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Zwycięstwo... 
von Papena. 

Zmierzch gwiazdy Hitlera. 

Wybory do parlamentu Rzeszy 

Niemieckiej zakończyły się znacznym 

sukcesem partji narodowych socjali- 

stów oraz... faktycznem zwycięstwem 

kanclerza von Papena. 

Partja Adolfa Hitlera wchodzi do 

nowego parlamentu (według obliczeń 

Prowizorycznych) w sile 230 manda- 

tów, w porównaniu do poprzednich 

Wyborów zyskała tedy 120 mandatów 

Jest to sukces numeryczny, ale zwy- 

cięstwo — „pyrrhusowe*. Sukces ten 

nie daje Hitlerowi większości absolut 
nej w parlamencie, czego się narodowi 

SOcjąliści spodziewali, ani nawet nie 

daje mu większości łącznie z narodo 

Wo-niemieckimi (36 mandatów). 

Jeśli tedy Hitler liczył na to i głoś- 

RO ząpowiadał, że zwycięstwo jego w 

Wyborach do parlamentu Rzeszy bę- 

dzie tąk druzgocące, że w poniedzia- 

łek, dnia 1 sierpnia „nie będzie już 

Зарепа“ — 10 spotkał go bolesny za- 

wód, który mógłby naprawić tylko... 

zamąchem stanu. 

Na ten krok ryzykowny ważyłby 
się Hitler, niewątpliwie, gdyby był mę 
żem stanu dużej miary, świadomym 

Swego celu i mającym poczucie głębo- 

kiej moralnej odpowiedzialności za 
losy państwa. 

‚ Ale dziś już dla nikogo chyba nie 

Jest tajemnicą, że „piękny Adolf* jest 
tylko agitatorem; fascynującym tłumy 
który całkowicie wyżył się i zużył w 
agitacji, 

Wszystkie prognozy przedwybor- 

CZE zgodnie podkreślały, że istotnie 
chodzi nie o to, jaką liczbę mandatów 

zyską Hitler, ale o to, czy osiągnie on 
ilość głosów ponad 44 proc. ogółu gło 
Sujących, jak to było przy wyborach 
Prezydenta Rzeszy. Tymczasem oka- 

zuje się, że Hitler obecnie zdobył tyl- 
ko 37,02 proc. ogółu głosujących, w 
JESO zwycięstwie widoczny już jest te 

dy zarodek przyszłej klęski. 

Najliczniejsza frakcja w parlamen 

cie Rzeszy ma, oczywiście, niemałą 

rolę do odegrania. Ale Hitler, który 
będzie musiał rozmienić się na drob- 

ne kompromisy i szacherki parlamen- 

tarne —- to nie jest ten Hitler wódz, 

Biemal prorok, niemal mistyczny 

»zbawea”, który pociągał miljonowe 

ITzesze niemieckie. 
Sytuacja, jaką wytworzyły wybory 

do Parlamentu Rzeszy, daje całkowitą 

możność von Papenowi do pozostania 
u władzy. Może on, nie dopuszczając 
faktycznie hitlerowców do władzy, 
lawirować na terenie parlamentarnym 

£aPomocą ich głosów, może również w 
Tazie nieoczekiwanego oporu ze stro- 
ny hitlerowców, rozwiązać parlament, 

by wykazać dalszy ubytek głosów 
Partyj narodowo-socjalistycznych. W 
międzyczasie, junkrowie pruscy nie- 
wątpliwie wzmocnią swą pozycję 
Przez odpowiednie zmiany w admini- 

stracji państwowej. 

Słowem, wynik wyborów do par- 
lamentu Rzeszy zdaje się wskazywać, 

że drzwi władzy zatrzasnęły się przed 
samym nosem „pięknego Adolfa", 

Władza pozostaje nadal w doświad 

czonych, tak dobrze znanych światu 
i Europie rękach junkrów pruskich. 

Sterowali oni losami Rzeszy od 

czasów Bismarcka, dziś, po zlikwido- 
waniu kilkunastoletniego „epizodu 

wejmarskiego* wrócili do swej roli i 

władzy z pewnością nie ustąpią niko- 

mu z poza „towarzystwa*. Hitlerem 

mogą panowie pruscy posługiwać się 

jako narzędziem, ale władzą dzielić 
się z nim napewno nie zechcą. 

Dzień 31-go lipca był tedy wniem 

faktycznego zwycięstwa... von Papena 
! Partjį junkrów pruskich, która pod 

własną firmą wcale w wyborach udzia 
łu nie brała, 

ar. 

Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. + Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

2 pobytu Pana Prezydenta Rzplitei 
' w Gdyni. 

GDYNIA, 2. 8. (Pat). We wtorek o 
10,30 Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
ze swem otoczeniem oraz przedstawi 
cielami władz państwowych udał się 
kutrem wyścigowym straży granicznej 
„Batory“ do nabrzeża Stanów Zjedno- 

czonych gdzie Pana Prezydenta ocze 
kiwali przedstawiciele urzędu morskie 
go. Pan Prezydent zwiedził imponu- 
jących wymiarów magazyn bawełnia 
ny. Następnie przesiadł się na O. R. P. 
„Mewa, w którym zwiedził basen 
Marszałka Piłsudskiego i wylądował 
na nabrzeżu Indyjskiem. Przechodzą 
cego Pana Prezydenta spontanicznie 

RES M V O M A i 

Dyrekcja Seminarjum Nauczycielskiego 
w Trokach 

podaje do wiadomości, że są wolne miejsca na kursie II i Ill-m. 

Egzamina wstępne odbędą się | go września.      

   

witali robotnicy portowi i marynarze. 
Przy zwiedzaniu olejarni Pan Prezy- 
dent szczegółowo interesował się urzą 
dzeniem fabryki, produkcją oraz ryn- 
kami zbytu. poczem zwiedził magazyn 
Nr. 3 z bawełną oraz statek Lwów. Po 

siedzeniu portu Pan Prezydent po- 
wrócił na Oksywję. Wczoraj o godz. 
16 Pan Prezydent był obecny na sta- 
djonie i na przedstawieniu dzieci z ca 
łej Polski. Następnie Pan Prezydent 
udał się na zawody konne brygady ka 
walerji Toryń. Po konkursie im. Pa- 
na Prezydenta Pan Prezydent odje- 
chał na Oksywję. 
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Echa incydentu z flagą. 
Protest Rządu Polskiego. Nieprzyjęcie zażalenia Poiski? 

WARSZAWA, 2. 8. (Pat), W związ 
ku z ineydentem, wywołanym zdję- 
ciem flagi o barwach narodowych 
przez radcę poselstwa niemieckiego w 
Warszawie van Rintele"a, poseł pol- 

ski w Berlinie złożył dziś protest rza- 
du polskiego na ręce ministra spraw 
zagranicznych Rzeszy ven Neuratha. 

BERLIN, 2. 8. (Pat). Prasa nie- 

miecką kontynuuje obrenę radcy po- 
selstwa w Warszawie von Rintelena. 
Dzienniki twierdzą, że wersja podana 
przez dzienniki polskie i przez P. A. 1 
nie odpowiada prawdzie. Warszawscy 
korespondenci pism niemieckich obu 
rzają się na rzekomo agresywny i o- 
belżywy ton prasy polskiej. 

BERLIN, 2, 8. (Pat). Biuro Wolffa 
ogłosiło wieczorem następujący komu 

    

  

nikat: „Odpareie zażaleń posła pol- 
skiego w Berlinie w sprawie incyden- 
tu z flagą". — Poseł polski odwiedził 
dziś po południu min. spraw zagrani- 
cznych Rzeszy, aby przy ekazji wrę- 
czania przedstawienia stanu rzeczy 
w Sprawie ineydentu z flagą w dniu 
31 lipea r. b., złożyć zastrzeżenia z pa 
wodu zachowania się niemieckiego 
charge d'affaires w Warszawie. Mini- 
ster spraw zagranicznych Rzeszy 0- 
świadczył posłowi, że musi odrzucić 
zażalenie w Sprawie zachowania się 
charge d'affaires. Sprawa ta została 
już zbadana na podstawie doniesienia 
charge d'affaires. Postępowanie char- 
ge d'affaires było z punktu widzenia 
praktyki międzynarodowej zupełnie 
uprawnione*. 

Samolot Hausnera. 
GENUA, 2. VHI. (Pat). Do portu genueń- 

skiego zawinął statek „Eseamhia*, przywożąc 
na pokładzie samołot Stanisława Hausnera, 
wyłewieny 22 lipca wpobliżu wysp Azorskich 
Samolot poważnie uszkodzony zewnętrznie, 
ma jednak najważniejsze części nietknięte. 
Samciot zostanie odesłany do Ameryki naj- 

bliższym transportem. Kapitan statku odna- 
lazł wewnątrz samolotu notatki lotnika, pi- 
sane w języku angielskim w czasie 7 dni, 
spędzonych na falach Oceanu. Letnik opi- 
suje tam zwięźle tragiczne chwile, przeżyte 
do chwili ecalenia. 5 

  

PO WYBORACH W NIEMCZECH. 
Oczekiwane są daleko idące zmiany. Narazie bez zmian. 

BERLIN, 2. 8. (Pat). W sytuacji 
wewnętrznej nie zaszły dotychczas ża 
dne zmiany, któreby pozwoliły na wy 
ciąganie wniosków co do ukształto- 
wania się sytuacji parlamentarnej. 
Kanclerz Papen wyjechał dziś na ur- 
lop wypoczynkowy. Zastępować go bę 
dzie minister spraw wewnętrznych 
Gayl. Rozpoczynają również urlopy 
ministrowie, 

Pomimo że stronnictwa nie rozpo 
częły dotychczas rokowań koalicyj- 
nych pewne dane wskazują, że możli 
wa jest zasadnicza rewizja dotychcza- 
sowego stanowiska centrum. W; łonie 
tej partji silny odłam opowiada się za 
koalicją z narodowymi socjalistami z 
wykluczeniem niemiecko narodowych 
Większość gotowa byłaby przystąpić 
do bloku na terenie Prus, W Reichsta 
gu natomiast nie wiązać się ściślejs- 
szym sojuszem z hitlerowcami. 

Żywo komentowana jest pogłoska 
o zamiarze przywódców hitlerowskich 
zgłoszenia na ręce Schleichera ultima 
tum. Dziś jeszcze kapt. Goering i 
Grzegorz Strasser zgodnie z uchwałą 
konferencji monachijskiej odwiedzą 
mińistra Reischwery, któremu zako- 
munikują postulaty swej partji. Żą- 
dania hitlerowców dążą podobno prze 
dewszystkiem w kierunku zastąpienia 
kanclerza Papena przez przedstawi- 
ciela partji narodowo socjalistycznej. 
Prasa wymienia jako kandydata kpt. 
Goeringa. 

Prasa angielska © wyborach 
w Niemczech. 

LONDYN, 2. VIII. (Pat). Cała prasa an- 
gielska omawia rezuliaty wyborów w Niem 
czech, stwierdzając jednomyślnie, że wynik 
wyborów daje obecnemu rządowi podstawę 
do dalszej egzystencji, albowiem ani prawica 
ani lewica nie może tworzyć w parlamencie 
trwałej większości Wybory wykazały impas 
w parlamentaryźmie niemieckim, o ile cho- 
dzi o rządzenie krajem na podstawie więk 
szości. Co do poszczególnych rezultatów wy- 
borów, prasa angielska stwierdza, że Hitler 
osiągnął pyrrusowe zwycęstwo i że gwiazda 
jego zaczyna blednąć. Natomiast istotnymi 
zwycięzcami w wyborach prasa nazywa Bru 
eninga i komunistów, albowiem uniemožli 
wili oni większość hitlerowską. 

Prasa francuska © wyborach. 
PARYŻ, 2. 8. (Pat) — Omawiając wybory 

niemieckie, dzienniki stwierdzają, że Reichs- 

tag będzie niezdolny do utworzenia trwałego 
rządu, jak tego zapewne spodziewał się rząd 
obecny. Reichstagowi przysługiwać będzie 
tylko władza teoretyczna, a dyktatura Reichs 
wehry trwać będzie nadal, gdyż rzeczywistym 
zwycięzcą w ostatnich wyborach jest gen. 
von Schleicher. Dzienniki prawicowe wska- 
zują, iż Niemcy ujawniły w sposób kategory 
czny, że nie mają zamiaru cofać się przed 
żadnemi środkami dla uzyskania rewizji trak 
tatów i przywrócenia straconej hegemonji. 
W! konkluzji prasa prawicowa wzywa Fran 
cję do bardziej nieufnego traktowania Nie 
miec. 

Wielka eksplozja. 
BERLIN, 2. VIII. (Pat, W! zakładach 

Oxydo w Emmerich pod Duesseldoriem wy- 
darzyła się we wtorek przed południem wiel 
ka eksplozja. Cały budynek został doszczęt- 
nie zrujnowany i części żelazne rozrzucone w 
promieniu kilkuset metrów w okolicy. 2-ch 
robotników, którzy pozostawali w budynku 
mimo pory śniadaniowej, zostało rozerwa- 
nych na części. 
ZEP TIT T T INRI 

Dr. 0. ZAŁKINDSON 
(chirurg) — powrócił 

Wilno, ulica Zawalna 24 

BERLNN, 2. 8. (Pat), W związku z 
wynikami astatnich wybarów do par- 

łamentu koła polityczne podkreślają, 
że rząd Rrocry n srem da 

kenania daleko idących reform kon 
stytueji przez wprowadzenie systemu 
dwuizbowego oraz zmianę ordynacji 
wyborczej. 

Półurzędewa „beutscke Diploma- 
tisch-Politische Korrespondenz“ pod 
kreśla, że rząd Papena liczyć może w 

     cię 7 ma 

tej dziedzinie na poparcie wszystkich 
obezów politycznych. Wiadomości o 
planach rządu znalazły petwierdzenie 
w oświadczeniu, złożonem przez kan 
cierza von Papena przedstawicielowi 
„Associated Press“, Von Papen szcze- 
gólnie akcentował konieczność stwo- 
rzenia obok Reichstagu drugiej Izby 
oraz przeprowadzenia rewizji obeene- 
nego systemu wyborczego. 

Oświadczenie kanclerza Rzeszy. 
BERLIN, 2. 8. (Pat). Kanclerz Rzeszy 

udzielił w dniu 2 b m przedstawicielowi „A. 
sociated Press* wywiadu, w którym otwarcie 
przyznał, że rząd nie zamierza ubiegać się o 
większość koalicyjną w Reichstagu. Kanclerz 

viadczył: Jeżeli wybory miały wogóle ja. 
ś specjalne znaczenie, to polega ono na 

zaaprobowaniu przez naród niemiecki dąże 
nia rządu do uwolnienia kraju z pod wła- 
dzy partyjnej. Rząd postawi stronnictwa to 
alicyjne wobec pytania, czy zechce mu od- 
mówić poparcia mimo konieczności współ 

  

      

  

  

pracy. Kanclerz Rzeszy wyraził nadzieję, że 
stronnictwa centrowe nie zechcą się obcią- 
żać odpowiedzialnością za wywołanie nowego 
kryzysu gabinetowego. Nadeszła chwila -— 
podkreślił kanclerz — kiedy narodowi socja 
liści będą mogli czynnie współdziałać w dzie 
le odbudowy Niemiec. Odnośnie do zagad- 
nień zewnętrzno politycznych, kanclerz. zaz 
naczył, że rząd Rzeszy nie zmierza wysu- 
wać autarchji jako hasła propagandowege 
swej polityki, 

   

  

Ilustracja nasza przedstawia moment z agitacji przedwyborczej w Niem- 
czech. Wysłannicy partyj rozdają ostatnie ulotki, wzywające do popie- 
rania ich kandydatów. Policja—jak widzimy—interesuje się ich treścią 

Dalsze akty teroru. 
BERLIN, 2. VIII. (Pat). Ze wszystkich 

stron kraju donoszą o dalszych aktach tero- 
rystycznych. W) Malborku grupa napastni 
ków dała salwę do okien mieszkania inspe- 
ktora policji Riedla, poczem rzucono de 
mieszkania butelkę z kwasami i gazami cu 
ehnącemi. Podobnego zamachu dokonano 
na mieszkanie architekta Mołlenhauera, cen 
trowca, gdzie wybito wszystkie szyby i rów- 
nież wrzucono do mieszkania flaszkę z kwa 
sami, Wpeszeie urządzono napad na mieszka 
nie przywódcy kartelu związków zawoda- 
wych radnego Rahna, którego usiłowano wy 
wabić na ulicę. Wiobee Środków ostrożności, 
zarządzonych przez Rahna, zamach się nie 
udał. Nieznani sprawcy przerwali dwie linje 
telefoniczne, łączące centralę poczty z po- 
sterunkiem Reichswehry. 

Przed temi zamachami pogotowie policyj 
ne zostało przez nieznanych osobników od- 
wołane do jednej z okolicznych miejscowoś 
ci, W: miejscowości Ortelsburg wybito ubieg 
łej nocy szyby w kilku sklepach, których wła 

šeicielami są Żydzi. Oprócz tych zamachów 
w Prusach Wschodnich, dokonano wielu ak- 
tów terorystycznych na terenie Śląska. W 
Lignicy na dom ludowy rzucono granat rę- 
czny, którego wybuch zniszczył frontowe ok. 
na. Napastnicy zajechali motocyklami i za 
słonięci byłi przez jadący przed nimi samo 
chód, W, miejscowości Goldberg dano kilka 
strzałów do mieszkania byłego landrata so- 
cjal demokraty Gauglitza. Pozatem pod osło- 
ną nocy 5 osób zasypało kulami gmach lan 
dratury. Napastników spłoszył strzałami noe 
ny dozorca, W, Mannheim oddano kilka 
strzałów do lokału redakcji dziennika komu- 
nistycznego „Arbeiter Ztg“ 

Wi Meningen (Bawarja) wywabiono z mie 
szkania jednego z przywódców komunisty- 
cznych i pobito go do utraty przytomności. 

Wi następstwie tego napadu doszło dziś 

przed gmachem urzędu pośrednictwa pracy 
do ostrej bójki między hitlerowcami a komu 
nistami. 

Boliwja — Paragwaj — Liga Narodów — 
depesze | t. d. 

GENEWA, 2. 8. (Pat). Przewodni- 
czący Ligi Narodów zwrócił się do rzą 
dów boliwijskiego i paragwajskiego z 
apelem, by powstrzymały się od wszel 
kich aktów, mogących zaostrzyć sytu 

ację i utrudnić pokojowe rozwiązanie 
konfliktu. Rząd paragwajski przysłał 
do Genewy dłuższą depeszę, w której 
stwierdza, jakoby Boliwja pogwałciła 
art. 10i 11 statutu Ligi Narodów. 

Urlop min. Zawadzkiego. 
WARSZAWA, 2. 8. (Pat). Pan mi- 

nister Władysław Zawadzki wyjechał 
dnia 1 b, m. na parotygodniowy urlop 
wypoczynkowy. 

Votum zaufania dla rzadu 
Austrii. 

WIEDEŃ, 2.8. (Pat). Rada Naro- 
dowa odrzuciła zgłoszony przez 
wszechniemców wniosek o votum nie- 
ufności dla rządu. Protokół lozański 
skierowany został przez Radę do komi 
sji głównej. 

Gen. Maa żyje. 
CHARBIN, 2. VIII. (Pat). Po ogloszenių 

wiadomości, jakoby gen. Maa został zabity 
w ubiegłym tygodniu w bitwie pod Hailun, 
Japeńczycy wykazują obecnie w tej sprawie 
pewne niezdecydowanie. Z drugiej strony 
wiadomości nadchodzące z Nankinu, przypu 
szczalnie 6d gen. Maa, podają, iż stoi on 0- 
beenie na czele akcji, skierowanej przeciwko 
Japończykom . 

PARYŻ, 2. 8. (Pat). Gen. Maa ro- 
zesłał depeszę radjową, zaprzeczającą 
pogłoskom pochodzącym ze źródeł 
japońskich, które donosiły o śmierci 
generała, Gen. Maa obecnie kieruje 
operacjami wojskowemi chińskiemi 
przeciwko japońskim siłom zbrojnym 
w Mandžurji. 

  

Nowy obóz b. żołnierzy 
amerykańskich. 

WASZVNGTON, 2. 8. (Pat). Zgórą 
6 tysięcy żołnierzy przybyło do Johns 
town w stanie Pensylwanja, gdzie za- 
łożyło nowy obóz. Dziś w szpitalu 
zmarła druga ofiara starć z byłymi 
żołnierzami bezrobotnymi w Waszyng 
tonie. Gubernator stanu Pensylwanja 
sprzeciwił się usunięciu byłych żołnie 
rzy z nowego obozu przy użyciu me- 
tod, które były stosowane w Waszyng 
tonie. Gubernator surowo potępia te 
metody. 

Zajście na stacji Józefów 
pod Warszawą. 

WARSZAWIA, 2. VIII. (Pat). . Wtorkowa 
prasa popołudniowa podaje o zajściu, jakie 
miało miejsce na stacji Józefów pod War 
szawą. Oczekujących w godzinach wieczor 
nych na przybycie pociągu z Otwocka pasa 
żerów zaczęła napastować grupa opryszków 
Wśród pasażerów znajdowało się 2 oficerów 
z 1 pułku lotniczego z Warszawy por. Stani- 
sław Wolkowiūski i por. Marjan Sunkiewicz 
Kilku opryszków podeszło do oficerów i za- 
ezęło ich prowokować. 

Po zwróconej przez oficerów uwadze je- 
den z opryszków rzucił się na por. Wiołko- 
wińskiego, cheąc go rozbroić. Por. Wołko- 
wiński po dwukrotnem  ostrzeżeniu dał 
strzał w kierunku opryszka, raniąe go śmier 
telnie. Dochodzenia policyjne ustaliły, że za- 
bity jest 26 letni Jan Duszyński, mieszkaniec 
Józetowa, niejednokrotnie już karany za 
opór władzy i za napady. 

—0— 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

WARSZAWA, 2. VIII. (Pat). DEWIZY: 
Nowy York 8,923 — 8,943 — 8, 903; Paryż 
34,97 — 35,06 — 34,88; Szwajcarja 173,85 — 
174,28 — 178,42; Berlin 212,20. Tendencja 
niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc, bu- 
dowlana 34 i pół — 35; 4 proc. inwest. 96,75; 
4 proc. dolar. 48,85 — 48 i pół — 48,60: 
7 proc. stabil. 49,50 — 50 — 48,75; 8 proc. 
obl. budowl. BGK 93; 4 i pół proc. LZ Ziem. 
37,75 — 37 i pół; Tendencja niejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 70 i pół; Staracho- 
wice 7,25, Tendencja niejednolita. 

IESKAU ST ESTATK SAS 

Popierajeie Przemyst Krajowy 

    

Zgon ks. Seipla. 
WIEDEŃ,2. 8. (Pat). We-wtorek 

rano zmarł ks. Seipel. 

Ks. Ignacy Seipel zmarły we wtorek rano, 
urodził się 1866 roku w Wiedniu, gdzie ukoń- 
czył gimnazjum, uniwersytet i studja teolo- 
giczne. Wyświęcony na księdza w roku 1889, 
poświęcał się duszpasterstwu i pracom nau- 
kowym. W rzasie wojny ogłasza szereg prać 
z dziedziny prawa konstytucyjnego. W roku 
1918 zostaje po raz pierwszy ministrem pracy 
w gabinecie Lemascha, lecz w Austrji repu- 
blikańskiej rozwija szerszą działalność po- 
lityczną i daje się poznać jako mąż stanu wiel 
kiej miary. Powołany na stanowisko kanele- 
rza w roku 1922, ks. Seipel położył duże 
zasługi około uzdrowienia finansowego Au- 
strji W roku 1924 wycofał się z życia poli- 
tycznego, jednakże w dwa lata później po- 
nownie stanął na czele rządu. W roku 1927 
zastosował ostre represje przy tłumieniu 
krwawych rozruchów w Wiedniu. Pe ustą- 
pieniu z urzędu kanclerskiego, w gabinecie 
Vaugoina w roku 1930, piastował tekę mini- 
stra spraw zagranicznych, poczem całkowicie 
wycofał się z życia politycznego. Jedną z za- 
sług zmarłego męża stanu było kilkakrotne 
uzyskanie pożyczki dla Austrji od Ligi Na- 
rodów. Uzyskał on również u mocarstw za- 
chodnich zniesienie kontroli wojskowej nad 
Austrją, przewidzianej przez trkatat w St. 
Germain. Z dzieł kanclerza Seipla wymienić 
należy fundamentalną pracę pod tyt.: „Na- 
ród i państwo”, dalej „Zagadnienia społeczne * 
i „Walka o konstytucję austrjacką”. 

Lakoniczny dziennik 
° 

ekonomisty. 
Powoli ale systematycznie idziemy w Pol- 

sce szlakiem kartelizacji i koncentracji ka 
pitału w przemyśle. Ostatnio ukończył sie 
długotrwały spór naftowy doprowadzając do 
powstania jednolitego syndykatu naftowego. 
Mimo zaciętego bronienia się małych rafi 
neryj przed telizacją wielkie przeds 
biorstwa zwyciężyły. Dyrektor Syndykatu Na 
ftowego oświadczył z zadowoleniem, że wiel 
kiemu przemysł rafineryjnemu przywró- 
cono słuszną część rynku krajowego. Wy- 
grywają na tem producenci ropy, gdy zsyn- 
dykalizowane wielkie przedsiębiorstwa zobo 
wiązują się przez pięć lat od czasu podpisa- 
nia umowy odbierać całą wydobytą ropę i 
wedle systemu cen, który dziś zgóry na ca. 
ły przeciąg czasu został przewidziany. 

Czy wygrają na tem konsumenci nafty? 
Wątpliwe... znamy wszak już skutki sztyw- 
nych wysokich cen monopolistycznych. 

Bądź co bądź zamiast anarchji drobnych 
prymitywnie i niechłujnie pracujących rafi- 
neryjek mamy już skoncentrowany planowo 
produkujący pitał naftowy. Ułatwi to w 

cie do uspołecznionej gos- 

    
    

   

   
    
podarki planowej 

Dobrym miernikiem obecnego kryzysu 
jest kurczenie się rynków na wyroby prze- 
twórczego przemysłu metalowego. Eksport 
tych wyrobów z Polski spadł w roku bieżą- 
cym do 40 proc. eksportu w 1928 roku. 

Lepiej natomiast stoi nasz handel zagra- 
niczny wyrobami konfekcyjnemi. Mamy tu 
do zanotowania poważny spadek importu 
przy jednoczesnem wzroście eksportu. 

Jugosławji dokucza jednak nietylko rdza 
pszeniczna. Wywóz drzewa jugosłowiańskie 
go stanowiący w ub. latach 25 proc. ogółu 
wywozu. wyniósł w ciągu pięciu miesięcy 
r. b. zaledwie 3,8 miljonów dolarów w po- 
równaniu z 18,5 miljonów dolarów w ciągu 
tychże 5 miesięcy 1930 roku. Ogromne sałdo 
ujemne bilansu handlowego w ostatnich mie 
siącach wywołało na giełdach zagranicznych 
spadek denara jugosłowiańskiego o dalsze 
15 proc. Chwilowo ratują sytuację krótkoter 
minowe kredyty Banku Francuskiego, ale 
inflacja i dalsze głębsze wstrząsy gospodarki 
jugosłowiańskiej są prawie że nieuniknione 
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Śmiertelność wśród przedsiębiorstw arme- 
rykańskich szerzy się w tem .samem tempie 
co u nas rdza pszeniczna. Ilość bankructw 
w Ameryce w pierwszej połowie 1932 r. wy 
nosi 15,869 co w porównaniu z 1931 r. daje 
wzrost o 14 proc. a w porównaniu z 1929 
50 proc. 

Ogólna suma zadłużenia  plajtujących 
przedsiębiorstw amerykańskich wzrosła wo 
bec 1931 roku o 21 proc. a wobec 1929 ;, 
o całe 158 proc. 

Wi Niemczech też nie ustają plajty kolo- 
sów finansowych. Jeden z największych nie 
mieckich domów bankowych „Leopold Selig 
mann* w Kolonji zawiesił wypłaty wobec ka 
tastrofalnego odpływu wkładów w ostatnich 
miesiącach. 

Gdański Bank Związkowy, mając passy- 
wa większe Qd aktywów o 600 tys. gułdenów, 
również zawiesił wypłaty. Około tysiąca dro 
bnych depozytarjusz6w poniosło poważne 
straty. 

w w * 

Największy w świecie trust stałowy Uni- 
ted States Steel Corporation w drugim kwar- 
tale b .„. oblicza swój deficyt na 20 miljo- 
nów dolarów. Mimo to trust wypłaca normal 
ną dywidendę wynoszącą razem 6,305,000 dc- 
larów. Oczywiście nienaruszone zostają tant- 
jemy dyrektorów oraz członków władz trustu 
Deficyt pokryje się nadwyżkami z ubiegłych 
lat i redukcjami płac roboczych. 

Wbgóle ciekawe jest, że mimo szalejącego 
bankructwa i deficytowošci przedsiebiorstw 
światowych, szczyty kapitalistyczne wcale nie 
odczuwają kryzysu. I tak w Niemczech kon 
cern metalowy „Mannesmann* ma dyrekcję 

z7 osób, a każda „osóbka* bierze roczn.e 
135 tysięcy marek. W, koncernie chemicznyni 
I. G. każdy z 43 członków dyrekcji bietze 

średnio 145 tysięcy marek rocznie. 

* * * 

Wi Sowietach nafta jest wielkim pupi- 
lem. Ostatnio uruchomiono nowy rurociąg 
naftowy na przestrzeni 488 kilometrów po- 
między Armawirem i Trudowoj. 1,65 miljo- 
nów ton nafty ma przechodzić rocznie przez 
ten rurociąg. „Groźny* potężny ośrodek 60- 
wieckiego wydobycia nafty osiągnął w ten 
sposób połączenie z Ukrainą.
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Wojna domowa w Niemczech. 
Jak zabito 15-letniego Norkusa. 

Dziennik zagrzebski „Naplo* po- 
dał rewelacyjny reportaż ze sprawy 
w sądzie berlińskim o zabójstwo mło- 
dego 15-letniego Lucjana Norkusa. 
Tło sprawy i szczegóły ujawnione w 
sali sądowej rzucają dużo światła na 
nastroje i obyczaje młodzieży nie- 
mieckiej, zaangażowanej politycznie. 

— Dokąd idziesz? — pyta z odcie: 
niem niepokoju w głosie matka mło- 
dego Norkusa. 

— Idę na łódkę. 
W dwie godziny później sanitarju- 

sze odnoszą do domu trupa młodego 
ucznia. Nie, nie utonął w stawie. Zo- 
stał raniony Śmiertelnie nożem w bój- 
ce przez swych przeciwników poli- 
tycznych. 

Grupa młodzieńców zajmuje ławę 
oskarżonych. Najstarszy z nich ma 
dwadzieścia dwa lata. Wszyscy należą 
do partyj radykalnych. Trudno jed- 
nak stwierdzić, do jakiej właściwie 
partji który z nich należy. 

— Oskarżony jest komunistą? — 
pyta przewodniczący sądu jednego z 
oskarżonych. 

— Bynajmniej. panie sędzio, na- 
leżę do partji narodowo-socjalistycz 
nej. 

Przewodniczący 
sprawy. 

— Jakto, przecież przy badaniu 
zeznał oskarżony, iż należy do partji 
komunistycznej? 

— Tak , panie sędzio, ale w mię- 
dzyczasie zmieniłem poglądy politycz 

ne 

   

przegląda akta 

Młody Norkus był hitlerowcem i 
to stało się przyczyną jego Śmierci. 
Dwaj z pośród jego przeciwników po- 
litycznych przeszli po zabójstwie do 
szeregów hitlerowskich. I odwrotnie, 
jeden z hitlerowców, którzy brali u- 
dział w bójce, przeszedł później na 
stronę komunistów. 

Gundel, jeden z głównych oskarżo- 
nych. odpowiada na pytanie przewod 
niczącego o przynależność partyjną: 

— Wycofałem się z polityki. 
Ten zblazowany polityk liczy so- 

bie dwadzieścia lat. 
— Zabilišmy Norkusa przez omył- 

kę! — oświadcza jeden z oskarżo 

nych. 
— Jakto, co oskarżony chce przez 

to powiedzieć? — pyta prokurator. 
— Pomieszaliśmy go z Mondtem, 

przywódcą hitlerowców z Moabitu. 
Mieliśmy zamiar sprzątnąć Mondta, 
ale uciekł w porę, a że Norkus był 
bardzo do niego podobny, więc... 

Ów Mondi, o którym mówiło się 
tyle na rozprawie sądowej, jest pie- 
karzem, młodzieńcem liczącym 18 lat. 
Mondt jest przywódcą organizacji 
młodzieży hitlerowskiej w dzielnicy 
Moabit. Z komunistami był zawsze na 
stopie wojennej. Grupa Mondta roz- 
padła się z czasem na dwie frakcje: 
jego własna została wierna Hitlerowi, 
druga sformowała się przy b. hitle- 
rowcu, rozłamoweu Stennesie. W gru- 
pie rozłamowej wodzili rej siedzący 
obecnie na ławie oskarżonych Kuhl- 
mann i Gundel. Zwalezali oni zarów- 
no komunistów, jak i hotlerowców. 

Kuhlmann i Gundeł są towarzy- 
szami pracy Mondta, piekarzami, jak 
i on. Dawniej wszyscy trzej żyli w 
przyjaźni, ale od czasu rozłamu 
Mondt stał się celem ataków i przed- 
miotem nienawiści swych kolegów. 

Wywiadowcy Kuhlmanna i Gun- 
dela donieśli im, że Mondt organizuje 
manifestację propagandową. Kuhl 
mann miał swoich konfidentów w 
grupie Mondta, tak samo jak Mondt 
miał znów swoich w grupie Kuhlma- 
nna., Komuniści zaś mieli swoich łu- 
dzi w obu tamtych grupach. Szpiego- 
wano się wzajemnie. 

Dwiedziawszy się o projekcie 
Mondta, Kuhlmann dał znać prze 
Gundela komunistom o demonstracj 
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jaką szykuje Mondt. Porozumiano się. 
Następnego ranka, gdy Mondt w oto- 
czeniu swych stronników, czternasto 
i osiemnastoletnich chłopców, rozda- 
wał na ulicy ulotki. wpadli nań ko- 
muniści i rozłamowcy. Wywiązała się 
bójka. Mondt z wyciągniętym rewol: 
werem w ręku uiorował sobie drogę 
przez tłum i uciekł. Pod ciosami no- 
żów padł Norkus. 

Śłedztwo nie zdołało wykryć spra: 
wców zbrodni. 3 

Kilka tygodni później przyjaźń 
między Gundelem i Kuhlmannem -zo- 
stała zerwana. 

Gundel zauważył, że jego przyja- 
ciel odwiedza zbyt często komuni- 
stów. Poinformował o tem sekretarza 
grupy Jansona, któremu zwierzył się 
również ze sprawy zabójstwa Nor- 
kusa. 

Janson. który był konfidentem po- 
licji berlińskiej, „zasypał* kolegów. 
Zapewnił Gundela, że może śmiało 
wszystko zeznać, co wie, byle w jego 
obecności, a nie mu się nie stanie, na- 
wet gdy go zaaresztują. 

Tak się też stało. Gundel powie- 
dział co wiedział, a Jansen postarał 
się, aby protokół brzmiał przychylnie 
dla Gundela. To też Gundel. jeden je- 
dyny z pośród oskarżonych, pozostał 
na wolności do dnia rozprawy sądo- 
wej. A zapytany przez przewodniczą- 
cego o swe przekonania polityczne. 
odpowiedział nie bez racji: 

— Wycofałem się z polityki. 
ЧНЕЕЛОЕ СЕЧЕРЕ ЗЕЕЛ ТОНА TOKS 

Zmierzch hegemonii 
Anglji na morzu? 

S.0.S, angielskiej marynarki handio- 

wej. 

  

(Korespondencja własna). 

Londyn, w lipeu. 

, Dumny Albion od czasu pokona- 
nia Wielkiej Armady hiszpańskiej 
słusznie szczyci się mianem władcy 
mórz. Potęga Imperjum Wielkiej Bry 

tanji powstała i ugruntowała się na 

panowaniu nad morzem. Zdobycie In- 

dyj. licznych i bogatych kolonij, czyż 

by było możliwe. gdyby Anglja nie 

trzymała „klucza od mórz* w swej 

ręce? Nie mógł tej potęgi złamać Na- 

poleon, nie mogły jej nadwyrężyć nie 

mieckie łodzie podwodne — ale dziś 

czyni to wszechmocny kryzys. 
„Anglja przestaje panować na mo 

rzach!* — tego rodzaju rozpaczliwe 

głosy nadchodzą z portów i doków. 

Nie o militarnem, rzecz porsta, władz 
twie nad oceanami mowa, lecz o upad 

ku brytyjskiej marynarki handlowej. 
Już w roku 1931 prawie połowa 

wszystkich ładunków * importowan. 

do Angiji, dostarczona była pod obcą 

flagą. Przywożąc towar na wyspy Bry 

tyjskie, parowiec cudzozieraski stara 
się wrócić również z ładunkiem, celem 
zaoszczędzenia kosztów. Stąd znów 
jedna trzecia część eksportu Wielkiej 
Brytanji wędrowała w r. 1931 na ob- 

cych okrętach. Tegoroczne liczby są 

jeszcze bardziej groźne: w ciągu ty- 

godnia do największego portu Angiji 

— Londynu — przybywa przeciętnie 

100 okrętów cudzoziemskich i załed- 

wie 85 angielskich; do Hull na 92 pa- 

rowce obce przybywa tygodniowo 7% 

brytyjskich. Ponoć większość krajów 

eksportujących stawia za warunek 
dostawy towarów przewiezienie ich 
pod flagą krajową. 

W Manchesterze, Glasgow, Cardif- 
fie, ba, nawet w Southampton, wre 
praca rozładunkowa na okrętach fran 
cuskich, skandynawskich, hiszpań- 
skich, greckich i nawet rosyjskich, о- 
kręty na których powiewa Union 
Jack stoją bezczynnie. Gdy w 59 por- 
tach angielskich kilkaset parowców 

  

   
  

    

Camera obscura. 
Pro domo sua. — Same nieporozumienia. — Tajemnica dodatkowego 

mandatu niemieckiego w Kłajpedzie. — Ostatnie nowiny. 

Kowno, 20 lipca 1932 roku. 

Dochodzą mię wieści, że niektórzy 

z czytelników całkiem myłnie sobie 

wytłumaczyli tytuł mych feljetonów, 

podejrzewając, że określenie „camera 
obscura“ w sposób karygonie dwu 
znaczny i niemniej ironiczny rozcią- 
gam na cały swój kraj rodzinny. Jest 
te przypuszczenie z gruntu mylne, 
wobec czego zmuszony jestem kate- 
gorycznie zastrzec się przeciwko im- 
putowaniu mi pomysłów aż tak gor- 
szących. 

Nie podobnego! 

Nazwa ta nasunęła mi się sama 
przez się, ponieważ, jak to muszę wy- 
znać, w chwilach wolnych ulubionem 
mem zajęciem jest fotograf ja amator- 
ska. Tak więc jak w ciemni wywołuję 
negatywy, tak również i pisząc repor- 

taże w ciszy swej kawalersliiej alko- 

wy lubię wysnuwać z mrocznych ob- 
szarów pamięci zdarzenia i rzeczy wi- 
dziane z ostatnich dni. 

Zapewne! Żaden feljeton z powo- 
dów całkiem zrozumiałych nie może 
się obyć bez szczypty soli attyckiej 
i mam nadzieję, że moi znajomi Lit- 
wini, których głęboki rozum i trafne 
ujmowanie rzeczy są mi dobrze zna- 
ne. nie wezmą mi tego za złe. 

Zresztą, jeżeli o to chodzi, obecnie 

Motto: Honni soit qui mal y pense! 

mera obscura* z przegródkami. w 
których spoceni laboranci wywoty- 
wują długaśne filmy niesamowitych 
udręczeń europejskich. 

Gdybym tam np. pisał feljetony 
z Wilna niewątpliwie byłyoby one ró: 
wnie „posolone*, gdyż nikt mi chyba 
nie zaprzeczy, że tematów potemu 
nigdyby tam nie zabrakło. Chociażby 
taka katedra... Azaliż u nas w Kownie 
bazylika również nie wznosi się u 
zbiegu dwu rzek? A jednak stoi! A 
chociaż w czasie powodzi wiosennych 
nieboszczycy w podziemiach mogą za- 
żywać sportu wioślarskiego dowoli, to 
jednak napływ wód bynajmniej nie 
wpływa ujemnie na trwałość funda- 
mentów świątyni, A tymczasem u was 
sprawa remontu katedry jak utknęła, 
tak stoi i stoi już od dwu lat, zanim 
naprawdę i bezpowrotnie nie runie. 
Jeżeli nie umiecie konserwować 
swych zabytków, sprowadźcie sobie 
inżynierów litewskich, lub francu- 
skich, którzy napewno nie dopuścili: 
by do zagłady swej Notre Dame. 

Z natury rzeczy każdy rzetelny 
feljetonista musi być kpiarzem nieza- 
leżnym i bezpartyjnym. Jest to nasze 
podstawowe prawo i przywilej, bez 
którego nic... Taki Nowaczyński wy: 
stawił na wyśmiech publiczny rodzo- 
niutkiego ojca i tyle ważnych osobi- 

cała Kuropa jest to jedna wielka ,„ca-stości, a przecie wybito mu za to tyl- 
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Propaganda Hohenzolernów w Niemczech. 

  

Rodzina b. cesarza Wilhelma stara się wszelkimi sposobami dostać 
z powrotem na tron niemiecki, wyzyskując wszelkie organizacje anty- 
republikańskie. Tak więc były Kronprinz należy do Stahlhelmu, zaś 
brat jego — książe August Wilhelm nosi mundur hitlerowski. Fotografja 
nasza przedstawia księcia Augusta Wilhelma pruskiego przemawiające- 

go na wiecu przedwyborczym narodowych soe 

    

Skandaliczna afera w niemieckim 
urzędzie spraw zagranicznych. 

Aresztowanie dwu urzędników. 
BERLIN, 2. 8. (Pat). Według do- 

niesień prasy, polieja przeprowadziła 
dochodzenia w urzędzie spraw zagra- 
nieznych przeciwko kilku urzędni- 
kom, stojącym pod zarzutem dokona 
nia sprzeniewierzenia. Śledztwo nie 
zostało ukończone. Stwierdzone już 
jednak, że skarb Rzeszy poniósł straty 
wynoszące: około 20 tysięcy nik. 

Aferę wykryło w czasie przepro- 
wadzania rewizji ksiąg kasowych. O- 
kazało się, że wiele zaksięgowanych 
sum, przeznaczonych dla niemieckie- 
go konsułatu w jednem z państw za- 
granicznych, nie dotarło do właści- 
wych rąk. Pieniądze — jak się okaza 
ło — miał pobrać sekretarz konsulatu 
Strehlow, który obeenie zaprzecza, ja 
koby otrzymywał wymieniene sumy. 

Dochodzenie wykazało  dałej, 

że sckrefarz Strehlow działał w poro 
zumieniu z urzędnikiem urzędu spraw 
zagranicznych, dokonywającym wy- 
wypłat i że wspólnie dopuszczali się 
sprzeniewierzeń, 

W czasie odrębnego ich przesłu- 
chiwania wyszło na jaw szereg oko- 
liczności obciążających. Ostatecznie 
urzędnik, dokonywający wypłat, któ- 
rego nazwisko nie jest podawane, 
przyznał się do Sprzeniewierzenia 17 
tysięcy mk. Sekretarz Strehlow za- 
przeczył natomiast, jakoby był w zmo 
wie i współnie dopuszczał się sprze- 
niewierzeń. 

Wobec istnienia poważnych po- 
szlak przeciwko Strehlowowi władze 
sądowe połeciły aresztować obu wmie 
szanych w aferę urzędników. 

  

Przyjazd wysokiego urzędnika Ligi Narodów. 

  

Ilustracja nasza przedstawia p. Helmera Rostinga (!) szefa biura Komisji 
Admin. Ligi Narodów z małżonką (2) w chwili przyjazdu do Warszawy. 
Obok stoi charge d'affaires Danji w Polsce p. Einar Blechingberg (3). 

OE RST ITS T NL K i OIS TINKA INRI a OO YRDYY NIE WOZOCAOOEIOTEWOZSAT: 

angielskich oczekuje ..lepszych cza- 
sów* i zakoń 3ia kryzys 
denaście miljonów tonn nośr 
czynnie próżnuje, zaledwie pięć je- 
dnostek morskich zagranicznych wy- 
czekuje w portach angielskich ładun- 
ku, 

Okręty zagraniczne „okupowaly“ 
nawet komunikację wewnętrzno-kra 
jową w Anglji. Przechodząc przez sze 
reg portów. przyjmują one za niską 
opłatą przewóz ładunków np. z Huil 

Zi 

     

      

ko jedno oko i połamano Śmiesznie 
małą, jak na dzisiejsze czasy, iłość 

żeber. 
Pozatem przysługuje mi jeszcze 

jedna okoliczność łagodząca. 
A mianowicie cenzor! 
Pomyślcie, jaka to rozkosz niepo- 

šlednia zbredzić czasami i w dodatku 
mieć tę pewność, że ten „bredunek” 
ujdzie szabli cenzora! (Nasz cenzor 
prasowy jest wojskowym, tak jak 1 
warszawski cenzor filmowy. Kocioł 

garnkowi przygania). Przyzna mi to 

chyba każdy człowiek mniej więcej 

piszący! Bo jestem, jako ten bęcwał. 
który po raz pierwszy, gdy wyjadą 
goście, dorwie się do owocu zakaza” 
nego w postaci cygara, czy wina. 

A więc darujcie mi, panie tego 
(jak powiada „Musu Vilnius'-) i nie 
miejcie za złe wyrostkowi, który cza” 
sem zmyliwszy czujność bony pofig- 
luje sobie zlekka, choć wogóle jest 
to chłopak „z gruntu niezły”, jak to 
mówią o swych pociechach wszyscy 
rodzice na całej kuli ziemskiej. 

Pozatem nic nie mam przeciw 
zmianie tytułu na jeszcze wymowniej- 
Szy i dźwięczniejszy, jak to: ,„Bez cen” 
zora”, „Szara gęś w niebie*, „Myszy 
bez kota*, lub coś w tym guście. 

Skałdam te wynurzenia w celu 
uniknięcia na przyszłość jakichkol 
wiek nieporozumień. 

Podobno pewien Żyd na zapyta” 
nie, dlaczego Żydzi zwykle na każde 
zapytanie odpowiadają zapytaniem 
odparł obrażony: „Co znaczy odpo- 
wiadają zapytaniem? 

Tak i ja powiem — co wogóle zna” 
czy nieporozumienie? 

do Londynu, z Liverpoolu do Soutma 
ton — i w ten sposób trzecia część 
przewozu między portami angielskie- 
mi dostała się obcym okrętom. 

    

Wynik tego stanu rzeczy: czter- 
dzieści dwa tysiące bezrobotnych ma- 
rynarzy. A gdy na cudzoziemskich o- 
krętach wre praca ładunkowa. coraz 
bardziej wydłużają się ogonki przed 
urzędami wypłaty zapomóg bezrobot- 
nym wilkom morskim „władczyni 
mórz* — Wielkiej Brytanji... L. H.    

Jeżeli np. prof. Birżyszka prezes 

„Związku Odzyskania Wilna* i współ 

pracownik pisma „Nasze Wilno“ wy- 
głasza przemówienie powitalne na 
organizacyjnem zgromadzeniu pacy” 
fistycznego zjednoczenia pań litew- 
skich — wypadek ten z wszelką słusz- 

nością nazwać można nieporozumie- 
niem. 

Ale jeżeli „Dzień Kowieński* jesz- 
cze przed kilku laty Górę Witolda 
pasjami łubiał nazywać „Piotrówką* 
(ku czci Piotra Wielkiego ?), to to rów 

nież nazwać można grubszem niepo- 
rozumieniem! 

Fakty tego rodzaju mimowoli od: 
działywują na wzgórki śmiechu gęsto 
rozsiane (sic) na mózgach pewnych 
jednostek niezależnie od ich zapatry- 
wań osobistych, 

Mówiąc o „Musu Wilnius* (pisma 
tego nie należy lekceważyć!!!) nie mo- 
gę się powstrzymać, by nie wyrazić 
mu paru słów najgłębszego podziwu. 
Narzekam na brak tematu. A po- 
myślcie, pomyślcie — pismo to w każ 
dym numerze zamieścić musi przynaj 

mniej 10 widoków Wilna, 10 jakichś 
przykazań, 10 wypadków okrucieństw 
władz polskich w Wileńszczyźnie, kil 
ka wycieczek w kierunku mniejszości 
polskiej i tyle innych ciekawych rze- 

czyl. 
Jeszcze jedno nieporozumienie 

mam w zapasie. Oto, w pewien pięk- 
ny wieczór, gdy kwitły jaśminy i re- 
chotały żaby przechadzając się wzdłuż 
wybrzeża Niemna, (u nas to się na- 
zywa „cembrówkąć'), spotkałem kilku 
bardzo obiecująco wyglądających obe 
rwańców, z którymi nieomieszkałem 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Po wyborach, 

Jak już doniosły depesze, niedziel- 
ne wybory w Niemczech nie dały 
zdecydowanego zwycięstwa żadnej z 
walczących grup. Pri:sa. otaawiając 
je zgodnie dochodzi do wniosku, że 
bezpośrednić nie p +ciągną ore ża So: 
bą poważniejszych zmian w politvec 
Rzeszy. Natomiast nie wróży stabili- 
zacji stosunków wewnętrznych. 
„Lek: 
Wybory niemieckie okazały się całkiem 

niepotrzebnym i bezskutecznym wysiłkiem, 
straconym trudem i wydatkiem ogromnym. 
Nie dały bowiem odpowiedzi stanowczej na 
żadne z tych wielkich pytań, które stanęły 
przed Niemcami. Pozostawiły nadal otw: 
pole dła działań jakiejś śmiałej mniejsz. 
z natury rzeczy zawsze antydemokratycznych 

W takich warunkach taka czy inna dyk- 
tatura staje się koniecznością zarówno logi- 
czną jak i życiową, bo gdy sama masa obywa 
telska nie chce, nie umie i nie może sobą 
rządzić, to musi się znaleźć ktoś, kto podej- 
mie się tego zadania w jej imieniu... 

„Robotnik“: 
Cóż z tego, że hitleryzm nie ma jeszcze 

większości, kiedy i bez tej większości rządy 
parlamentarne w Niemczech nie są możliwe 
bez Hitlera, co równa się stwierdzeniu, že 

rządy parlamentarne są narazie wogóle nie- 
możliwe. 

: Wybory niedzielne nietylko więc nie roz- 
wiązały trudności wewnętrznych Niemiec, 
lecz przeciwnie — zapowiadają dalszą, jesz- 
cze ostrzejszą i krwawszą wojnę domową. 

Losy Niemiec rozstrzygną się poza parla- 
mentem. 

  

   

  

Gdynia. 

Świetny reportaż z Gdyni pióra 
znanego dobrze naszym czytelnikom 
p. Kazimierza Leczyckiego zamieszcze 
„Gazeta Polska. Niestety, m 
przytoczyć tylko skąpe wyjątki: 

„Port. Przed 10-ciu laty był tam kawałek 
hagna oraz žArawie naturalna i żelazne, Te- 
raz niepodobna, ani obejść, ani ogarnąć, taki 
ogrom. Cóż to jest Gdynia? Miasto? Jeszcze 
nie. Obok ulicy 10 lutego rosną kartofelki, a 
maciupci szczątek wioski — Gdyni szturcha 
łokciem drapaczek zlekka pochmurnego nie- 
ba. Więc tylko port? Też nie? Poprostu 40 ty 
sięczne fundamenty 200 tysięcznego miasta. 

Przy ulicy Starowiejskiej stoi pewien ma- 

     

  

Wasilewiczówna zakwalifiko- 
wała się do finału w setce. 

Podług otrzymanych przez nas z Los An 
gelos wiadomości w dniu wczorajszym od- 
były się przedbiegi na 100 metrów w konku. 
rencji dła pań. W! jednym z nich reprezen 
tantka nasza Walasie wna zakwalifik»- 
wała się do finału, który rozegrany zostanie 
w najbliższych dniach. Należy poważnie I:- 
czyć się z jej zwycięstwem, gdyż jest ona w 
doskonałej formie i na treningach osiąga 
rekordowe czasy. 

  

    
   

    

W. dniu dzisiejszym w przedbiegach na 
5000 metrów startuje Kusociński. Z każdego 
przedbiegu do finału wchodzi po 7 zawodni 
ków. Zakwalifikowanie się więc do finału 
Kusoci go nie ulega żadnej wątplis 

Dzień dzisiejszy w Los Angelos ważny 
jest dla sportu polskiego również z powod: 

startu Włajsówny i Walasiewiczówny w rzu- 

cie dys m. Obie nasze zawodniczki, a zwła 

szcza Wlajsówna predystynowane są do za- 
jęcia czołowego miejsca. 

Może więc już jutro będziemy mogli ob 

Ё naszym czytelnikom že sztandar ро! 

po raz drugi zawisł na maszcie olimp j- 

skim. 

Sukcesy Polaków na między- 

narod. turn. tenisow. 
RYCA, 2. 8. (Pal). W ostatnim dniu roz- 

grywek międzynarodowych turnieju tenis - 

wego o mistrzostwo Łotwy Polacy osiągnęli 

szereg sukcesów, zajmując wszystkie pierwsze 

miejsca w turnieju z wyjątkiem gry pojedyń 

czej pań. W finale gry pojedyńczej panów 

Maks Stolarow pokonał Marsalka (Czech) w 

4 setach 2:6. 3:6, 6:2, 8:6. W ostatnim secie 

miecz został przerwany przy stanie 1:0 dła 

Polaka z powodu wycofan: ię Czecha. W 

grze podwójnej panów bracia Stolarow po- 

konali parę łolewską Berlin—Bormanis 6:1, 

6:2. W grze mieszanej para polska Rudowska 

—Maks Stolarow odnieśli zwycięstwo nad ło- 

i Granicki 6:1, 6:3. Je 
dynie w finale gry pojedyńczej pań Rudowska 

iej walce uległa Estonce Nemmik 

   2 

   rości.     

      

   

  

      

        

8. * (Pat).   

wejść w dłuższą pogawędkę na tema* 
ty: to i owo. Jeden z nich starszy z 
fjoletowym nosem i załzawionemi 
oczyma cuchnął zewsząd na podobień 
stwo „Primusa“ spirytusem denaturo- 
wanym i wogóle bardzo przypominał 
czechowskiego bohatera z jednoaktó" 

wki „Utoplennik* w kreacji aktora 

Czechowa. Pozostali dwaj byli młodzi, 

lecz również pijani wątpliwej warto- 

ści trunkiem lub też niewątpliwą pięk 

nością zmierzchów wieczornych. Na* 

rzekali na złe czasy, klęli kryzys, Swe 

żony, bezrobocie i brak pieniędzy, 

a jeden z nich rzekł: Ostatni raz za” 

robiłem w Kłajpedzie za wybicie szyb 

Niemcom i za głosowanie. Narazie 

sądziłem, że za wybicie szyb zarobił 

„kozęś, lecz, jak się okazuje byłem 

w błędzie. Jemu naprawdę za wybicie 

szyb zapłacono 5 litów i za głosowa” 
nie również 5. W końcu dodał od nie- 
chcenia, że wszyscy opłaceni wyborcy 
sprowadzeni na dzień wyborów do 

Kłajpedy z Wielkiej Litwy oddali 
swe cenne głosy na listę... komuni- 

stów. „I ja również!” *) 
Teraz dopiero zrozumiałem skąd 

Niemcom kapnął tam jeszcze „jeden 

mandat! Opis tego „nieporozumienia“ 

cenzor skreślił w „Idisze Sztime“, to 

też z tem radośniejszem rżeniem po” 

daję go czytelnikom „Kurjera*. Niech 

się i oni pocieszą. Nietylko Polacy mą- 

drzy po szkodzie! | 

Mówiąc o Kłajpedzie wyznam szcze 

rze, że nigdy nie zrozumiem dlaczego 

—— 

*) Rozmowa autentyczna. Na żądanie 

mogę przedstawić świadków. I wogóle po- 

stanowiłem blagować jak najmniej. 

leńki, ziełony domek. Bodaj że najmniejszy 
w całej Gdyni. Czytam napis: dom trumien. 
Słusznie. Do Gdyni wyjeżdża się poto, ażeby 
żyć całą piersią. Cóż dziwnego, że Kostusia 
wybrała sobie najmniejsze mieszkanko. 

„„Ulice toną w tłumach dzieci i młodzieży, 
marynarze toną w najsłodszym z oceanów 
(tłamach niewieścich). Pozatem w tem bło- 
gosławionem mieście niema kryzysu, twarzy 
pochmurnych i stękajlogji. Uprzejmy, szczery 
uśmiech robi z Gdyni jakieś miasto włoskie, 

czy francuskie z epoki najlepszej konjunktu- 
ry. Miejscami twierdzą wpraw. że „in 
illo tempore*, nie tak bywało. ś w 1923 
żeby pan widział, co nie? Nie wiem, nie nie 
wiem. Wiem, że w żadnej kawiarni nie mo- 
głem dów kryzysu w ogólnopol- 
skiem 

ko „zarobić* i zrobić, wszędzie arytmetyki i 
kalkulacje handlowe. : . 

Gdynia jest tem błogosławionem miastein 
w Polsce, w klórem niema akademji i obcho- 
dów. Ni! je przeszłością, ponieważ 
przeszłość jest niczem, a przyszłość wszyst- 
kiem. Jeżeli jest święto, to demonstracja ce- 
lowa, ale nie dyskretne przypominanie by- 
łych ludzi o byłych zasługach”. 

Autor kończy artykuł entuzjasty- 
cznem wezwaniem: 

„BR dżajcie, ażeby się zarazić czynem, 
ażeby wyleczyć z obchodomanii, z orga- 
nizoakademji, kryzysomanji, stękajlogji i wi 
dzenia na czarno. Spójrzeie czego potrafi do- 
konać wysiłek Państwa i całej Polski. Gdynia 
dzisiejsza jest jedną wielką kwarantanną mo 
ralną dla ludzi przepracowanych, zniechęco- 
nych i słabych”. 

  

  

    

    

    
   

   

   

  

       

W dobie ligomanji, 

W „Kurj. Por.“ czytamy: 
„Włoski klub psów, rezydujący w Flo- 

rencji pod protektoratem księcia Aosty, wuja 
króla Włoch, wystąpił z projektem stworze- 
nia Psiej Ligi odów. Ma to być związek 
wszystkich właścicieli psów wszystkich państw 
cywilizowanych, mający odbywać stałe kon- 
gresy w Florencji. 

Celem Ligi jest pilnowanie wspólnych ce- 
lów właści i psów we wszystkich krajach, 
które to cele są narazie gospodarczej natury, 
nie chodzi więc o wymianę doświadczeń i 

pytań w sprawie hodowli, lecz głównie o zwał 
czenie i usunięcie.. psiego podatku”. 

Pismo kończy wzmiankę pobożnem 
życzeniem: 

„A może — dzięki kongresowi pies 
utrwali tak potrzebną przyjaźń pomiędzy lu- 
dźmi różnych narodów*:. 

      

  

    

Wczoraj zakończony został międzynarodowy 
turniej tenisowy o mistrzostwo Moraw i Mo- 

rawskiej Ostrawy. W finale gry pojedyńczej 
pań Dubieńska (Polska) pokonała Rohaczo- 
wą (Czechosłowacja) 5:7, 6:4, 9:7, zdobywając 
mistrzostwo Moraw. W grze mieszanej mi- 

strzostwo zdobyła para polska Wittmann—Du 
bieńska, bijąc czeską parę Srkal-Grausowa 

      

MISTRZ OLIMPIJSKI. 

Świetny długodystansowiec połski Janusz 
Kusociński odniósł w pierwszym dniu Igrzysk 

Olimpijskich wspaniałe zwycięstwo w biegu 
na 10 kilometrów. 

Podajemy fotegrafję Kusocińskiego w czasie 
igu w Los Angelos. 

    

     

   
   

  

Polacy nie mogą mieć Gdańska jeżeli 

Litwini posiedli Memel. 
Wogóle jesteśmy tu wszyscy ciem 

ni jak tabaka w rogu i wiele rzeczy 

jest dla nas wprost nieuchwytnych. 

Dlaczego np. na kresach polskich jest 

coraz więcej Białorusinów, Ukraiń- 
ców i Litwinów, podczas gdy w Lit- 
wie nawet niewątpliwej odwagi i po- 
chodzenia Polacy zapisują się w pasz- 
portach, jako Litwini? 

A może, tak jak w powieści Dobo- 
szyńskiego „Słowo ciężarne” ktoś wy- 
nalazł promienie ubezpłodniające ? 

Może mi któryś z czytelników 
„Kurjera” to wytłumaczy. (Mój adres: 
Kowno, Dom w podwórzu naprzeciw. 
Pierwsze drzwi na lewo). 

Pozatem nic nowego w Kownie. 
Upały takie, że dziw, jak termometry 
nie popękają. Niemen i Wilja pełne 
kąpiących się. Lipy kwitną i pachną. 
Prezydent i cała śmietanka kowieńska 
bawi w Połądze. Wieczorami wszyst* 
kie restauracje i gramofony  roz- 

brzmiewają smętnemi dźwiękami pol 
skich tang z refrenem w języku litew- 
skim. Cukier podrożał ponieważ kra- 
jowy się wyczerpał a zagraniczny b. 
oclono. Samorząd obraduje nad losem 
bezrobotnych, Na szoferów padł bla- 
dy strach z powodu wyczynów tajem- 
niczego napastnika taksówek i t. d. 

Następnym razem pomówimy o 
rzeczach poważniejszych. 

Uściskam Was mocno. Wasz 

Isz— Gama. 

      

| 
| 
|
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GI I OBRAZKI Z KRAJU 
jedna z licznych tragedyj. 

Celny wystrzał z rewolweru pozostawił zagadkę 
nierozwiązaną. 

Patrol KOP.-u w rejonie Budsławia był 
Świadkiem niezwykłego wypadku. Jakiś mło 
dy mężczyzna usiłował przedostać się z So 
wietów do Polski, lecz wpobliżu grani 
tropili go żołnierze sowieccy. N 
młodzieniec rzucił się do ucieczki. W” po: i 
za nim żołnierze oddali kilka strzałów, ra 
niąc go w nogę. Zbieg usunął się na ziemię, 

   
   

a widząc, że nie ujdzie przed pogonią wydo 
był rewolwer i strzałem w skroń pozbawił 
się życia, unosząe z sobą dor grobu tajemnicę 
swej osobowości. 

Trupa samochodem odwieziono do sowiee 
kiej strażnicy. 

Wypadek rozegrał się o niespełna 100 me 
trów od linji granicznej polskiej. 

Nieudana eskapada agitatorów—wysłanników 
kominternu. 

Nocy wczorajszej na terenie odcinka gra- 
nicznego Wielkie Chutory patrol KOP.-u pod 
<zas lustracji pasa pogranicznego napotkał 
dwóch osobników. którzy, jak stwierdzone 
na pierwiastkowem śledztwie przedostali się 

  

drogą nielegalną na teren Polski, W. wyniku 
przeprowadzonej rewizji ujawniono u nich 
bibułę agitacyjną, ukrytą pod ubraniem w 
specjalnych torbach wanych przez zawo 
dowych wysłanników partji komunistycznej. 

  

   

  

Krwawa bójka pod Wilnem. 
Antoni Borl ki w to ystwie Stani- 

sława Rynkiewicza pow. manką ze 
Wsi Leszczyniki pow. rzeszańskiego do W:ł 
na. Na drodze mijali oni trzech jegomościów 
którzy nie zwracali uwagi na wołanie Borka 
Wskiego i nie i z dr« Kiedy: fur- 
manka zrównała piechurami 
Barkowski zaczął . Wywiązała 

  

      

  

    

  

   
    

  

a, w czasie której spotkana trójka 
iej okazało bracia Jan, Józef i 
ewiczowie, zadali Borkowskiemu 

kamieniami ciężkie uszkodzenie 
glow; lewej ręki. Borkowski stracił przy- 
tomność i w tym stanie pogotowie z Wilna 
odwiozło go do szpitala Żydowskiego, gdzie 
Borkowski walczy ze śmiercią. le; 

  
kijami 

    

Katastrofa motocyklowa pod Wilnem. 
Wi dniu wczorajszym w godzinach pop”- 

łudniowych na trakcie oszm im wpobli- 

  

       
    

  

       

żu Rukojń miała miejsce trofa moto 
<yklowa, której uległ dr. Krauze z Wilejki 
Powiatowej. 

Dr. Krauze jechał motocyklem z Wilna 
do Oszmiany, pędząc szosą z bkością 100 

  

kilometrów na godzinę. W pewnej chwil: 
wpobliżu Rukojń, gdzie szosa tworzy nagle 

ostry zakręt hamulce odmówiły posłuszeńst- 
wa i motocykl całym impetem wywrócił się 
i wpadł do rowu. 

Skutki katastrofy były fatalne. Dr. Krau- 
ze doznał silnego potłuczenia i wsarząsu. 

Przypadkowo tą samą drogą przejeżdżał 
autobus udający się do Wilna, który przy- 
wiózł rannego doktora do szpitala Żydow- 
skiego. Stan chorego jest bardzo ciężki. 

      

Nowogródek. 
Kronika wypadków. 

W dniu 28 lipca, mieszkaniec wsi Tara- 
SOwicze gm. wsielubskiej Antoni Ogonow 
Prowadząc na powrozie krowę spotkał si 
mijąjącym go samochodem, który spłoszył 
Jego krowę tak dalece, że zwierzę skoczyło 
Odrazu nabok obalając gospodarza na ziemii 
Poczem w oszałlałych skokach . rzuciło 
Przed siebie, ciągnąc za sobą kurczowo trzy 
mającego się sznura Ogonowskiego, który 

oznawszy szeregu uderzeń i wstrząsów — 
zmarł, 

 Oszałałą krowę 
Polu gospodarze. 

— w dniu 30 lipca, zamieszkały w Nowo- 
Stódku pod kinem „Pogoń* Marcinkiewisz 
Serafim, lat 17, zakradł ię do ogrodu K. Do- 
Izyńskiego przy ul. 3-go M po wiśnie. 
ieszczęśliwym jednak trafem spadł z drzewa 
amiąc obie ręce i doznając szeregu innych 
Uszkodzeń ciała. 

Oby było to przestrogą dla jego towa- 
rzyszy, 

„— Dnia 28 lipca, we wsi St N 
dzice, w czasie burzy piorun zabił pa 
na polu krowę. Dwie dziewczynki, w 
lat 9—12, które siedziały tuż przy 
zostały nietknięte. 

— Wskutek nieostrożnego obchodzeni. 
Z. ognier y się stodoły:-w kolonji Żu- 
rawielniki gm. ws skiej na szkodę Tara- 
siewicza Jakóba i we wsi Gierdówce tejże 
Sminy na szkodę Jana Żuczkiewicza. Stodoły 

były ubezpieczone. 

    

zatrzymali pracujący na 

      

    

   

  

   

Urodzaj na wiśnie. 

@ Na poniedziałkowym targu wiśnie sprze- 
awano po 20 gr. kilogram. To też popyt 

  

"na M DA na nie był ogromny. W związku z tem znacz- 

p= 
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Biuro Próśb i Podań 
Leona Sartoriego 

po pożarze przeniesione zostało do następnego domu — 
Suwalska 62. 

  

nie zwiększyła się i konsumcja cukru. Należy 
się spodziewać, że w czwartek będzie jeszcze 
większy dowóz wiśni. 

Oszmians. 
Wieikie šwieto Federacyjne w Pola- 

nach pow. oszmiańskiego. 

W! niedzielę dnia 10 lipca b. 
we wsi Polanach wielka uroczy. 

rozpoczęła się Mszą S 
ioną przez ks. Nowaka kapelana 

85 pułku. Na podniesieniu przy ładnie ubr 
nym polowym ołtarzu zasiadły poważniejsz 
osoby miejscowe i goście na czele z prezesem 
powiatowym Federac, zawsze czynnym | 

cyj, panem Staro- 
kompanja Fede 

w ze sztandarem czele, wszyscy w un 
ych czapkach, oraz tłum ludu. Po Mszy 
viętej ks. Kapelan wygłosił podniosłe i p: 
otyczne kazanie, w którym wyraził ra: 

z powodu powstania takiej organizacji, za- 
obecnych do wstępowania w szeregi 

i Strzelca. Po nabożeństwie i defi 
odbyły się zawody Federatów lekk»- 

się skoki, rzut 

odbyła s'ę 

      

    

          

   
   
     

   

  

   
   

   

  

   
ladzie 
atletyczne, na które zł 

    

   
   

  

   
   

  

    

  

stępnie pluton ze w: łobódki odegrał pr 
t. „Sztandar czwartego pułku. leg 

iej'. Po przeds odby- 
taneczna. Wice nabożeńst- 

ie zawodów przygrywała 

    
   

   
ja ta na terenie n 

e młode е już w - 
‚ ią i liczebnościa, 

oło dwustu członków. Mam na 
tej tak podniosłej uroczysto: 

cji w nasze] i szybko 
jej z całego 

   

   

  

   

    

  

  

  

        

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

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

—) Najmodniejsze kolory i desenie. (— 

BTENERT S TN SKINNIPTATATSTISS 

Żebrak zawodowym dostarczycielem 
narkotyków. 

Padwójne życie niebieskiego piaka. 
Ro aaglieja wileńska aresztowała pewnego 
36 €jrzanege żebraka, krążącego ©d domu 
zy mu, w którego torbie — o dziwo — za 
fine | jałmużny znalezione ówa pudełka mor 
16 Poniewaž widywano go wieczorami w 
restęzckieh garniturach w pierwszorzędnychi 

Aurącjach wileńskich nasuwa się podej- 
rzenie, żę jegomość ów trudnił się zawodowo 

dostarczaniem narkotyków ofiarom nałogu. 
przyczem wieczorami zawierał znajomości w 
wytwernych lokalach, wyszukiwał ofiary, a 
w dzień pod maską żebraka odwiedzał upat 
rzene ofiary doręczając im narkotyki. 
Łackhmany żebracze chroniły go w zupełno- 
ści ed jakichkolwiek podejrzeń. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

NAPAD ZŁODZIEI NA WŁAŚCICIELA 
FABRYKI WÓD GAZOWYCH. 

л przy ul. Zawalnej Nr. 50 w 
mieszkaniu właściciela fabryki wód gazo- 
wych p. Hirsza Kosewa zaszedł następujący 
wypadek: 

Około godziny pierwszej po poł. kiedy p. 
Hirsz Kosew zajrzał do mieszkania zauwa- 
żył dwóch złoczyńców usiłujących okraść je 
80 mieszkanie. Pan Kosew starał się zatrzy 
mać złodziei. 

Е Ншб"еив złodzieje rzucili się na Kosewa 
1 u uderzeniami usiłowali obezwładnić go 
by ułatwić sobie w ten sposób ucieczkę. 

Zamiar ten nie powiódł się, gdyż krzyki 
napadniętego zwabiły przechodniów, którzy 
złodziei zatrzymajj, 

Potłuczonego Kosewa przewieziono do 
ambulatorjum pogotowia ratunkowego, gdzie 
udzielono mu pierwszej pomocy lekarskiej. 

Aresztowanych złodziejaszków osadzono 
w areszcie. (e) 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

„W? dniu wczorajszym w pracowni stolar- 
skiej przy ul. Nowogródzkiej Nr. 15 wsadził 
Przez nieuwagę palec do stolarki niejaki Jan 
rasowski i został ciężko pokaleczony. 

Opatrzono go w pogotowiu. (e) 

ZAGINIĘCIE UMYSŁOWO CHOREJ 

DZIEWCZYNY. 
w 4 komisarjatu policji zgłosił się w dn 
Justy Zm mieszkaniec miasta Wilna p 

yn Orłowski, ulica Kalwaryjska Nr. 56 
i zameldował o zaginięciu jego 20-kilkulet 

niej córki umysłowo niedorozwiniętej, Stani 
sławy, która w dniu 31 lipca wyszła z domu 
i zaginęła bez wieści. 

Za zaginioną dziewczyną wszczęto poszn- 
kiwania. (e) 

KRADZIEŻE. 

— W] dniu 1 b. m. Lisiecki Władysław 
(Połocka 4) skradł z kieszeni marynarki Su- 
rockiego Aleksandra, zam. w Nowo Wilejce, 
w czasie pobytu Surockiego na dworcu os0- 
bowym w Wilnie, zegarek oraz gotówkę łą- 
cznej wartości 29 zł. Złodzieja zatrzymano. 
Skradzionych rzeczy nie odnaleziono. 

— W| dniu 1 b. m. Magun Dominik, bez 
stałego miejsca zamieszkania, dostał się przez 
otwarte okno do mieszkania Kondratowicza 
Franciszka (Wiłkomierska 123), skąd skradł 
patefon wartości 100 zł. Złodzieja ze skra- 
dzionym patefonem zatrzymano. 

— W dniu 31 ub. m. z niezamkniętego 
mieszkania domu Nr. 20 przy ul. Wierzbo- 
wej, na szkodę Markowskiego Wincentego 
dokonano kradzieży garderoby damskiej 0- 
raz biżuterji łącznej watości 91 zł. Kradzieży 
dokonał Zdanowicz Kazimierz (Zielona 19), 
kórego ze skradzioną garderobą i biżuterją 
zatrzymano. 

— W| dniu 1 b. m. z niezamkniętego mie 
szkania domu Nr. 152 przy ul. Legjonowej 
na szkodę Antonowicza Bronisława zostaia 

dokonana kradzież rewolweru oraz gotówki 
łącznej wartości 140 zł. Sprawcą kradzieży 

okazał się zawodowy złodziej Stankuć Sta- 
nisław (Nowo Popławska 36). Stankucia na- 
razie nie zatrzymano oraz skradzionych rze 
czy nie znaleziono. 

— WI dniu 31 ub. m. nieznani sprawcy 
dostali się przez otwarte okno do mieszkania 
Pietrzaka Tadeusza (Litewska 25), skąd skra 
dli garderobę męską, biżuterję oraz inne dro 
bne rzeczy, łącznej wartości 600 zł. 

Ried R IB NS I 3 
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Cmentarz opon samochodowych. 

  

R 

Na zdjęciu naszem widzimy olbrzymi skład starych opon samochodo- 
wych w Los Angeles w południowej Kalifornji. Zużyte opony służą 

do dalszych celów przemysłowych, między innemi do wyrobu obuwia 
gumowego. Ze względu na to, że w południowej Kalifornii kursuje 
około 1.100 000 samochodów, można sobie zdać sprawę z rozmiarów te- 

go cmentarzyska. 

Zjazd Legionistów w Gdyni. 
Komitet organizacyjny XI Zjazdu 

Legjonistów w Gdyni ustalił ostatecz- ‹ 
nie program uroczystości: 

Godz. 6 — przyjazd pociągów do 
Gdyni. 

Godz. 6—9 — mycie, kąpiel w mo- 
rzu, Śniadanie, przejażdżki po morzu. 

Godz. 9 — przybycie sztafet moto- 
cyklowych, kolarskich i marszowych, 
zbiórka ogólna i wymarsz ną nabożeń 
stwo. 

Godz. 9,15 — zbiórka pocztów 
sztandarowych w sali kina „.Morskie 
Oko“. ) 

Godz. 9,45 — przybycie Związków 
Legjonistów Polskich na nabożeństwo. 

Godz. 10.15 — salwy marynarki 
wojennej dla oddania hołdu historycz- 
nym sztandarom pułków legjonowych. 

Godz. 10,30 — uroczyste nabożeń 
stwo. ы 

Godz. 11,30 — akademja zjazdowa. 
Godz. 12.15 — wręczenie marynar 

ce wojennej Wielkiej Legjnonowej Na 
grody Przechodniej dla jednostki bojo 
wej za najlepsze wyniki w morskiem 
strzelaniu artyleryjskiem. 

Godz. 12,30 — defilada. 
Godz. 14 — obiad żołnierski. 
Godz. 16 — zebranie kół pułko- 

wych. 
Godz. 16—19 — popisy uczestni- 

ków Międzynarodowego Zlotu Skau 
tów Morskich, zawody hippiczne, prze 
jazdy po morzu i zwiedzanie Gdyni. 

  

Godz. 19 — wieczerza. 
Godz. 20,30 — przedstawienie te- 

atralne. 
Godz. 22 — wieczór pieśni legjono 

wych, wianki na morzu, sztuczne og- 

Na święto 
W dniu 6 sierpnia jako w 18-tą 

rocznicę wymarszu l-szej Kadrowej 
na bój o wolność Narodu, święcić bę- 
dzie uroczyście dzień swego powsta- 
nia pierw z pierwszych, z I Bry- 
gady Legjonów — Komendanta Jó- 
zefa Piłsudskiego pułk piechoty Leg- 
jonów. który dzieje swoje w złotej 
księdze Narodu, zapisał bogato krwa- 
wemi zgłoskami wiełkich czynów swe 
go żołnierza. Pułk, który w roku 1914 
na wielką rozgrywkę dziejową, pro- 
wadził osobiście Wódz Narodu Józef 
Piłsudski. Pułk, o którego czynach, 
świadczy przynajmniej u Boga i ludzi 
tysiąc mogił żołnierskich rozsianych 
jak Polska długa i szeroka po wszyst 
kich jej szlakach i bezdrożnych od- 
stępach. Pułk, którego złota księga 
roi się od nazwisk i czynów żołnier: 
skich setek żyjących żołnierzy — bo- 
haterów. którym los szczęśliwie do- 
zwolił oglądać z trudu ich i znoju 
„Powstałą* by żyć. 

Pułk, który jeden z pierwszych z 
woli Wodza Narodu na ostrzach 
swych okrwawionych bagnetów na 

      

     

  

Nabożeństwo na Zjeździe Legjoni 
stów celebrować będzie ks. biskup po 
morski dr. Okuniewski. 

W Gdyni powstał pomorski komi- 
tet obywatelski przyjęcia uczestników 
zjazdu. W skład honorowego prezyd 
jum komitetu, którego przewodniczą- 
cym jest dowódca floty wojennej, ko 
mandor Unrug, weszli: ks. biskup po- 
morski dr. Okuniewskii, wojewoda Ste 
fan Kirtiklis, inspektor armji gen. dyw. 
Norwid—Neugebaur, dowódca okręgu 
korpusu pomorskiego gen. bryg. Pas 
ławski i starosta krajowy Łącki. 

Przewodniczącym komitetu wyko- 
nawczego został komisarz rządu m. 
Gdyni p. Zygmunt Zabierzowski. Sze 
fem biura Zjazdu Legjonistów jest 
przewodniczący okręgu gdyńskiego 
Związku Legjonistów Polskich, p. Ar 
tur Brief, a kwatermistrzem — p. 
Majewski komendant okręgu gdyń- 
skiego Związku Strzeleckiego. 

Prof. Wojciech Jastrzębski zapro- 
jektował przepiękną okładkę artystycz 
ną karty zjazdowej. 

Karty zjazdowe wydawane będą w 
okęgach Związku Legjonistów  Pol- 
skich, a w Gdyni zamieniane będą na 
karty uczestnictwa, które — po ostem 
plowaniu ich w kasie kolejowej w Gdy 
ni — uprawniają do bezpłatnego pow 
rotu pociągami osobowemi lub jednym 
z pociągów nadzwyczajnych. 

Pociągi nadzwyczajne odejdą z 
Warszawy. Krakowa, Lwowa i Wilna 
w”sobołę dnia 13 sierpnia r. b. wieczo 
rem. a z Gdyni odejdą około północy 
w niedzielę, dnia 14 sierpnia r. b. po 
zakończeniu wszystkich uroczystości 
zjazdowych. (Iskra). 

1 p.p. Leg. 
szlaku Chrobrowym i Batorowym. 
niósł na nowo wskrzeszone hasło „Za 
naszą i waszą wolność”, zdobywając 
najwyższe od swego Wodza uznanie 
wstęgę i krzyż „Virtuti Militari* na 
chorągiew pułkową. 

Pułk wreszcie dla nas wilnian dro 
gi, gdyż wielu jego żołnierzy na na- 
szych ementarzyskach śpi snem wier- 
nie zasłużonych, którzy bez wahania 
cenę własnego życia zapłacili za up- 
ragnioną woln synów ukochanej 
przez „Dziadka* Ziemi Wileńskiej i 
Wiilna. 

Pułk tem dla nas droższy, że od 
szeregu lat z Wilnem zespolony, 

To też żywiej i radośniej w dniu 
Ich Święta zabiją serca wilnian na 
widok sprężyście maszerujących sza- 
rych szeregów „Pierwszaków* przez 
ulice miasta, którzy wzorem wielkich 
swoich poprzedników z lat 1914 do 
1919, pokochali to drogie „Komendan 
towe* stare polskie Wilno, u którego 
bram godnie wierną pełnią straż, wią- 
żąc ze sobą gorącą miłością serca 
nasze. 

  

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— „Pod zarządem przymusowym* w Te- 
trze Letnim. Dziś, we środę 3 sierpnia o g. 
8 min. 15 dana będzie doskonała farsa Arnol 
da i Bacha „Pod zarządem przymusowym”. 
Farsa ta obfituje w szereg przezabawnych 
sytuacyj, które skupiają się koło osoby pew 
nego buchaltera Haselhuna, obejmującego na 
dzór nad bankrutującą firmą Schilling. -- 
Prawdziwą atrakcją tej sztuki jest udział ga 
ścinny b. Teatrów Lwowoskich p. 
Ludwi kiego, który z roli Hasel 
huna tworzy świetną i niezapomnianą kre- 
ację. 

Doskonała gra aktorów, nowe, pomysłowe 
dekoracje projektu W. Makojnika oraz pr 
zabawna i zarazem interesująca treść sztu 
składają się na całość arcyciekawą i zasługu 
jącą na ujrzenie jej. 

Jutro we czwartek dnia 4 b. m. o godz. 
8 min. 15 „Pod zarządem przymusowym 

— „AZEF% — w Teatrze Lutnia. Dziś we 
środę dnia 3 sierpnia o godz. 8 min, 15 -— 
ukaże się głośna sztuka A. Tołstoja i P. 
Szczegolewa „Azef* Fascynująca treść sztu- 
ki, skupiająca się koło postaci Azefa, ukazu- 
je pole jego działalności prowokatorskiej na 
terenie Rosji, która przyczyniła się w pew- 
nej mierze do wielkiej rewolucji, Świetna 
kreacja Józefa Wiinawera daje doskonały cb 
raz duszy Azefa, który w swojej dwoistości 
jest główną osobą zainteresowania. Obok od 
twórcy Azefa, na uwagę zasługuje świetny ar 
tysta Teatrów Włarszawskich p. Jan Bonecki 
w roli Burcewa. 

Jutro we czwartek dnia 4 sierpnia o g. 
8 min. 15 — „Azef“. 

RADJO 
ŚRODA, DNIA 3 SIERPNIA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dzien- 
ny. 15.15: Muzyką lekka. 15.35: Komunikat 
meteorologiczny. 15.40: Audycja dla dzieci. 
16.05: Konkurs tenorów (płyty). 16.40: „Dzie 
cię swego wieku* (w 75-tą rocznicę śmierci 
Alfreda de Musset) odczyt. 17.00: Koncert po 
południowy. 17.30: Recytacje w wykonaniu 
M. Wyrzykowskiego art. dram. Nowe wiersze 
St. Ryszarda Dobrowolskiego ze zbiorku „Au- 
toportret'. 17.45: Słynni wiolonczeliści. 18.10: 
Muzyka taneczna. 19.15: Z zagadnień gospo- 
darczo- społecznych. 19.30: Program na 
czwartek. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 
19.45: „7000 amerykanów zwiedza Paryż* — 
feljeton. 20.00: Melodje z filmów dźiwęko- 
wych. 20.50: Kwadrans literacki. 21.05: Reci- 
tal śpiewaczy. 21.50: Koncert popularny. 22.00 
Komunikaty. 22.10: Audycja poświęcona Gre- 
cji. 22.40: Wiadomości sportowe. 22.50: Mu- 
zyka taneczna. 

    

    

  

CZWARTEK, dnia 4 sierpnia 1932 roku. 

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

ROWIĘK RADIOWE 
WARSZAWA i WILNO DŁA DZIECI. 
Dzisiejsza audycja radjowa dla dzieci 

składać się będzie z dwóch części, przyczem 
część pierwsza, którą wypełni opowiadanie 
Al. Janowskiego „Ola na plaży nadana zos 
tanie z Warszawy, a część druga z pogawęd 
ką p. t. „Osłoda życia” na popularny temat: 
cukier krzepi.. transmitowana będzie ze stud 
ja wileńskiego 

    

ROCZNICA A. DE MUSSETA. 

Dzisiaj o godz. 16,40 p. Jerzy Wyszomir 
ski w odczycie p. t. „Dziecię swego wieku 
przedstawi romantyczne życie i twórczość 
Alfreda de Musset, subtelnego poety i głębo 
kiego wyraziciela ducha swej epoki. Odczyt 
ten, który Wiilno trasmituje na wszystkie sta 
cje, pozostaje w związku z 75 rocznicą śm'er 
ci smętnego kochanka pani George Sand. 

  

KONCERT BASISTY. 

O godz. 21,05: wystąpi w studjo warszaw 

skiem z własnym recitalem śpiewaczym uta- 
lentowany bas operowy Eugenjusz Mossa- 
kow: Artysta odśpiewa trzy arje z „Damy 
Pikowej* Czajkowskiego, kilka ulubionych 
pieśni Tostiego i wreszcie prolog z opery 
„Pajace“. 

Р, sa B Sal 

Oryginalny sabotaž. 
Dłuższy czas trwał zatarg robotników na 

tle ekonomicznym w tartaku Izaaka Hot. 
mana w m, Kosowie. Nie widać było kiedy 
nastąpi nareszcie może zła zgoda, ale w każ 
dym razie zgoda. Pan Hofman nie spieszył 
się i żadnych ustępstw nie proponował. Otóż 
część robotników żeby przyspieszyć pertrak- 
itacje postanowiło przeprowadzić oryginalny 
sabotaż . 

Pewnego dnia na tartaku znikły wszyst- 
kie pasy transmisyjne. Z początku przypusz 
czano, że ma się tutaj doczynienie ze zwykłą 
kradzieżą. 

Dopiero wkrótce, kiedy wszystkie pasv 
znaleziono w pobliskim lesie i to w stan'e 
okropnym, bo pokrajane na drobne kawałki, 
wyjaśniło się że pasy nie padły pastwą zło- 
dziejów lecz jest to akt sabotażu (c) 

  

    KA 

  

    

  

   

     

  

Z TEKI WŁÓCZĘGI. 
Podwójna nieprzyjemność u p. ko- 

mornika. 

Czego się najwięcej bałem w życiu, to 
znajomości z... komornikiem. Nie dla tego 
żeby komornik był złym człowiekiem, —nie, 
i komornik jest czasem owszem, owszem. 
jednak wolałem... tej znajomości unikać. 
Ale czy to człowiek ustrzeże się nieszczęścia. 
Nigdy. Jak ma spotkać, to choćby się scho 
wał pod ziemię, to go znajdzie. Otóż takie 
„komornikowskie nieszczęście* i mnie spot- 
kało. Dostałem pewnego dnia „urzędowe” 
powiadomienie, że wystawiony przezemnie 
weksel został protestowany (to się dziś zda- 
rza dość często) i zaopatrzony sądową klau- 
zulą, powędrował do komornika, skąd go na 
leży bezzwłocznie wykupić (skąd wezmę 
gotówkę? — nie pytają) w przeciwnym bo- 
wiem razie nieruchomość moja (stare łóżko 
i podarty siennik) będzie zlicytowana. Cóż 
było robić? — głową muru nie przebijesz. 
Uzbroiłem się w „przyjemny wyraz twarz: 
i idę. Ulica Komercyjna Nr. 2, kręte sch 
długi korytarz, wreszcie niczem nie różniące 
się od innych drzwi a na nich nieduża tah- 
liczka „Komornik Sądowy... rewiypn*. Pukam. 

— Proszę! — ktoś wewnątrz odpowiada. 

Łydki podemną zadrżały, — wchodz 

— (zem mogę szanownemu panu służyć? 
—zapytuje jakiś solidnie wyglądający pan 

— Panie komorniku, ja właśnie w spra- 
wie weksla, nazywam się... 

— Wiiem, wiem. panie łaskawy, — oto 
wekselek. Pan płaci złotych... 

Kroplisty pot wystąpił mi na czoło, 
widząc pan komornik pośpieszył otworz 
okno. O zgrozo! co za straszne powietrze 
buchnęło do pokoju, — napół zemdlony osu 
nąłem się na krzesło. Trochę amoniaku i... 
przyszedłem do siebie. 

— Panie komorniku, co to u pana za 
oknem, że takie strasznie cuchnącesię stam 
tąd wydobywa powietrze? przecież to cho 
roby można dostać. 

— Tak mój panie, u nas podobno isi- 
nieje Komisja  higjeniczno-sanitarna, ale 
mam wrażenie, że tylko na papierze. No 
niech pan tylko popatrzy. 

Doświadczony poprzednią nieprzyjemnoś 
cią zatkałem chustetzką nos i usta i ost- 
rożnie wychyliłem głowę za okno. Oto co 
ujrzałem: Na środku podwórza ogromne 
śmietnisko, otoczone wydzielającą się z nie- 
go cuchnącą cieczą. Czego tam nie znajdziesz? 
Najrozmaitsze odpadki z ryb, śledzi, kartofli, 
potłuconegarnki, stare kapelusze, skorupy 
od jaj, wnętrzności z kur i gęsi, a wszystko 
to polewane pomyjami i zawartościami 
z porcelanowych naczyń*. Pominąwszy, że 

na to zagangrenowane podwórko wychodzi 
okno urzędu komornikowsk., ale wychodzą 
na niego. również okna hotelu „Komercyj- 
nego*. Wyobrazić sobie można jak się czują 
zamieszkujący tam goście i jakie mogą 
mieć pojęcie o czystości naszego grodu 
Jeśli się nie mylę, to podwórze to należy 
właśnie do właściciela tegoż hotelu. 

Z ciężkim bólem głowy i skłonnościam: 
do natychmiastowego wyjechania do Rygi. 
opuściłem progi urzędu komornikowskiego 
Jak na pierwszy raz „miłej* znajomoś 
z komornikiem, za dużo spotkało mnie nie 
przyjemności. 

A teraz pytanie: co na to Komisja higje- 
niczno-sanitarna? 

  

  

  

    

      

   

  

  

Budowa olbrzymiego 
sterowca. 

  

W obecności licznie zaproszonych gości do- 
konano w Akron (Ohio—USA) uroczysteści 
zmontowania przedniej części nowego ame- 
rykańskiego olbrzyma powietrznego „Macon*. 
Przedstawiony na naszej ilustracji sterowiec 
oddany zostanie do użytku na wiosnę roku 
przyszłego. Będzie on największym sterow- 

cem jaki kiedykolwiek zbudowano. 

As L III LII VN L UNO i I TIT WIZYTA 

Całkowity rozkład wśród komunistów wileńskich. 
Na podstawie materjałów, które wpa- 

dły w ręce władz bezpieczeństwa można 
stwierdzić iż w wileńskiej partji komunisty- 
cznej począwszy od końca ub. roku nastąpił 
całkowity rozkład. 

W; lokalnych jaczejkach komunistycz- 
nych panuje coraz większa dezorganizacja. 
W. końcu ub. roku kierownictwo KPZB w 
osobie sekretarza O. K. zostało usunięte bo- 
wiem sekretarz okazał się nałogowym pija- 
kiem, spedzającym czas na zabawach i na 
grze w bilard. 

Zdarzył się nawet wypadek, że będąc w 
stanie podchmielonym sekretarz ten przewró 
cił kosz z jajkami na rynku i został za to do 
tkliwie pobity przez miejscowych przekup- 
niów. Skompromitowany w ten sposób zo- 
stał wkrótce usunięty, a na jego miejsce 
wyznaczono nowego sekretarza. Instruktor 
C. K., który w styczniu r. b przybył do Wil- 
ma, wyznaczył na to stanowisko niejakiego 
„Chaima* (pseudonim), lecz nowy sekretarz 
nie mógł objąć kierownictwa organizacji wo 
bec nieprzekazania mu przez starego sekre- 
tarza tak zw. kontaktów co zmusiło go do 
osobistego nawiązania nowego kontaktu na 
podstawie znajomości z poszezególnymi człon 
kami. Wływołało to rozłam, Z jednej strony 
stanął stary sekretarz i zgrupowani koło 
niego kilkunastu członków KPZB z drugiej 
strony nowy sekretarz ze swoimi zwolenni 
kami. Jedna grupa ignorowała rozkazy dru- 
giej. Komuniści zgrupowani przy starym se- 
kretarzu twierdzili, że nowy O. K. składa się 
z agentów policji, zaś nowy O. K. nie mając 
wśród swoich członków zdolnych do prowa 
dzenia realnej pracy, nie potrafił rozganizo 
wać wydziałów i prowadził pracę swoją wy 
łącznie wśród członków kilku jaczejek z któ 
rymi był w kontakcie 

Opozycjoniści na czele z poprzednim se- 
kretarzem, obeenie już wykluczonym z par- 
tji, i nowy O. K. ze swej strony poczęli sie 
wzajemnie oskarżać o uprawianie prowoka- 
eji. Wi ten sposób rozkład w KPZB na tutej 
szym terenie zapoczątkowany w końcu ub. r, 
pogłębiał się. Na czele nowej opozycji, która 
działa szczególnie wśród członków Żydów 
stanął niejaki „Benek* (pseudonim). Potra- 
fił on ukryć się przed aresztowaniem i do- 
magał się od kierownictwa partji aby wy- 
słano go za granice Polski. Nie uzyskał jed- 
nak zgody kierownictwa i samowolnie usiło 
wał przekroczyć w sposób nielegalny grani 
eę. Wi czasie przekraczania granicy został 
zatrzymany. 

W czasie śledztwa zatrzymany „Benek* 
złożył rewelacyjne zeznania. 

Oświadczył on, że od połowy lipca zde- 
cydowanie rozpoczął prowadzenie akcji roz- 
łamowej w KPZB, bowiem uważa, że pod 
względem realnym partja komunistyczna w 
Polsce jest kompletnem zerem. Kierownicy 
organizacji otrzymują ogromne kwoty pie 
niężne z których się nie wyliczają i wprost 
pieniądze te kradną, przesyłając do С. К 
fikcyjne sprawozdania. Kurjerzy, którzy 
przywozili do Wiłna pieniądze często ich nie 
doręczali. „Benek* stwierdził pozatem, że 
kierownicy nie cheą brać czynnego udziału 
w organizacji i traktują swoje stanowisko 
tylko jako źródło zarobku, unikają wszel- 
kiego niebezpieczeństwa twierdząc, iż nie 
wolno im angażować się w ryzykownych im- 
prezach. Dalej wykazał on konkretne fakty, 
że od pewnego czasu szeregowi komuniści u- 
krywający się przed policją nie mogli otrzy 
mać żadnej pomocy od kierownictwa. Po- 
moc, jeśli jaka i bywała, to przychodziła od 
szeregowych członków. 

Oświadczył on także, iż prowadząc tę ak- 
cję. planował wydać pod własnem nazwis- 
kiem odezwę do wszystkich członków KPZB 
w której wyłuszczyć miał wszystkie posia- 
dane przez niego fakty nadużyć w partji. 
Najdobitniej stwierdza „Benek* obecny stan 
Grganizacji podając następujące określenie: 
„Kompartja to kramik, gdzie wolno wszy- 
stko: nie płacą za mieszkania, wydają otrzy- 
mane pieniądze na żarcie, pijatyki, Nie udzie 
lają żadnej pomocy towarzyszom, to też to- 
warzysze, którzy chorują na gruźlicę, plując 
krwią, muszą iść do więzienia, bo nie dają 
im 60 zł. na wykupienie biletów kolejowych, 
na wyjazd z Wilna*, 

„Benek* oświadczył, iż publicznie zadaje 
pytanie kierownictwu organizacji wileńskiej: 
„Dlaczego trwonicie ciężko zapracowane gro 
sze robotnicze, dlaczego przesiadujecie w ka 
baretach, gdzie są pieniądze które co dwa, 
trzy tygodnie przywożą wam kurjerzy z 
Warszawy? Żądam wyczerpującej wyraźnej 
odpewiedzi, żądam wyplenienia brudu i wy- 
rzucenia szakalić, \ 

Wi tych warunkach, jak zresztą wykazaly 
tak zw. obchody 1 lipea, 11 lipca i 1 sierp- 
nia, KPZB w Wńilnie nie jest w stanie zor- 
ganizować żadnej poważnej akcji, wy- 
korzystując jedynie kilkunastu młodocianych 
Żydków do rozrzucania bibuły komuanistycz 
nej i wywieszania transparentów. W tych 
warunkach komunistyczny zw. Młodzieży 
czuje, że jest ostoją akcji komunistycznej w 
Wiilnie. To też wśród żydowskich komsomol- 
ców zapanowały prądy t. zw. awangardyzmu 
Uważają oni siebie nietylko za równych z 
KPZB, lecz twierdzą, że KPZB w Wilnie na- 
leży wogóle rozwiązać, a do czasu uzdrowie 
nia partji, całą pracę poruczyć młodzieży 
komunistycznej. Na tem tle doszło do poważ 

nego konfliktu z sekretarzem Okręgow. Kom 
Związku Młodzieży w Wilnie. Naogół stano 
wisko młodzieży komunistycznej w Wilnie 
jest wrogie wobec KPZB i jego kierownietwa 

Lecz i w komsomole nie wszystko jest w 
porządku. Dowodem tego jest fakt spalenia 
przez sekretarza komórki rękawiczników 1 
teratury. Wi innym znów wypadku jeden z 
członków komórki rękawiezników, otrzy- 
mawszy do wykonania pewne zlecenie oś- 
wiadezyl, že jest chory, a jednak stwierdzono 
że był tego dnia w kinie. Członkowie komór 
ki „Nowy Świat* sabotują uchwały komitetu 
dzielnicowego, a członkowie komórki „ię- 
ły* oświadezyli, iż nie będą brać żadnego 
udziału w akcjach ponieważ i tak dość kom 
somoleów siedzi w więzieniu. 

Wi związku z wytworzoną sytuacją w 
miejscowych organizacjach kom, O. K. X. 
Z M wydał ostatnio dyrektywy, przeprowa- 
dzenia „czystki* w organizacji, i wydalenia 
wszystkich „panikierów* i tehórzy 

Tak wygląda obecnie oblicze organizacji 
komunistycznej w Wilnie, 

  

„Nasza Dola“ 
nowy zbiór poezyj 

WĄNDY DOBACZEWSKIEJ 

wyszedł z drukarni „lLux* i jest do 

nabycia we wszystkich księgarniach. 

Skład główny: księgarnia św. Wojciecha 

ULO Зяча   
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MIEJSKA. 
— Związek lokatorów i sublokatorów po- 

dejmuje walkę z akeją eksmisyjną. Jak się 
dowiadujemy, wileński związek lokatorów i 
sublokatorów zamierza w najbliższym czasie 
przystąpić do rejestracji osób, które mają 
być wyeksmitowane ze swych mieszkań. 

Rejestracja ta ma na celu uzyskanie da- 
nych w sprawach eksmisyjnych jak również 
zebranie przyczyn dla których większość ek- 
smisyj jest przeprowadzana celem przedsta 
wienia odnośnym czynnikom i uzyskania dal 
szych ograniczeń w przeprowadzeniu eksmi 
syj mieszkaniowych. 

— Rocznik 1913 na indeksie. Z dniem 1 
września referat wojskowy Magistratu przy- 
stępuje do rejestracji rocznika 1913 według 
dotychczasowych zasad, przy zwiększaniu 
jednak wysokości kar za zaniedbanie doko 
nania obowiązku rejestracji. 

Po tej rejestracji władze administracyjne 
przystąpią do ułożenia list poborowych 1912 
roku według przeprowadzonej w roku ubieg 
łym rejestracji. 

— Iie Wilno protestuje weksli? Ilość pro 
testów wekslowych ze względu na coraz bar 
dziej kurczące się obroty gospodarcze oraz 
ostrożną politykę kredytową banków, jako 
też przemysłu i handlu wykazuje na terenie 
województwa wileńskiego tendencję zniżko- 
wą. 

Podług uzyskanych przez nas danych w 
czerwcu na obszarze województwa wileńskie 

go zaprotestowano 10300 weksli na ogólną 
sumę 1.800.000 złotych, w tem na miasto 
Wiilno przypada 7400 protestów na sumę 
1,300,000 zł. 

— Redukcja pracowników stałodziennych. 
Przed kilku dniami prezydent miasta dr. Ma 
leszewski podpisał wniosek o redukcji 6 pra 
cowników Włydziału Podatkowego Magistra- 
tu, zatrudnionych na t. zw. „pracy stałodzien 
nej“. 

Z dniem 1 sierpnia pracownicy ci zostali 
zredukowani. 

Zredukowani noszą się z zamiarem zas 
karżenia Magistratu do Sądu Pracy o wy- 
równanie uposażenia według pragmatyki 
służbowej. 

— Spis mieszkań i przedsiębiorstw prze 
mysłowych i handlowych. Dnia 4 b. m. tj. 
jutro rozpoczyna się spis mieszkaniowy, prze 
mysłowy i handlowy przeprowadzony przez 
Centralne Biuro Statystyczne m Wilna. W 
pierwszej kolejce zostanie spisana dzielnica 
— Zwierzyniec. Komisarze spisowi zaopatrze 
ni w odpowiednie zaświadczenia będą się 
zwracali do właścicieli domów, mieszkań i 
wszelkich warsztatów i przedsiębiorstw zbie 
rając dane w zakresie 3 kwestjonarjuszów: 
kwestjonarjusza nieruchomości, kwestjonar 
jusza lokalowego i kwestjonarjusza dla przed 

siębiorstw i zajęć handlowych i przemysło- 
wych. 

Zebrane dane jak zwykle podlegają ta- 
jemnicy statystycznej i nie mogą być przez 
komisarzy ani przez Centralne Biuro Staty- 
styczne m. Wiilna wyjawione nikomu i dla 
żadnych innych celów niż cele statystyczne. 

SPRA WY KZEMIEŚLNICZE. 

— Konferencja piekarska w Inspektora- 
cie Pracy. Pomimo, iż niedawno zawarta 
została umowa zbiorowa w piekarstwie, a 
już kilku właścicieli większych piekarń pu- 
zrywało pracownikom stawki robotnicze. 

W) związku z tem w najbliższych dniach 
w lokalu Inspektoratu Pracy odbędzie sie 
konferencja właścicieli piekarń, zwołana 
przez Inspektora Pracy 62 Obwodu. 

WIRGIL MARKHAM. 

WYCIECZKI. 
— Wycieczka nauczycielstwa warszaw- 

skiego. W; dniu wczorajszym przybyła do 
Wilna ieczka członków Okr. Warszaw- 
skiego Zw. Naucz. Polskiego. 

W| wycieczce bierze udział około dwustu 
osób z pośród uczestników kursu sportowzgo 
i malarskiego, zorganizowanego przez Okręg 
Wiarszawski Zw Naucz. Polskiego w Augu- 
stowie, 

Wycieczka ma charakter naukowo—tury- 
styczny, to też oprócz zabytków architekto- 
nicznych i historycznych m. Wiłna zwiedzi 
także Troki i Wferki, oraz będzie na przedsta 
wieniu w teatrze. 

Przyjęciem warszawskiego nauczycielstwa 
zajmuje się Zarząd Okręgu Wileńskiego Z. 
N. P. w osobach pp. posła St. Dobosza i prze 
wodniczącego komisji wycieczkowej G. Ho- 
diwa Kierownictwo wycieczki spoczywa w rę 
kach związkowców warszawskich pp. Witol- 
da Konarskiego i Piotra Wysockiego. 

RÓŻNE. 
— Firma szwajcarska ubiega się 

e asfaltowanie ulie w Wilnie. W zwią 
zku z podaną przez nas wiadomością 
o zamiarze Magistratu asfaltowania 
jezdni dowiadujemy się, że przybył 
do Wilna przedstawiciel jednej z 
szwajcarskich firm asfaltowych, któ- 
ry w dniu wczorajszym odbył w tej 
sprawie dłuższą naradę z Magistra- 
tem. Narada ta nie doprowadziła na- 
razie do powzięcia konkretnej decy- 
zji, gdyż na roboty asfaltowe Magist- 
rat zamierza ogłosić przetarg. 

— Sprostowanie. Podaną  przedwczcraj 
wiadomość o lombardzie na podstawie zebra 
nych wiadomości prostujemy, a mianowicie, 
że niema żadnej podstawy podejrzewać o 
możliwiści zamiany zastawu jako też po- 
wątpiewać o uczciwości pracowników Zakła- 
du Zastawniczego. 

OFIARY 
Niewyjaśnione pomiędzy p. p. B. i M. 

3 zł. złożone na Ochronkę im. Marszałka 

Piłsudskiego. 

   

     
    

   

  

p, 

Egzaminy dla kandydatów 
na nauczycieli szkół średnich. 

Państwowa Komisja egzaminacyj- 
na dla kandydatów na nauczycieli 
szkół średnich w Wilnie ogłasza, że 
egzaminy dla kandydatów na nauczy- 
cieli szkół średnich, (naukowe, peda- 
gogiczne i uproszczone) w okresie je- 
siennym b. r. odbywać się będą od 
dnia 17 do 22 października 1932 roku. 
Kandydaci, którzy pragną przystąpić 
do egzaminów w tym okresie, winni 
zgłosić się w tym celu pisemnie do 
Komisji egzaminacyjnej, w terminie 
do 17 września, składając jednocześ- 
nie przepisaną opłatę, która wynosi 
zą egzamin naukowy (klauzurowy i 
ustny) 8 4zł., za egzamin pedagogicz- 
ny 56 zł., za egzamin uproszczony 
50 zł. 40 gr., za egzamin uzupełniają- 
cy z przedmiotów polonistycznych 
przy egzaminie uproszczonym 16 zł. 
80 gr. 

Rozkład i terminy egzaminów bę- 
dą podane do wiadomości intereso- 
wanych drogą ogłoszenia w lokalu 
Komisji egzaminacyjnej (Uniwersytet, 
ul. Uniwersytecka 3, II p.). 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

WESZUZZZERO WRZE WOEORZ KE ERACE 

10 tys. osób zmarło na cholerę 
MOSKWA, 2, VIII. (Pat). Donoszą z Szan 

ghaju, że w prowincji Szan-Si zmarło na cho 
lerę w ostatnich miesiącach przeszło 10 ty- 
sięcy osób. Według chińskich ofiejalnyci 
danych, wszystkie półnoene powiaty tej pro- 
wineji są objęte epidemją. 
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DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 
PO EAT 495 8 

Poniewaž byla niedziela, nie po- 
szedłem do sklepu z obuwiem. Znalaz- 
łem Barker Street — wąską, źle zabru 
kowaną uliczkę — i pięć przed jede- 
nastą stanąłem przed wskazanym bu 
dynkiem. 

Lepsi artyści opuścili ten cygański 
zakątek oddawna. Ludność wzra- 
stała ale rekrutowała się wyłącznie z 
niebieskich ptaków, dyletantów, mło 
dych par małżeńskich i złodziejasz- 
ków. Ciekaw byłem, co się kryło we 
wnętrzu domu, który jak spostrzegłem, 
skłądał się z samych pracowni małar 

skich. ' a 

1 Przez uchylone okno na parterze 
zobaczyłem modernistycznie umeblo. 
wane wnętrze sypialni. Łóżko, stojące 
na podwyższeniu było przykryte kapą 
o dziwnie metalicznym połysku. Nad 
toaletą wisiał srebrny krucyfiks. 

Nie wiedziałem na którem piętrze 
i pod jakiem nazwiskiem mieszkał Raf 
fy. Wszedłem do sieni i stwierdziłem, 
że na tablicy lokatorów był tylko je- 
den guzik elektryczny na parter. Re 
sztę usunięto. Później dowiedziałem 
się, że Raffy dzierżawił cały dom—(2 
piętrowy), ale piętra stały pustkami. 
Zamek szczęknął — wszedłem do hal 
lu. Drzwi z boku wąskich schodów 
otworzyły się do środka. Wszedłem. 

Znalazłem się w pracowni malar 
skiej, wyłożonej niezwykle grubym, 
niebieskim dywanem pluszowym. Na 

ścianie wisiały kilirmy i makaty, które 
wydały mi się bardzo kosztowne. W 
kącie koło ogromnego okna stały sta | 
lugi. Obok leżały palety z farbami, któ 
rych, ślady widniały na całym dywa- 
nie. Obraz na stalugach był przykryty. 
Pod ścianami stało mnóstwo poodwra 
canych płócien. Poza tem wszędzie sta 
ły i lażeły posągi, modele głów i rąk, 
dzbany i wazony. 

Nawprost drzwi, na ogromnej so- 
fie, siedział Raffy z dwiema dziewczy- 
nami, które zauważyłem ubiegłej no 
cy. Jedna była czarnowłosa, druga 
blondynka z okrągłą twarzą i zniszczo 
ną cerę. Na mój widok wypadły obie 
do sypialni. 

Drzwi do trzeciego pokoju były u- 
chylone, ale dostrzegłem przez nie 
tylko skrawek białego sufitu. 

Dziewczyny zatrzymały się w pro- 
gu sypialni. Raffy obejrzał się na nie, 
machając ręką. ` ' 

— Nie, Nic. Schowajcie się. Pan 
Fultz przyszedł do mnie z interesem. 

Nim zamknęły drzwi zdążyłem się 
przyjrzeć futurystycznemu  urządze* 
niu sypialni. Krzesła wyglądały dzi- 
wacznie, lampa składała się z trzech 
czarnych, metalowych cylindrów i 
klosza ze sztywnego czarnego papie* 
ru, Kapa, okrywająca łóżko, była po- 
dobna do zbroi, jaką niegdyś kładzio 
no na konie. 

Raffy miał na sobie elegancki jas- 
nopopielaty garnitur i świeżą, różową 
różyczkę w butonierce. Palił długie 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

ROU RJ BE RW 

Ze Związku Strzejeckiego. 
W związku z 18-tą rocznicą wy- 

marszu Kompanji Kadrowej pod wo- 
dzą Marszałka Piłsudskiego do walki 
o niepodległość Polski Komenda Po- 
dokręgu Wilno Zw. Strzeleckiego wy- 
syła drużynę na tradycyjny Marsz 
Szlakiem Kadrówki. 

Odjazd drużyny Z. S. nastąpi z 
Wilna w dniu 3 sierpnia wieczorem. 

Wraz z drużyną wyjeżdża Komen 
dant Podokręgu Z. S. kpt. Ptaszyński. 

Sa 

W Lidzie ma powstać Nowa- 
gródzki instytut Rzemieśln. 

Przemysłowy. 
Dzięki wielkim wysiłkom pana inż. Ba- 

czewskiego w najbliższym czasie w Lidzie 
powstanie Nowogródzki Instytut Rzemieślni- 
czo— Przemysłowy. Sądzić wypada iż Lida 
powita z zadowoleniem nową placówkę, któ 
ra będzie zorganizowana na wzór Śląskieg» 
Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego, któ 
ry ma tak bogaty dorobek poza sobą. 

Oto co pisze założyciel: 
Poprzedzając ukonstytuowanie się projek 

towanego Nowogródzkiego Instytutu Rzem:e 
ślniczo—Przemysłowego w Lidzie, przystępu 
ję do uruchomienia tych z kursów, podanego 
poniżej programu, które otrzymają najwięk 
szą liczbę zgłoszeń kandydatów. Kursa te pro- 
wadzone byłyby, początkowo, do czasu usa 
modzielnienia się, pod firmą „Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Zawodowych* oraz Instytu 
tu im. Żeromskiego* w Lidzie. Kursy byłyby 
bądź bezpłatne, bądź też obowiaz wałyby 
minimalne opłaty, co uzależnione będzie cd 
wydajności pomocy finansowej jakiej udzie 
li szereg zaintersowanych w tej imprezie *n- 
stytucyj społecznych, które ze swej strony, 
swoje zainteresowanie się uzależniają od ilo 
ści zgłoszeń kandydatów na wspomniane kur- 
sy. 

Jest więc wielce wskazanem, zebranie 
możliwie licznych zgłoszeń, kandydatów, kto 
re przyjmuje sekretarjat Instytutu im. Że- 
romskiego ulica Zamkowa 2 w Lidzie. 

WI związku z otwarciem Instytutu przew! 
duje się następujące kursa: 

  

  

  

Program projektowanych kursów na okres 
od 1 września 1932 r. de 1 lipca 1933 r. 

1) Kurs dla palaczy kotłowych. 

2) Kurs dla maszynistów obsługujących 
maszyny parowe, 

3) „Kurs dla metalowców (ślusarzy). 
4) Kurs traserstwa dla kotlarzy i blacha- 

rzy. 
5) Kurs o motorach spalinowych i gazo. 

generatorach dla mechaników. 
6) Kurs dla mechaników samochodowych. 

7) Kurs dla radjomechaników. 
8) Kurs dla monterów  elektrotechnicz 

nych. 
9) Kurs dla dozoreów tablic rozdzielczych 

w elektrowni. 
10) Kurs zawodowy dla stolarzy. 
11) Kurs dla czeladników budowlanych 

pracujących w żelbetnictwie. 
12) Kurs o nowoczesnych materjałach 

używanych w budownictwie (heraklit, gazo- 
beton, solomit i t. d.) 

13) Kurs dla malarzy i lakierników. 
14) Kurs czyszczenia i farbowania w pral 

niach chemicznych. 
15) Kurs farbowania futer. 
16) Kurs zawodowy dla obuwników. 
17) Kurs dla kraju męskiego. 
18) Kurs dła kroju damskiego i dziecię: 

cego. 
19 

ników. 
20) 

Kurs zawodowy dla piekarzy i cukier 

Kursy dla terminatorów: 
a) budowlanych, 
b) z zawodu metalowego, 
c) z zawodu malarskiego. 
Przemysł Iniarski: 
tkactwo i olejarstwo. 

Humor. 
СО GORSZE? 

WI małem miasteczku w Anglji środkowej 
odczuto trzęsienie ziemi. W, obawie przed 
dalszemi. wstrząsami wysłała rodzina S. troje 
swoich dzieci do mieszkającego o kilkadzie- 
sąt mil dalej dziadka. Po trzech dniach przy 
chodzi do rodziców depesza od dziadka: 

„Zabierzcie dzieci*, przyślijcie trzęsienie 
ziemi'. (Punch). 

21) 
skupu, 

Organizacja 

PESYMISTA. 

— Gram teraz całemi dniami w bilard 
— oświadczył pesymista — w tych czasach 
kryzysu nie pozostaje nic innego, jak kula. 

(Biihne). 

cygaro i miał minę ekranowo uwodzi: 
cielską. 

— Dzień dobry — rzekłem. 
Rzucił mi jakieś dziwne spojrzenie. 
— Dzień dobry. Byłem pewny, że 

pan przyjdzie. 
— Dlaczegobym nie miał przyjść? 
— Wmawiano we mnie, że pan 

jesteś konfidentem policyjnym 

— Kto? Chyba nie pańskie przyja 
ciółki? 

— Nie, do cholery! Moje narzędzia 
Skrzyżowałem ręce napoleńskim 

gestem. 

— Dlaczego nie? — rzekłem spo- 
kojnie, chcąc go zdziwić. 

Nie wyjmując cygara z ust, odpo- 
wiedział stanowczym tonem: 

— Śmiech na galerji, panie. Ja 
znam się na ludziach. Nikt mnie jesz 

"cze nie oszukał, chociaż wielu próbo- 
wało. 

— Doprawdy, Skąd ta pewność co 
do mnie? 

Machnął ręką. 

— Żaden szpicel nie przyszedłby 
w piżamie i żaden nie wtargnąłby do 
mojej kryjówki bez asysty policyjnej. 
Carson przyprowadził z sobą sześciu. 
I zresztą nie przyszlibyście jednej no” 
cy — zaśmiał się wzgardliwie -— boby 
Ście sobie wieźli w drogę. Ale moi 
chcą, żebym się z panem nie ceremon 
jował. 

— Sądzę, że pan już to uregulował 
panie Sabati — rzekłem z zaintereso- 
waniem. 

— Proszę mnie nie nazywać Saba- 
tim. Jestem Raffy. 

— Dobra. Ale uregulował pan to 
z nimi, czy nie? 

— Naturalnie nie. Nie masz 
pan czego trapić. 3 

— Bo przykroby mi bylo gdyby 
im się co stało — rzekłem cicho. — 

się 

I L Nous Kal 

Humor! Sentyment! DZIŚ! 
Uczuciel Wystawa! 

Dfwięk. teatr świetlny 

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

  

  

  

Gświadczenie. 
W dniu wczorajszym t.j. 2.VIII. 1932 r. 

w godzinach popołudniowych, napadł i znie- 
ważył mnie czynnie, na terenie redakcji 
„Słowa”, p. Feliks Dangiel, współpracownik 
„Dziennika Wileńskiego". 

Aczkolwiek oddałem mu uderzenie znie- 
nacka z nawiązką, wnoszę przeciw p. D. 
skargę z par. 457. 

Pan ten zaszczyca mnie od pewnego 
czasu szczególnem zainteresowaniem i spo: 
wodował swemi oszczerstwami nieoficjalny 
bojkot zespołu tutejszego teatru mej skrom- 
nej osoby. 

W związku z tem wnoszę przeciw p. D. 
skargę z par. 531 i tuszę sobie, że Sąd 

arny przyzna mi odpowiednie zadośćuczy- 
nienie, tembardziej, że osoba p. Dangla nie 
nastręcza okazji do zażądania satysfakcji 
według zasad Boziewicza... 

O całejtej, wielce nieapetycznej aferze 
zawiadomiłem Syndykat Dziennikarzy Wi. 
leńskich. 

Łączę wyrazy poważania 

—0127 Dr. Jakob Lewittes. 

ORTIR 
  

  

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

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

  

"Bo Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu | 
Okręgowego w Wilnie wciągnieto nastę- | 
pujące wpisy dodatkowe i pierwoin 

W dniu 4 IV. 1932 r. 
11.566. III. Firma: „Wenna-Abel Sorkind*. Przed- | 

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re- 
jestru. 598—VI 

  

   
11905. II. Firma „Szyfmanowicz Benjamin“. Przed 

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla si | 
jestru. 601—V 

  

12066. II. Firma: „Wizgirdowa Aleksandra*. Sie- 
dziba przedsiębiorstwa została przeniesiona na ulicę 

Tyzenhauzowską 6 w Wilnie, Wizgirdowa Aleksand 
zam. w Wilnie ul. Tyzenhauzowska 6—1. 602—V 

W dniu 11.IV. 1931 r. ! 
10983. II. Firma: „Bencjan Margolis i S-wie S-ka“. 

Wspólnik Bencjan Margolis zmarł. Do czasu zatwier- 
dzenia spadkobierców po zmarłym w sprawach spad- 
kowych zarządzają przedsiębiorstwem spółkowem Sa- 
muel Margolis i Izaak Margolis z prawem dokony- 
wania wszelkich czynności związanych z prowadze- 
niem takowego i podpisując w imieniu firmy we dwóch 
łącznie tam gdzie obowiązują według umowy spółko- 
wej z dnia: 28.VI.1929 r. dwa podpisy i samodzielnie 
tam gdzie obowiązuje jeden podpis. 596—V1. 

W dniu 12.IV. 1932 r. 
10943. III. Firma: „Polski Przemysł Chemiczny 

Korona M. Pupko, S. Sawicki, Z. Kamieniecki, Z. Taje 

Spėlka“. Firma obecnie brzmi: „Polski Przemysł Che- 
miczny Korona Spółka firmowa w Lidzie, M. Pupko, 
S. Sawicki i Z. Kamieniecki". Zelik Tajc wystąpił ze 
spółki. Zelik Tajc przelał swe prawa i obowiązki 
w spółce na rzecz pozostałych wspólników.  597—VI. 

  

    

   

Nr. 175 (2417) 

Panna wdówka 

dkuszerka! 

LA „2K0ETAWA 
use 6d 8 do 7 йееч 

« Kasztanowa 7, m. 
7. P. Nr. 69. 8520 

A
 

J 

« 

         

    

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadzaua się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminow:»kq 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr 3 93 

ARUSZEPKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m 16 
rog Mickiewicza 

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

Potrzebna 
dziewczynka lat 15—17 
do dziecka. Zgłoszenia 
dziś o godz. 5-—- 7 po poł. 

Lwowska 24. m. 10. 

MŁODA PANNA 

  

    

    Gee 

  

Ponaś w LASKA BOZDYLACZU    
W dniu 10.V. 1932 

S-ka". Spółka została zlikwidowana 
z rejestru. 

W dniu 7.IV. 1932 
12121. II. Firma: 

W dniu 23.IV. 1932 r. | 
11689. II. Firma: „Ebin Izaak“. Przedsiebiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykrešla się z rejestru. 599—V1 

11805. II. Firma: „Boszkow Zdrawko i Ch. Szer 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

„Drożdże Danowski i Himel- 

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

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

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj 
i korepetycyj ze wszyst- 
EO los 
kresie ośmiu klas gimnaz. 

r. 

i wykreśla się 
600—VI. 

  

r. Kejosti Nandlonų. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 2.IV. 1932 r. 

9591. III. Firma: „Zinger Izaak*. Siedziba przed- 
siębiorstwa została przeniesiona do m. Kurzeńca pow. 

wilejskiego. 589—VI. 

10376. II. Firma: „Mejerson Sonia“ Przedsiebior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

594—VI. 
W dniu 4.IV. 1932 r. 

10136. 1I. Firma: „Gurwicz Judel i Gołub Fajwa 
spółka firmowa". Spółka została zlikwidowana i wy- 
kreśla się z rejestru. 592—VI. 

W dniu 6.IV. 1932 r. 
9564. II. Firma: „Buszkaniec Chaja Elka“. Firma 

obecnie brzmi: „Szołom Buszkaniec*, zam. w Świę- 
cianach, ul. Wileńska 17. Na mocy aktu darowizny 
z dnia 26 października 1931 r. uzupełninnego aktem 
z dnia 1 lutego 1932 r. przedsiębiorstwo Chai Elki 
Buszkaniec przeszło na własność Szołoma Buszkańca. 

588—VI. 

9787. II. Firma: „Sużanówna Nachama*. Przed- 
siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re- 

jestru. 590—VI. 

9808. II. Firma: „Telent Szejna*. Firma obecnie 
brzmi: „Gita Gilińska*. Właścicielka obecnie jest Gita. 
Gilińska zam. w Święcianach, ul. Szkolna 20. Na mocy 
aktu zbycia  oblatowanego przedWacławem Hrynie- 
wieckim Notarjuszem w Święcianach w dn. 3 marca 
1932 r. za Nr. 345 przedsiębiorstwo Szejny Telent 
przeszło na własność Gity Gilińskiej. 591—VI. 

farb S-ka Firmowa*. Wspólnicy zam. w Wilnie, Jakób 
Danowski, przy ulicy Wielkiej 37 i Masza Himelfarh 
przy ulicy Zawalnej 35. Hirsz Himelfarb przelał swe 
prawa i obowiązki w spółce na rzecz Maszy Himel- 
farb i wystąpił ze spółki. 603—VI. 

12205, III. Frma: „Verkes — Gdala Fryd*. Przed. 
siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re- 
jestru. 604—-VI. 

W dniu 30.IV. 1932 r. 
12570. II. Firma: „Sznejer Pupko — Polonit“ —- 

Firma obecnie brzmi: „Technopol. — Sznejer Pupko* 
Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. 
Piwną 7 w Wilnie. Sznejer Pupko zam. w Wilnie, 

ulica Piwna 7—5. 606—VI. 

W dniu 31.IV. 1932 r. 
12845. II. Firma: „Księgarnia Koła Polskiej Ma- 

cierzy Szkolnej w Głębokiem*. Na mocy pełnomocnirt 
wa z dnia 27. VIII. 1931 r. kierownikiem księgarni za 
miast Marji Stokarskiej która ustąpiła jest Bohdan 
Jakowicki zam. w Głębikiem powiatu DZ 

605—VI. 

  

  | 

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

1. S. MILL. 

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

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

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

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

DZIE   

Specjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. Łaskawe 
zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego" 

  

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

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

  

Do wynajęcia 
odremontowane 4-pokoj 

mieszkanie z wygodami; 
werandą i ogródkiem, na 
parterze — ul. Św. Filipa 

Nr. 4, m. 10 

  

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

Wykonanie solidne. 

KO || A 

DRUKARNIĄ | 
й 

INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 
Wilno, św. Jańska Rr. 4 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 

7
7
 

W dniu 7.IV. 1932 r. 

10337. II. Firma: „Żegluga na Wilji 
Janowicz i Konstanty Borowski S-ka". Spół 
zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

W dniu 11.V. 1932 r. 
11434. II. Firma: „Ancelewicz Fania i Mircewicz 

Zdrawko pod f. Grekopol S-ka*. Spółka została zli- 
kwidowana i wykreśla się z rejestru. 

Żalby panu było stracić paru może 
dobrych pomocników. 

Popatrzył na mnie badawczo, zacia 
gając się dymem. 

— Bądźmy w zgodzie, rzucił nie- 
dopałek cygara do wazonu i podszedł 
szy do mnie blisko, wyłożył mi zwięź 
le swój plan. 

Chciał mieć oko na niejakiego 
Gray'a Masona. (Nazwisko to obudziło 
we mnie nawał wspomnień). 

Miałem się z nim jvznać, zyskać 
jego zaufanie, wprosić się do jego do 
mu i dowiedzieć się o nim możliwie 
wszystkiego. W razie dodatniego wyni 
ku moich starań, mogło dojść w domu 
Gray'a Masona do rabunku. Raffy 
chciał się dobrać do jakichś papierów. 

— Ale może uda się zdobyć te pa 
piery bez rabunku. Wpierw musi się 
pan zapoznać z rozkładem domu 

Co miałem począć? Wiedziałem, że 
legalne dojście do celu było niemożli 
we. Nie mogłem grać jednocześnie roli 
zająca i ogara. Byłem w kropce. Wy- 
cofanie się z gry było również nie do 
pomyślenia. 

— Musisz go pan przejrzeć — rzekł 
Raffy. — Trudna sztuka. 

— (o to za gatunek? — Zapyta- 
łem, — Burżuj? 

, — W najwyższym gatunku — oś- 
wiadczył Raffy. — Musisz pan być o- 
strożny. Upodobnić się do niego — ro 
żumiesz pan? ; 

— Alė jak ja dam radę? wybuch- 
nąlem. Uwažalem, že dam, ale korzy 
stnie było podrożyć się. — Co to za 
ptaszek? I co on takiego zmalował? 

— Tacy nie nie malują — rzekł 
niedbale. 

Nordis 
— Zaraz, bracie. Cierpliwości. On 

nie nie robi, ale ma swojego konika. 
Zrozumiano? 

— Mów pan dalej. 

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

      

urzędów, bilety wi. 
  

                 
  

i 

zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze | 

Kasper Pracownia OBUWIA i wazelkiego. rodzę- i 
została ju roboty drukarskie | 
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— Otóż złapiemy go na tego koni 
ka. To będzie najłatwiejsze. 

— E, do djabła! — rzekłem z gory- 
czą. — Jeżeli mi pan nie powiesz, co 
to za konik, to... 

— Powiem — przyrzekłem. — Po- 
wiem. 

— Ale, ale.. Zobowiązałem się po: 
móc panu wzamian za pewną przy- 
sługę. Jak to długo potrwa? Nie mogę 
tu siedzieć cały rok. Muszę znaleźć 
Mądrego Juljana. 

— Spokojnie, bracie. Moi chłopcy 
go poszukają, Jeżeli jest w Stanach, 
to go znajdą. Niech pana o to głowa 
nie boli. 

Krzyknął i z sypialni przyszły obie 
dziewczyny. Raffy wskazał ręką blon 
dynkę, która zrobiła coś z twarzą, bo 

wyglądała zupełnie inaczej, niż przed 
chwilą, świeżo i promiennie. 

— Będzie pan pracował razem z 
Liną Cabwen — rzekł niedbale. — 
To jest, jeżeli będzie potrzebna. — 
Zwrócił się do niej.—Przyjdź, kotku, 
wieczorem. 

— Dobra — odparła Linna i spoj- 
rzała na mnie ni to żartobliwie, ni to 
wesoło, ni to pogardliwie, 

— Słuchajcie — oświadczył Raffy, 
wyjmując zegarek wartości tysiąca do 
larów. — Mam trzy minuty czasu i 

nie będę się powtarzał. Panie Fultz, 
zacznie pan dziś z Masonem, Zna pan 
Bibljotekę Publiczną na Czterdziestej 
Drugiej Street? 

— Owszem, byłem tam raz — od- 
parłem. 

— Będzie go pan mógł spotkać w 

pokoju Nr, 328, Chodzi tam regular" 
nie co niedzielę. 

Byłem w tym pokoju wiele razy, 
ale zachowałem to dla siebie. 

— Jak wygląda? 
— Pójdzie pan tam wcześniej i 

    

  

zajrzy do księgi. Będzie go pan tropił 
do domu. 
— Więc nie wiecie nawet, gdzie on 

mieszka? — wykrzyknąłem ze szcze- 
rem zdziwieniem. 

— Zasadniczo wiemy,: chociaż 
mógł wyprowadzić naszych w pole. 

— Niema go w książce telefonicz- 
nej? — zapytałem z niedowierzaniem. 

— Nie, ma numer zastrzeżony. 

Będzie pan z nim miał dużo kłopotu. 
— Dobrze — mruknąłem. ` 

Raffy znów wskazał ręką blondyn- 
kę. 

— Linna zaczeka na pana przed 
bibljoteką. Może będzie panu potrzeb 
ne damskie towarzystwo. — Zwrócił 
się do dziewczyny: — Spoke zawiezie 
cię Buickiem, kotku. 

— Kiedy? — zapytała. 
, z O szóstej. Zatrzyma się w Alei 

Piątej, nawprost. Zaczeka do pańskie 
go wyjścia, panie Fultz. Zobaczy go 
pan, bo tam o tej porze pusto. — 
Zwrócił się do dziewczyny: — Zrozu- 
miałaś, mała? 

— Tak. 

Wyszedłem razem z Raffym, Czar- 
nowłosa dziewczyna nie wzięła udzia- 
łu w rozmowie, ale parę razy pochwy- 
ciłem przenikliwe spojrzenie jej ciem 
no niebieskich oczu. \ 

2 2 je W Pokoju Nr. 3287— 
zapytałem, stąpaj. žnie po ko- 
cich łbach. az 

— Podobno książki o gen... gen. . 
o, do cholery! O familjach! 

— Dział genealogiczny? — podsu- 
nąłem. 

— Właśnie. 
— Czy to właśnie jest jego konik? 
Raffy splunął i zaklął, jak na nie- 

dzielne przedpołudnie, zbyt bluźnier. 
czo. 

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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