmu, 
bardzo n ы 

    

  

  

Nowe towarzystwo 
im. Józefa Piłsudskiego. 
GRENOBLE, 15. 7. (Pat). — Dnia 11 lip: 

powstało w miej i hirolles (de 
lamet Istre) nowe towarzystwo im. 
Piłsudskiego, Towarzystwo liczy około 50 
członków — założy i. Zebranie inaugura- 
cyjne prowadził delegat zarządu głównego 
związku Towarzystwa im. Józefa Piłsudskie- 
go we Francji p. Janusz Laskowski. W cza- 
sie długiej ożywionej dyskusji zebrani jed. 
nogłośnie wypowiedzieli się za skupieniem 
się pod sztandarem Marszałka Piłsudskiego, 
rozumiejąc konieczność wspólnego frontu 
polskiej emigracji robotniczej we Francji, 
szczególnie w dobie obecnego kryzysu. 

        

  

    

  

   

Obowiązek sprzedaży znacz- 
ków stemplowych w sklepach 

tytoniowych. 
Z dniem 13-ym lipca r. b. weszło w ży- 

cie rozporządzenie ministra skarbu, wydane 
na podstawie art, 8 ustawy z dnia 18 marca 
1932 roku o utworzeniu państwowego przed - 
siębiorstwa „Polski Monopol Tytoniowy 
mocą którego urząd opłat stemplowych oraz 
każdy urząd skarbo któremu powierzono 

załatwianie spraw związanych z  opłatanu: 
stemplowemi, może — po zasięgnięciu opinji 
urzędu skarbowego, akcyz i monopolów pań- 
stwowych — nałożyć na sklep tytoniowy o- 
bowiązek sprzedaży snaczków stemplowych 
i blankietów wekslowych, 

W; razie niespełnienia tego obowiązku 
przez sklep i jeżeli upomnienie ze strony 
urzędu opłat stemplowych nie odniesie 5kui- 
ku. może nastąpić cofnięcie koncesji na 
sprzedaż wyrobów tytoniowych. 4lskra). 

  

   

    

  

-kowicza przenosi się z reguły poza 
ów centralny punkt — przystań. 

Przeciętny wielbiciel Trok czy 
sportsmen „nadrabia“ sobie wrażenia 
w czasie bujania po rozległych falach 
„Morza Trockiego”, plażowania w 
stroju w jakim się narodził na dzie- 
wiczych wybrzeżach wysp i półwys* 
pów. a ten i ów za szczyt rozkoszy 
znów uważa łapanie ryb na wędkę. 

O tak, takie przebywanie w Tro- 
kach posiada ogromny urok, krzepi 
siły i daje człeku (czytaj mieszczu- 
chowi) zapomnienie o troskach co- 
dziennych. Pięć, sześć do ośmiu go- 
dzin spędzonych na wędrówce w ło- 
dzi po ustroniach jeziornych z wędką 
„w ręku, obserwacja życia podwodne- 
go, całkowite wczucie się w czar kra- 
jobrazu — i (niewątpliwie przytem 
zawsze zadawalający) wynik połowu 
osobiście przenoszę ponad wszystkie 
inne rozkosze jakie daje mi wieś w 

lecie i zetknięcie się z przyrodą. Dla- 

tcgo to właśnie tak kocham Troki. 
ZWT 

Do Trok wyjechałem celem zwie- 
dzenia mającego się wówczas za dni 
kilka zlikwidować, tegorocznego obo- 
zu letniego Korpusu Kadetów Lwow- 
skich na wysokiem lesistem wybrzeżu 
jeziora Okmiany. : 

Dotartem tam, 2 powodu rybki“, 
dopiero po apelu na schyłku drugiej 
doby. 

Opuściwszy przytulną .,Karaimsz- 
czyznę, usadowioną od wieków na wą 
skim przesmyku pomiędzy jeziorami 
Galwe a Tataryszki, udałem się we- 
dług wskazówek swego pobratymca 
w sporcie wędkarskim przewielebn. 
Ułłu-Hazana trockiego Firkowicza — 
wąską ścieżyną półkolistego pnącego 
się na Rakalnię wybrzeża Okmiany. 

Pod nogami — mam  symfonję 

  

Nr. 160 (2402) 

Czytanie prasy. 
Gdy pan Sebastjan Migdał dostaje z ra- 

na kawę ze wspaniałym tłustym kożuszkiem 
zaraz woła o prasę. O, bowiem pan Sebast- 
jan jest wysoce kulturalnym człowiekiem, 

pan Sebastjan Migdał kocha kulturę nad ży 

cie. Kazał sobie nawet wymalować na piecu 

odnośną cytatę, której nie rozumiał, ale któ 

   
  

„ ra świadczyła o jego zamiłowaniu do kul- 

tury klasycznej. Oto ona: 

NOMEN — OMEN. 

Otóż, gdy tyłko pan Sebastjan zacznie pić 

kawę z kożuszkiem, wnet czuje głód intelek- 
tualny i pożąda strawy duchowej. Bierze 
więc gazetę i czyta najpierw rubrykę „Zbrod 
nie i kradzieże”. Jak ło pięcioletni Staś po- 
wiesił trzyletnią Zosię za to, że powiedzia- 

ła mamusi o kradzieży wisien; jak to pewien 
narzeczony zabił swą narzeczoną najpi 

  

  

  

s 

w głowę potem trzy razy w okolicę serca, aż 
wreszcie usiłował popełnić samobójstwo — 
wszystko za to, że narzeczóna go zdradza- 
ła, tańcząc z jego rywalem; dalej czyta pan 
Sebastjan jak to szajka bandytów ukradła 
bieliznę ze strychu, zamknąwszy w miejscu 

bielizny sterroryzowanego stróż: 

      

nie pogar- 

y duchowej pan Se- 

    

Zdobycie Bastylji. 
Pierwszy kamień pod Bastylje paryską 

został położony w roku 1370 w celu obrony 

    

    

   

   

Paryża przed Anglikami. Zamek obronny 
przedmieścia Saint Antoine staje się wię- 
zieniem od о Karola VI 
(1380—1422), 
skowa, potem jako ogólne wi 
dów Richelieu'go ( 1642) 

tadela woj 

  

   
     

   
   

  

     
    

stylja staje się więzieniem 
nem*, więziono w niej szł 
jansenistów. gromadzono w ni 
kazane, jak np. w XVIII w. 
Z najbardziej znanych wi 
leży wymienić: Jacques I 
quet, markiza de Brinvillie 
ański, Voltaire, (dwa razy, 

     

Bassompierre. 

Otoczona szerokiemi i głębokiemi fosam; 
panowała Basty| wemi ośmioma wież mi 
nad przedmieściem Saint Antoine. Zniena- 

    

  

widzona przez lud, jako symbol absolutyzma 
pada ofiarą wzburzonego tłumu 14 lipea а 
1789 roku. 

Wi dwa dni przedtem z k 
lais—Royal rozlega się okrz 
Hasło to rzuca młody poeta i rewolucjor 
sta, Kamil Desmoulins, który  obwiesz. 
zgromadzonym o dymisji ministra Neck 
ulubieńca ludu. Następnego dnia tłum zao- 
patruje się w broń wszelkiego rodzaju, do- 
bywając jej. gdzie się dało. 

viarni w Pa. 

„Do broni 
    

   
   

    

    
  

   

14 lipca skoro świt, jedna myśl ogarnęła 

  

    
   

    

Paryż, jeden okrzyk rozlegał z piersi 
wzburzonego Uum A la Bastille!“ Ulice, 
bulwary, mosty | przepełnione. Tłum 

   

   

chce wył s siłę, uwalniając więż- 
niów monarchj e wie jednak o tem, że 
w Bastylji jest tylko siedmiu więźniów, ska- 
zanych za przesiępstwa natury wyłącznie 
krymi że wśród nich jest ech, 

dują karę za fałszerstwo bank. 
ty siedzi w Bastylji, uwięziony 

        

   
na żądanie rodziny. 

O godzinie dziesiątej tłum rusza, Wśród 
innych przewodzi mu i Kamil Desmoulins, 
otoczony garstką swoich pr 

Na wieżach Bastylji połyskują 
dzia łum sprowadza cztery działa z Pa- 
łacu inwalidów. Gubernator Bastylji. de 
Launay, nieprzygotowany do obrony,  wi- 
dząc zdecydowaną postawą uzbrojonego tłu 
mu, chce kapitulow ale zbył już późno — 
nie usłuc pierwszego wezwania do kapi- 
tulacji i teraz tłum rusza na podwórza w 

Spadają mosty zwodzone, odzyw 
z nej i drugiej strony i po kil- 
odzinach walki Bastylja pada. Tłum 

gubernatora, ciągnie go przez ulice 
Pary i masakruje. 

    
        

  

     

  

         
   

  

   

  

WI dwa dni potem Zgromadzenie Narodo- 
we postanawia zburzenie tego więzienia. 

Gdy Ludwik XVI został powiadomiony 
przez jednego ze swych dworzan o zdobyciu 
przez tłum Bastylji zawołał: 

— Ależ to bunt! 
—N sire. to rewolucja! — odpowie- 

dział dworzanin. 

    

W; roku 1880 dzień 14 lipca ustanowiono 
jako święto Republiki Francuskiej, 

Od roku 1840 na placu Bastylji wznosi 
się wieki posąg t. zw. „Cołonne de Juillet", 
postawiony na cześć poległych w rewolncji 
lipcowej 1830 roku. 

  

szemrzących fal. co stanowi jakąś 
niezapomnianą przygrywkę do potęż 
nej, płynącej od Rakalni melodji ry- 
cerskiej pieśni Bogurodzicy. 

Pieśń ta wskrzeszona i odrestau- 
rawana niejako została, według zale- 
cenia Ś. p. Biskupa Bandurskiego. 
jako hymn, idącego pokolenia ryce- 
rzy, kształconego w twardej szkole 
Kadetów, Dowódca Korpusu Kadetów 
Lwowskich ppłk. Kazimierz Florek, 

bastjan wiadomością o robotniku, co spadł 
z rusztowania wysokiego na trzy piętra i 
rozbił się na marmeladę — robotnika tego 
dla figłów strącili koledzy. 

  

Gdy tak przejrzy już pan Sebastjan naj- 

ważniejsze wypadki dnia, czyta rubrykę „Z 

sądów*: o hrabinie, która ukradła brylanty 

i tak je zręcznie ukryła, że policja w żaden 

sposób nie mogła ich znaleźć; dopiero gdy 

przeszukano cały dom zwrócono uwagę na 

małego ica, który był chory i nie mógł 

Wówczas rozcięto szpicowi żołą- 

dek i tam znaleziono brylanty. Ciekawe są 

też wzmianki o bandach włamywaczy w Ame 

ryce i o „swoich* terrorystach w Warsza 

wie. 

Pan Seb 

lityką 

  

   szczeka 

  

stjan interesuje się również po- 

iczną. Czyta więc chętnie wiado 

    

o łotrze Gorgułowie, który „zabił na 

  

  

mo. 

śmierć* prezydenta Francji, i o ciekawym 

zboczeńcu Matuszce, który wysadzał w po- 

wietrze po Jeż 

  

li zatonie okręt i 

siące pa pogryzą rekiny, lub je 

jest jakiś pożar czy wybuch 

napewno wieści tych 

ty- 

     erów      

  an Sebastjan 

nie ominie. 

I oto syt kultury wychodzi pan Sebast- 

jan na miasto. Przygląda się pilnie przechod 

niom, czy na ich rękach niema krwi. Po dro 

dze do ogrodu kupuje sobie pan Sebastjan 

     

  

„Tajnego detektywa*, jedno z najbardziej 

rozpowszechnionych pism w Polsce. Wi 
  ogro 

dzie spotyka si 

równie jak on gorącym czytelnikiem 

+ Oglądając fotogratje w „Tajnym de- 

rozprawiają 

  

zwykłe ze swym pr: 

  

lem, 

   

  

przyjaciele o róż-     
nościach; 

— Go 

jaciel — gdyby tak 

yš zrobił Sebesljanku — pyta przy- 

  

apadlo na ciebie znie- 

vzn? 

  

nacka ezterech mež 

— Uderzylbym jednego pięścią między 

czy. drugiego w brzuch, trzeciego w szczę- 

czwartemu wykręciłbym rękę i zapro- 

radziłbym go do policji. A ty? 

     
— A ja wyciągnąłbym scyzoryk i, trzy- 

zawołałbym moc- 

nym głosem: „ręce do góry!* i wszystkich 

czterech prowadziłbym do komisarjatu. 

mając go jak rewolwer,   

  

  

  

I włedy o nas napisanoby w gaze- 

tach...? 

— Tak — powiedział wzruszony przy 

tel — i danoby tytuł: „Czterech bandytów 

w ręku bohatera”. 

— Ee, tam, bohatera! — powiedział p. Se- 

bastjan lekceważącym tonem, zły, że to przy 
jaciel, nie on, zaprowadzi ezterech bandytów 
do komisarjatu, 

— Ty się o mnie tym tonem nie odzywaj 
— krzyknął oburzony przyjaciel — bo jak 

  

   

    

ą cię którego dnia farmazoni i za- 

— Ach ty, doliniarzu — jeszcze z więk- 

pogardą odezwał się pan Sebastjan — 

ybyś zdobył się kiedy na mokrą robotę. 
— Poczekaj — wściekał się przyjaciel 

— chwycą cię tkróego dnia farmazoni i za- 
do» kozy. Będziesz miał jeszcze 

obrączki, zobaczysz... Sam powiem... 

   

  

prowadzą 

  

— Szpicel!!! — zawołał pan Sebastjan i 
odszedł szybko do domu. 

Do wieczora był tak wzburzony, że nie 
mógł nawet Wallace'a czytać spokojnie. 
Snuł marzenia okrwawej zemście, o wy- 

rafinowanem okrucieństwie z jakiem będzie 
męczył swego niedawnego „przyjaciela. Śnił 
nocami, że przybił go za uszy do drzwi i 
znęcał się nad nim najokropniej. Z rana się 
budził oblany zimnym potem i snuł dalsze 
rozmyślania o sposobach wywinięcia się z 
ręki policji. Dni schodziły ciężkie jak 
1.000.000 kilo. 

I dopiero czas — najlepszy lekarz — 
wymazywał z wyobraźni pana Sebastjana 
krwawe obrazy. Nowy numer Detektywa wy 
wołał tęsknotę: trzebas przecie z kimkolwiek 
podzielić się wrażeniami. I tajny detektyw 
pogodził serdecznych przyjaciół: pan Seba- 
stjan ruszył jak zawsze do ogrodu. Przy- 
jaciel jego zdaleka już kiwał nań ręką: 

— Jak się masz, sta Czy wiesz o Czar- 

nej Bandzie...? 

  

tlia — tlin. 

buchają płomienie pod wierzchołki 
sosen i hen, gdzieś pod strop grana: 
towego nieba radosna melodja wią- 
zanki legjonowej. Przebrzmiały apel 
kadecki i rozgwar o późnej porze przy 
ognisku oraz słowa  trawestowanych 
piosenek orjentują mnie, że jest to 
obóz harcerski, 

Przy ognisku harcerskiem zastaję 
grono oficerów Korpusu z p. płk. 
Florkiem na czele, co wskazuje, iż 

  

P. pułk. Florek wręcza burmisirzowi Łakowiczowi odznakę honorową Korpusu Kadetów 
Lwowskich dla m. Trok. 

na którego rozkaz pieśnią tą witany 
jest i żegnany każdy dzień życia szko 
ły. zasłużył sobie na wyróżnienie w 
historji literatury i pieśniarstwa pol: 
skiego. 

A owóż melodja Bogurodzicy milk 
nie. Wspinam się już właśnie stromą 
ścieżką na wzgórze Rakalni, Rzut oka 
poprzez ciemny gąszcz sosnowy i kie 
ruję swe kroki na ognisko, od którego 

poza pracą na swym odcinku intere- 
sują się spędzaniem wywczasów let- 
nich przez młodzież harcerską, 

A gdzież kadeci? Regulamin na- 
kazuje im po apelu spać. Bawią tu na 
ćwiczeniach, a nie li tylko dla zaba- 
wy — objaśnia mnie jeden z ofiee- 
rów. Jeśliby leżało w moich kompe- 
tencjach mówi pułk. F. — to i tej 
dzieciarni zabroniłbym  ząrywania 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Aresztowanie kierownika garnizcenowej 
stacji benzynowej w Nowej Wilejce. 

Defraudant czy też ofiara alkoholu i niesumiennych 
„Kolegów'*? 

Z polecenia wejskcwych władz sqdowo- 
śledezych aresztowany został w Wilnie kie- 
rownik garnizonowej stacji benzynowej w 
Nowej Wilejce W. Godlewski oskarżony 0 
zdefraudowanie skarbowych pieniędzy w su- 
mie 1308 zł, Godlewskiego, który nie jest 
wcjskowym przekazano do dyspozycji władz 

policy jno-śledczych. 
Podczas badania Godlewski przyznał się, 

iż w kasie brakuje wspomniana suma i ni 
swcje usprawiedliwienie pedał następujące 

„szezegóły. 
Pewnego dnia wybrał się on do Wilna ma 

jac w kieszeni 1400 zł. 
Po przybyciu de Wilna zajrzał do „„Zaci- 

sza* gdzie wypił znaczn ilość wódki, póz- 
nej poszedł na piwo do Zielonego Sztrałla 
potem znowu pił wódkę w innych knajpach. 
W ten sposób raczył się až do 5 rano. Wre- 
szcie wrócił do N. Wiłejki i dopiero po wyt 
rzeźwieniu zauważył że eała gotówka, którą 
miał przy sobie zaginęła. Godlewski wrócił 
natychmiast do Wilna w nadziei odzyskania 
pieniędzy i tutaj dowiedział się iż pił wódkę 
w towarzystwie dwóch nieznanych mu osob 
ników. których podejrzewa o wykradzenie 
mu wspomnianej sumy. 

Godlewskiego osadzono narazie w więzie 
niu Łukiskiem. Dalsze dochodzenie w toku. 

(e). 

Pożoga we wsi Targuny. 
W. dniu 12 b. m. we wsi Targuny 

dckszyckiej pew. dziśnie 
palenia się sadzy w kominie w domu Ksieni 
"Trus wybuchł pożar. Ogeń przerzucił się na 
sąsiednie zabudowania i strawił 15 domów 

Burza nad pow. 
BARANOWICZE, 15. 7. (Pat). — W dniu 

15 b. m. nad powiatem baranowiekim przesz- 
ła gwałtowna burza z piorunami i oberwa- 
miem się chmury, która zniszczyła zasiewy, 
wyrzdzając szkód na ekoło miljon złotych. 

Od piorunów spłonęło kilkanaście zabudo 

  

mieszkałnych. 10 stodół, 19 chlewów, 3 spi- 
chrze, 9 warzywni 4 szopy oraz inwentarz 
Żywy: 1 cielę 3 Świnie, 10 prosiąt, 40 sztuk 

ptactwa, pozatem słomę, koniczynę i sprzęt 
domowy z ubraniem. Straty znaczne. (e). 

baranowickim. 
wań gospodarczych w gminach nowomyskiej 
wolnianskiej, horedyskiej. We wsi Koniusz- 
czyzna gm. horodyskiej zabita została kro- 
wa. W! Baranowiczach piorun uderzył w szpi 
tal sejmikowy, zrywając połączenia telefoni- 
czne i przewody elektryczne. 

  

   

Nieudany występ przestępcy. 

  

nad BUGIEM, 15. 7.-(Pat). — We 

wsi Orepicze pow. brzeskiego Piotr Myślen- 
nik, mieszkaniec wsi Werchy, usiłował stią 
uprowadzić 21-letnią Olgę Dułewiez w cza- 
sie, gdy ta jechała z sianem na wozie 7e 
swym ojcem Matwiejem. Ojciec nie dopuścił 
do uprowadzenia córki i wystrzelił trzykrot 

  

  

    

nie do napastnika. Myślennik zkolei wystrze 
lit również do starego Dułewicza, lecz chy- 
bił, poczem zbiegł. Myślennik jest znanym 
przestpcą i obecnie znajduje się na wolno- 

w przerwie w odbywaniu kary 4-letnicgo 
więzienia. 

Tragiczna śmierć motocyklisty. 
BRZEŚĆ nad BUGIEM, 15. 7. (Pat). — Na 

szcsie Prużana—Kobryń, na 13 kilometrze od 

  

    
Prużany, przy moście zdzrzył się nieszczęśli- 
wy wypadek. Motocyklista wyw: się z 
mectceyklem, doznając bardzo ciężkich obra 
=żeń ciała. W! stanie beznajdziejnym odwiezin 

no go dc szpitała gdzie zmarł, Ustałono, że 
przyczyną wypadku było położenie wpop- 
rzek mostu belki. Okakało się, że zabitym 
jest mieszkaniec Brześcia 28-letni Zieliński, 

technik meljoracyjny Okr. Urzędu Meljora- 
cyjnego. 

  

Miejski) -" 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Brasław. 
Utonięcie podczas kąpania się. 

WI dniu 13 b. m. około godz. 13 w czasie 
kąpieli w jeziorze Dryświaty w Brasławiu 
utonął Abram Rajcheł lat 18 zam. w Brasła- 
wiu. Zwłok dotychczas nie wydobyto. (ej. 

Z pogranicza. 
Pochwyceenie kontrabandy na pogra- 

niezu polsko-litewskiem, 

W. rejonie odeinka granicznego Wieżajny 
patrol KOP.-u lustrując nocą pas graniczny 

Film ó*huty na tle znać 
nej operetki Qskara Strausa 

wykonany przez najznakomitszych amantów świąta 

Luisy Vernon, Villi Foitsch i in. 

OSTATNI WALC 

natrafił na 3 przemytników z większą kon“ 
trabandą tytoniu i sachary Przemytniey 
pc szczęśliwem przedostaniu się na teren 
polski posuwali się z wielką ostrożnoś 
Zaskoczeni znienacka przez żołnierzy próbo 
wali pocezątkowo zrobić użytek z rewolwe- 
rów. zostali jednak rozbrojeni. Podczas sza 
motania się jednemu z nich udało się zbiec 

i skryć się w ciemnościach nocnych, 2-eh 
pozostałych z towarem wartości kiłku tysię- 
cy złotych aresztowano. 

Opłaty za przejazd koleją 
wąskotorową 

od stacji Nowo-Święciany do stacji Święcia- 
ny zostały obniżone do 60 gr. za bilet Kl. 
1Ш i 90 gr. za bilet kl. II. 

  

  

  

VI NN TSRS 

Tajemnica eleganckiej damy. 
Złodziejka czy też ofiara napaści brutala? 

Przed kilku dniami do policji śledczej 
"zgłosił się mieszkaniec Wiilna Henoch Ka- 
gan — właściciel sklepu mięsnego przy ulicy 
Raduńskiej i złożył zameldowanie. iż tegoż 
dnia do sklepu jego wstąpiła pewna znana 
mu z widzenia elegancka dama i poprosiła o 
dostarczenie z piwnicy świeżego mięsa. Ka- 
gan zeszedł do piwniey i powrócił dopiero 
po pewnym czasie. Dama jednak nie kupiła 

'ze względu na rozbieżność w cenie i opuści- 
ła sklep. 

W. pewnym momencie po jej wyjściu Ką- 
gan skonstatewał z przerażeniem, że z szui- 
"lady zginęło mu 1900 zł. O dokonaiu tej kra 

dzieży podejrzewa wspomnianą kobietę. 
WI dniu wczorajszym zupełnie przypad- 

"kowo miał rozpoznać na ulicy domniemaną 
złodziejkę. którą zatrzymał i oddał w ręce 
policji. 

Zatrzymana ckazała się niejaką Teklą 
Sierkuć zamieszkałą przy ulicy Raduńskiej 
58. Podczas barania zatrzymana nie przyzna 
ła się do inkryminowanego jej przez Kaga- 
na czynu i złożyła następujące zeznanie rzu- 
cające zupełnie inne tło na całą historję: 

Owego dnia zatrzymał ją Kagan przed 
sklepem z propozycją nabycia po cenach bar 
dze niskich świeżego mięsa. Po wejściu do 
sklepu Kagan zaczął jakoś dziwnie zachowy 
wać się i natarczywie ją napastować wobee 
czego pedniosła alarm i wybiegła ze sklepu 
„namiętnego* rzeźnika. Kagan zaś w chęci 

zemsty eskarżył ją o kradzież gotówki której 
nawet nie posiadał. 

Sierkuć tymezasem zwolniono. W; spra- 
wie tej wdrożone zostałe dochodzenie celem 
wyjaśnienia kto mówi prawdę. (e). 

snu, ognisko przecież mogą urządzić 
wcześniej, efekt będzie ten sam, a wy- 
korzystanie obozu wydatniejsze dla 
"organizmu dziecięcego. 

Harcerze mają tego wieczora w 
gościnie obozujące w innym punkcie 
harcerki. Rozgwar ogniska ku memu 
zdumieniu trwa poza godziną 23, Po- 
«dcbno tak jest codziennie. 

Noeuję w namiocie dowództwa 
Korpusu. Łóżko polowe przypomina 
mi najpiękniejsze chwile z okresu 
wojny, kiedy to człowiek mógł się 
wyspać bezpiecznie. 

Rano o 5-ej zrywa mnie na nogi 
dźwięk apelu. Spijcie cywilu, śpijcie, 
to was chyba nie nie obchodzi, słyszę 

„głos sąsiada. I owszem obchodzi, chcę 

-zobaczyć, dawnemi jak to onemi 
czasy bywało. Za pięć minut robię 
na własną rękę .lustrację* obozu i 
ustawionych w kolumnie bataljono- 
wej kompanij. Kadeci, taż dzieciarnia 

itoć stuprocentowe wojsko. Miny mają 
'tęgie, twarze ogorzałe, wogóle chłopcy 
naschwat. 

D-ca bataljonu szkolnego. stary 
mój znajomy kpt, Aleksander Osipo- 
wski, przyjmuje raport i wydaje roz- 
kazy na dzień bieżący. Za 15 minut 
kompanje odmaszerowały w różne 
strony na ćwiczenia. 

Obóz ma się już w dniu następ- 
rym zwijać a tu nijakich zmian w 
programie dziennym. Pardon. prog- 
ram jest jeszcze rozbudowany: 24po- 
wiedziany jest pobyt d-cy Korp. DOK 
III gen. Litwinowicza, akt wręczenia 
Mu odznaki kadeckiej, akt dekorowa- 
nia tąże odznaką miasta Trok oraz 
wręczenie puharu zwycięskiej druży- 
nie pływackiej 21 baonu KOP. Szcze- 
góły tych uroczystości nadane zostały 
prasie przez PAT-a, nie będę więc ich 
powtarzał. 

  

Z okazji spędzania dwóch ostatnich 
nocy i dni wśród kadetów lwowskich 
w ich tegorocznym obozie nad prze- 
ślicznem wybrzeżem jeziora Okmia- 
ny, wgłębienia się w ideologję i pro- 
gram tej szkoły dla kandydatów sta- 
nu oficerskiego, przyjrzenia się zbli- 
ska życiu obozowemu, pozostaje mi 
wyrazić zachwyt dla wojskowej meto 
dy wy chowawczej, która ma tak dziel 
nych pionierów jak kochany legun 
p. płk. Florek. 

Korpus Kadetów Lwowskich opu- 
Ścił już Troki. Za rok niewątpliwie 
do nich powróci na obozowanie, tak, 
jak powrócą i drużyny harcerskie. 

Jedni i drudzy nadają Trokom 
nowy charakter. Szczególnie Korpus, 
umiłowawszy ten zakątek ziemi wileń 
skiej wnosi weń nowe walory życia, 
sprężystość inicjatywy obywatelskiej 
—-sprężystość działania. 

Związawszy się z Trokami torują 
im drogę do lepszej przyszłości Oko- 
lice Trok posiadają wspaniałe wa- 
runki dla kształcenia duchowego i 
fizycznego młodzieży. 

Przez stałe od lat trzech obozo- 
wanie w okolicach jezior trockich 
Korpusu Kadetów Lwowskich, oraz 
licznych z całej Polski drużyn har- 
cerskich, przez swe niepospolite wa- 
lory ośrodka żeglarskiego i pływac- 
kiego Troki stają się pomostem łączą- 
cym Wileńszczyznę z innemi dzielni- 
cami państwa. Należy ucywilizować 
tylko wnętrze samego miasteczka, nie 
pożałować środków na niezbędne 
tam inwestycje, a przyszłość przed 
niemi jest wielka, a kto wie, czy i 
godną się nie stanie porównana z ich 
zamierzchłym historycznym zasięgiem 
wpływów na kraj cały. 

B. W. Święcicki. 

KU RJE R ЕНОМЕ КО 

Kłopoty finansowe Miasta. 
Jak już donosiliśmy, Komisja Fi- 

nansowa-w wyniku szeregu posiedzeń 
uporała się wreszcie z projektem pre- 
liminarza budżetowego na r. 1932 
Dopiero teraz zostały ostatecznie po 

uwzględnieniu pe prawek, poczynio- 
'vch przez komisję, podsumowane 
cyfry nowego budżetu. 

Preliminarz zwyczajny zamknięto 
po stronie wydatkowej sumą 8.200.000 
złotych. Zaznaczyć tu należy, że w 

      

stosunku do budżetu poprzednio za- 
projektowanego w 
prowadzono 

1.300.000 zł. 

wydatkach prze- 
redukcję na sumę 

Razem z wydatkami nadzwyczaj: 
nemi nowy budżet zbilansowany jest 
na sumę 11.200.000 złotych. Mimo za- 

owania najdałej- idących oszczęd- 
ności i skreślenia całego szeregu po- 
zycyj budżet wciąż jeszcze jest nie 
realny, co znajduje swoje wytłumacze 
nie w ogromnym, nienotowanym do 
tychczas spadku dochodów, jaki miał 
miejsce w ostatnich miesiącach. To 
katastrofalne zmniejszenie się wpły* 
wów bardzo poważnie poderwało stan 
finansów miejskich i zagraża egzy- 
stencji finansowej miasta. 

    

  

   
Dziś: 

Jutro: Aleksego. 
Andrzeja. 

Wschód słońca — g. 3 m. 03 

Zachód || 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
w Wilnie z dnia 15/Vil — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 750 

  

=. 7 m. 45 

Temperatura šrednia -- 239 CG. 

А. nojwyžsza -- 27° С. 

ap najniższa + 15° С 

Opad: 

Wiatr: południowy. 

Tendencia: spadek. 

Uwagi: drobny deszcz. 

KOŚCIELNA. 
— Remont wieży Ś-t6 Jańskiej rozpoczął 

się dnia 30 czerwca. Dzięki ofiarności sp 
łeczeństwa łoterja fantowa dała 

chodu 850 zł, 20 gr., co ośmieliło p 
do wznoszenia ru ia. W” niedzielę r 

ten cel odbędzie s u uliczna, Panowie 
i Panie proszone są przez Komitet o ofiaro 
wanie kilku godzin na pomoc w kwestow 
niu „Po legitymacje i rbonki zwracać się 
na Probostwo (ulica to Jańska 12 m. 1) 
dziś w sobotę od godz. 14. 

  

   

    

       

      

         

  

MIEJSKA. 
— Druga tura kolonij leinich już się roz- 

poczęła. W! dniu wczorajszy 
w majątku miejskim Leonis „druga tm 
kolonij letnich dla dzieci szkół powszech- 

nych. Z dobrodziejstw kolonij S bę- 

dzie 300 dzieci. 
Kolonje pootrwają do dnia 1 września. 
— Sytuacja mieszkaniowa w Wilnie. 

się dowiadujeiny, biuro słasty 

rza przeprowadzić w sierpinu b. 
szkań oraz przedsiębiorstw prźe ysłowych 

i handlowych na terenie Wilna: Spis ten ma 
na celu zorjentowańić się w stosunkach mie- 
szkaniowych i gospodarczych. 

Prace spisowe będą przeprowadzane si- 
łami biura statystycznego przy pomocy bez- 
robotnych pracowników umysłowych. 

Czas trwania spisu obliczony jest na kil- 
ka tygodni. 

     

    

    
       

  

GOSPODARCZA. 
— Przyjęcie przez władze państwowe eg- 

zekutywy podatków. Z dniem 1 września wła 
dze skarbowe mają objać na terenie Wiilna 
wyłączną egzekutywę podatków zarówno pań- 
stwowych jak i komunalnych. Magistrat mi- 

mo to czyni nadal bardzo energiczne sta- 
rania na terenie władz centralnych o zrobie- 
nie dla Wilna wyjątku ze względu na spe- 
cyficzne warunki gospodarcze i samorządo- 
we. Swoją drog: ga jednak na terenie Magi- 
stratu liczą się już całkiem konkretnie z ob 
jęciem egzekutywy przez Izbę Skarbową i w 
związku z tem kilkadziesiąt urzędników wy 
działu podatkowego ostało zwolnionych, bądź 
też otrzymało 38-chmiesięczne wymówien'e 
pracy. 

  

WOJSKOWA. 
— Weielenie do szeregów rezerwistów. 

Referat wojskowy Magistratu kończy już 
syłanie kart powołania rezerwistom różnych 
roczników i rodzajów broni. Wtcielenie do 
szeregów nastąpi w początkach sierpnia r.b. 

4725 płatników podatku wojskowego. Wy 
dział podatkowy Magistratu zakończył przed 
kilku dniami rozsyłanie nakazów  płatni- 
czych na podatek wojskowy. Podług dokv- 
nanych obliczeń Wilno miasto liczy 4725 

płatników podatku wojskowego. Płatnicy te- 
go podatku rekrutują się ze wszystkich r»- 
czników w wieku wojskowym, największe 
jednak odsetki liezą roczniki 1904 i 1905. 

RÓŻNE. 
Sprostowanie  Wiolnej  Wszechniey 

Polskiej. W: Nr. 150 „Kurj. Wił* podano 
nieściśle informacje o Svolnej Wszechnicy 
Polskiej. 1) Winno byč: Wydział Matema- 
roku studjów. Dla I-go roku studjów: 
logiczno-geograficzny, biochemiczny, biolo 
giczny II. 

2) Studja na poszczególnych Wydziałach 
są czteroletnie (8 semestrów), 3) Przyjmuje 
się kandydatów — winno być: ze świadeci- 
wem ukończenia szkoły średniej oraz dla 

nieposiadających wymaganego świadectwa— 
egzamin wstępny z zakresu przedmiotów, 
m A właściwego Wydziału. 

> 

TEATR I MUZYKA 
— „Śliska droga* Józefa Dymewa w Tea 

trze Lutnia. Dziś, w sobotę 16 lipca o godz. 
8.30 — drugi wystąp Zespołu Teatru Rosyj 
skiego z Rygi, w wesołej komedji p. t. „Si- 
ska droga* Józefa Dymowa. Wczorajsze 

przedstawienie Teatru Rosyjskiego spotkało 
się z gorącem przyjęciem publiczności wi- 
leńskiej, która żywo oklaskiwała świetnych 
wykonawców dramatu Ostrowskiego „Win- 
ni bez winy”. Dzisiejsze przedstawienie Sli- 
skiej drogi* zaznajomi Wilno z rasową wy 
borną komedją rosyjską. 

Jutro, w niedzielę, 17 b. m. o godz. 8.30 
„Człowiek, który zabił”, dramat w 3-ch ak- 
tach M. Rostanda. 

— „Awantura w raju* — specjalnie prze- 
niesiena do Lutni. Dziś w sobotę 16 b. m. 
o godz. 815 — specjalnie przeniesiona do 
Lafni — porywająca farsa p. t. „Awantura 
w raju”, przedstawiająca weekend sfer mi- 
nisterjalnych w uwodzicielskim Konstanci- 
nie. Piękne dekoracje, stroje i kostjumy ka 
pielowe dam — stanowią prawdziwą atrak- 
cję widowiska, nie mówiąc już o pełnej hu- 
moru treści. 

Jutro w niedzielę 17 b. m. o godz. 
„Awantura w Raju*. Ceny zniżone. 

— „Polacy w Ameryce* — w Teatrze Let 
nim. W] niedzielę 17 lipca o godz. 4-ej po- 
południu wesoły wodewil muzyczno- 
špiewny p. t. „Polacy w Ameryce*. Ceny 
miejsc popołudniowe. 

— Premjera w Teatrze Letnim. We wio- 
rek o godz. 8.15 Teatr Letni w Ogrodzie 
po-Bernardyńskim wystąpi z premjerą Ro- 

   Dz 

      

8.15 

    

to 

  

'arsa „Florette et Patapon“ 
Ls Wiec widz a. 4 

wej sztuki. 
jedna Dorn 

    

wiań Teatru Lutnia. 
— OPERA. „Cyrulik Sewilski* klasy- 

czna opera komiczna w 3 aktach z prologiem 
wystawiona dziś będzie w parku im. Żeligow- 
skiego. Barwne i wesołe widowisko, świetnie 

ugrane przez doskonale zgrany zespół pod 
reżyserją prof. Adama Ludwiga, daje znako- 
mite pole dla popisu gości z oper Lwowskiej 
i Katawiekiej pp. Martiniego (bas), Kopciu- 

Г Narocz-Nowickiego 

     

      

        

wej p. 

Początek o godz. 8.30 wiecz. Wejście tylko 
61) groszy. 

RADJO 
SOBOTA DNIA 16 LIPCA 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dzien 

        

   

    

   
   

     

  

   

ny, 15.15: Muzyka popularna (płyty). 15.25: 
Kom. met. 15.30: Wiadomości wojskowe. 
15.40: Audycja dla dzieci. 16,05: Muzyka z 

yt. 16.30: Rozmaitości. 16.50: „Co nas bo- 
т a Mika po mieście. 17.00: 
zyka ńska,. 18.00: Koncert ń 

    

Tygodnik 

    

   

litewski, 19.30:Program na 
dąielę. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 
12.45 z srebrnym ekranie* premjery fi 

: Rozmaitości, 20.00: Muzyka Ik 
a widnokręgu. 21.15: г 

  

Komunikaty, Koncert Chopinow        A0: Komun y. Muzyka ta- 
S . literacka fragment z po- 

„O Sobku Jaworcarzu“ i: 
      djofonizac I. Hohendlinger6wny. 

Muzyka taneczna z płyt. 

NOWIAKI RADJÓWE. 
(ESOŁE SŁUCHOWISKO. ъ 

  

23.30: 

      

  

15.40 rozgłośnia wi 
słuchowisko 
jak krawiec 

Dnia #6 lipe 
leńska 

o godz. 
transfiityje ze Lwowa 

młodszych „O tem 
stał krółem* a Kornela Ma- 

kuszyńskiego. Wesołe to, ające humo- 
rem opowiadanie ubawi napewno wszystkich 
rądjosłuchaczów. 

OPOWIEŚĆ TETMAJERA. 

© godz. 23,00 usłyszą radjosłtchacze in- 
teresującą audycję literacką. Będzie nią 
opowieść Kazimierza Tetmajera o Sobka Ja- 
worczaku w wytrawnej radjofonizacji i re- 
żyserji Haliny Hohendlingerówny. 

SPORT 
MAKABI CZY OGNISKO. 

$ na boisku Makabi gospodarze źmie 
rzą z jednym z najgroźniejszych swoich 
rywali w walkach mistrzowskich z Kol. Kl. 
Sp. „Ognisko*, które już w pierwszej turze 
zgotowało Makabi przykrą niespodziankę. 
odbierając jej dwa cenne punkty. Makabi 
zdaje sobie doskonale sprawę z doniosł 
dzisiejszego meczu, i dlatego przygotowuje 
się do niego z całą starannością. W razie 
przegranej Makabi, nadzieje jej na uzyska 
nie mistrzostwa zostaną ostatecznie prze- 
kreślone. To też ze względu na stawkę spot 
kania, mecz zapowiada się bardzo ciekawie 

i zgromadzi niewątpliwie liczne rzesze pu 
publiczności. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK Z POWODU 

WYRWANIA ZĘBA. 

Po wyrwaniu zęba p. Rywa Gordon zamie 
szkała przy ulicy Piwnej Nr. 6 doznała sil- 
nego krwotoku. Lekarz dentysta w gabinecie 
którego dokonana została operacja prźez 3 
godziny męczył się i nie mógł zatrzymać 
krwi. 

Chorą dostarczono do pogotowia już bar- 
dzo osłabioną, lecz i w pogotowiu mimo usi- 
łowań nie zdołano wstrzymać krwotoku wo- 
bee czego przewieziono ją do szpitala żydow 
skiego. (cj. 

  

   
    

  

I 

  

  

OMDLAŁA Z GŁODU. 

Wi dniu wczorajszym w godzinach przed- 
południowych na rogu ulicy W. Pohulanka 
i Zawałnej upadła kohieta. Jak się okazało 
omdlecię nastąpiło z powodu głodu. Kobietę 
przewieziono do ambulatorjum pogotowia ra 
tunkowego. (e). 

ŽONA OSKARŽA MĘŽA O UTRZYMYWANIE 
STOSUNKÓWi KAZIRODCZYCH Z MATKĄ. 

W, pierwszym komisarjacie policji nieja- 

ka J. Kolasińska zamieszkała przy ulicy Koń 

skiej Nr. 1 oskarżyła swego męża Jana 0 ut- 
rzymywanie stosunków płciowych z jego mat 

ką — wdową zamieszkałą przy ulicy Tzakt 

Batorego. Nr. 2. 
Sądząc ze słów oskarżycielki podjerzewa- 

ła ena dawno, iż między jej mężem a matką 

panują jakieś nienormalne stosunki, bowiem 
matka wykazywała do niego jakąś dziwną 
miłość i ubiegała się o pozostawanie tete—a 
—tete. 

Wrdiug dalszych wynurzeń oskarżycielki 
miała ona przyłapać niezwykłych kochan 
ków na gorącym uczynku. 

Przeciwko obu „kcechankom* wytoczowo 

dochodzenie. 
Czy odpowieda sensacyjna skarga Koła- 

sińskiej rzeczywistości wykaże dalsze do- 

ehodzenie. (e). 

OBŁAWA NA RYNKACH WILEŃSKICH. 

Aresztowanie b. członka bandy włamywaczy 
Gromobojewoj. 

W| dniu wezorajszym w godzinach poran 
nych polieja śledcza przeprowadziła general- 
ną obławę na rynkach wileńskich, pedezas 
której aresztowano szereg podejrzanych osob 
ników oraz złodziei wszelkiego asortymentu. 

Między innymi podczas wczorajszej obła- 
wy aresztewany ostał przy Halach Miejskich 
znany włamywacz Krótopejsach były członek 
słynnej w swoim czasie w Wflnie bandy wła 
mywaczy i złodziei mieszkaniowych Gromo- 
bojewej która. zmarła w więzieniu Łukis- 

  

    

Egzaminy dla externów 
na mierniczych. 

Wi urzędach państwowych dotychczas za- 
trudniona jest przy robotach  mierniczych 
znaczna liczba osób, które z rozmaitych po- 
wodów nie mogły ukończyć przepisanych 

', jednak zawdzięczając swojej pracy 
iadczeniu, okazały się odpowiedniemi 

w służbie państwow 
elem umożliwienia takim osobom uzy 

skania uprawnień do wykonywania zawodu 
mierniczego Min. W, R. i O. P. na wniosek 
Min. Ref. .Rol. Nr 5-9 z dnia 11 kwietnia 
1932 roku i Min. Rob. Publ. Nr. C, P. 14-4 32 
z dn, 26 kwietnia 1932 roku zezwala po raz 
ostatni na przeprowadzenie przy Państw 
Szkole Mierniczej w Warszawie w grudniu 
1932 r. egzaminu dla externów na mierni- 
czych — na następujących warunkach: 

1) Do egzaminu mogą zgłaszać się tylxa 
urzędnicy państwowi z urzędów wymienio 
nych w $ 2 rozporządzenia Min. Rob. Pub!. 
z dnia 26 lutego 1926 r. (Dz, U. R. P. Nr. 33, 
poz. 2038-26). 

2) Kandydaci powinni przedstawić 
wiadczenie władzy przełożonej, iż w chw 
wnoszenia podania są zędnikami conaj- 
mniej od 1 stycznia 1926 roku i pracują w 
miernictwie z wynikiem zadowala jącym. 

3) Kandydaci powinni wykazać się conaj 
mniej: 

  

    
   

    

   

    

      

  

a) świadectwem ukończenia 4-ch klas 
szkoły edniej ogólno-kształcącej, względ- 
nie szkoły powszechnej naj» ego stop- 

  

nia organizacyjnego i 15-letnią pracą zawo- 
dową mierniczą, albo 

b) świadectwem ukończenia 6 klas szko- 
ły średniej ogólno-kształcącej i 10-letnią pra 
cą zawodową mierniczą. 

4) Do egzaminu m 
kandydaci na podstawie 
Kwalifikacyjnej, w składzie: Dy 
stwowej Szkoły Mierniczej w 

  

dopuszczeni     

  

Warszawie. 
jako przewodniczącego i przedstawicieli Min. 
   

   

W..R. i O, P., Ref. Rol. i Rob, a. 
5) Zglaszają 

ci. po orzeczeniu Komisji Kwalifik 

o dopuszczeniu ich do egzaminu, wpła a 
do kancelarji Państw. Szkoły Mierniczej w 
Włarszawie po zł. 150, których zł. 40 prze: 
znacza się na doch. Skarbu Państwa za zu- 

życie instrumentów i przyrządów mierni 
czych, pozostałe 110 zł. (do podziału pomię 

    

     

   
   

    

    

  

   

6) W) Egzaminacyjnej, 

  

prócz Dyrektora Szkoły, jako przewodniczą- 
cego, wchodzą powołani przez Dyrektora 
szkoły siele i specj poszczegól 

  

dmiotów, oraz po jednym przedsta 
WR. 1.0. P. Ref. Rol. i Mini- 

Robót Publicznych. 
amin składa się z części praktycz 

eń polowych, obliczeń, sprawc 
inkowych, wchodących w 

(geodezji 
i teoretycznej i z matema 

                    

    Skoły 

      

   

    

   

sie programu l-go kursu Pań 
Mierniczej w Warszawie z miernictwa i ni 
welacji, hunku wyrównawczego, techq'k 
komasacji i parcelacji, pomiarów miast, ną- 

  

"k! 6 Katastrze, instrukcji o mierniezych i 

twa. R 
termin egzaminu ustali Komisja 

9, W razie nieosiągnięcia uzgodnienia w 
szeczeniach Komisji Kwalifikacyjnej i Eg- 

zaniinteyjnej przewodniczący przesyła spra- 
ОНО в 

    

kiem. Krótopejsach był oddawna poszukiwa- 
ny przez władze policyjne, lecz przez dłuższy 
czas bezskutecznie. 

Aresztowanego złodzieja esadzono nara- 
zie w areszcie centralnym. (e;. 

NAPAŚĆ ULICZNIKÓW: NA PLAŻY 
BELMONCKIEJ, 

Plaża Belmoneka stała się w dniu wczo- 
rajszym widowni tragicznego wypadku. Ką 
piący się w rzece Tewel Adelman zam, przy 
ulicy Szklanej obrzucony został przez niezna 
nych oscbników dużemi kamieniami. Jecen 
z kamieni ugodził nieszczęśliwego chłopca w 
górną część czaszki skutkiem czego doznał 
©n głębokiej rany i wstrząsu mózgu. W: sta 
nie ciężkim przewieziono go do szpitala ż 
dowskiego. Powiadomiona o wypadku polie- 
ja wdrożyła dochodzenie celem ustalenia kim 
są sprawcy pobicia Adelmana. (e). 

  

   

POD PRETEKSTEM OŻENKU. 

W dniu 14 b. m. Kozłowska Aniela (Bv- 
strzycka 8) zameldowała, że Wolodkow 
Władysław, zamieszkały tamże, pod pretek- 
stem zamiarów matrymonjalnych wyłudził od 
niej 300 zł. gotówką. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W dniu 14 b. m. Dąbrowski Jan (Trakt 
Batorego 58), będąc w stanie nietrzeźwym, na 
ul. Zarzecznej w celu pozbawienia się życia 
wypił esencji octowej. Lekarz pogotowia, po 
udzieleniu pierwszej pomocy odwiózł Dąbro- 
wskiego do szpitala Żydowskiego w stanie nie 
zagrażającym życiu. 

POŻAR PRZY ULICY BELINY. 

W dniu wczorajszym wybuchł pożar w 
jednem z mieszkań przy ul. Beliny Nr. 7. 

Ogień ugasiła straż pożarna Straty niezna- 
czne. Przyczyny narazie nie ustalona. (e) 

   

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK, 

W dniu wczorajszym na rynku Łukiskim 
pękła butla z kwasem siarczanym. Stojącą o- 
bok Maciejewska doznała poważnych popa- 
rzeń całego ciała. Przewieziono ją do szpi- 

tala. (e) 

KRADZIEŻE. 

— W dniu 14 b. m. Nazarko Stanisław 
(Wiłkomierska 28) zameldował, że w nocy 
z dnia 12 na 13 b. m. nieznani sprawcy za 
pomocą otwarcia okna dostali się do jego mie 
szkania, skąd skradli garderobę męską, oraz 
bieliznę i inne drobne rzeczy, łącznej war- 
tości 800 zł. 

— Wdniu 14 b. m. Antonowiczowa Halina 
(Podwerkowska, dom Sadowskiej) žameldo- 
wała, że w dniu 14 b. m. nieznani sprawcy 
dostali się przez otwarte okno do jej miesz- 
kania, skąd skradli garderobę damską wart. 

400 zł. 
— W. dniu 14 b. m. Blumental Fajwel, 

właściciel pracowni rękawiczek, mieszczącej 
się w domu Nr. 27 przy ul. Wielkiej zamel- 
dował o systematycznej kradzieży rękawiczek, 
wart. 700 zł. Ustalono, iż krad tej doko- 
nywała służąca meldującego Dubanowiczów- 
na Anna zam. tamże, przy udziale Janukie- 
wicza Macieja (Targowa 11), których zatrzy- 

mano. W czasie rewizji w mieszkaniu Janu- 
kiewicza część skradzionych rękawiczek od- 
naleziono i zwrócono poszkodowanemu. 

— W dniu 14 b. m. z niezamkniętego mie- 
szkania domu Nr. 10 przy ul. Bobrujskiej 
na szkodę Orzepowskiej Wandy została do- 
konana kradzież gotówki w sumie 80 zł. 
Ustalono, iż kradzieży tej dokonała służąca 

jącej Fiodorowiczowa (Subocz 80), któ- 
zie nie zatrzymano. Skradzionej go- 

tówki nie odnaleziono. 

Ofiarności czytelników 
polecamy sparaliżowanego b. pułkownika 
armji rosyjskiej J. A. Fiediunina, pozosta ją- 
cego dziś w niezwykle ciężkiej sytuacji ma- 
terjalnej. 

Ofiary w Administracji „Kurjera Wileń 
skiego* lub ulica Dzielna 23. 

      

   

  

3 

Wulfka zaprzecza. 

     
   

e) wszy atena w kai | 
z tego — pisze — że fakty 

ne w nolatce nie s godne z rzeczywi 
śe a mogą szkod memu dobremu 

stem zwrócić uwagę. 

  

    
      

Następuj 
za marynarkę, 
ka powstała w     

pole "bu 
restauracji, gdy „natomiasi 
     

  
prawdą jest, że b s chcieli włargnąć 
do mego lokalu. czemu sprzeciwiłem się 

t B 
Najciekawszy jest jednak punkt ostatni 

listu. w którym W. Smolgowski pisze, że: 

   li istotnie chodzi o „uporządkowa- 
cych stosunków* na które zwraca 

„Je 
nie go: 

     
       

    

   

> uwagę Pana Starosty, należałoby raczej 
ócić uwagę Urzędu Akcyz i Monopołów 

ch na szerzącą się ostatnio na 
   rbu Państwa i Społec žeūsUt a. nie 

»daż napojów wys 

„politurki*, przy 
ść ach na tem le pow 

  

   
   

    

  

    

  

     

prawdziwe Źródło napoju 
na mnie. gdyż wiedzą, że jestem 

uprawniony do sprzedaży wyrobów mono- 

polowych'*'. 
Zamieszczając notatkę p 

najmniej nie mieliśmy u szkodzić —- 
„dobremu imieniu właściciela słynnej tej 
knajpy, bowiem „dobremu* jego imieniu już 

i kodzić w tym względzie nie może. 
o tem dokładnie przekleństwa bied 

Ł „Wulfka* by-      
      

     

      

      

    

  

    

   

  

kobiet, których mężowie wszystko u 
„Wulfki“ zostawiają. 

A czy „Wiłlfka* daje wód a marynar- 
kę, buty spodnie i t. p. najlepiej mogą stwier 
dzić którzy na własnej skórze taki „han- 

dele odczuli. 
Co się zaś tyczy ostatniego punktu, to 

przemawia on tylko na niekorzy autora 
fortunnego listu. „Przy wszelkich zaj- 

pijani... wskazują na mnie, gdyż 
że jestem uprawniony do sprzedaży 
monopolowych*. 

robów  monopołowych 
tylko W. Smolgowski. 

wiedzą, 
wyrobów 

Do sprzed 
nie jest uprawniony 
Knajp i restauracyj na nieszczęście w Wil. 

   

  

nie nie brak i dziwnie, że wszyscy tylko rx 
jedną „niewinną ofiarę* wskazują. 

List więc niczego nie prostuje a tylko 
potwierdza to, co wczoraj a Wiulfce pisali. 
śmy. 

    

    

W. szu 14 od dołu 

    

     

   

  

notatki p. t« Wuifka zakradł sę 
błąd zecerski, bowiem zamiast II komisar- 
jatu. wydrukowano il komisarjatu. 

GA ia a P S 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele .wyd. LL. Cho- 
miński. Wilno, я 

Książka 6 Nieh, Rosmans. Wyd. L. 
š Chomiūski. Wilno. 

Wiija u Baństwa Mickiewiczów. Е 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- Z 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileń 

T) KU MMM 

Harcerze poiscy ha zlotach 
zagranicznych. 

W dniu wczorajszym wyjechała do 
Estonji delegacja 13-ej wileńskiej dru 
żyny harcerskiej w liczbie 25-ciu har- 
cerzy, którzy wezmą udział w wiel- 
kim zlocie harcerzy estońskich pod 
Parnu. Uroczyste otwarcie zlotu od- 
będzie się w niedzielę dnia 17 b. m. 
w obecności prezydenta Estonji. 

Innna grupa harcerzy polskich, 
mianowicie 35-ciu harcerzy z chorą- 
gwi lwowskiej. 'obozuje obecnie w 
Dumbrowa Sibiu w Rumunji, biorąc 
udział w międzynarodowym — zlocie 
harcerskim. 

Ponadto komisarz międzynarodo- 
wy Związku Harcerstwa Polskiego, 
haremistrz Wołkowicz, brał w ostat: 
nich dniach udział w zlocie harcerzy 
jugosłowiańskich pod Zagrzebiem, о- 
bok przedstawicieli harcerstwa angiel 
skiego, francuskiego, austrjackiego, 
czeskosłowackiego i węgierskiego, zaś 
haremistrz Rudnicki wyjechał imie- 
niem harcerzy polskich na zlot do 
Norwegi. 

Międzynarod. Ziot Skautów 
Wodnych na Pomorzu. 
PROTEKTORAT NAD ZLOTEM. 

Wysoki protektorat nad Międzynarodwym 
Zlotem Skautów Wiodnych, który odbędzie 
się w czasie 7—15 sierpnia b. r. na Pomorzu 
raczyli przyjąć pp. Prezydent Rzeczypospo- 
litej, prof. Ignacy Mościcki i Marszałek 4ó- 
zet Piłsudski. Ponadto jest w stadjum two- 
rzenia Tonorowy Komitet, w skład którego 
wejdą najwybitniejsze osobistości Państwa. 

NA TERENIE ZLOTU PRACA WRE. 

Na terenie Złotu wre dziś gorączkowa 
praca. Przystąpiono m. in. do budowy po- 
mostów, wi ygnalizacyjnych, przystani etc, 
Prace te wykonywa 8-my bataljon saperów, 
odbywający nad jeziorem Garczyńskiem swe 
ćwiczenia. Pracami kieruje bardzo życzliwie 
usposobiony dla żeglarstwa p. pułk. dypl. inż. 
Sachorowski, 

    

sa 
KOSZTA ZLOTU DLA JEGO 

UCZESTNIKÓW, : 

Komenda Międzynarodowego Złotu Skau- 
tów Wpdnych uchwaliła następujące opałty: 
każdy uczestnik Żlotu wpłaca 3 zł. łącznie 
z wycieczką do Chojnic 6 zł. łącznie z wy- 
cieczką do Gdyni 10 zł. Wyżywienie dzien- 
ne kosztować będzie uczestnika 1.20 zł. 

ŚWIETLICE ZLOTOWE. 

Do użytku uczestników Międzynarodowego 
Zlotu Skautów Włdnych urządzone będą w 

  

obozie trzy Świetlice: pomorska. śląska i 
reprezentacyjna. 

Humor. 
WIYMAGAJĄCY SYNEK. 

Pawełek: — Mamusiu, ja chcę auto. 
Mama: — e mamy na to pieniędzy. Pa 

wełku. 
Pawełek: — Mamusiu „kup mi zatem strój 

indjanina i prawdziwe strzały. 
Mama: Ależ dziecko, słyszysz prze- 

cież, że nie mamy pieniędzy. 
Pawełek: — Zawsze łak mówisz, ale ja 

chcę mieć te zabawki! 
Mama: — Pawełku, ostrzegam cię po raz 

ostatni — uspokój się! Inaczej oddamy cię | 
na wychowanie do pensjonatu. 

Pawełek (z oburzeniem): 

  

Aha. a ma 

  

to już będziesz miała pieniądze?! 
(Biilne). 

 



Rada Ligi Narodów. 
Porozumienie francusko-angielskie. 

GENEWA, 15.VII. (Pat), Rada Li- 
gi Narodów zebrała się w piątek po 
południu pod przewodnictwem p. Ma 
tosa.. Polskę reprezentował charge 
d'affaires delegacji połskiej p. Gwiaz- 
dowski. 

Na początku posiedzenia angielski 
minister Simon złożył deklarację w 
sprawie inicjatywy francusko-angiel- 
skiej. Minister Simon przypomniał, że 
chodzi o zapewnienie, uczynione 
przez Francję i Wielką Brytanję, przy 
jęcia metody szczerćj i otwartej dy- 
skusji wszelkich sparw, których po- 
chodzenie byłoby analogiczne do spra 
wy, załatwionej tak pemyślnie w Lo- 
„zannie i któreby dotyczyły regimeu e- 
uropejskiego. Minister Simon podkre- 
ŚKł raz jeszcze, że chodzi jedynie o 
zachęcenie do szczerej wymiany po- 
glądów na tematy trudnych proble- 
mów, któreby mogły wyłonić się w 
przyszłości w Europie. Deklaracja ta 
nie ma więc nic wspólnego z kwestja 
mi pozaeuropejskiemi. Simon wyraził 
dalej zadowolenie z przystąpienia rzą 

dów włoskiego i belgijskiego do ukła 
du francusko-angielskiego i podkreś- 
lil, že zaproszenie nie ogranicza się do 
państaw zapraszających na konferen 
cję lozańską, lecz że układ jest otwar 
ty do przystąpienia innych państw eu- 
ropejskich. # 

W konkluzji minister Simon oš- 
wiadczyl, że autorzy deklaracji, zapra 
szając do wstąpienia do porozumienia 
francusko-angielskiego, działają w peł 
nej lojalności w stosunku do przepi- 
sów wstępu do paktu i w nadziei, że 
deklaracja ta przyczyni się do wzmo- 
cnienia wpływów Ligi. Niema mowy 
o stworzeniu jakiejkolwiek organiza- 
cji — chodzi o ułatwienie prace komi- 
sji europejskiej Ligi. Mam nadzieję— 
zakończył Simon, że deklaracja ułat- 
wi zaufanie i uspokojenie Europy. 
Składam ten raport o dokonanych wy 
siłkach, aby Rada mogła w pełni zro- 
zumieć nasz cel, którym jest przygo- 
towanie dróg do stworzenia zgody 
między członkami rodziny europej- 
skiej. 

Światowa konferencja monetarna | gospodarcza. 
GENEWA, 15.VII. (Pat). W dal- 

szym ciągu posiedzenia Rada Ligi Na 
rodów zajmowała się rezolucją konfe 
rencji lozańskiej, zapraszającą Ligę 
do zwołania światowej konferencji 
monetarnej i gospodarczej i przyjęła 
w tej sprawie rezolucję, zaproponowa 
ną przez reprezentanty Wielkiej Bry- 
tanji Simona. 

Według tej rezolucji Rada zasto- 
suje się do życzenia wyrażonego przez 
konferencję lozańską, aby Liga Naro- 
dów zwołała konferencję monetarną 
i gospodarczą. Rada decyduje powie- 
rzyć tę sprawę komitetowi Rady, któ 
ry poweźmie decyzję o charakterze 
praktycznym, dotyczącą zwołania 
konferencji. Komitet ten składać się 
będzie z reprezentantów rządów — 
członków Rady, którzy wystosowali 
zaproszenia na konferencję łozańską, 

oraz członków Rady, którzy są spra- 
wozdawcami komisyj gospodarczej i 
finansowej, Komitet będzie mógł do- 
kooptować przedstawicieli innych 
państw. Dalej Rada -zatwierdziła de- 
cyzję konferencji lozańskiej powierze 
nie komisji ekspertów utworzonej zgo 
dnie z aneksem 5 konwencji lozań- 
skiej wstępn. przestudjowania spraw 
przedłożonych. konferencji. Rada wzy 
wa w szczególności te komisje do op 
racowania dla konferencji projektu 
porządku dziennego z uwagami. Przy 
jęcie rezolucji poprzedziła dłuższa dy 
skusja, w tłoku której reprezentant 
Polski pan Gwiazdowski wyraził zgo 
е rządu polskiego na plan prac przy 
gotowawczych do światowej konferen 
cji monetarnej i gospodarczej, zapro- 
ponowanej przez Wielką Brytanję. 

  

  

Pożyczka dla Austrii. 
GENEWA, 15.VII. (Pat). Ostatnią 

sprawą, figurującą na porządku dzien 
nym piątkowego posiedzenia Rady Li 
gi Narodów, było załatwienie proto- 
„kółu o pożyczce dla Austrji, opraco= 

wanego przez mieszany komitet finan 
sowy, który obradował w ciągu pra- 
wie dwóch miesięcy. Protokół został 
przyjęty przy powstrzymaniu się od 
głosu przedstawiciela Niemiec. 

Projekt ustawy amnestyjnej 
w parlamencie francuskim. 

PARYŻ, 15.VII. (Pat). Premjer 
Herriot i minister sprawiedliwości Re 
nault złożyli dziś do prezydjum Izby 
projekt ustawy, dotyczącej amnestji 
dla przestępstw, popełniaaych przed 
1 czerwca 1930 roku. Amnestja rozcią 
gać się będzie na wszystkie przestęp- 
stwa, przekroczenia dotyczące wieców 
wyborów, prasy, zatargów między pra 
codawcami a pracobiorcami, manife- 
stacyj publicznych, oraz na wszystkie 
inne z wyjątkiem kradzieży, oraz prze 
„kroczenia przepisów moralności, któ- 
re podlegają zwykłym karom policyj 
nym, 

  

ч Znamienne. 
LONDYN, 15.VII. (Pat). W ciągu 

ostatnich 2 dni, wobec nieustalonych 
informacyj o rezultatach konferencji 
lozańskiej, na giełdzie londyńskiej 
spadły ponownie pożyczki Europy 
Centralnej. Pożyczki te w zeszłym ty- 
godniu podniosły się pod wrażeniem 
że w Lozannie dokonano wielkiego 
dzieła. 

Obecnie zaś, gdy widoczne jest 
że rezultat konferencji lozańskiej jest 
nietylko problematyczny, ale bardzo 
"wąski i ograniczony, pożyczki Europy 
Centralnej znowu uległy zniżce, 

  

Przestroga. 
BERLIN, 15. 7. (Pat). — Zabierając głos 

w sprawie porozumienia angielsko-francus- 
kiego. „Koelnische Ztg*. wyraża przekonanie 

że umowa la stanowi rzekomo odstąpienie 
Anglji od jej tradycyjnej polityki równowagi 
sił. Jakkolwiek umowy tej nie należy uwa- 
żać za zwróconą wyłącznie przeciwko Niem 
com — pisze dalej dziennik — to jednak 
stanowić ona może zaporę nie do przebyci: 
o którą mogą się rozbić tylko Niemcy, je 
polityka zagraniczna Niemiec pod względein 
taktycznym nie będzie prowadzona z naj- 

iększą zręcznością, 

    

Zawieszenie wydawnictwa 
pisma hitlerowskiego. 

BERLIN, 15, 7, (Pat). — Prezydent policji 
nakazał zawieszenie wydawnietwa organu 
narodowo—socjalistycznego „Angriffć do 23 
b. m. za ataki na policję i kościół katolicki, 
upatrując pozatem w wystąpieniach dzier- 
nika zagrożenie żywotnych interesów pań- 
stwa. 

Przyczyna katastrofy. 
PRAGA, 15. 7. (Pat). — Właściwa przy- 

czyna katastrofy samołotu Bati nie została 
jeszeze dotychczas ustlona. Sekcja zwłok Ba- 
ti wykazała, że odniósł on ciężkie obrażenia 
wewnętrzne w okołicy serca oraz 16 ran na 
głowie i nogach, które spowodowały natych 
miastową Śmierć, Pilot Brouczek odniósł ra 
ny na głowie i doznał załamania klatki pier- 
sewej. Śmierć nastąpiła również natychmiast 

Zawody tenisowe 
w Mediolanie. 

"BERLIN, 15. 7. (Pat). — W Medjolanie 
rozpoczął się w piątek finałowy mecz teni 
sowy © puhar Davisa w grupie europejskiej. 
W] pierwszym spotkaniu Gramm (Niemcy) — 
odniósł pewne zwycięstwo nad Włochem Pal 

mieri 6:3, 6:4, 6:0. Drugie spotkanie pomię- 
dzy Niemcem Prenem a Włochem Stefani 
zostało przerwane w drugim secie z powodu 
deszezu. Włynik dotychczasowy brzmi 6:1, 
3:3 dla Niemiec. 

KU RJ E R 

Urlopy ministrów. 

Minister Wyznań Religijnych i O- 
świecenia Publicznego, p. Janusz Ję: 
drzejewicz w dniu 15-ym b. m. roz- 
począł urlop wypoczynkowy. 

Tegoż dnia rozpoczął urlop wypo- 
czynkowy minister poczt i telegra- 
fów, inż. Boerner. (Iskra). 

Wycieczka na fjordy Norwegji 
W sobotę, dnia 16 b. m. wyruszą 

z Gdyni na okręcie „Polonia“ wy” 
cieczka na fjordy Norwegji, zorgani- 
zowana przez Linję Gdynia—Amery- 
ka. Wycieczka potrwa dwa tygodnie. 
Trasa podróży ustalona została na- 
stępująco: Gdynia—Kopenhaga—Sta- 
vanger—Balholm—Trondheim—Svar- 
tisen—Narvik—Merok—Bergen —Ko- 
penhaga—Gdynia. 

W wycieczce bierze udział 670 о- 
sób, zajmując wszystkie miejsca prze- 
widziane dla wycieczki na okręcie 
„Polonia*. Na liście pasażerów wid- 
nieją m. in. nazwiska prezesa W. Sła- 
wka, ministrów inż. Boernera i Ję- 
drzejewicza, posłów L. Tomaszkiewi- 
cza, Lipińskiego i Wiślickiego, szefa 
biura prawnego prezesa Rady Mini- 
strów dr. Piętaka, mjr. W. Lipińskie- 
80, oraz szeregu innych znanych 0so- 

bistości, (Iskra). 

  

Polacy w Niermczech wobec 
wyborów do Reichstagu. 
Do odbywających się w dniu 31 

lipca wyborów do Reichstagu idą Po- 
lacy w Niemczech z własną listą pol- 
ską, pragnąc z racji wyborów podkre- 
ŚliE raz jeszcze potrzeby mniejszości 
polskiej w Niemczech przed polskimi 
wyborcami. W skład Centralnego Ko- 
mitetu Wyborczego wchodzą: ks. prob. 
dr. Domański, Kazimierz Donimirski, 
Arka Bożek, ks. prob. Osiński, Józef 
Klonowski, Andrzej Zydor. dr. Jan 
Kaczmarek, Stefan Szczepaniak i Jan 
Baczewski. 

W odezwie przedwyborczej opubli 
kowanej w prasie polskiej w Niem- 
czech. Komitet precyzuje postulaty 
Polaków w Niemczech, wyrażające się 
głównie: 1) w przyznaniu ludności 
połskiej na obszarach wschodnich Rze 
szy prawdziwych swobód narodowych 
2) w potrzebie posiadania własnego 
przedstawiciela w parłamencie, 3) w 
utrzymaniu przynajmniej na dotych- 
czasowym poziomie pracy szkolnej, 4) 
w utworzeniu w ramach kościelnej 
prowincji wrocławskiej diecezji opol- 
skiej z biskupem Polakiem na czele i 
polskiej akademji duchowej w Opolu. 

Odezwa podkreśla następnie fakt, 
żadna w partyj niemieckich nie bro 

ni potrzeb ludności polskiej i zwraca 
się z apelem do wszystkich Polaków 
by oddając głos na listę polską speł- 
nili należycie ciążący na nich obowią- 
zek narodowy. (Zap). 

   

Przed żydowską konferencją 
światową w Genewie. 

„Hajnt* z dnia 14 lipca stwierdza w ko- 
respondencji z Paryża, że główną atrakcją 
żydowskiego sezonu politycznego będzie kon 
ferencja wstępna do żydowskiego kongresu 
światowego, zwołana na 14 sierpnia do Ge- 
newy. Stopniowo zrodziło się dla konferen- 
cji zainteresowanie w całym świecie żydow- 
skim. Codziennie napływają wiadomości od 
organizacyj żydowskich z różnych krajów 
z zapowiedzią wysłania delegatów па КопЁг- 
rencję. Przewiduje się udział w konferen- 

cji około 200 delegatów, a może nawet wię- 
cej. Gospodarzami na konferencji genew- 
skiej będą przywódcy kongresu amerykań- 
sko-żydowskiego z rab. dr. Stefanem Wisem 
na czele. = 

Głównemi przedmiotami obrad będą oczy 
wiście: nowa fala prześladowań Żydów, wzbie 
rająca na całym Świecie i powszechna wiel- 
ka nędza ludności żydowskiej. Miejsce co 
najmniej równouprawnione zająć musi spra- 
wa palestyńska. Niejasny jest skład konfe 
rencji, bowiem dopiero na miejscu utworzą 

się zapewne poszczególne ugrupowania de- 
legatów. Niejasność ta ciąży zgóry nad pra- 
cami konferencji. zwłaszcza jeśli chodzić bę 
dzie o powołanie ciała wykonawczego dła 
kontynuowania pracy i konkretnego przy- 
gotowania żydowskiego kongresu Światowe- 
go. 

   

W_I LE N.S_Kk_i 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
SPRAWA KŁAJPEDY Wi TRYBUNALE 

HASKIM. 

Wie czwartek zakończona została rozpra- 
wa w sprawie Kłajpedy przed Trybunałem 
Haskim. Przemawiali: przedstawiciele Włoch 
i Anglji. poczem replikował im agent Litwy 
Sidzikauskas, ponownie podtrzymując tezę 
o legalności dzi W toku 
swego przemó a p. Sidzika mó- 
wiąc o lojalności i toleraneji Litwy 

dem swoich obywateli, wskazał na przykłaay 
historyczne, mianowicie na tolerancję L. 
w okresie, kiedy jej terytorjum zawier4 
ziemie pomiędzy Morzem  Bałtyckiem a 
Czarnem, 

Przyp. red. Tu ekskursja p. Sidzikauska- 
sa w dziedzinę historji jest bardzo niefor. 
tunna, jako argument w Hadze. Cóż bo- 
wiem ma wspólnego dzisiejsze nacjonalisty - 
czne państwo litewskie z Litwą History 1 
w której pojęcie „Litwin* było zupełnie od- 
mienne? 

GERMANIZACJA LITWINÓW. 

Prasa litew: opublikowała 
mniejszości litewskiej w Prusach Wschod- 
nich, który został wręczony im ucze- 
stnikom 8-go kongresu mniejszości narodo- 
wych w Wiedniu. Memorjał dotyczy prześla- 
dowania Litwinów przez rząd pruski. Ośrod- 
kiem oświatowym mniejszości litewskiej jest 
Tylža. Największy ucisk ludnoś tewskiej 
rozpoczął się po wojnie. Litwin: wynara- 
dawiani nietylko w szkole, lecz także przez 
duchowieństwo i urzędy, które prowadzą in- 
tensywną pracę germanizacyjną, aby zatrzeć 

   

      

   
    

   
    

   

  

memorjał 

  

       

      

  

  

wszelk dy lilewskości tej prowincji. Rząd 
niemiecki zmienia nawet w tym celu na- 
zwiska i nazwy miejscowości. Wskutek tej 

  

akcji z 300.000 Litwinów, zamieszkałych w 
Prusach Wschodnich i mówiących tylko po 
litewsku, liczba ta zmalała obecnie do 100.009. 
(ATE). 

RZĄD LITEWSKI ODMÓWIŁ SKAUTOM 
LITEWSKIM WYJAZDU NA MIĘDZYNA- 
RODOWĄ KONFERENCJĄ W POLSCE. 

Jak się dowiadujemy Rząd litewski od. 
mówił przedstawicielkom Skautowej 
nizacji litewskiej pozwolenia na wyjaz 
lem wzięcia udziału w Światowej Konferen- 
cj Skautek która się odbędzie w sierpniu na 

u Ciesz. Harcerki polskie przyję 

z prawdziwym żalem, tem 
atowa Konferencja Skautek, pra- 

ca w duchu wybitnie pacyfistycznym, d 
skautom litewskim gwarancję : 

wego i przyjaznego przyjęcia ze strony spo- 
łeczeństwa polskiego. Rząd polski nie 

kautom litewskim żadnych trudności w 
ku z ich zamierzonym przyjazdem. 

    

     

   

  

     

   
   

  

       

  

Wznowienie akcji antyreli- 
SE gijnej w Sowietech. 

Siedemnasty kongres partji komu- 
nistycznej ustalił dyrektywy organi- 
zacji i wykonania drugiej „piatiletki*. 
Między innemi plan przewiduje ostrą 
walkę przeciwko religji, która zda- 
niem przywódców komunistycznych 
nie została jeszcze pokonana i w dal- 
szym ciągu wywiera wpływ na licz- 
nych proletarjuszy. W tej walce wiel- 
ką rolę ma spełnić prasa, której za- 
leca się wszelkiemi środkami popie- 
rać „bezbożnictwo* i dążyć do stwo- 
rzenia pięciomiljonowej „armji bez- 
božnikėw““. 

Sowiecki lot propagandowy. 
MOSKWA, 15. 7. (Pat). — W dniu dzisiej 

szym čo lotu propagandowego po Niemczech 
startuje 40-osobowy sowiecki samolot posa- 
żerski, który poza pasażerami zabiera 2 ty- 
siące kg. futer na Targi Lipskie. Prowadzi 
samolot znany rekordzista sowiecki Michie- 
jew. 

Komunikacja autobusowa 
w Polsce. 

Według ostatnich danych Głównego Urzę 
du Statystycznego liczba międzymiastowych 
pasażerskich linij autobusowych wynosi — 
1,410, w tem 139 linij dalekobieżnych. 

Międzymiastowe linje autobusowe obsłu- 
guje 1,810 przedsiębiorstw, które rozporzą- 
dzają 2,662 autobusami. Długość dróg, po 
których kursują autobusy wynosi 24,990 km. 

Średnia liczba miejsc siedzących w auto- 
busie wynosi 16,2, średnia opłata za prze- 
jazd pasażera na dystansie jednego kilomet- 
ra wynosi 9,9 gr. 

Na województwa centralne przypada 980 
przedsiębiorstw autobusowych, na południo- 
we 376, na zachodnie 253. na wschodnie 201, 

Bibijoteki w szkołach 
średnich i powszechnych. 
Według ostatnich zestawień, na ogólną licz 

bę 734 szkół średnich na terenie całej Polski 
w ubiegłym roku szkolnym 734 posiadały 
bibljoteki, obejmujące 2.603.600 tomów. 

Z ogólnej liczby 26.401 szkół powszech- 
nych, bibljoteki posiadało 23.538 szkały. Li. 
czba tomów w tych bibljotekach wynosiła 
4.429.000. 

    

  

Nareszcie! Kryzys będzie 
przezwyciężony! 

CHARLIE CHALPIN WYSTĄPIŁ Z PLANEM 
UZDROWIENIA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 

W. Lozannie setki ekonomistów radziły 
nad sposobem skręcenia karku kryzysowi. 
Na całym świecie, we wszystkich stolicach, 
uniwersytetach, gabinetach uczonych, rodza 
się i umierają niercią naturalną ty й 
projektów uśmiercenia kryzysu. Ten radzi 
tamten — owo, ten zaleca inflację, tamten 

temu wydaje się zbawienną au- 
tamten wierzy święcie w liberalizm 

. lm więcej doktorów radzi nad łożem 

  

     

   

    

   

    

  

   

  

chorego, tem gorzej ma się chory, tem zdro 
wiej ma się choroba. 

Światem uczonych i rządzących owładnę- 

  

ła mnja leczenia i uzdrawiania. Gdyby Jego 
Królewska Mość Kr miał słabsze zdro- 
wie, niż je ma — byłby już dawno odwalił 
kitę po tych wszystkich lekach, — jakie mu 
apliko о, jakiemi go dotąd częstuj: 
zestja *lazne ma zdrowie! Uparł s 

wbrew wszystkim i wszystkiemu. 
Znakomity humorysta, Charlie Chaplin, 

zdecydował w chwili dobrego humoru i po- 
mysłu, ośmieszyć i wykpić manję odgrywa- 
nia moljerowskich eskulapów. I wykonał to 
na swój sposób — podnosząc do adratu 
groteskową bezcełowość kuracji ekonomicz- 
nej. 

Najzabawniejsze przecież w tej zabawnej 
historji jest to, Amerykanie nie zorjento- 
wali się na e w treści groteskowego ske- 

    

  

      

  

  

     

   
          

  

     

     

  

      

  

czu Charlie'go i — jak donoszą depesze z 
Hollywood — traktują pomysł chaplinowski 
na serjo. 

Na czem polega  terapja wynaleziona 
przez Chaplina? 

Genjalny komik zaleca wypuszczenie no- 
wej waluty na sumę 35 miljardów dolarów 
(cyfry nie przer: Charlie'go), poręczonej 
przez Aljantów. lie ręczy słowem ho- 
noru (uśmiech się lekko), ta suma, w 
którą wzboga ę obieg pieniężny świata, 
uleczy chory organizm gospodarki światowej, 
sprowadzi boom w  businessie i przepędzi 
kryzys do krajów, gdzie pieprz rośnie. 

Charlie, jak zapewnia z całą powagą re- 
porterów i swoich znajomych, wpadł sam, 
absolutnie sam. na pomysł usanowania kry- 
zysu. Ч 

Można mu wierzyć na słowo, Po tylu im- 
prowizacjach i improwizowanych cudo-ku- 
racjach słusznem jest, że przychodzi naresz- 
cie do głosu człowiek, który nie traktuje ma- 
kabrycznych igrzysk ekspertów na serjo i 
zabiera się do smutnej imprezy z całym za- 
pasem wesołej ironji i groteski, na jaką go 
stać, 

Moljerowskim eskulapom—ekspertom, tru 
dzącym się od tylu lat nad uzdrowieniem 
świata, należała się już dawno taka lekcja 
od kogoś, kto śmieje się gorzkim iechen 
ironji i litości nad kalectwem czynów i zamie 
rzeń lu h. s Tres. 
ESET ZOO OE TO TOT ZYSRADEY 

NOWOŚCI WYBAWNICZE 
Simański P. Tłum. Płoski S. „Podręcznik 

historji wojskowości powszechnej*. Rzym i 
Bizancjum*. Cena zł.5 

Dziewanowski Wł „Pedręcznik historji 
wejskowości powszechnej* Średniowiecze. 
zł.3. Warszawa, Wejskowy instytut Nauk. 
Wiydawn. 1932 r. 

Literatura nasza nie posiadała dotychczas 
podręcznika, któryby obejmował całokształt 
historji wojskowości powszechnej. Dla uzu- 
pełnienia tego braku W. I. N. W. zainicjował 
i zapoczątkował w r. 1925 cykl wydawnictw 
z tego zakresu. Pierwszą była praca ppłk. 
dypl. S. Kary p. t. „Podręcznik historji woj 
skowości powszechnej. Grecja i Macedon 
Ukazujące się zkolei dwie uastępne prace 
noewią dalszy ciąg tego cyklu i zawieraj 
1 dzieje wojskowości państw starożytnego 
Kzymu i Bizancjum, II. Średniowiecza. 

Autor „Rzymu i Bizancjum* omawia od 
samego początku istnienia Rzymu aż do jego 
upadku organizację wojska, uzhrojenie, sztu- 

wojenną, sztukę obłężniczą i t. d. pod- 
ślając warunki jej rozwoju oraz wymie- 

niając szereg wybitnych osobistości, jako 
twórców nowych form taktyki i strategji. 

W' związku z omawianiem wojen z róż- 
nemi narodami, jak Kartaginą, Gallami, Ger- 
manami i innemi przedstawiono pobieżnie 
również ówczesny stan wjskowości i sztuki 
wejennej tych narodów. 

Wojskowość Rzymu jest przedstawiona 
na tle polityczno-społecznem. 

Autor „Šredniowiecza“ w podobny sposób 
"omawia urządzenia wojskowe i ich rozwój. 
organizację, uzbrojenie i zagadnienia takt; 
ne W porównaniu z dziejami Rzymu otwiera 
się tu znacznie większy zakres zagadnień ze 

względu na indywidualne cechy wojskowości 
on:awianych tu narodów. Poruszone są nastę- 
pujące tematy: ludy germańskie, wojska feu- 
dalne, ludy słowiańskie — Polska, 
wschodnie — Arabowie, Mongołowie, Turcy, 
odrodzenie piechoty, początki wojsk stałych 
i Ep. 

Dwie te prace, oparte na bogatej litera- 
turze przedmiotu, ujęte są przejrzyście i przy- 
stępnie i zawierają szereg ilustracyj w tekście. 

Ze względu na szeroko praktykowaną dzie- 
dzinę polityczno-społeczną, znajdującą się w 
ścisłym związku ze stanem ówczesnej wojsko 
wcści, prace te zainteresują nietylko świat 
wojskowy i szkoły, lecz również szeroki ogół 
miłośników historji. 

  

    
   

                

  

   

  

   

    

    

    

    

   

   

   

    

ludy . 

Bie. 160 (2402 

W podziemnej fortecy 
Banku Francuskiego. 

Nieliczni tylko śmiertelnicy mogą się po- 
chwa obejrzeniem skarbów, nagromadzo- 
nych w pancernych piwnicach Banque de 
France. 

Do tych nielicznych należy p. Fenello 
Trefusis, która uzyskała wstęp do pilnie 
strzeżonej Golkondy i oglądała'na własne 
oczy góry złota, tworzące skarb Francji 1 
depozyty z całego świata. 

  

  

  

  

nia swe p, Trefusis opisuje tak: 
„Głęboko pod brukiem paryskim, pod 

powierzchnią sztucznego jeziora podziesine- 
go, w apancerzonej stalą grocie, która kpi so 
      

   

   
   

    

     

    

  

w postaci sztabek złota. Trzy lata 
dzając dynam'- 
lowe na prze 

Vad skarbcem znaj 
duje ё о ie metrów skały i wody. 

Sklepienie skarbca opiera się na 750 fila- 
rach betonowych, ściany jego mierzą 8 me- 
trów grubości. 

znajduje się w samem serca 
daleko od Palais Royal. Zwiedza- 

Jący zjeżdża windą o 3 piętra w głąb, po- 
czem dosłaje się poprzez liczne korytarze 

   

  

   
    

i pancerne drzwi do głównego skarbca. Sa- 
la główna przypomina swym wyglądem staro 
świecką 4 bibljoteczną, zastawioną wkrąg 
szafami. szafach leżą na półkach szła- 

  

    by złota. Sztaby te czy cegły v od 12 
do 14 funtów. Te, które nam pokazywano 
pochodziły z Randu z południowej Afryki ż 
miały barwę czerwonawą, 

Sztaby te nadeszył dopiero niedawno 
— poinformował nas dyrektor —  przy- 
chodziło ich po 2000 sztuk dziennie. W tej 
sali znajduje się 60.000 sztuk. Niema już ani 
kawałka wolnego miejsca. A złoto w 
napływa i napływa, 

  

  

    
Trudno się oprzeć wrażeniu potęgi, jakie: 

era na człowieku ta masa złota, ie mil- 
„ wyzierające z każdego kąta”, 

   wy 

jardy   

Or. 

Wszysiko rob'č w porę. 
Tak juž jest w sprawach gospodarskich, 

że nie można niczego zaniedbać, niczego na 
później odło: tylko trzeba zrobić we wła- 
ściwym czasie, jeśli się chce uniknąć przyk- 
rych konsekwencyj. Tak jest w rolnietw'e, 
warzywnictwie, nic nie „nadrobi“ dni zmar- 
nowanych. Ale tak samo jest w gospodarst- 
wie domowem, niekoniecznie na wsi, ale i w 
mieście, tam, .gdzie się prowadzi t. zw. — 
„dom“. 

Zaczynają się np. upały. Po pokojach za-. 
czynają latać mole. Rzecz wiadoma, że trze 
panie, o anie i zabezpieczanie garderoby 
zimowej i futer na lato nie należy do zajęć 
zajmujących. Odkłada się je więc chętnie z 
dnia na dzień, łudząc się, że „przecie jeszcze 
może być chłodno, bo w naszym klimacie 
nigdy nic nie wiadomo*. I to prawda, ale 
wreszcie przychodzi lipiec, kiedy już według: 
wszelkiego prawdopodobieństwa chłodu nie 
będzie. Jeśli i wówczas zaniedbaliśmy porząd 
ków letnich, to już później będziemy przystę: 
pować do nich z wielkim strachem. Bo prze- 
cie coś napewno musiały zdążyć zjeść te 
wstrętne owady. Dobrze, a jeżeli tylko jant- 
zenowski kostjum kąpielowy (czysta wełna), 
którym w zeszłym roku na plaży doprowa- 
dzałyśmy do żółtaczki nasze przyjaciółki 
Ale co będzie jeśli ofiarą padł frak mężow- 
ski? 

Z tego morał, że trzeba przewyciężać le- 
nistwo i robić wszystko wtedy, kiedy jest 

iwy sezon. A teraz jest sezon w 
wie domowem bardzo ważny, któ 

ъ nazwać kampanją: sezon żeni. 
Kampanja ta obliczona jest na dale 
— na cały rok. Całą jesień, całą zimę, kiedy 
niema owoców, albo są bardzo drogie bę- 
dziemy dbały o zdrowe i racjonalne odży- 
wianie rodziny z pomocą przetworów owo- 
cowych. które można zrobić tylko teraz. lak 
opuścimy punkt kulminacyjny największej 
taniości owocu, to będziemy potem przepła 
cać. Trzeba więc wybrać dzień, kiedy owoce 
są suche, nie zbierane po deszczu, tanie f 
świeże. I odmówić sobie nawet jakiego ka- 
pelusza, myśląc o tem, jakiem ułatwieniem 
i pożytkiem będą dla nas te konfitury w 
zimie. Ile razy wybawiały nas z kłopotu wo 
bec niespodziewanych gości, kiedy nie było 
kogo posłać do sklepu, albo nie było za co- 
kupić ciasteczek! Jak lubią dzieci smarować 
bułkę dzemem i o ile to jest zdrowsze i tań—- 
sze np. od sera. I jaką oszczędn 
dla budżetu domowego, kiedy po 
wym wydatku w okresie kampanji, o wiele- 
mniej wydaje się w zimie. 

Czas jest właśnie teraz. Trzeba o tem po- 
myśleć, bo potem będzie zapóźno. 

    

   

      

   

  

  

  

    

         

     

   
   

   

EH. P. 

Rzadkość bibijograficzna. 
Fascimile pierwszego wydania dzieł Cho- 

pina ukazało się w Oxfordzie, nakładem ż 
drukiem drukarni uniwersyteckiej, Pierwsze* 
wydanie z własnoręcznemi poprawkami Cho 
pin'a, również wydrukowane w Oxfordzie. 
stanowi dzisiaj rzadkość bibljograficzną, no. 
we zaś wydanie obecne, będące wierną kop- 
ją oryginału, zostało wypuszczone w związyu 
z uroczystościami jubileuszowemi. Prace po- 
przedza przedmowa znanego chopenisty frame 
cuskiego, prof. Gauche'a, 
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ннна З : 
Obwieszczenie. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 
Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. M. Pohu- 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

arcydzieło doby ob. 
Z życia rosyjskiego. 
Czajkowskiego 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. /2, tel. 15-28 

Gziśl 
Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wiałka 47, tel. 15-41. | 

nalnego 

Dźwięk. teatr świetlny | CENY. 0d 30 gr. 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28   

    PRZYJMUJE 

na najbardziej dogodnych warunkach 

  

Akuszerka 

in. ros. kompoz. 

Dziś! Potężny dramat 

miłości i poświęcenia 

W rolach główn.: Doions 
Costello i Betty Biythe. 

Wielki 
film sensac. - kryminalny 

Nadzwyczajny podwójny progra 
1) Najpogodn, i najweselszy film wszystkich czasów 

przemawia z ekranu w języku polskim. 

EKT TIA AT) EJ | 

OGŁOSZENIA 
„Kurjera Wileńskiego" 

Administracja, Jagiellońska 3 

JEEFEFEEEECEEEFEE | sv 

RARE CZADCY ZIE OTO A T I IN L II I O S O IT NIK TNT IT II III VONIOS | 

Dziś! Najbardziej atrakcyjny program! Najwspan. wew Stefana źwejs SPÓ! O sierżanta Griszę 
Ilustracja muz. złożona z utworów 

Nad program: Piksntna, tryskająca humorem komedja 
z życia lekkomyślnych dziewcząt PRECZ Z POŃCZOSZKĄ. Seanse o godz. 4, 6, B i 1015 

Betty Compson— Chester Morris. 

O? 
CENY | 

od 

|. 30:40: | 
к нн 

NA FALI ŻYCIA (Prawo miłości) 

W pogoni za miljcenam 

Władzia ZWIRLICZ 

  

Ogłoszenie. 
Państwowy Bank Rolny, Oddział w Wilnie, ni- 

niejszem ogłasza: przetarg nieograniczony na sprzedaż 
samochodu osobowego marki „Buick* torpedo, model 

roku 1928, znajdującego się w garażu Oddziału (Wil- 
no, W. Pohulsnka 24). 

Saicchod 30% oolądii WAG RAGŁZCARIE NE 
godzinach urzędowych po uprzedniem zgłoszeniu się 
u jntendenta Oddziału. 

Termin składania ofert w kopertach zalakowa- 
nych upływa dnia 28 lipca 1932 r. o godz. 12 w poł. 

Do każdej oferty winien być dołączony kwit na 
złożone do Kasy Banku wadjum w gotówce w wyso- 
kości 10% oferowanej sumy. 

Państwowy Bank Rolny 
Oddział w wilnie 

l 
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Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński* S-ka z ogr. odp. У J 

  

CENY: Balkon 30 gr. Parter 60 gr. 

Z udziałem genialnego 
Albertini ; urcczej Elzy Temary 

Nad program: Doskonały dodatek śpiewno-muz. ilustr. prześl. nastrojow. widok p t Remans szaniymentałny 
Początek o godz. 4, 6, 8 i !0*15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

NA SCERIE: Występ fenome- 
jasnowidza - telepaty 

na wszystkie 
seanse 

Lucjeno 

CENY od 25 gr., parter dz. 60 gr. | 
W programie: Odgadywanie myśli, 
trafne odpowiedzi na pytania it. p. 

Na zachodzie nie było tak źle 
Arcykom. perypetje 2-ch dzieln. wojak. podczas W. Wojny. Rozkoszna piosenka tego filmu „Iwenne“ będzie na 
ustach całego Wilna. 2) Król Konferansjerów, słynny F. JAROSSY w olśniewająco-przepysznej reWwjł angielskiej 

Moc baletów! Špiew-solo i chór! Muzykal Początek o godz. 4-ej 

0. SPOKOJNY 
Św. Mikołaja 13 

Niklujemy mosiądz i że- 
lazo, srebrzymy wszystko. 
Reperujemy maszynki 

„Primus* i stawiamy pra- 
wdziwe palniki „Primus* 

Ceny bardzo niskie. 

  

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

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

Janka 13, na zasadzie art. 1030 U.P. C. obwieszcza, iż 
19-go lipca 1932 r. od godz. 10-ej rano w Wilnie przy 
ul. Mickiewicza 41, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej, majątku ruchomego, należącego do Zel- 
mana Rywoszy, składającego się z umeblowania mie- 
szkaniowego, oszącowanego na sumę 415 zł., na za- 
spokojenie pretensji Gitli Klebanowej w sumie 200 
dolarów z %% i kosztami. ; : 

Komornik Sądowy W. Leśniewski. 547/V1 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. M. Pohu- 
lanka 13, na zasadzie art. 1030 U. P. С. obwieszcza, 
iż wodniu 19 lipca 1932r. o godz. |O-ej rano w Wil- 
nie przy ulicy Wileńskiej 36, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomego, należącego 
do |-ej Wileńskiej Spółki Win i Przetworów Owoco- 
wych, składającego się z urządzenia sklepowego oraz 
towarów spożywczych, oszacowanych na sumę 762 zł 
na zaspokojenie pretensji Banku Cukrownictwa Sp. 
Akc. w Poznaniu w sumie 1453 zł. z %% i kosztami. 

550/V1 Komornik Sądowy W.*Leśniewski. 
  

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

ty do Administracji. 

Mieszkania 
3—4—5 - pokojowe 

z wygodami do wynsjęcia 

Szopena 3, m. 25 

  

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

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

pod „Młoda panna* 

zniżkę kole- 
Zgub. jową wydaną 
przez U. 5. B. na im. M 
Lifszycówny, uniew. się. 

  

Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Š-to Jafska 1, tel. 3-40. 

  
` 

  

Do wynajecia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

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

nach urzędowych. 
  

° z 
Nieruchomość 

w śródmieściu od 2-ch ulic 
tuż przy Mickiewicza 

do sprzedania 
Reflektanci zechcą skła- 
dać oferty z adresami pod 

„Bez pośrednictwa" 
w redakcji „Kurjera W." 

(Jagiellońska 3) 
  

Poważne 
wydawnictwo 

poszukuje kierowników 
filij we wszystkich mias- 
tach Polski. Zgłosz. do 
„Przegłądu Światowego * 
Dąbrowa Górn., ul. 3-go 
Maja Nr. 9, sub. „Wydaw- 

nictwo* 

Dyplomów. absolwent 
Państw. Konserwatorjum 
Warszawskiego przyjmie 
posadę nauczyciela muz. 
i śpiewu solowego i chó- 
ralnego (fortepian, skrzyp- 
ce i inne instrum.), może 
udzielać lekcyj przedmio- 
tów w zakresie klas niż- 
szych. Oferty do Admin, 

„Kurjera Wil." 

    

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 3 tel. 567. 

ad godz. 8—1 i 4—. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
Z. WP 

Akuszerka 

Marja LakeTtwa 
przyjmuje od 9 do 7 wieca 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852 

    

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowskę 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

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

    ul. Mickiewicza 22.   

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
rog Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz-- 
my, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Požyczki: 
1000, 2000, 3000 i 5006“ 
dolarėw am. udzielę pod 
dobrą gwarancję. Zgłosz. 
tylko poważne do „Prze- 
glądu Światowego”, Dąb-- 
rowa Górn.. 3-go Maja 9. 
sub. „Amerykanin“. Ne. 
odpowiedź załącz. zna: 

  

  

    

Salon Damsko - Męski 

Pol i Klemens. 
ul. Wileńska 14. 

Poleca prace w dziedzinie- 
fryzjerskiej, jak farbowa-- 
nie włosów, perukarstwo- 
i elektryczną ondulację.. 
Dla urzędniczek 40% zn. 

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX'* 

Kalwaryjska II, 
poleca pierwszorzędną ro-- 
botę po cenach zniżonyci. 

Proszę się przekonać. 

  

    

      

Zakład Fryzjerski: 
M. Rajchel, Subocz 45. 

Salon męski i damski. 
Wykonanie solidne. 
Ceny konkurenc. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


