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TAWOKAWSIWO międzynarodowe. pF 
Prof. W. Makowski o konstytucji 

międzynarodowej. 
Dzisiejsze położenie międzynaro- 

dowe kryje w sobie wiele materjału 
palnego. Przeciwstawność interesów 
politycznych i gospodarczych poszcze- 
gólnych państw utrudnia rzetelna 
międzynarodową współpracę i stwa- 
rza atmosferę, którą cechuje nerwo- 
wość i brak zaufania. Liga Narodów, 
która ma być regulatorką międzyna- 
rodowych stosunków w duchu pojed- 
nania i lojalnego wyrównania różnic, 
nie spełniła dotąd pokładanych w niej 
nadziei. Ocala fikcję swego autory- 
tetu przez omijanie trudności, przez 
rozstrzygnięcia ogólnikowe i połowi- 
czne, które zresztą są zbyt często tyl- 
ko odbiciem gry interesów współza- 
wodniczących z sobą państw i docho- 
dzą do skutku na drodze poufnych 
porozumień, przypominających żywo 
przedwojenne maniery tajnej dyplo- 
macji. Na Dalekim Wschodzie grają 
armaty, a roszczenia niemieckie czy- 
nią systematyczne i częściowo s 
teczne podkopy pod Traktat Wersal- 
ski, który jest przecież podwaliną dzi- 
siejszego stanu prawnego, 

  

Ten niewesoły obraz dnia dzisiej- 
szego nie zwalnia nas przecież od obo- 
wiązku szukania dróg. któreby za- 
wiodły ludzkość do przystani trwałe- 
go pokoju opartego na sprawiedliwo- 
ści i równouprawnieniu. Pamiętać 

musimy o tem. że bieg historji mie- 
Tzy się dziesiątkami lat i że wszelka 
Praca, nastawiona na tę historyczną 

skalę. natrafiać musi na rozliczne 
Przeszkody, przeżywać swoje wzłoty 
1 upadki. W takiej pracy, której re- 
zuliaty przypadną w udziale może do- 
Piero przyszłym pokoleniom, najpięk- 
Niej odzwierciadla się wieczysta tęsk- 
notą ludzkošci za  doskonalszemi 
Wciąż formami współżycia. Praca ta, 

Odwrócona od zgiełku codziennych 
Wydarzeń, wolna od namiętności i 
Przemijających zadrażnień, zasługuje 
na uwagę ogółu, choć jest mniej efek- 
towna od wyczynów Hitlera czy re- 

   

Praca nad stworzeniem kodeksu 
Prawa międzynarodowego postępuje 

mimo wszystko wciąż naprzód. Pol- 
Ska bierze w niej czynny i chlubny 
udział głównie dzięki niezmordowa- 
nej energji profesora W. Makowskie- 
80, jaką rozwija na terenie Unji mię- 
4zyparlameniarnej i na łamach reda- 

Sowanego przez siebie pisma „Nowe 
Państwo*. Ostatnio ten polityk i uezo- 
Ry, wybitny znawca prawa państwo- 
Wego, sformułował zasadnicze tezy. 
Jakie przyświecać winny trudnej zbio- 
Towej pracy nad kodyfikacją prawa 
Międzynarodowego: 

  

  

` Z całem poczuciem rzeczywistości 
2 lakowski stwierdza, że byłoby rzeczą 
nalwną przypuszczać, że ład prawny 
między narodami mógłby bvć zapro- 
Vadzony i ustanowiony na żawsze 
Jednym aktem chociażby najlepszej 
Woli, Proces stabilizacji takiego ładu 
„YYymaga stuleci, wymaga pracy wielu 
Pokoleń. To też zbyt pośpieszna ko- 
Sfikącja wszystkich norm, które 

miałyby obowiązywać w stosunkach 
Międzynarodowych, byłaby › raczej 
Szkodjiwa. Wszelka norma. prawna 
Wtedy tylko nie jest martwą jedynie 
literą, ale istotną regulatorką życia, 
Jeżeli ma swój odpowiednik w poczu- 
€lu prawnem społeczeństw. Pracę ko- 
dyfikacyjną wyprzedzić więc musi 
akcją uświadamiająca i wychowaw- 
cza, nąstawiająca odpowiednio psy- 
chikę pokoleń. Ukoronowaniem tej 
akcji może być dopiero właściwa ko- 
dyfikacją, nadająca moc prawa temu, 
co jest postulatem większości lub też 
stało się już prawem zwyczajowem. 

Konieczną jest tedy praca etapa- 
mi nad gigantycznem dziełem stwo- 
rzenia konstytucji międzynarodowej. 
Przy podjęciu tych prac obowiązywać 
musi teza, że Pakt Ligi Narodów i 
Traktat Wersalski są początkiem or- 
Sanizącji prawnej narodów i podsta- 
Wowe zasady tych umów międzynaro- 
dowych muszą pozostać nienaruszone. 

Autor uważa za chimerę możli- 
Wość powstania choćby w najodleg- 
lejszej przyszłości państwa powszech- 
nego, civitas maxima. Zawsze nawet 
najdoskonalsza konstytucja między- 
narodową wymagać będzie organiza- 
cji , któraby ją realizowała. Tą orga- 
nizacją pozostanie państwo, będące 

organem  pośredniczącym pomiędzy 
społecznością ogólną ludzkości a spo- 
łeczeństwami poszczególnemi паго- 
dów. 

Są to rozważania, oczywiście, teo- 
retyczne, które wytyczają słupy milo- 
we przyszłości i starają się przewi- 
dzieć rozwój społeczny świata. W pra- 
ktycznej działalności międzynarodo- 
wej państw obowiązywać muszą w 
pierwszym rzędzie względy na potrze- 
bę chwili, konieczność obrony przed 
grożącem niebezpieczeństwem. Dzia: Ę 
łalność ta jednak nie może hamować 
narastania nowych, doskonalszych 
form współżycia państw i narodów. 
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P. 

Major — Lekarz Rezerwy W. P., Naczelny lekarz szpit. Kolejowego 
zmarł po ciężkich cierpieniach 3 sierpnia 1932 roku. 

Eksportacja zwłok odbędzie się 4-go sierpnia r. b. o godz. 19-ej ze 
Szpitala Kolejowego do Kościoła Serca Jezusowego. 
Kościele Serca Jezusowego dnia 5-go sierpnia r. b o godz. IO-ej rano, po- | 
czem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentasz Wojskowy na Antokolu 
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KONSTANTY TU 
Radny Izby Rzemiešlniczeį w Wilnie 

i Starszy Cechu Mieszanego Rzemieślników Chrześc. w Brasławiu 
amarł śmiercią tragiczną w Brasławiu dn. 30 lipca 1932 r. przeżywszy lat 40 

Cześć pamięci dzielnego rzemieślnika i uspołecznionego obywatelal 

    

   
     

   

  

    

Msza św. żałobna w 

Zarząd Wileńskiego Koła 
Zrzeszenia Lekarzy Kolejowych 

     

  

      
    

  

   Rada i Zarząd 
Izby Rzemieślniczej w Wilnie       

Płomień wojny domowej coraz bardziej ogarnia Niemcy. 
BERLIN, 4. VIII. (Pat). Ubiegla 

noc w Monachjum miała przebieg nad 
zwyczaj burzliwy. Niewyśledzeni do- 
tychczas sprawcy dokonali szeregu 
zamachów na wielkie sklepy, rzuca- 
jąc do wnętrza bomby, które jednak 
nie wybuehły. Podpalono pezatem u- 
rządzenia na stadjonie imienia Dante 
go oraz schronisko młodzieży soejal- 
demokratycznej, gdzie również eksplo 
dowało kilką podžožonych bomb. 

Straż ogniowa z trudem zdołała о- 
panować pożary. Prasa, donosząc o 
nowych aktach terorystycznych zaz- 
nacza, iż rząd niemiecki nie cofnie się 
przed wprowadzeniem kary Śmierci 
na uczestników zamachów i przed 0- 
głoszeniem cywilnego stanu wyjątko- 
wego, o ile fala teroru nie ustanie. 

Równocześnie w szeregu dzielnie 
miasta doszło do krwawych starć po- 
między komunistami i hitlerowcami. 
Pogotowie policyjne musiało wielokro 
tnie powracać na jedno i to samo miej 
sce. Kilku uczestników bójek odnio- 
sło eiežsze i lżejsze rany. 

W miejscowości Mayen wywiązała 
się wczoraj wieczorem ostra walka 
między stahlhelmowcami i komuni- 
stami, w której wyniku jeden stahl- 
helmowiec został śmiertelnie ranny. 
Interwenjowała policja, aresztując 19 

komunistów. W Berlinie dokonano 
również kiłku obław w lokalach, u- 
ezęszczanych przez komunistów i zna 
leziono pewną ilość broni palnej, Are 
sztowano dwóch handlerzy broni, któ 
rzy nielegalnie dostarczali większą i- 
lość broni palnej do Saksonji. Ckhodzić 
tu ma o dostarczenie ckoło 500 rewol- 
werów i 25 tysięcy naboi. 

BERLIN, 4. VIII. (Pat). Doniesie- 
niom o zamachach bombowych i na- 
padach rewohverowych w Niemezech, 
dokonywanych przeważnie w nocy, 
niema końca, Prócz wiadomości o ser. 
ji aktów terroru w Monachium nad- 
chodzą informacje 0 coraz to nowych 
wykroczeniach. 

W miejscowości Meulauken w Pru 
sach Wschodnich do wnętrza urzędu 
sądowego rzucono bombę, która, wy- 

huchająe. wznieciła pożar. W Ortels- 
burgu rzucono bombę do domu towa- 
rowego. Bomba wznieciła pożar w bu 
dynku i wyrządziła wielką szkodę. 
Q bójkach między hitlerowcami i ich 
przeciwnikami politycznymi donoszą 
z Olsztyna. Wśród ludności Prus 
Wschodnich panuje według donie 
sień prasy — wiełkie wzburzenie. 

Przewodniczący chrześcijańskich 
i socjalistycznych związków zawodo- 
wych zwrócili się do władz policyj- 
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Przegląd skautów polskich przez króla Karela. 

  

Król rumuński Karol Il wraz ź następcą tronu w towarzystwie premjera 
p. Al. Vaidy i członków rządu óbecny był w Sibiu na międzynarodowym 
zjeździe harcerskim, poczem odbył przegląd drużyn. Ilustracja nasza 
przedstawia króla (w stroju harcerskim) przyjmującego raport komen- 

danta drużyny polskiej. 

Dlaczego Polacy w Niemczech ponieśli klęskę. 
Komunikat Centr. Komitetu Wyborczego. 

BERLIN, 4. 8. (Pat). — Wszystkie 
dzienniki polskie, wychodzące w Niem 
czech zamieszczają następujący komu 
nikat: 

Do Polaków w Niemczech. Ponieś 
liśmy porażkę wyborczą. Przyczyny są 
jej liczne, między innemi nędza gospo 
darcza i tem samem wzrost radykaliz 
mu politycznego, oziębłość i uległość 
wiełu rodaków wobec podstąpnej ak- 
cji bałamucenia, zdradziecka robota 
niektórych jednostek i organizacyj z 

własnych szeregów. Do porażki przyz 
najemy się otwarcie. Nie przyznajemy 
słabości ludności polsk. w Niemczech 
Z niewzruszoną przeto wolą i niesłab 
nącą nadzieją nadal prowadzić będzie 
my prace za naszą sprawę, wyrażając 
uznanie tym, którzy spełnili obowią- 
zek narodowy i religijny. Wzywamy 
wszystkie organizacje i jednostki do 
zgodnego wytężenia wysiłków dla 
wspólnej naszej sprawy w Niemczech 
Centralny komitet wyborczy. 

nych 6 wydanie odpowiednich zarzą- 
dzeń, gdyż w przeciwnym razie robot 
niey będą musieli chwycić się šrod- 
ków samoobrony. Z powodu naprężo- 
nej sytuacji policja zabroniła urządza 
nia manifestacy jnych pogrzebów ofiar 
ostatnich wypadków, jak to projekto- 
wali zarówno komuniści, jak i kitle- 
rówcy. 

    

A jednak musiał 
opuścić Warszawę. 
BERLIN, 4. VIII. (Pat). „Berliner 

Ztg. am Mittag* donosi, że niemiecki 
charge d'affaires w Warszawie opusz 
cza dotychczasowe stanowisko, aby 
objąć w urzędzie spraw zagranicznych 
kierownictwo wydziału franeuskiego. 
Pismo zaznacza, że od dłuższego cza- 
su zdecydowane jest, że następcą jego 
będzie radca Schliep, który dłuższy 
czas czynny był w Moskwie i wogóle 
zajmuje się polityką wschodnią, 

    
ZGON WYBITNEGO DZIAŁACZA 
NA NIWIE COSPODARCZEJ. 

28-go ub. m. zmarł nagle w Warszawie w 53 
roku życia Ś. p. poseł Stanisław Wartalski, 
prezes Izby Przemysłow -Handlowej w War- 
szawie. Zmarły był jednym z najbardziej za- 

  

służonych organizatorów polskiego życia 
gospodarczego. 

Podajemy fotografję ś. p. Stanisława 
Wartalskiego. 

Akty teroru rząd Rzeszy będzie tłumił 
represjami. 

BERLIN, 4. 8. (Pat). — Gabinet 
Rzeszy na odbytem dziś pod przewod 
nictwem ministra von Gayla posiedze 
niu uchwalił dekret, wprowadzający 
bardzo zaostrzone środki represyjne 
przeciwko wszelkiego rodzaju aktom 
teroru politycznego. W obradach nie 
brali udziału bawiący poza Berlinem 
kanclerz von Papen i minister Schlei- 

cher. 

Według informacyj biura Conti, ga 
binet uzależnił wprowadzenie tych za- 
rządzeń od dalszego rozwoju wypad- 
ków. W tej samej sprawie obradował 
dzisiaj komisaryczny rząd pruski. Pra 
sa informuje, że dekret rządu Rzeszy 
zawiera represje aż do kary Śmierci 
włącznie. 

Warunki hitlerowców. 
BERLIN, 4, VIII. (Pat). Po powro- 

cie z Monachjum przywódca narodo- 
wych socjalistów kpt. Goering odbył 
dziś konferencję z ministrem spraw 
zagranicznych von Neurathem. Roz- 
mowa — jak donosi prasa — dotyczy- 
ła warunków, od których narodowi 
socjaliści uzależniaja wstąpienie do 
gabinetu. Oficjalne rokowania w tej 
sprawie podjęte mają być przez czyn- 
niki miarodajne w przyszłym tygcd- 

niu. Hitler żąda oddania mu w gabi- 
necie Rzeszy teki kanclerza oraz mi- 
nisterstw spraw wewnętrznych, prace" 

i gospodarki, a obok tych warunków 
narodowi socjaliści wysunęli szereg 
postulatów politycznych, między in- 
nemi żądanie niezwłocznego rozwiąza 
nia partji komunistycznej i przyzna- 
nia szturmówkom hitlerowskim pra 
wa do samoobrony przed atakafni ko- 
munistów. 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Mimo pesymistycznych zapowiedzi pokry 
zie kruszcowo—walutowe złotego utrzymuje 
się nadal na prawie nie zmienionym pozio- 
mie, bo w trzeciej dekadzie lipca wyniosło 
41.81 proc. (a więc o 1,81 ponad statutowe 
pokrycie). Zapas złota w Banku Polskim 
zmniejszył się w czerwcu tylko o 4,2 mił 
jony, podczas gdy w czerwcu ub. r. spadek 
wynosił 70,6 miljonów zł. Ostatnia dekada 
lipca wykazała wzrost zapasu złota przeszło 
o pół miljona zł. (646 tys. zł.). Zapas dewiz 
jednak obniżył się o 6 miljonów zł. tak, że 
razem zapas kruszcu i walut zmniejszył się 
o 10,2 miljony zł. Groźne jest natomiast wy 
korzystanie kredytu bezprocentowego w Ban 
ku Polskiem przez Skarb Państwa do sumy 
70 miljonów zł. Pozestała jeszcze w Banku 
Polskim rezerwa skarbowa wynosi tylko 30 
miljonów zł. Deflacja czyli kurczenie się o- 
biegu biletów bankowych utrzymuje się na 
dal i za lipiec obieg ten zmniejszył się o 
16,2 miljonów złotych. Jest to przykry 
znak pogłębiającej się nadal, ogólnej depre 
sji gospodarczej. 

      

  

Bank Szwajcarski w dalszym ciągu puch 
nie od złota. Bilans z dnia 25 lipca wykazuje 
przyrost złota w ciągu lipca na sumę 30 mil 
jonów franków. Pokrycie franka szwajcar 
skiego. wynosi 97,81 proc. W, Austrji też no 

tujemy wzrost zapasu złota i pokrycia z 17,5 
proc. na 17,87 proc. Obieg szylingów austrja 
ckich spadł jednak w lipcu o 47,6 miljonów 

= = * 
  

Lipiec odznaczył się na amerykańskich 
giełdach Włall—Streetu silnym ruchem zwyż 
kowym. Poziom kursów giełdowych pod ko 
niec lipca wzrósł okrągło o 40 proc. przy 
uwzględnieniu faktu że z dn. 8 lipca prze 
ciętne kursy akeyj kolejowych i užyteczno 
Ści publicznej osiągnęły swój najniższy po 
ziom. 

Kurs akcyj przemysłowych i kolejnictwa 
podniosły się o blisko 30 p. a naweł w posz 
czególnych wypadkach o 50 proc. Są to jed 
nak rumieńce gruźlika. Sytuacja bowiem ogół 
na gospodarki amerykańskiej stale się po 
garsza. Wystarszy zanotować że deficyt bud 
żetowy Stanów za lipiec b. r. wyniósł 26,3 
miljony dolarów a więc.o 62 miljony do- 
larów więcej niż w lipcu r. ub. Ogółem pro 
dukcja przemysłowa Stanów Zjednoczonych 
wynosiła w końcu czerwca tylko 12 proc. 
zdolności wytwórczej przemysłu wobec 33 
proc. w czerwcu 1931 r. i 98 proc. w czerwcu 
1929 r. „Bevgweokseitung* twierdzi. źe kry 
zys odrzucił ciężki przemysł amerykański co 
najmniej o pół roku wstecz. Wi czerwcu 
b. r. wytop Stany Zjednoczone tylko jed 
ną szóstą cz: produkcji czerwcowej z 1929 
roku. W| ciągu całego pierwszego półrocza 
zagaszono w Ameryce 10 hut. Z hutami nie 
lepiej jest jednak i w innych państwach. 
I tak w Niemczech czynne są tylko 38 du 
żych pieców hutniczych wobec 104 takich 
pieców w połowie 1929 roku; we Francji 79 
pieców — wobec 158 w środku 1929; w An- 
glji 69 wobec 159 pieców w środku 1929 r. 

* * 

        

   

  

   

Wogóle światowa produkcja węgla stoi 
pod psem. Wydobycie węgla w pierwszem 
półroczu b. r. w porównaniu z 1 półroczem 
1929 r. wynosi w Stanach Zjednoczonych 
— 60,5 proc.; w Anglji — 84,9 proc.; w Niem 
czech 65.1; we Francji 84,9 proe. Nie wszy 
stko jednak co wydobyto, zdołano sprzedać. 
Wszędzie zalegają na hałdach olbrzymie za- 
pasy. 

    

W; okolicach Brunświku w Niemczech 
to na terenie 54 kwadratowych mił 
kich istnienie żył ropodajnych. Wier- 

cenia prowadzą angielskie towarzystwa naf 
towe „Britisch Borneo Petroleum* i „Angło- 
Persian“. 

Z wierceniami naftowemi nie jest jednak 
dobrze. W: Stanach Zjednoczonych nowe wier 
cenia w roku obecnym stanowi 
wierceń w 1929 r. w Rumunji zaś i 

wowywierconych otworów spadła w r. b. 
o połowę w porównaniu z 1929 r. 

   

   

  

SZALONA BURZA NA“ 
Skutki burzy w Gdyni. 

GDYNIA, 4. VIH. (Pat). Wczoraj 
w godzinach noenych, wskutek szale- 
jącej nad Gdynią i okolicą ulewy, zer- 
wane zostały mosty kolejowy i koło- 
wy na szosie obok kanału portowego, 
prowadzącego do Oksywja. Urząd 
Morski przystąpił natychmiast do na- 

prawy obu mostów. 
Burza poczyniła szereg szkód w 

porcie Jacht-Klubu na nadbrzeżu Wil 
sona. Kapitanat portu zaalarmowany 
że w porcie Jacht-Klubu zerwany z0- 
stał z boji jacht „Mohort*, na które- 
go pokładzie znajdowało się 2 ludzi, 
natychmiast wysłał na pomoc holow- 
nik „Ursus%, który jednak nie mógł 

  

Pan Prezydent Rzpiitej 
powrócił do Warszawy. 
WARSZAWA, 4, VIII. (Pat). W da. 

4 b. m. rano powrócił do Warszawy 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej wraz 
z otoczeniem. Na dworcu powitali Pa- 
na Prezydenta premjer Prystor, wice- 
minister komunikacji Czapski oraz 
szereg wyższych urzędników. 

Pan Prezydent Rzplitej 
wyjechał do Spały. 

WARSZAWA, 4. VIII. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej wyjechał 
w dniu dzisiejszym do Spały. 

Strajk pracowników 
miejskich we Lwowie. 
LWÓW, 4. VIII. (Pat), W dniu 4 

b. m, w związku z zamierzoną reduk- 
cją płae o 10 proc. wybuchł strajk 
pracowników miejskich. Tramwaje 
nie kursowały. Elektrownie, gazownie 
i zakłady wodociągowe utrzymano w: 

ruchu przy pomocy sił inżynierskich, 
mechaników i oddziału wojsk. techni- 
cznych. 

Protest Stanów Zjednocz. 
PARVŻ, 4. VIII. (Pat). Półurzędo- 

wy komunikat w sprawie protestu Sta 
nów Zjednoczonych z powodu fran- 
cusko-belgijskiej umowy handlowej 
zaznacza między innemi, że przedsta- 
wienia, czynione przez rząd waszyng- 
toński rządowi francuskiemu w kwe- 
stji niedawno zawartego układu han- 
dlowego między Francją a Niemcami 
/lłumaczy się zasadniczą opozycją Sta 
nów Zjednoczonych przeciwko ustęp- 
stwom celnym jednego państwa na ko 
rzyść drugiego z wyłączeniem trzecich 
Rząd waszyngtoński pragnie, ażeby 
stawki celne na wyroby amerykańskie 
były ustalane według taryfy, stosowa 
nej dla kraju najbardziej uprzywilejo 
wanego. W sprawie tej prowadzone są 
obecnie rozmowy między rządami 
Francji i Stanów Zjednoczonych. 

BAŁTYKU. 
zbliżyć się do wyrzuconego na płytkie 
miejsce jachtu, Dodatkowo wysłana 
motorówka „Pilot II“ doplynęla do 
„Mohorta* i odprowadziła go zpowro 
tem do portu Jacht-Klubu. 

Nad ranem podobnie zaalarmowa- 
no kapitanat portu, iż zerwany został 
jacht „Lida“. Jacht ten wyrzucony na 
nadbrzeże Wilsonowskie, został silnie 
uszkodzony. Również zerwany został 
z kotwiey olbrzymi jacht „Temida I“, 
Jachty znajdują się obeenie w stoczni 
gdyńskiej. 

W Gdańsku i Sopotach. 

GDAŃSK, 4. VIII. (Pat). Gwałtow- 
ny, trwający kilka godzin deszcz, któ- 
ry padał dzisiejszej nocy, poczynił 
wiele szkód w Gdańsku i okolicy. 

Szezególnie znaczne szkody ulewa 
poczyniła w Sopotach, gdzie wielkie 
ilości wody, spływające do niżej poło. 
żonych części miasta, nie miały odpły 
wu i gromadziły się pod 2 ulicznemi 
wiaduktami przy torze kolejowym. W 
jednym z tych wiaduktów woda pod- 
niosła się do 1 i pół metra nad poziom 
ulicy, załewająe piwniee sąsiednich 
domów, Wezwana straż ogniowa nie 
zdążyła wody dostatecznie szybko u- 
sunąć, wskutek czego zostało zala- 
nych również kilka sklepów. Z powo- 
du podmycia fundamentów runęła 
nad ranem murowana ściana stajni, 
Straty ogólne są dość poważne. 
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Zboże na rynkach Światowych. 
Początek żniw w Ameryce Północnej 

zbiegł się w czasie z poważną podwyżką cen 
na główne zboża t. j. na pszenicę. Wi porów 
naniu do cen z przed dwóch tygodni nastąpi 
ła zwyżka o ca. 75 eentów holenderski 
na kwintalu. Stan ten jest porażką pesymi- 
stów i budzi najśmielsze nadzieje wśród 05- 
tymistów. 

Zbadajmy przyczyny owych zmian, aby 
skontrolować, czy i w jakim stopniu można 
liczyć na trwałość poprawy stosunków. Do 
czynnik: które winny działać przez dłuż 
szy przec czasu, należą w pierwszej mie 
rze wszystke te objawy, które pomniejszyły 
płony w poszczególnych krajach. 

Od kilkunastu dni panuje zabójcza susza 
w zbożowych prowincjach Kanady, oraz w 
okęgach pszenicy jarej Stanów  Zjednoczo- 
nych. W] związku z tem przestano mówić o 
olbrzymich nad ach zbożowych Kanady, 

ze zmniejszeniem plonów 
anach. Równocześnie z Ro 

    

   
  

    

   

  

   

  

  

rozpoczę: 8 
żniw. Wieści z krajów naddunajskich, a czę- 
ściowo i z Polski, o panującej tam rdzy uzn 

z którego wynika, że ostatn'e 
yczne, dotyczące zbiorów w 

ich muszą ulec zmia- 

    

   

  

nie na ich niekorzy 
Innym zupełnie czynnikiem, niewątpliwie 

działającym obecnie najsilniej, ale nie posia 

dającym cech trwałości, jest akcja spekulan 

tów zbożowych w Ameryce, którzy w krót 
kim przeciągu czasu usiłują zdyskontować 
wszystkie wiadomości, wpływające na popra 
wę cen. Ujemny skutek tej akcji już jest wi 
doczny, ponie ubowane obecnie ceny 
przekroczyły już granicę, przy których moż 
liwy był eksport. 

Rozwojowi  tranzakcyj  spekulacyjn 
sprzyjał niewątpliwie zatarg między amer 

kańskim rządem i g ełdą zbożowa w Chicago 

Zatarg ten został zlikwidowany, ponieważ 

rząd amerykański nie mógłby znaleźć poza 

giełdą chicagowską innego rynku, któ 

mógłby dać podobną pewność sprzedaży Ala 
banków, finansujących zł 

Powody, które naz A 1 

gącemi działać przez dłuższy przeciąg czasu 

nie są jednak wystarczające do zapewnienia 

cenom zbóż wysokiego poziomu. Albowiem 

w najgorszych nawet warunkach państwa .m 

porterskie nie będą w stanie przyjąć nadwyż 

ki eksportowej z samych tylko państw ame 

rykańskich, podczas gdy pomimo wszystko 

państwa naddunajskie i państwa półkuli po 

łudniowej z grona eksporterów nie odpadn4 

Jak bardzo odległe są rządy państw zain 

teresowanych od właściwego ujęcia probic- 

matu zbożowego, mamy smutne dowody na 

konferencji lozańskiej i konferencji w Otta- 

wie. Na konferencji w Lozannie poruszono 

zagadnienie konieczności preferencyj - @а 

państw naddunajskich. których eksport wła 

Śnie w tym roku będzie mały, a przytem pre 

ferencje te nie byłyby bynajmniej pomyślane 

na stałe Konferencja w Ottawie naskutek ży 

czeń Kanady i Australji zajmuje się probie 

matem skłonienia Anglji do zastosowania an 

tidumpingowej polityki w stosunku do Rosji 

I znowuż, wobec tego, że Rosja w tym roku 

będzie posiadała niewiele zboża na wywóz 

i będzie musiała, ze względu na swą politykę 

fianasową i walutową, starać się o sprzedaż 

niewielkiej ilości zboża eksporiowego po naj 

lepszych cenach — wzywania do walki z 

dumpingiem rosyjskim nie są specjalnie aktu 

alne 

Dr. M. Girszowicz 
przeprowadził się na 

ul. Jakóba Jasińskiego 6, tel. 7-21 

EWEWOWZTT ZEDO TEOOOZEO SOA 

Niech żyje wolność! 

Lato. Kanikuła. Rozgrzane mury miasta, 

pomęczeni ludzie, co nie mogli z miasta wy- 

jechać, Ale przecież i oni sobie radzą. Prze- 

cie istnieje szczęśliwy wynalazek dwudzie- 

stego wieku: week — end'y! 

Dalej — nad wodę, w góry! W! słońce, 

powietrze, odpocząć po pracy umysłowej, 

dać pracować mięśniom, wystawić skórę na 

działanie powietrza, nie zatrutego wyziewam! 

miasta. Kto mieszka tak szczęśliwie, że ma 

góry blisko, jak np. w każdem prawie mieś- 

cie Małopolski, niech idzie na wycieczkę, 
mieszkańcy dolin zawsze znajdą jakiś uro- 

czy zakątek wsi polskiej gdzieby można było 

przejść kilka kilometrów wśród ładnych wi- 

doków i orzeźwić kąpielą znużone ciało. 

Zmiana trybu życia — to największy wy 

poczynek. Ruch fizyczny szybsza przemiana 

  

  

   

  

   

       

     
   

    

  

  

   

  

   

  

materji oto eo nas odradza. 
Zmienić też eba w tych warunkach i 

system odżywiania. Mało, ale pożywnie.    

Przed kąpielą nie przeładowywać żołądka 

ciężkostrawnemi potrawami. W czasie mar- 

szu nie opijać się piwem, nie objadać psują- 

cemi się na upale wędlinami. Kawałek cukru 

szklanka dobrze osłodzonej herbaty pokrze- 

pi więcej niż / bezsensowne opycha 

nie się, powodujące ociężałość. Brać mało 

zapasów na t. zw. wycieczki familijne, kie- 

dy to umęczona matka rodu zwykła nosić 

brzuchaty kosz z wiktuałami, aby go bez 

przerwy rozwiązywać i pakować. 

Tabliczka czekolady, biszkopty, trochę 
bułki a jeśli jest po drodze jakiś zajazd, 
to nic tak nie orzeźwi w czasie marszu, jak 
szklanka herbaty z cytryną. Ы 

Nie objuczajmy się ciężarami, Bierzmy 

to, co konieczne. Lekko i wesoło idźmy po 

zdrowie i wypoczynek. W? połe, w góry, w 
las! Niech e wolność! 

  

  

     

  

Pogrzeb Ś. p. Jadwigi 
Starzyńskiej. 

WI dniu 2 sierpnia o godz 10 min. 30 rano 
po odprawieiu abożeństwa w kościele św. 
Karola Boromeusza odbył się na Powązkach 
pogrzeb zasłużonej działaczki na polu pracy 
niepodległościowej i pedagogicznej Ś. p. Jad 
wigi Starzyński matki wiceministra skar 
bu Stefana, dyrektora PAT-a Romana i atta 
che wojskowego w Belgradzie ppłk. dypł. 
Mieczysława Starzyńskich. 

W] nabożeństwie i pogrzebie wziął udział 
minister skarbu p. Jan Piłsudski, wicemini- 
setr skarbu p. Adam Koc, wiceminister rolni 
ctwa, p. Leśniewski, poseł polski w Belgra 
dzie min. dr. Schwantzburg—Gunther, liezuo 
grono urzędników prezydjum rady i 
stró ministerstwa sk 
wojskowych oraz przedstaw 
nizacyj nauczyciels & 
i pedagogicznego. (Iskra). 

BOR 

Łabędzie Jego Kr. Mości 
króla Anqiji. 

Gdyby stare, formalnie jeszcze istniejące 
prawo w Anglji było wprowadzone w życie 
każdy Angli winny zabicia łabędzia, mu- 
siałby pon a ten n karę śmierci. Łe 
będzie cieszą się w Anglji taką opieką, 
żadne inne stworzenie. Prastare prawo mówi, 
iż każdy łabędź jest własnością króla. Łabę- 
idzie były ongiś w Anglji rzadkością i w celu 
ochrony ich ogłoszono je na mocy praw 
jako własność królewską, której nie wolno 

było ё 

     

   

   
    

            

     

  

   

  

EU R J RR va La Na SRT 

Kadeci marynarki norweskiej w Gdyni. 

  

Kadeci norweskiej Szkoły Morskiej ze statku szkolnego „Statraad Lemenkuhl” wzięli 
udział w Święcie Morza w Gdyni. 

Na ilustracji naszej widzimy młodych marynarzy norweskich przed gmachem Pań- 
stwowej Szkoły Morskiej. 

  

NA DALEKIM WSCHODZIE. 
Walki Japończyków z partyzantami. 

PARYŻ, 4. 8, (Pat). — Raport, złożony 
w  japońskiem ministerstwie marynarki, 
stwierdza, że wczoraj po południu grupa oko 
ło tysią<a partyzantów, częściowo w mundu 
rach żołnierzy chińskich, zbliżyła się do 
Ying—Keou i poczęła ostrzeliwać miasto. — 
Raport dodaje, iż japońscy strzelcy przyby! 
wezoraj na kontrtorpedoweach i krążowni- 
ku do Ying—Kecu i wyparli z miasta bandy 

  

partyzanekie. 
PARYŻ, 4. 8. (Pat). — Agencja Rengo do 

nosi że według informacyj, jakie otrzymało 
japońskie ministerstwo wojny, kilku przy 
wódców band partyzanckich, które podczas 
walk z japeńskiemi oddziałami wojskowemi, 
zmiszezyły Hejlung—Kiang, postanowiło pod 
dać się Japończykom na wiadomość © kom 
pietnem rozproszeniu oddziałów gen. Maa, 

Za opuszczenie pozycji. 
* PARYŻ, 4. 8. (Pat). — Gen. Uang—Ka—Ug 

został wezoraj skazany przez sąd w Nanki- 
nie na dwa i pół lat więzienia za opuszcze 

nie swej pozycji podczas bitwy pod Szangha 

jem. 

Wielka powódź w Mandżurji. 
MOSKWA, 4. 8. (Pat). — Z Charbina 

donoszą, że wskutek wylewu rzeki Sungari. 
zatopione zostały przedmieścia Charbina. W 
Gkolicy Cicikar wskutek wyłewu rzeki Non 
ni woda miejscami dochodzi do linji kolejo 

Najstarsza armata 

     

> R 

wej wsehednic—chińskiej. Na południe od 
Gieikar przestrzeń załana wynosi 100 klm., 
wskutek czego zalanych jest kilka stacyj i 
przerwana jest komunikacja, 

w czynnej służbie. 

Odwieczna armata, którą widzimy na naszej fotografji, znajduje się wciąż 
jeszcze w czynnej służbie. Używana jest ona przez wieśniaków z Sin- 
yanchow do walki z bandami rabusiów. Jak wiadomo bandytyzm jest 

jedną z najstraszniejszych plag, gnębiących Chiny, 

FR SWWKANZOMGANIAMEZYM TRAIN Р КОООСЛИО РУ 

Wstrząsająca katastrofa samolotowa. 
BURBAN, 4. 8. (Pat). — Miała tu miejsce 

wstrząsająca katastroia samolotowa. Aeuro 

plan w którym znajdowała się młoda lotni 

czka miss David, w 2 minuty po starcie sta 

nął w płomieniach i runął na ziemię. Wśród 

szczątków samoletu znaleziono już tylko 

zwęglene kości nieszezęśliwej lotniczki. — 

Samolct zapalił się stosunkowo na niewieł 

kiej wysokeści, wskutek czego obecni na lot 
nisku dokładnie widzieli przebieg katastro 

Widok był tak wstrząsający, że kilku 
anych miejscowych łotników, będących 
iadkami kałastrofy, oświadczyło, że wyrze 

się na zawsze swej karjery lotniczej i 
już nigdy nie wsiądą do samołotu. 

   

        

z) 

iśres panowaniu brylantów. 
Okres od 1880 r. do 1890 r. był w dz: 

jach Afryki Południowej faniastyczną bajką 

o zakopanych skarbach. Odnalezienie kopaln 

brylantów stworzyło olbrzymie fortuny z ni 

czego, zbogaciło kraj cały. 

Jak zwykle w takich razach działał przy 
padek. Pracujący przy budowie kolei o 20 
kilometrów na południe od stolicy Transw+ 
alu, Pretorji, inżynier szwed, Chrystjan Ug- 
gla, wpadł na pomysł poszukiwania djameu. 
tów w tych okolicach. Szczęście nie dopisało 
mu — ше znalazł nie. W, kilka miesięcy 
później przygodny poszukiwacz, niejaki Cul- 
linan, rozpoczął w tej samej oklicy poszuki 
wania, uwieńczone odrazu niezwykłem powo 
dzeniem — znalazł on bowiem największy 
brylant na świecie, t. zw. od jego im'enia 
„Cullinan*, znajdujący się obecnie w posia 

   

   

daniu rządu Wielkiej Brytanji. Sławszy s'ę 
mil jonerem, - Cullinan założył potężną spółkę 
eksploatacji kopalń djamentów p. t. „Pre- 
mier Diamond Mine“. 

Historja z Cullinanem nie byla wyjątkicm 
w dziejach pól djamentowych. Pewien osad 
nik, van Niekirk, spostrzegł, że dzieci ba 
wią się kamykami błyszczącemi odkupił je 
od nich potem odsprzedał znów za 45000 fun 
tów gubernatorowi Południowej Afryki, ten 
zaś sprzedał je już za cenę 1 miljona fun 

    

    

tów łordowi Dudley, który z kolei wyzbył . 
się brylantów za sumę 3 miljonów funtów. 

Wiobec takich sukcesów, do Afryki Połud 
zaczęły napływać tłumy poszukiwa 

+» wszystkich stron Świata: w r. 1870 
1 zaledwie 100, w r. 1872 liczono ich 

ju (00, a w r. 1876 w Kimberley Hill nag 
romadziło się 35.000 ludzi, poszukujących for 
tuny. Nie był to oczywiście kwiat ludzkości. 
to też prezydent Transwaalu, stary Kruger, 

    

Widme cholery w Charbinie. 

Charbin stał jednym z najniespokoi- 
iejszych miast Dalekim Wschodzie. Wy. 

w nim zmieniały się w ostatnim roku 

jak w kalejdoskopie. Ani tegoroczne lato nie 
yniosło uspokojenia. Od czasu do czasu 

miasto napadane jest przez bandy łupieżców 
a policja charbińska, jak również japońskie 
oddziały wojskowe zlkiemi siłami muszą 
chronić obywateli miejscowych. Obecnie w 
żarze letnim pojawił się no wróg, idący 
wzdłuż kolei wschodnio—chińskiej w stronę 
Gharbinu. Nowym tym wrogiem jest cholera. 
Według wiadomości nadesłanych do Charbi- 
na w południowym odcinku tej kolei zanoto 
wano już liczne wypadki zachorowania na 
cholerę a liczba ofiar stałe wzrasta. Ludność 
straszliwą tę epidemję chce zataić i ukrad- 
kiem grzebie zmarłych, aby uniknąć dezyn- 

      

  

  

  

   Na południu Dolekiego Wschodu cholera 
grasuje w straszliwych rozmiarach. W pierw 
szej po.owie lipca zmarło na cholerę w Han 
kou przeszło 400 osób. Liczne wypadki za- 
chorowania na cholerę zanotowano również 
w Dajrenie, Inkou i innych miasta. W. Nan 
kingu wszystkie szpitale przepełnione są cho 
rymi na cholerę. Ponieważ zachodzą obawy, 
że cholera mogłaby przedostać się do Char- 
binu, zwołano konferencję  miarodajnych 
czynników przy, udziale przedstawicieli władz 

i kół lekarskich w celu zarządzenia kroków 

zapobiegawczych. Na konterencji tej postano 
wiono urządzić w Czun—Czun na stacji kole 
jowej kwarantannę, w której przejezd 
żający do Charbinu muszą się poddać szcze 
pieniu, bowiem po przyjeździe do Charbinu 
zmuszeni będą wykazać się odpowiedniem 

świadectwem. 
W! Charbinie zarządzono szczepienie prze 

ciwko cholerze wszystkich robotników. Usi 
nowiono już specjalne iokale, w któryc 
szczepienie będzie się odbywało. Równoc: 
nie powołano do życia komisję dla walki z 
cholerą. Komisja zarządziła spis wszystkich 
igieł i sikawek, któremi dokonuje się szeze 
pienia. Komisja ta ma również za zadanie 
przeprowadzić szeroką propagandę, aby lud 
ność ostrzegać przed grożącem niebezpi 
stwem. Samorząd miejski wyasygnował 
ten cel 10,000 dolarów. 

  

   

   

        

  

  

  

    

    

   

zagaił kiedyś swą przemowę na_ zebraniu 
przedwyborczem w ten sposób: 

„Moi drodzy przyjaciele chłopi, mieszcza.- 
nie, przemysłow. złodzieje, bandyci mor- 
dercy, nowi przybysze i inni“... 

Wiełu z pośród nowych przybyszów zra- 
biło wielkie fortuny,w ojczyźnie djamentów, 
np. Cecil Rhodes, Alfred Beil de Barney, Bar 
nato, Albu etc. Wkrótce ci nowi miłjonerz; 
założyli syndykat dla wspólnej eksploatacji 
kopalń i sprzedaży djamentów. Tak powsta- 
ła słynna, atowa spółka „De Beers r 
poration, która owładnęła później świato- 
wym rynkiem brylantów. 

  

   

     
  

  

    

  

Podczas wojny, a zwłaszcza po wojnie, 
gdy powstały fortuny i nowobogacey, gdy 
inflacja poderwała wiarę w pieniądz, brylan 
ty stały się najbardziej poszukiwaną trwałą 
wartością i poszły w górę. To były czasy 
niesłychanego powodzenia dla De Beers Cy 
i zwyżki cen brylantów. 

Kres temu położyło jednak odkrycie по- 
wych, niesłychanie bogatych pól djamento 
wych w Lichtenberg, w Transwaalu. Groz.- 
ła inflacja brylantów. Wykupino zatem nowe 
kopalnie tyiko po to, asy je zamknąć. Ale 
i to już nie pomogło. Brylantów było zadužo 
na rynkach światowych, cena ich spadała na 
łeb na szyję. A wraz z tem zaczęto wyzby 
wać się brylantów i rzucać na rynek sprze 
daży. Akcje De Beers spadają gwałtown.e 
na giełdach, cena ich obniża się i wynosi 
zaledwie dziesiątą część wartości nominal- 
nej. Następuje krach. Tak się skończyła epo 
peja wielkich fortun, fantastycznych  ho- 
gactw, leżących dziś martwą w ziemi. Or 
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Ach, żywot nasz tak kruchy. 
(Opowieść ponuraj. 

Ignacy, panie tego, umierał. Leżał na że- 

laznem twardem łużku i patrzył w sufit. Su- 

fit był żółty, pełen plam i zacieków. Przy 

łóżku stał stolik od kart, o suknie popła- 

mionem i podartem, z dwoma świecami na 

rogach. Przy stoliku siedzieli: Stanisław i 

Śmierć. Grali w oko. 

— Jeszcze — mówiła Śmierć, łyskając 

oczodołami. Stanisław trzymał bank. 

— Jeszcze — mówiła Śmierć. 

Ignacy leżał i patrzył w sufit. Było mu 

duszno. Oddychał ciężko, bardzo ciężko, jak 

człowiek ,bez nadziei* — wedle określenia 

panów lekarzy. 

Jeszcze — powiedziała Śmierć. Stanisław 

dawał kartę. 

Ignacy patrzył w sufit. Irytowały go te 
  

Kłopoty Hołandji z ex cesa- 
rzem Wilhelmem. 

BERLIN, 4. 8. (Pat). — Prasa do- 
nosi z Amsterdamu, że niezałeżnie od 
interpelacji posła Bosa. wpłynęła w 
Izbie Niższej nowa interpelacja posła 
komunistycznego Wynkoopa w spra: 
wie depeszy, jaką były cesarz Wilhelm 
wystosował w dniu 19 czerwca do jed 
nego z niemieckich pułków kawalerji 
i pod którą podpisał się: „Wilhelm, 
Imperator, Rex*. Rząd holenderski od 
powiedzieć ma na obie interpelacje w 
najbliższym czasie. 

Zwycięstwo hitlerowców 
w wyborach do Landtagu 

turyngijskiego. 
LIPSK, 4. 8. (Pat). — W wybo- 

rach do Landtagu turyngijskiego — 
jak było do przewidzenia — znaczne 
zwycięstwo odnieśli hitlerowcy, uzy- 
skując 26 mandatów, wobec zaledwie 
6 w poprzednim sejmie. Nieznaczne 
straty ponieśli socjal — demokraci, 
Landbund i partja ludowa, komuniści 
natomiast zwiększyli swój stan posia 
dania z 6 do 10 posłów. Obecny Land 
tag liczy 61 posłów, poprzedni — 43. 
przyczem żadne ze stronnictw nie uzy 
skało absolutnej większości. 

Rozprawa Musseliniego 
poświęcona doktrynie politycznej 

i społecznej faszymu. 
RZYM, 4. 8. (Pat). — Mussolini ogłasza 

w „Popolo d'Italia“ rozprawę, poświęconą 

dokirynie politycznej i spolecznej faszyzmu, 
przeciwstawiając faszyzm i socjalizm pań- 
stwowy, autorytet władzy i liberalizm. Mu- 
ssolini potępia liberalizm kwestjonując jego 
znaczenie w ciągu XIX wieku i wypowiada 
jednocześnie pogląd, że wiek XX jest wie- 
kiem autorytetu władzy. Pojęcie narodu po 
winno zająć miejsce, jakie w  doktrynach 
społecznych i politycznych zajmowało poję 
cie jednostki. Z punktu widzenia faszyzmu 
tendencje narodu do ekspansji są przejawem 
jego żywotności: 

Skutki burzy w Kielcach. 
KIELCE, 4. 8. (Pat), — W czasie wczoraj 

szej burzy, jaka przeszła nad Kielcami i oko 
lieą, w wielu miejscowościach od: uderzenia 
piorunów powstały pożary. W miejscowości 
Wzdór Rządowy piorun uderzył w dom Sta 
nisława Furmańczyka i poranił czworo dzie 
ci. z których troje zmarło. Na szosie Łupisz- 
na—Kielce przydrożne stare drzewa zostały 
powyrywane na przestrzeni pół klm. Przer- 
wie uległa linja telefoniczna, łącząca nadle- 
Śnietwo S$nochowicze z agencją pocztową w 
Łopusznie, 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
DEWIZY: Nowy York, 8,923 — 8,943 — 

8,903. Paryż 34,96 — 35,05 — 34,87. Szwaj- 
carja 173,85 — 174,28 — 178,42. Berlin 212,25 

Tendencja przeważnie słabsza. 
PAPIERY PROC.. 3 proc. poż. budowli. 

34,75. 4 procentowa inwest. 95,75 — 95,50. 
4 proc. dolarowa 48,75. 7 proceitowa stabili 
zacyjna 48,50 — 49,25. 7 proc. L. Z. Ziem. 
48. 4,5 procentowa L. Z. Ziem. 37,25, Ten 

  

   

  

dencja dla pożyczek niejednolita dla listów 
mocniejsza 

AKCJE: Bank Polski 70. — Tendencja 
utrzymana. 

  

„Nasza Dola“ 
nowy zbiór poezyj 

WANDY DOBACZEWSKIEJ 
wyszedi z drukarni „Lux“ i jest do 

nabycia we wszystkich księgarniach. 

Skład główny: księgarnia św. Wojciecha 

CODWEZYORKOWIKZEZ TRABE 

Popierajcie Przemysł Krałowy 
  

zacieki — kto widział coś podobnego. Na 

górze leją zapewne ciągle wodę na podłogę. 

Jeszcze — powiadziała Śmierć. Stanisław 

dał kartę. 

— Psia krew — zaklęła Śmierć — mam 

dwiadzieścia trzy. Przegrałam. 

— Walczę o twoje życie — zwrócił się 

Stanisław do chorego — odciągam straszną 

chwilę., Przecież jestem twym przyjacielem. 

Rozumiesz? 

Ale Ignacy tego nie rozumiał — tracił 

przytomność. Przed oczyma jego latały duże 

czarne ćmy. Śmierć zaczęła nową partję. 

  

— Jeszcze — mówiła. 

— Gdy przegram, zabierze ciebie — za- 

czął znowu Stanisław. — Przecie mi ciebie 

žal. Tak jeszcze niedawno graliśmy z tobą 

przy tym samym stole, temi samemi kartami. 

A teraz siedzi przedemną Kostucha, chrzęści 

kośćmi i powiada co chwila swoje „jeszcze*. 

Jakie to beznadziejne. 

Śmierć znowu przegrała — miała dziś pe- 
cha. Ale wcale to jej nie wzruszyło — ani 

Jedna kosteczka nie zagrała w jej czaszce. 

Jakże była spokojna... 

  

— Ryba nie śmierć — powiedział oburzo 

ny Stanisław. Począł tasować talję. 

Ciemno było w pokoju gdyż dwie Świece 

nie rozjaśniały go dostatecznie. 

Po ścianie skakały cienie — duże i małe 

—, zwinne i ociężałe. Z ulicy doleciała pio- 

senka: 

—- Idziemy w świat daleki 

— — — oj, lala lalala la! 

gdzie winem plyną rzeki 

    

ywot nasz tak kruchy 

j, lała lalala la! 

— — — oj, lala lalala la! 

— Daj kartę — powiedziała gwałtownie 

Śmierć. Kości zaklekotały, jakby nawleczone 

na sznurek i nagle potrząśnięte. Brr! 

— Może ci zimno? — zapytał grzecznie 

Stanisław i zdjąwszy z wieszadła płaszcz 

Ignacego, otulił ją starannie. Śmierć wpiła 

weń czarne jamy oczodołów — Stanisławą 

dreszcz przeszedł. Powiedział: 

— Grajmy dalej. 

I grali dalej. Bez końca. Ignacy jęczał 

cicho. Usiłował przewrócić się na bok — 

nie mógł. Był jakby przygwożdżony do łóżka 

i musiał bezwładnie patrzeć na żółte zaciekj 

sufitu i skaczące cienie na ścianach. 

— Widzisz, jak się dla ciebie poświęcam 

— doszedł go znowu głos Stanisława — czy 

myślisz, że jest miło grać w karty ze šmier 

cią o życie przyjaciela. I w dodatku Kostu- 

cha pilnuje, żebym nie kręcił. Widzi 

Ignacy usiłował trochę się podnieść. 

mógł. Był przykuty do łóżka. 

Musiał wciąż patrzeć na zacieki. Chwyta- 

ła go rozpacz: lada chwila Stanisław przegra 

partję. Słyszał chrypiący głos Śmierci: 

    

— Jeszcze... 

I oto nagle zachrzęściły kości: klap, klap, 

klap. Stanisław powiedział z głębokiem west 

chnieniem: 

— Żegnaj Ignacy... Śmierć rozbiła bank! 

Lecz fgnacego chwyciła pasja: ładnie grał 

o jego życie przyjaciel. Poczuł nagle przy. 

pływ sił — ciężka dłoń, dławiąca go na łóż. 

ku, nagle zelżała. Ignacy się zerwał. 

Następne chwile był to wir ciał i kości: 

uderzył Stanisława  poczem porwał szkielet 

Śmierci za głowę, okręcił kilka razy dokoła 

i rzucił nią z całej siły w drzwi — nagły 

gruchot i ciche pojedyńcze postukiwania spa 

dających ze schodów kostek. W! tej chwili 

usłyszał znowu, płynącą z ulicy piosenkę; 

Choć żywot nasz tak kruchy 

— — — oj, lala lalala la! 

nie boim się Kostuchy 

— —. — oj, lala lalala la! 

Ignacy wzniósł ręce do góry i zaśmiał się 

głośno. Lecz że, śmiejąc się, spać nie można 

— Ignacy... rozbudzi 

  

się. 

  

* 

Próżno Ignacy silił się zrozumieć sens 

snu. Udał się więc do najsłynniejszego wróż- 

bity w mieście, słynnego C. R. Mopsa. 

— Przyśnił pan — mówił wróżbita — lo- 

sy kuli ziemskiej. Dziś leży świat w agonji: 

od świata jednak będzie zależało, powstanie 

on czy nie. Śmierć gra już ostatnią partję, 

wygra ją łada chwiła. Cała rzecz polega na 

tem, czy w ostatniej chwili znajdzie świat 

dość energji, by dać po łbie Śmierci. 

Wracajac do domu, Ignacy Śpiewał we- 

soło: 

Choć żywot nasz tak kruchy 

— — —oj, lala lalala la! 

nie boim się Kostuchy 

— — — oj, lala lalala la! 
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0 publiczności, teatrze i ludziach z teatru. 
Gdy wiosna nastanie, drzewa się 

zazielenią i pierwsze słonko dopiecze. 

wszystko co żyje opuszcza tłumnie 

duszne lokale, śŚpiesząc na zieloną 

trawkę by się upić świeżem wiosen- 

nem powietrzem. Jest to najcięższy 

okres dla teatrw. Świadomi tego dy- 

rektorzy starają się zawczasu zapew- 
nić sobie na maj i czerwiec szereg 
gościnnych występów, wiedząc że wy- 

stępowicze, są najsilniejszem antido 

tum przeciwko pustkom na widowni 
i w kasie. 

Nietylko głośne nazwiska, asów 

sceny, są tym magnesem podtrzymu- 

jącym słabnącą frekwencję, ale wo- 

góle wszelka nowość wzbudza zain- 

teresowanie. Artysta przyjeżdżający 
do Wilna na kilka występów z War- 

szawy, Krakowa, Lwowa, Poznania, 

lub Łodzi, jest zawsze dla publiczności 

dużą atrakcją pobudzającą do pójścia 

do teatru. 
— (0 to za aktor ten Iks, padają 

zapytania u Sztralla. Ciekawe co on 
nam pokaże, trzeba się wybrać do 

teatru. Recenzje miał b. dobre, ale 

czy to wierzyć można, zobaczymy sa- 

mi, bo, ho, ho, Panie łaskawy, my 

tu w Wilnie, znamy się na sztuce i 
najtrafniej potrafimy ocenić. 

Jedynie drogą gościnnych wystę: 
pów, można jakoś przetrwać martwy 
sezon letni i jako tako łatać dziury 
budżetu. Ale pan dyrektor Szpakie- 
wicz ma i w tym kierunku własne 
odrębne metody polityki teatralnej, 
które stara się przeforsować chociaż- 
by kosztem frekwencji. Minął maj, 
czerwiec i połowa lipca, bez gościn- 
nych występów i już myśleliśmy, że 
Teatry nasze nie zaproszą żadnych go 
Ści, gdy wreszcie rozeszła się po Wil- 
nie radosna wiadomość, że zjeżdżają 
do nas tak świetni artyści jak: pan 
Ludwik Czarnowski, były dyrektor 
Teatrów Lwowskich i pan Józef Wi- 
nawer, artysta z Łodzi, Miarą zainte- 
resowania przybyszami było, że cho- 
ciaż w końcu lipca gros publiczności 
teatralnej jest poza Wilnem, na let: 
nich wywczasach, pełno było na pre- 
mjerach „Azefa* i „Pod zarządem 
przymusowym. Publiczność żywo 
oklaskiwała naszych utalentowanych 
i miłych gości, to też śmiało powie- 
dzieć można, że pan Czarnowski i pan 
Winawer odnieśli pełen sukces jako 

artyści i reżyserzy i zdobyli sobie cał- 
kowite uznanie i sympatję wśród wi- 
dzów. 

Aby zadosyć uczynić powszechnej 
ciekawości, Redakcja naszego pisma 
pozwoliła sobie prosić obu miłych na- 
szych gości o mały wywiad, porucza* 
jąc mi zaszczyt tej interesującej roz- 
mowy. 

— Wilno zmieniło się ogromnie 
i wypiękniało przez te lat dwadzie- 
ścia, mówi dyrektor 
Miasto jest Ślicznie położone, a ludzie 
niesłychanie mili, chociaż z dawnych 
znajomych spotkałem zaledwie parę 
osób. ‚ 

— To pan Dyrektor znał Wilno 
i bawił tutaj dłużej? — pytamy. 

— A tak. Byłem w Wilnie przez 
cały sezon teatralny 1912—1913, za 
dyrekcji Pawłowskiego, Strycharskie- 

, go a potem Włojciecha Baranowskie- 
Ngo. Boże co to był wtedy za zespół! 

I chociaż grywaliśmy wtedy w budzie 
cyrkowej na placu Łukiskim, to deko” 
racje do „Orlęcia* malował nam sam 
Ferdynand Ruszczyc. 

— Czy wolno zapytać jakie role 
grał Pan wtedy w Wlnie? 

— Różne. Cesarza—w „Orlątku*, 
Oswalda — w „Samsonie i Dallili“, 
pozatem Dyrektora Flaksmana, jedną 

Czarnowski. 

z czołowych ról w „Grze serc* Kie- 

drzyńskiego, zresztą, trudno na po- 
czekaniu wyliczyć wszystkie sztuki, 
w których występowałem w Wilnie 
przed dwudziestu laty. 
sx No a obecnje, w czem jeszcze 

będziemy mieli przyjemność  podzi: 
wiać pana Dyrektora poza Haselhu- 
nem? 

— Niestety w niczem więcej. By- 
łem co prawda zaproszony na dwie 
sztuki, mówi uprzejmie pan Czarnow* 
ski, lecz w ostatniej chwili Dyrektor 
Szpakiewicz zmienił projekty i spro- 
wadza na występy Warszawską Re- 

wje. | 
— (o już chce Pan uciekać. Ależ 

to szkaradnie, protestuję z oburze- 
niem. Publiczność wileńska jest za- 
chwycona i pała ciekawością aby się 
przekonać czy w rzeczywistości jest 
Pan takim koślawym  połamańcem, 
czy też była to jedynie taka świetna 
gra i mistrzowska charakteryzacja. 
To karygodna dezercja opuszczać plac 
boju po pierwszej wygranej bitwie. 
Nie Dyrektorze! Tego Panu robić nie 
wolno! 

— Trudno droga Pani; nie moja w 
tem wina, broni się pan Czarnowski. 
Mam sentyment do Wilna i chętnie 
pozostałbym tu dłużej, by nawiązać 

bliższy i serdeczniejszy kontakt z pu 

blicznością i społeczeństwem miejsco” 

wem, lecz niestety nie ode mnie to 

zależy. Proszę mi wierzyć, że z praw- 

dziwym żalem pożegnam Wilno. 

— A czy i Pan również chce nas 

opuścić po wygraniu Azefa?—zapy- 

tuję pana Winawera, szczerze zmart- 

wiona nieodwołalnością wyjazdu Dv- 

rektora Czarnowskiego. 

— Na szczęście jeszcze nie, mamy 

obecnie na warsztacie „Kłopoty pana 

Burachon'a*, w których gram tytu- 
łową rolę. Cieszę się, że będę miał 

możność dać się poznać publiczności 
wileńskiej w krańcowo odmiennym 

od Azefa typie. Cieszę się tem więcej, 
że mogę dłużej w Wilnie pozostać, 
gdyż tak jak Dyrektor Czarnowski, 
bardzo dobrze się w niem czuję, 2 
muszę nadmienić, że łączą mnie Z 

Wilnem bardzo miłe wspomnienia z 

mojego ostatniego pobytu. 
— Jakto więc i Pan jest w Wilnie 

nie poraz pierwszy? - 

— A jakże, bawiłem tu czas dłuż- 

szy w roku 1919 i 1920-ym, jako re- 

ferent prasowy W wojsku, przytem 

grywałem w teatrze za dyrekcji Cep- 

nika, występowałem w „Judaszu“, we 

„Fryderyku Wiełkim* i w kilku in- 

nych sztukach. Niestety, podczas od- 
stępowania wojsk w r. 1920 musia- 
łem się przedzierzgnąć z aktora i refe 
renta prasowego, na żołnierza i z ka- 
rabinem w ręku bronić wileńskiego 
dworca przed bolszewikami, 

Dalej potoczyła się już rozmowa 
o przeżyciach z dawnych czasów, 9 
planach obu artystów na przyszły se- 
zon, o wspólnych znajomych z teatru, 
o wrażeniiach artystów z Trok, które 
świeżo zwiedzili, i które wywołały w 
nich słowa szczerego zachwytu, nad 

pięknością naszych jezior i potrzebą 
propagandy turystyki na Wileńszczyź 
nie. Niestety nieubłagany czas położył 
kres interesującej i miłej pogawędce, 
artyści musieli się śpieszyć do garde- 
rób, „aby nie opóźnić rozpoczęcia spek- 
takli. Dziękując serdecznie za miłą 
rozmowę i udzielone mi tak uprzejmie 
informacje z prawdziwym żalem po- 
żegnałam pana Winawera i dyrektora 
Czarnowskiego, wyrażając nadzieję, 
że się jeszcze spotkamy aby wspólnie 

omówić wiele ciekawych tematów z 
dziedziny życia, teatru i sztuki. 

Zofja Piasecka-Kaliciūska, 

A
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Usiłowanie bratobójstwa. 

Wi pow. mołodeczańskim Antoni Piekar 
ski lat 42 pokłócił się z bratem młodszym, 
Juljanem na tie podziału zbioru i strzelił do 
niego Z rewolweru, lecz chybił. 

Tanie jest Žž 
W mieszkaniu Jana Bójki we wsi Rabi- 

zy pów. dziśnieńskiego podczas sprzeczki 
zabity został Sergjusz Bondar. Otrzymał on 
ranę kłułą w plecy. 

Zdźbło żyta 
Wi Bchdanowie powiatu wołożyńskiego 

* pod ścianą domu mieszkalnego Piotra Dzie- 
dziuła wyrosło źdźbło żyta, z kłosa którego 
wyrasła 10 innych kłosów, których długość 
waha się ed 3 do 8 centymetrów. Kłosy 

Policja sporządziła protokół i pociąga 
Antoniego Piekarskiego do odpowiedzialnoś 
ci za usiłowanie zabójstwa brata. (e). 

ycie ludzkie. 
Zabójey: Miron Papka, Władysław Łukja- 

nionej i Arkadjusz Sojko zostali aresztowa- 
ni. łe). 

o 10 kłosach. 
ułożone są grzebieniem po 6bu stronach 
kłosa zasadniczego. Wymieniony  fenemen, 
który obecnie rasuje, wywołał wielką sensa- 
cję wśród miejscowych rolników. 

Palą się iasy państwowe. 
W pow. postawskim w Nadleśnictwie 

Miadziolskiem palaą się lasy państwowe. — 
Ogień ogarnął 100 ha. Narazie straty sięgają 
50.000 zi. (c). 

Podpalenie 
Onegdaj spalił się folwark Władysława 

Rymszy w gminie rakowskiej pow. mołode- 
czańskiego, straty wynoszą 5.000 zł. 

Śledztwo ustaliło, że pożar powstał od po 

Pożoga we 
Wie wsi Kierele pow. wileńsko-trockiego 

powstał pc w domu Marjany Pietkiewicz 
i przerzucił się na inne budynki. 

  

     

  

W, Nadleśnictwie Smorgońskiem spaliła 
się kilka ha lasu państwowego. 

Narazie strat nie ustalono. (c). 

z zemsty. 
dpalenia przez parobka Jakóba Szelonga,: — 
który będąc usunięty ze służby w tym fol 
warku w ten sposób chciał się zemścić. 

Szelonka aresztowano. (c). 

wsi Kierele, 
Ogień zniszczył 10 domów mieszkalnych 

13 chlewów, 4 spichrze i inwentarz żywy war 
tości 27,500 zł. (c). 

  

Brasław. 
Samogonka w posesji wójta. 

Wi kołonji Janowo. gm. jodzkiej pow. 
prasławskiego należącej do wójta gm. bra- 
sławskiej Rudominy ujęto zapasnika tegoż 
wójta i spisano protokół za pędzenie samo- 

gonu, a po pewnym czasie parobka wójta 
Stanisława Łopackiego, ujęto również na 
gorącym uczynku pędzenia samogonu. Prze- 
stępstwo przekroczenia dopuszczano się od 
kilku lat i na większą skalę. Oskarżony Ło- 
packi sprzedawał butelkę samogonu po 1.50. 

Zamosze. 
Ratunk; 

Dwa piękne jezior: po obu stro- 
nach wsi Zamosze, leżącej na trakcie Bra- 

      

   
  

    
   

  

sław Jody, posiadającej szkołę, kościół, cer 

kiew, dom ludowy i koope Pi zešlicz- 
ne położenie z natury zdoł lasy otacza- 
jace łukiem, szczególnie jedno z jezio:. Kto 
nie wie jak piękną jest Wileńszczyzna, a po 
wiedzmy ściślej brasławszczyzna, niech przy- 
jedzie do Zamosza, wespnie się na górę gdzie 
stoi wybudowany iany kościołek, po- 
mysł i wyk i ch parafjan, a 
roztoczy się przed jego okiem jeden z naj- 
bardziej uroczych widokó nę- 
сасу spokojem i pięknem. |. i 

olbrzymi — las 

gdzieś zgubny wyrok na r 
zamoskiego.  Połać łasu  przylegającego 
brzegu jeziora zaczęła niszczyć  bru 
talna ręka ludzka. Piękny zamyśłony las raz 
Poraz traci dumne sosny i jodły które giną 
Pod razami bezlitosnej siekiery. + 

A wszystko to niby dłatego-że ten właśnie 
Sawął gruntu djabłi pomogli nadać tam ko- 
Muś z tytułu serwitutów zamoskim rolni- 
śom komasującym Las którym słyn- 
ny był proces na naszą okolicę z Żydami o 

dziedzictwo po Romer — owładnęła ręką 
śupców musi być wycięty. Rola z pod lasu 
będzie służyła niezawodnie z pożytkiem miej 
scowym rolnikom. Ale las, ten piękny las 
który roztaczał urok na leżące w dolinie 
Jeziora, który kazał nieraz tęsknić za sobą 
podświadomie miłującym go autochtonom, 
który nęcił przejezdnych, ten las i razem z 
HIM uroczy Widok giną bezpowrotnie. Czyż 
by to już tak bezapelacyjnie? 

          

      
      

    

zapadł 
no krajozrazu 

  

   

    
  

  

   

    

    ® 

    

   

Czy e wartoby cię zatroszczyć o ten 

kęs piękna p. Komisarzowi Ochrony Lasów 
W Brągławiu? A może tam są jakieś jeszcze 
Chytrzejsze instytucje któreby wyszły na po- 
Moc ginącym jodłom i sosnom? Bo jakoś 
Nie chce się wierzyć, by jednak można 
yło wydrzeć okolicy taki żyworodny kawał 

piękna. A może trzeba ugiąć głowę przed 
Pochodem cy a sympatje do lasów 

ido ować i w paczce 
Zagranicznej wysłać na jakieś tam Colorado 
Czy jnną Poypeć? Zastanowić się warto 

Nowogródek. | 
Burzliwe posiedzenie Rady Miejskiej. 

    
     

      
    

Wie wtorek odbyło się posiedzenie Rady 
fiejskiej, na którem z całego porządku dzien 
dego najważniejszym i na absorbu- 

jącym radnych był punkt 2 t. j. rozpatrze- 
i yzji Włydział towego w spra- 

Wie budżetu na 3. 
Nad tym punktem debatowano dopóźna. 
'Po odczytaniu preliminarza budżetowego 

i dokonanych przez Wydział Powiatowy po 

prawek w przedmiocie ograniczenia i skre- 
Ślenia szeregu subwencyj, oraz zmniejszenia 
poborów zastępcy burmi 
zabrał głos radny Ows domagając się 
zatwierdzenia tej uchwały jako racjonainej 
ze względu na krytyczne warunki finansowe 
miastą. Inni radni z grupy chrześcijańskiej 
wniosek ten poparli. Wówczas wystąpił ra- 
dny Gumener i pr: pomocy zastępcy bur 
mistrza p. Ostaszyńskiego, usiłował przeko- 
nać Radę o bezpodstawnej uchwale W. P., 
żądając zaskarżenia jej w II instancji. Wresz 
cie zarządzono tajne głosowanie. w wyniku 
tórego jedenaście głosów wypowiedziało 

     

    

   
   

    

   
    

  

sie za zaskarżeniem uchwały W. P., a dru- 
gie jedenaście głosów — przeciw. Burmistrz 

olnik, jako przewodniczący, rostrzygnął 

na rzecz wniosku aprobującego decyzję W. 
p. Oburzeni tem radni z gr. żydowskiej wy- 
Powiedzieli swe niezadowolenie w sposób 

dość gwałtowny, A radny Gumener zarządał 
Tozwiązania Rady. Przewodniczący jednak 
„co wniosku nie przyjął, oświadczając, że 
jeżeli kto nie chce być radnym to może 
SWój mandat złożyć. iż 

astępnie przystąpiono do omawiania na 
stępnego punktu porządku dziennego: za- 
twierdzenia sprawozdania budżetowego na 
Tok 1930-31, w którym to celu Rada zwoły- 
Waną była już niejednokrotnie, jednak bez 
Skutku. I żym razem, gdy tylko prezes Ko- 
misji Rewiz. p. Fiszbach zaczął odczytywać 
sprawozdanie, radni z gr. żydowskiej powy- 
żnOdzili jeden za drugim z Magistratu, tak, 
© „Przewodniczący, wobec braku quorum, 

Posiedzenie Rady przerwał i odłożył na dzień 
następny. Iw. 

   Zostąła po pożarze w Lidzie pr 
orz: 

uszkodzonych nieznacznie przez 

RMA JĄKÓB WINER i S-ka 
Ystajcie z okazji nabycia po bardzo tanich cenach towarów 

—) Najmodniejsze kolory i desenie. (— 

Różne przywileje, 
Mój znajomy (przyjaciół nie mam) ma 

wiele znajomych, którzy znowu są znajomy- 
mi wielu innych znajomych. I tak bez końca. 
Proszę się więc nie dziwić że przy tak licznej 
armji znajomych mego znajomego można 
wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Tyl- 
ko bieda z tem, że nie jestem ciekaw tych 
nowogródzkich nowinek. Zresztą, nie są one 
wcałe przywilejem Nowogródka, jak to myl- 
nie zarzucają nowogrodzianom przybyłe do 
naszego grodu kumoszki, które, w napadzie 
płotkarskiej furji, imają się mężowskich pa- 
łaszy i dziobią się nawzajem chronione przed 
policją nietykalnością mężowskich palm i na 
szywek, I nie tylko one... Inne atakują sie- 
bie bardziej po kobiecemu, upiększając piąst 
kami obwódki oczu przyjaciółek i wyrywa- 
jąc „na pamiątkę'* pukle ondułowanych wło 
sów. Przecież nie jest to przywilejem No- 
wogródka. Więc cóż mi to może obchodzić? 
Także nie tylko w Nowogródku żony funk- 
cjonarjuszów państw. spacerują po ulicy w 
nowym szlafroku i kapeluszu, w opadających 
przytem pończochach, demonstrując w ten 
sposób „ostatni krzyk mody”. A mężowie i 
kawalerowie, z zwisającemi szelkami i roz- 
piętemi port... zalecają się do „pan“, siląc 
się na „dobry ton* i wikwintną konwersa- 
cję, upiększaną tylko skromnemi epitetami 
jak: cholera, psiakrew, taki to syn i t. p. 

— I czego się pan dziwi? — mówię właś- 

nie „poci jąco* do swego znajomego — 
Wszędzie tak samo. 

— Och, — wzdycha znajomy, zwierzając 
się dalej ale nie wszędzie chyba urzędni- 
kom magistratu przysługuje przywilej nie 
stosowania się do zarządzeń władz admini- 

stracyjnych? A to co innego. O cóż więc 
chodzi? 

— No.,.przy ulicy. Wojewódzkiej, wzdłuż 
parkanu posesji urzędnika p. L. i do dziś 
dnia niema chodnika... I nie tylko to. Ten 
pan.. 

— O tem innym razem — przerwalem. 
— A cóż pan powie na bezprawne korzy- 

stanie przez nowogródzkich urzędników z 
furmanek gm. horodeczanskiej?... Och, pa- 
nie, ci urzędnicy (nie wszyscy) są tak nie- 
grzeczni i źle wychowani — zanie mają oby- 
watel: 

— Albo i odwrotnie — przerywam gada- 
ninę. — Przed paru dniami, w czasie targu, 
jeden z urzędników wszedł z teką do pewne- 

go sklepu i jął przeprowadzać we właś- 
ciwy mu sposób inspekcję. Właściciel sklepu, 
człowiek 7 towarzystwa (coprawda woli on 
kobiece towarzystwo) i piastujący zaszczytne 

stanowisko, został tem zachowywaniem się 
podrażniony, skutkiem czego doszło do ostrej 
wymiany zdań. Po chwili zaś na ulicę wy- 
rzucona została (teczka urzędnika, a za nią 
i jej wł: ciel... 

— O, to też przywilej... Ale skoro mówi- 
my o urzędnikach, to ja opowiem panu o 
incydencie bardziej drastycznym... 

— Dobrze, lecz o tem kiedyindziej. 
Iw. 

  

    

  

      

Ustąpienie p. Aleksiuka z Rady 
Miejskiej. ! 

\’оБес tego, že p. Aleksiuk wyjechal 7 
Nowogródka do Wiarszawy i nie zgłasza się 
na posiedzenia Rady Miejskiej, został zgodnie 
z istniejącemi przepisami pozbawiony man- 
datu radzieckiego. 

Na miejsce p. Aleksiuka powołano następ 
nego z tej listy kandydata p. Jana Borowika. 

  

Radny Lubezański musi jednak płacić 
„Radny Lubczański winien jest Magistra- 

towi tytułem tenuty dzierżawnej za pięć hal 
Miejskich kilka tysięcy złotych. Ponieważ 
ten radny stanowczo uchylał się od uiszcze- 
nia tej należytości, mimo że na tej dzierża- 
wie dobrze zarabiał, odstępując sklepy 0so- 
bota trzecim — przewodniczący Rady za 
wiesił go w urzędowaniu, Wówczas radni, 
pragnąc przywrócić mu jego stanowisko i 
skłonić do uiszczenia długu, uchwalili umo 
rzyć mu z ogólnej sumy 500 zł. Była to 
uchwała bezpodstawna, bo w tym wypadku 
należało go przykładnie ukarać i ściągnąć 
dług w całości wraz z kosztami egzekucyj 
nemi. 

To też Wydział Powiatowy uchwały tej 
nie zatwierdził, a p. Wojewoda zaskarżoną 
decyzję Wydziału — aprobował. 

Zebrania poseiskie 
w Dziśnieńszczyźnie. 

WI ciągu miesiąca lipca r. b. w po- 
wiecie dziśnieńskim Sekretarjat Po- 
wiatowy BBWR zorganizował prawie 
we wszystkich ważniejszych ośrod- 
kach zebrania członków i sympaty- 
ków organizacji przy udziale posłów 
Borysa Pimonowa i Stanisława Stan- 
kiewicza. Zebrania odbyły się zatem: 
w  Szarkowszczyźnie, Hermanowi- 

czach, Mikołajewie, Dziśnie, Jaźnie, 
Łużkach, Plisie i w ośrodku powiatu 
Głębokiem. Wszędzie po referatach 

   
  

zeniesiona na Ul. Suwalską 55. 

pożar jak również nieuszkodzon. 

K UR 1 ESR 

SPORT. 
Olimpijska kobieca reprezentacja polska. 

WĘJIELSBONOS="RIT 

  

Na fotografji widzimy od lewej: Stanisławę Walasiwieczównę, mistrzynię 
olimpijską i rekordzistkę świata w biegu na 100 metrów, oraz finalistkę 
wrzucie dyskiem Jadwigę Weissównę, trzecią w rzucie dyskiem i Feli- 
cję Schabińską, która startuje w biegu na 80 metrów przez płotki — 

? na treningu w Los Angełes. 

Fatalny dzień dla polskiego sportu na Olimpjadzie 
w Los Angeles. 

4 dzień olimpjady w Los Angełos 
która już tyle pierwszorzędnych suk- 
cesów przyniosła sportowi polskiemu, 
wypadł dla nas wprost fatalnie, 

Po drugim i trzecim dniu w których 
sportowcy polscy odnieśli chlubne su- 

kcesy przyniósł 4 dzień szereg niepo- 
wodzeń, Nadzieje zdobycia dalszych 
punktów nie urzeczywistniły się. W 
dniu tym mieli jak wiadomo stawać: 
Heljasz — rzut dyskiem i Schabińska 
w biegu pań przez płotki na 80 mtr. 

HELJASZ ZAJĄŁ 15 MIEJSCE WYPRZEDZAJĄC NIEMCA HIRSZFEL- 
DA I CZECHA DOUDĘ. 

Konkurencja w dysku, zgromadzi- 
ła na starcie ponad 20 miotaczy, na- 
leżących do elity miotaczy świata, Na 
szemu miotaczowi Heljaszowi, acz- 
kolwiek miał on już w życiu lepsze 
wyniki, wychodziły rzuty nieźle. Cóż 
jednak z tego kiedy 10 miotaczy uzy- 
skało wyniki przekraczające 45 mtr. 

Najlepszym swym rzutem osiąg- 
nął Heljasz 42 metry 85 ctm. plasując 
się na 13 niepunktowanym miejscu. 

Na pocieszenie należy zaznaczyć że 
Heljasz wyprzedził takich o światowej 
sławie dyskobolów jakimi są bezwąt- 
pienia Niemiec Hirszfeld i czeski 'ol- 
brzym Doudo. 

Pierwsze miejsce w tej klasycznej 
konkurencji zdobył amerykanin An- 
derson wspaniałym rzutem na odleg- 
łość 49 metrów 85 ctm., uzyskując 
tym wynikiem rekord olimpijski . 

SCHABIŃSKA ODPADŁA W PRZEDBIEGU. 

Bieg pań na 80 metrów z płotkami 
był drugą z rzędu konkurencją w 
której braliśmy czynny udział. Do bie 
gu tego stawała Schabińska, która 
mimo uzyskanego przez nią, jak na 
nasze stosunki, świetnego czasu 12 se- 

kund, odpadła już w pierwszym przed 
biegu, znalazłszy się na 4 miejscu po 
Amerykance Horn, Angielce Kraemer 
i Kanadyjce Wilson, które zakwalifi- 
kowały się do finału uzyskując wspa- 
niały czas. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK Z NASZYM DZIESIĘCIOBOJOWCEM 
SIEDLECKIM. 

Niepowodzenia, które prześlado- 
wały w czwartm dniu igrzysk olimpij 
skich reprezentantów sportu Polskie- 
go nie ograniczyły się niestety na w. 
eliminowaniu Heljasza i Schabińskiej 
Pech dotknął boleśnie i naszego dzie- 
sięciobojowca Siedleckiego, który pod 

  

czas treningowego skoku o tyczce 
zwichnął sobie nogę tak że zachodzi 
obawa, że nie będzie on mógł starto- 
wać w dziesięcioboju, pozbawiając 
nas możliwości uzyskania dalszych 
punktów. 

MISTRZ „KUSY*% NIE STARTOWAŁ NA 1500 METRÓW. 

Jeśli dodamy do tego, iż mistrz o- 
limpjady w biegu na 10.000 metrów 
Janusz Kusociński naskutek nadwerę- 
żenia nogi nie mógł startować w bie- 
gu na 1500 metrów w którym niewąt- 

pliwie zająłby dobre miejsce to bę- 
dziemy mieli prawdziwy obraz tych 
niepowodzeń sportu polsikego, które- 
mi odznaczył się 4 dzień Igrzysk Ilim 
pijskich w Los Angelos. 

Finał puharu Davisa. 

  

Francja zwyciężyła Stany Zjednoczone w finałowej rozgrywce o puhar 
Davisa w stosunku 3:2, zatrzymując wspaniały puhar 6-ty rok z rzędu. 
Zwycięstwo to zawdzięcza ona w znacznej mierze popularnemu Barotrze. 
Na ilustracji naszej widzimy „latającego baska* w walce z mistrzem 

Ameryki Vinesem, którego pokonał w czterech setach. 

sprawozdawczych działalności parla- 

mentu i Klubu BBWR. oraz na temat 
sytuacji gospodarczej i politycznej w 
Państwie, wygłoszonych przez wspo- 
mnianych pp. posłów Pimonowa i 
Stankiewicza odbyła się dyskusja w 
trakcie której przedstawiciele ludnoś- 
ci omawiali bolączki i postulaty lud- 
ności danego ośrodka. 

Dało się zauważyć wszędzie jaknaj 
życzliwszy oddźwięk akcji lniarskiej, 
wszczętej na naszych terenach przy 
wydatnej pomocy Bloku i czynników 
rządowych i szczególnie podnoszono 
znaczenie skupu wyrobów Iniarskich 
na potrzeby wojskowe. 

Bezpośrednio po zebraniach Kiero- 
wnik Sekretarjatu Powiatowego p. 
kapitan rezerwy Tołłoczko przyjmo- 
wał prośby ludności do władz BBWR, 
załatwiając na miejscu wszystkie te 
sprawy które leżą w zakresie jego 
kompetencji. Stwierdzić należy iż lud 
ność pow. dziśnieńskiego niewzrusze- 
nie stoi na gruncie ideologji Bloku, 
darząc jego parlamentarnych  przed- 
stawicieli zaufaniem i sympatją. Nie 
trzeba dodawać, iż na wszystkich ze- 
braniach ludność gorąco manifestowa 
ła swe uczucia dla Wodza Narodu 
Marszałka Piłsudskiego. Wszystkie 
zebrania były b. liczne. 

Z Wiina. 
Z Klubu ŻAKS. 

Sekcja łekko-atletyczna Żydow. Akad. 
Kl. Sport. urządza po raz pierwszy w Wiilnie 
„Trójbój sprinterek i sprinterów*. W, pro- 
gramie biegi: 

mtr. 80 mtr i 100 mtr. dla pań; 60 mtr. 
80 mtr. i 100 mtr. dla junjorów; 60 mtr. 
100 mtr. i 200 mtr. dla panów i sztafeta 
4X100 mir. 

Początek zawodów na Stadjonie W Е. 
w dniu 6 sierpnia t. j. w sobotę o godz. 
16 m. 15. 

LASAT OSC ARAOZO TY ROR OAOSZCIEC 

Małżeństwa w Polsce 
według wyznań. 

Z ogólnej liczby 83.195 małżeństw które 
zawarto w Polsce w ciągu pierwszego kwar- 
talu r. b., 51649 małżeństw zawarły osoby 
wyznania rzymsko-katolickiego, 11.460 — 
grecko-katolickiego, 13.254 prawosławnego, 
1.613 ewangelickiego, 4.817 mojżeszowego 
(oprócz małżeństw rytualnych, niezarejestro- 
wanych w urzędach stanu cywilnego, oraz 
402 małżeństwa zawarły osoby innych wy 

znań, 

Jezioro, które zmienia swą 
formę 

Jezioro, które zmienia swą formę znajdu 
je się w Leprignano na północ od Rzymu. 
Od czasu do czasu jezioro cofa się przy 
brzegu północnym, wody jego odpływają i 
odsłaniają dno a natomiast przy brzegu 
wschodnim woda  wzbiera i wdziera się 
wgłąb lądu na kilkaset metrów. Ciekawe to 
zjawisko ma podobno swoją przyczynę w 
działalności wulkanów. 

3 

18 rocznica wymarszu Pierwszej 
Kompanii Kadrowej. 
Komunikat Federacji P. Z. О. 0. 

W, dniach 5 i 6 sierpnia r. b. Fede- 
racja PZOO weźmie udział w obcho- 
dzie 18 rocznicy wymarszu Legjonów 
Polskich pod Wodzą Marszałka Pił- 
sudskiego do walki o niepodległość 
Polski. 

W związku z powyższem wszyst- 
kie organizacje b. wojskowych wysta- 
wią poczty sztandarowe celem wzię- 
cia udziału w uroczystej akademji w 
dniu 5. VIII r. b. Zbiórka w lokalu Fe 
deracji PZOO (Żeligowskiego 4) о go- 

dzinie 16 m. 45. 
Dnia 6. VIII. r. b. poczty sztanda- 

rowe zbiorą się o godzinie 7.30 przed 
kościołem garnizonowym Św. Ignace- 
go, celem wzięcia udziału w nabożeń- 
stwie. Po nabożeństwie poczty odma- 
szerują do Katedry, gdzie złożą hołd 
ś. p. Biskupowi Bandurskiemu i wez- 
mą udział w defiladzie. 

Wzywamy wszystkich członków 
organizacji b. wojskowych do licznego 
stawiennictwa. 

PROGRAM 
uroczystego obchodu Święta pułkowege 1 p. p. Leg. 

w dniach 5 i 6 sierpnia 1932 roku. 
Dnia 5. VIII. 

Godz. 17.30 — Uroczysta akademja w 
osiemnastą rocznicę wymarszu 
Kadrowej — w sali Kina Miejs- 
kiego przy ul. Ostrobramskiej, 
organizowana przez Związek Le- 
gjonistów. 

Godz..20.00 — Uroczysty apel poleg- 
łych na placu sportowym pułku 
w koszarach I-ej Brygady Legjo- 
nów. 

Dnia 6. VIII. 
Godz. 8.30 — Msza Święta w kościele 

garnizonowym, 
Godz. 9.30 — Złożenie hołdu przez 

pułk ś. p. ks. biskupowi Dr. Ban- 
durskiemu Władysławowi w Ba- 
zylice. 

Godz. 10.00 — Defilada pulku na ul. 
Mickiewicza kolo gmachu Sądu 
Okręgowego. Defiladę przyjmo- 
wał będzie osobiśce Marszałek 
Piłsudski. 

Godz. 11.30 — Wręczenie odznak puł- 
kowych, nagród sportowych i 
strzeleckich na placu sportowym 
pułku. 

Godz. 14.00—16.00 — Gry, zabawy i 
rozrywki żołnierskie na placu 
sportowym pułku. 

Godz. 16.30—20.00 — Obiad i rewja 
żołnierska. 

Godz. 21.00 — Zabawy taneczne w 
Kasynie oficerskim I-ej Brygady 
i Ognisku podoficerskim 1 p. p. 
Leg. 

Wieś olimpijska. 

  

Marzeniem wielu osób przybyłych na Olimpjadę do Los Angeles jest 
zwiedzić „Wieś Olimpijską* w której mieszkają zawodnicy przybyli 
z 50 krajów i wszystkich zakątków globu. Brama tej tajemniczej wio- 
ski jest jednak pilnie strzeżona. Na fotografji naszej widzimy tę zam- 

kniętą dla zwykłych śmiertelników bramę. 

Zagadkowe samobójstwo studenta U. S. B. 
ju w Wilnie. 

Wi dniu 29 lipca r. b. do 6 komisarjatu 
polieji zgłosił się mieszkaniec Wilna Feliks 
Lubiniecki zameszkały przy ulicy Słomian 
ka Nr. 20 i zameldował o znalezieniu przez 
niego na brzegu Wiiji wpobliżu Pospieszki 
porzuecnej na bregu rzeki marynarki męs- 
kiej i trzewików. Wobec tego, że na brzegu 
nikogo nie było p. Lubiniecki uważał za 
swój obowiązek zaopiekować się porzuconą 
gardercbą i dostarczyć ją do komisarjatu. 

Podczas rewizji w bocznej kieszeni mary- 
narki zostały znalezione dokumenta stwier- 
dzające, że znalezione na brzegu rzeki ubra 
nie należy do studenta USB. Mikołaja Pana 
sewiea zamieszkałego ostatnio w Wilnie przy 
zaułku Węgierskim Nr. 1. Wdrożone docho 
dzenie wyjaśniło, że właściciel znalezionych 
rzeczy student Panasewicz wydalił się w 
dniu 29 ub. m, w godzinach porannych i za 
ginął bez wieści. 

Poszukowania nie daly żadnego wyniku. 
Dopiero wczoraj nad ranem 6 komisarjat 
polieji rzecznej powiadomiony został przez 
dwóch rybaków, iż podczas łowienia ryb 

wpobliżu Mostu Strategicznego na Antokolu 
zauważyli oni płynące środkiem rzeki zwło 
ki nieznanego mężczyzny. 

Zwłoki te zostały przez nich wydobyte z 
wody. Na miejsce wypadku natychmiast przy 
byli przedstawiciele władz sądowo-śledczych 
z polecenia których wszczęte zostało niezwło 
cznie dochodenie celem ustalenia tożsamości 
topielca. W, wyniku przeprowadzonego docho 
dzenia stwierdzono, że są to rzeczywiście 
zwłcki studenta USB. Mikołaja Panasewicza, 
którego rzeczy znaleziono przed kilku dnia- 
mi nad brzegiem Wilji. 

Zwłoki topielca przewieziono wezoraj do 
kostnicy przy szpitalu św. Jakóba. 

Cały szereg okoliczności nasuwa przypu 
Szezenia, że Panasewicz popełnił samobójst 
wo, Zbadany w tej sprawie kolega zmarłego 
student USB. Wineenty Romanowski z któ 
rym Panasewicz odnajmował wspólnie pokój 
przy zaułku Węgierskim Nr. 1 stwierdził, iż 
Panasewicz od dłuższego już czasu nosił się 
z zamiarem popełnienia samobójstwa czując 
zniechęcenie do życia, (e). 

DOBOSZ RÓRIEREPENAZE | 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— „Pod zarządem przymusowym* w Te- 
atrze Letnim. Dziś w piątek dnia 5 sierpnia 
o godz. 8 minut 15 szampańska farsa Arnol 
da i Bacha „Pod zarządem przymusowym w 
reżyserji i z udziałem znakomitego artysty 
i b. dyrektora Teatrów Lwowskich p. Ludwi 
ka Czarnowskiego. Świetna kreacja, jaką 
stwarza p. Ludwik Czarnowski z roli Ha 
selhuna, daje mu szerokie pole do popisu 
oraz zbierania hucznych oklasków, któremi 
publiczność darzy miłego gościa, bawiąc się 
wyśmienicie na tej farsie. Pozatem doskona 
le zgrany zespół z najwybitniejszemi siłami 
na czele oraz malownicze dekoracje — skła 
dają się na całość arcywesołą, pełną licz- 
nych niespodzianek, tak, że wieczór spę- 
dzony w Teatrze Letnim jest miłą i pożąda 
ną rozrywką dnia, 

Jutro w sobtę dnia 6 b. m. o godz. 8 min. 

15 „Pod zarządem przymusowym”. 

— „Azef* w Teatrze Lutnia. Dziś w pią- 
tek dnia 5 sierpnia o godz. 8 minut 15 fascy 
nująca sztuka A. Tołstoja i P. Szczegolewa 
p. t. „Azef“, osnuta na tle głośnej afery szpie 
gowskiej z czasów przedwojennych. W, roli 
Azefa wystąpi gościnnie bawiący w Wiilnie, 
artysta Teatrów Łódzkich, p. Józef Wina- 
wer, który w Łodzi grał „Azefa* kilkadzie 
siąt razy, zyskując rekordowe powodzenie. 
Poza p. Winawerem na pierwszy plan wysu 
wa się p. Jan Bonecki, jeden z czołowych 
artystów współczesnego pokolenia, w histo- 
rycznej postaci Burcewa. Reszta zespołu 
dzelnie sekunduje pp. Winawerowi i Bonec 
kiemu. „Azef* w tak doborowej obsadzie ma 
zapewnione powodzenie u publiczności wi 
leńskiej, która darzy wykonawców rzęsistemi 
okłaskami. 

Jutro w sobotę dnia 6 b. m. o godz. 8 
m. 15 „Azef“ 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 5 sierpnia 1932 r. 

  

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Pr. dzienny. 
15.15: Płyty które mają największe powo- 

dzenie u radjosłuchaczy. 15.35: Kom. met. 
15.40: Muzyka taneczna (płyty). 16.30: Kom. 
Wil. Tow. Org. i Kół oln. 16.40: Odczyt. 17.09 
Koncert. 18.00: „O pędzie i liście — kto czy 
im kieruje wzrostem* odczyt. 18.20: Trans 
misja meczu tenisowego  Polska—Więgry. 

  

18.50: Muzyka taneczna. 19.05: Transmisja 
meczu tenisowego. 19.15: Z prasy litewskiej. 
19.30: Program na sobotę. 19.35: Prasowv 
dziennik radjowy. 19.40: Przegląd prasy rol- 
niczej krajowej i zagranicznej. 20.00: Tran- 
smisja z Saleburga. 21.35: Feljeton aktualny 
21.50: Komunikaty z Warszawy. 22.00: Mu- 
zyka taneczna. 22.40: Komunikaty. 22.50: 
Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADIOWE. 
PRZEBOJE Z PŁYT. 

Dzisiaj o godz. 15,15 radjo wileńskie na- 
da wiązankę melodyj z płyt, które mają 
największe powodzenie u  radjosłuchaczy 
Będzie to więc muzyka w całem tego słowa 
znaczeniu popularna, dla wszystkich dostęp- 
na i zrozumiała, 

  

PAMIĘCI J. STRAUSSA. 

W, piątek 5 b. m. rozgłośnie Polskiego 
Radja transmitują o godz. 20 do 21,30 kon- 
cert z Salcburga, poświęcony nieśmiertel- 
nym utworom muzyki lekkiej, której najwy- 
bitniejszym przedstawicielem jest Jan Strauss 
Jego też twórczości koncert ten jest poświę- 
cony. Wykonawcą będzie orkiestra Filhar- 
monji Włedeńskiej pod dyrekcją Klemensa 
Kraussa. 

DZIAŁ KOBIECY W, SIERPNIU. 

Letnie wywczasy trwają w całej pełni. Poł 
skie Radjo czyni usilne starania, aby chwile 
wypoczynku umilić swoim radjosłuchaczom. 
Zamilkły więc poważne referaty, natomiast 
rozbrzmiewa muzyka, feljetony ożywia dow- 
cip, a pogadanki utrzymane są w duchu po 
ufnych zwierzeń. Taki nastrój posiada rów- 
nież program działu kobiecego na sierpień. 

A więc w dniu 9 sierpnia o godz. 16.40 
p. Zofja Miszewksa w pogadance p. t. „Pani 
pisze listy* będzie mówiła o tem jak kobie- 
ty korespondowały dawniej i jak korespondu 
ją dziś. Prelegentka poświęca się badaniom 
historji literatury, posiada wiele ciekawych 
obserwacyj o paniach korespondujących, któ 
rych udział w życiu intelektualnem zazna- 
czył się właśnie w listach wymienianych z 
wybitnemi osobistościami epoki. Dziś rola 
listu zmałała i kult dla korespondencji zani 
ka powoli. Może więc zwrócenie uwagi na 
zubożenie naszego życia o jeden jeszcze wa 
lor indywidualny okaże się na czasie. Dnia 
24 sierpnia p. M. Ankiewiczowa po miesięcz 
nej przerwie omówi przegląd wydawnictw 
za lipiec i sierpień, wyławiając z perjodyków 
rzeczy najbardziej godne uwagi. 
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MIEJSKA. 

— Odnawianie kaplicy ostrobramskiej. 
Trwające od szeregu tygodni prace nad od- 
nawianiem kaplicy ostrobramskiej zbliżają 
się ku końcowi. Obecnie kierownictwo robót 
prowadzi prace nad odnawianiem galerji. 

WI tych dniach przystąpiono do odnawia 
nia kościoła św. Teresy (Ostrobramskiego), 
bezpośrednio przylegającego do kaplicy. Zo 
stał już odbity tynk od strony ulicy Ostro 
bramskiej. 

W najbliższym czasie rozpoczną się prace 
nad malowaniem ścian kościoła. 

— Interwencja mieszkańców dzielnicy An 
tokolskiej u p. Wojewody. Onegdaj zgłosiła 
się do p. wojewody delegacja mieszkańców 

dzielnicy Antokolskiej. która złożyła p. wo 

jewodzie memorjał, domagając się wydania 

zarządzenia przeczyszczenia kanału, 
przez który ściekają wszelkie nieczystości 
ze szpitala wojskowego na Antokolu do Wal 
ji. Kanał ten wiosną roku 1931 został zamu 

lony, wskutek czego przepływające przez 
wspomniany kanał nieczystości rozlewają się 

wzdłuż brzegu rzeki, zatruwając powietrze. 

— 137 pożarów w Wilnie. Jak się dowia 
dujemy w pierwszych 7 miesiącach r. b. za 
notowano w Wiilnie 137 pożarów w tem je- 
den pożar duży — olejarni Kurlandzkiej. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Tradycyjne dożynki akademickie w Le 
gaciszkach. Dnia 6 b. m. w Akademickiej 
Kolonji Włypoczynkowej w Legaciszkach od 
będą się tradycyjne dożynki, połączone z za 
bawą ludową. Żespół amatorski odegra dwie 
ludowe komedyjki p. p. „Werbel domowy“ 
i „Żyd w beczce”, Wieczorem dancing towa 
rzyski. Dojazd do st. Zawiasy pociągiem od 
chodzącym z Wiilna o godz 8 minut 5 i o 
godz. 14 minut 15. 

Osobne zaproszenia wysyłane nie będą. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Związek rzeźników domaga się wstrzy 
mania egzekueyj podatkowych. Zarząd Zw. 
Rzeźników i Więdliniarzy onegdaj rozesłał 
do wszystkich urzędów skarbowych w Wal- 
nie memorjały z prośbą o wstrzymanie 
wyznaczonych już egzekucyj członkom związ 
ku za zaległe podatki, ponieważ ściągnięcie 
tych podatków grozi ruiną wielu przedsię- 
biorstwom rzeźnicko—wędlinierskich. 

— Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyj- 
nej Zw. Rzeźników. Wybrana na ostatniem 
walnem zebraniu Związku Zawodowego Rzeź 

ników Komisja Rewizyjna  ukonstytuowała 
się następująco — przewodniczący p. Frąc- 
kiewiez i członkowie p. p. Petrusewicz i Żu- 
kowski. Kluczlikiem Hali Miejskiej został p. 
Adolf Lubianiec. 

— Komenda Oddziału Reprezentacyjnego 
przy Okręgu Wileńskim Związku Uczestni- 
ków b. I. Korpusu Wojsk Polskich na Wscho 
dzie, wyznacza zbiórkę dla wszystkich człon 
ków Oddziału, z bezwzględnem stawieniem 

się w lokalu Sekretarjatu Związku, przy za- 
ułku Św. Michalskim pod Nr. 2 m, 28. 

1) WI piątek dnia 5 sierpnia b. r. na godz. 
16 minut 30, celem wzięcia udziału w uro- 
czystej akademji, która odbędzie się w Sa 
li Miejskiej. 

2) WI sobotę dnia 6 sierpnia r. b. na go- 
dzinę 6 rano, celem wzięcia udziału w nabo 
żeństwie żałobnem za poległych i zmarłych 
towarzyszy broni, z okazji 15-letniej roczni- 
cy powstania I Korpusu W. P, na Wschodzie 
oraz 

3) W. sobotę, dnia 6 sierpnia r. b. na godz 
7 minut 30, celem wzięcia udziału w nabo 
żeństwie uroczystem z okazji 18 rocznicy 
wymarszu Legjonów Polskich pod wodzą 
Marszałka J. Piłsudskiego do walki o Nie- 
podległość Polski. 

Stawić się w umundurowaniu służbowem. 

RÓŻNE. 

— Wyczyny komunistów. Przedwczoraj 
niewykryci narazie komuniści zawiesili na 
przewodach elektrycznych przy zbiegu ulic 

  

WIRGIL MARKHAM. 

Zawalnej i Szpitalnej czerwony sztandar z 
napisami antypaństwowemi. 

Wi dniu wczorajszym w godz. popołud 
niowych również niewykryci sprawcy zawie- 
sili na przewodach telefoniczaych przy zbie- 
gu ulic Zawalnej i Nowogródzkiej czerwoną 
płachtę komunistyczną. (c). 

— Wyjazd wileńskich przemysłowców le- 
śnych do Gdyni. Jak się dowiadujemy na 
ostatniem posiedzeniu Rady Naczelnej Związ 
ków drzewnych zapadła uchwała zwołania 
wspólnego posiedzenia Rady Związków Drze 
wnych oraz komitetów eksportowych tarcicy 

i papierówki celem zaznajomienia sfer drzew 
nych z warunkami ekspedjowania i przeła 
dunków towarów drewnych przez port w 

Gdyni. Posiedzenie to ma się odbyć w Gdyni 

w dniach między 10 a 15 sierpnia r. b. Rada 

Naczelna postanowiła, że na posiedzeniu tem 

mogą być obecni w charakterze gości wszys 

cy członkowie organizacyj drzewnych. O ści 

słej dacie oraz o ulgach kolejowych na prze 

jazd do Gdyni celem uczęstniczenia w tem 

posiedzeniu podamy w jednym z najbliższych 

numerów naszego pisma. Dowiadujemy się 

jednocześnie iż na posiedzenie wybierają 

się z Wilna liczni przedstawiciele branży 

drzewnej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

PANIE FRANCISZKU CZYŚ Wi PIWKU 
UTONĄŁ? 

Wi dniu wczorajszym policja śledcza po- 

wiadomiona została o zaginięciu niejakiego 

Franciszka Borkowskiego — zecera z zawo- 

du, który przed kilku dniami po otrzymaniu 

gaży od pracodawcy udał się w towarzyst 

wie kolegi do piwiarni i od tego czasu za 

inął. 
Ё W tymże czasie zaginął M. Lewin 16-let 

ni chłopiec uczeń konsewartorjum muzycz 

nego. 
aa przed kilku dniami wyszedł z do 

mu przy ulicy Popławskiej 5 1 zaginął. Wi 

obu wypadkach policja wdrożyła dochodze- 

nie. (e). 

KADZIEŻ KIESZONKOWA Wi KOŚCIELE 

BERNARDYŃSKIM. 

P. Jan Małyszko, zamieszkały przy ulicy 

Śniadeckich Nr. 6 powiadomił policję. iż 

wczoraj podczas gdy modlił się w kościele 

Bernardyńskim jakiś osobnik wykradł mt z 

bocznej kieszeni marynarki portfel zawiera 

jacy 46 zł. gotówką. 
Wi wyniku przeprowadzonego dochodze- 

nia złodzieja zatrzymano. 

Jest to niejaki Ignacy Jasnowski, którego 

озайхопо w kryminale. (e). 

  

KRADZIEŻ NA PLAŻY. 

WI dniu 3 b. m. Samosionek Mikołaj, Ła 

piński Stanisław i Wiśniewski Antoni (Ced 

rowa 35) skradli Stefanowskiemu Jgnacemu 

(Konarskiego 2) z nad brzegu Wilji ubranie 

oraz drobne rzeczy łącznej wartości 30 zł. 

Sprawców kradzieży zatrzymano. Skradzione 

rzeczy odnaleziono. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PRZY: ODBU- 

DOWIE OLEJARNI KURLANDZKIEJ. 

W dniu 3 b. m. z rusztowania przy budo 

wie olejarni Kurlandzkiej spadł Rancew Grze 

gorz, doznając ciężkiego obrażenia ciała. Ran 

cewa Grzegorza pogotowie odwiozło do, szpi- 

tala żydowskiego w stanie niezagrażającym 

życiu. 

TRAGICZNY WYPADEK NA ZARZECZU. 

Wiezoraj o godzinie 9 rano młodociany 

rowerzysta Aleksander Dunowski jechał ro- 

werem ulicą Zarzeczną w kierunku ulicy Mły 

nowej. Zjeżdżając z góry Dunowski przez 

lekkomyślność rozwinął niedozwoloną szyb 

kość za którą drogo zapłacił. Znalazłszy się 

już u dołu górzystej ulicy tuż przy ulicy 

Młynowej, Dunowski nie potrafił zahamować 

roweru i całym pędem wjechał na parkan 

ресхет wyrzucony siłą rozpędu z siedzenia 

uderzył głową w okna wystawowe, znajdują- 

ce się na rogu zakładu krawieckiego. Szyba 

prysła na drobne kawałki, rowerzysta zaś 

odniósł bardzo poważne uszkodzenia twarzy 

rąk oraz całego tułowia. 

Na miejsce nieszczęśliwego wypadku za 

wezwano pogotowie ratunkowe, które prze” 

wiozło rannego w stanie groźnym do szpita 

la żydowskiego. (e). 

WEZ RAKOWA ОСН 

PUDER, 
MYDŁO, KREM, 
BEBE Szofmana 

od lat przeszło 30 

w służbie dziecka. 
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DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego 

Gray Mason kręcił się po przed- 

sionku i my także, Wreszcie ukazała 

się oczekiwana czwórka i zaczął się 

podwójny pościg. Tamci mieli auto 

prywatne. Mason jechał za nimi, my 
za Masonem. 

Było doipero wpół do dziesiątej i 
myślałem, że towarzystwo jedzie do 

teatru. Ale okazało się, że nie. Pierw- 

sze auto skręciło na zachód w siedem- 
dziesiątą którąś i zatrzymało się przed 
szarą kamienicą. 

Taksówka z Masonem, która sta- 
nęła trochę wtyle, ruszyła powoli i 
zatrzymała się ponownie nawprost 

tegoż domu. 

— Nie wysiądzie — rzekła Józe- 

fina. — Sprawdza numery domu i 

auta. 

I rzeczywiście w chwilę później 

taksówka ruszyła w stronę rzeki. W 

trakcie gdyśmy mijali szary dom, Jó- 

zefina przechyliła się przeze mnie i 

obrzuciła uważnem spojrzeniem fron- 

ton. 

— Wesoły dom — zawyrokowała. 

—Hm, wszyscy są ludźmi. 

Pościg był łatwy. Przed wjazdem 

do Parku Centralnego Spoke odwró* 

cił się i rzekł do nas przez szybę: 

— Możemy go wyprzedzić. 

  

— Jakto wyprzedzić? — zapyta- 
łem. 

— Już raz go tropiłem. Mieszka 
w Alei Piątej. 

I tak było. Taksówka zajechała 
przed dom z marmurowym fronto- 
nem i solidnie okutemi drzwiami. 

Nie wiem, dlaczego, ale wydało mi 
się, że Mason musiał pośpieszyć od- 
razu do ciemni, żeby wywołać klisze. 
Czego on dochodził. Czy chciał za- 
szantażować tych ludzi dla pieniędzy? 
Raczej nie. Czy chciał skompromito- 
wać dziewczyny? I to było nie bardzo 
do pomyślenia, bo ich fach rzucał się 
w oczy. Narazie nie mogłem rozgryźć 

tajemnicy Gray'a Masona. 
— (zy jestem jeszcze potrzebny? 

—zapytał Spoke. 

A bo co? — odparłem. 
— Mam spotkanie. 
— Jedź na złamanie karku—rzek- 

ła Józefina, jak mi się wydało, z ha- 
mowanem zadowoleniem. —— Wróci- 
my taksówką. 

I zostaliśmy na chodniku pod la: 
tarnią. 

— Teraz dokąd? — zapytała. 

Ja osobiście byłbym najchętniej 
odwiózł ją do domu. Ale nie było 
jeszcze późno i ostatecznie miała ze 

RODOS BOR 

„Błękitną Jedynka Żeglarska” 
W dniu 30 lipca wyjechała ,„Błę- 

kitna Jedynka Žeglarska“ jako repre 
zentacja Chor. Wil. Harcerzy na Zlot 
Międzynarodowy Skautów Wodnych 
na jez. Garczyńskie, na Pomorzu. Wy 
prawa wyruszyła w składzie 24 osób 
pod komendą haremistrza Kohutka L. 
Drużyna wiezie z sobą kompletny ek- 
wipunek i dwanaście kajaków świet- 
nie wyremontowanych według wskazó 
wek specjalistów, przez firmę ,„Ligno- 
pil* w Wilnie. Reprezentacja Ziem 
Wschodnich nie boi się, ani złych po- 
łączeń kolejowych (5 przesiadek), ani 
wielkiej odległości, i jedzie na przeciw 
ne rubieże Polski wykazać tężyznę mło 
dzieży kresowej, Do wyprawy przygo- 
towała się „Błękitna Jedynka' staran 
nie w ciągu 3 tygodniowego obozu 
przedzlotowego pod Wilnem. Mimo 
trudności finansowych, z powodu któ 
rych trzeba było ograniczyć liczbę u- 
czestników, szanse drużyny wileńskiej 
na zajęcie jednego z czołowych miejse 
wśród drużyn żeglarskich w zawodach 
"wodnych i na lądzie są duże. Kurjer 
Wileński będzie informował o Między 
narodowym Zlocie specjalny korespon 
dent. 

—0— 

Z akademickiego ruchu 
emigracyjnego. 

Uwadze wyjeżdżających na studja 
zagranicę. 

Wobec rozpoczętego urzędowania Sekre- 
tarjatów Wyższych Uczelni Zagr. i przyjmo 
wania podań od nowowstępujących na rok 
akademicki 1932—33, zaleca się zaintereso 
wanym wcześniejsze przeprowadzanie zapi 
sów, dla zapewnienia sobie miejsca na obra 
nej uczelni. 

Akademicy wyjeżdżający na studja powin 
ni zaopatrzyć się w niezbędny dla nich do 
wód C. I. E., na mocy którego mogą korzy 

stać z szeregu ulg, jak: ulgowe i bezpłatne 
wizy, na kolejach, w hotelach i t. d. 

Specjalne ulgowe przejazdy kolejowe za 
granicę, organizowaniem których zajmie się 

Włarszawskie Akademickie Biuro Informacyj 
no—Zapisowe w Warszawie ulica Mirowska 

Nr. 3—17 te. 736—17, pozwolą akademikom 
na zaoszczędzenie 50 proc. z nominalnej ce 

ny biletu. 
Dla udogodnienia wyjeżdżającym, Biuro 

załatwia przyjęcia na wszystkie Uczelnie 
Zagraniczne, oraz udziela bezpłatnie wyczer 

pujących informacyj o wyższych uczelniach 

zagranicznych. 
Zamiejscowi proszeni są o załączenie w 

znaczkach pocztowych 90 gr. na pokrycie ko 

sztów informacyjno—programowych, porta i 

LG 

Sztuczny człowiek na scenie. 

Angielski inżynier, E. Wilkins, skonstru 

ował sztucznego człowieka, robota. Mechani 

czny człowiek „występuje”* na scenie londyń 

skiego music-hall'u. Robot umie „strzelać z 

pistoletu, umie czytać gazety, umie też roz- 

mawiać. Wynalazca pracował nad swo'm ro 

botem 14 dni i zdaniem fachowców jego sztu 

czny człowiek jest najdoskonalszym ze wszy 

stkich skonstruowanych dotąd robotów. Za 

dziwiający robot odpowiawda na niektóre 

pytania widziów, wykonywa różne rucky, 

chodzi etc. Zewnętrznie podobny jest on do 

człowieka zakutego w zbroję średniowieczną. 

Wynalazek ten wzbudził w Londynie cgrom 

ną sensację i tłumy co wieczór walą do te 

atru, by podziwiać człowieka zbudowanego 

ze stali i sprężyn. 

W kostjumie kąpielowym 
do autobusu lub tramwaju 

wsiadają mieszkańcy i mieszkanki Hagi, 
którzy się udają do położonego o półgodziny 
drogi od stolicy Holandji wielkiego kapieli 
ska Scheveningen. Inowacja ta nastąpiła 
wskutek wielkich upałów, które dały się we 
znaki ludności Hagi. Popołudniu kto żyw 
śpieszy nad morze — tak bliskie, aby się 

ochłodzić i zażyć rozkoszy kąpieli morskiej. 

Możność przebrania się w kostjam kypielo 

wy odrazu w domu i nieskrępowanej jazdy 

w przewiewnym trykocie, odeziiwana jest 

jako wielka ulga podczas spiekoty. Jedyne 

ograniczenie w liberalnej decyzji stanowi roz 

porządzenie, wydane konduktorom autobu 

sów i tramwajów aby nie dopuszczali do wo 

zów osób, które są „niedostatecznie ubrane“ 

WRRODOWYKPCZORAOOREWEC WTA 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

   

swego punktu widzenia rację. Nale-. 
żała jej się jakaś rozrywka. 

— Pojedziemy do Roxy'ego, a po: 
tem. do jakiegoś dancingu -— rzekła 
w odpowiedzi na swoje pytanie. 

— Te nocne kluby są drogie —- 
zauważyłem. 

— Ma pan przecież sto dolarów? 
= Alez 
— Na Boga! — przerwała — czy 

panu trzeba wszystko kłaść łopatą w 
głowę? Od czego są pieniądze? 

— Nie umiem tańczyć — rzek- 
łem. ! 

Z rękawa płaszeza wysunęły się 
długie białe paluszki. 

— Chce się pan mnie pozbyć, со?. 

— Czy wyglądam na to? -— zapy- 
tałem, zaglądając jej w oczy. — Idzie 
mi 0 co innego... 

— Boisz się Raffy'ego?—zapytała 
drwiąco, przechodząc na ty.—Prze- 

cież możemy jechać tam, gdzie nas 
nie znają. 

Nie mogłem powiedzieć jej, że 
chciałem się wyspać. Byliśmy. na 
przedstawieniu u Roxytego i tańczyli: 
śmy potem do trzeciej. 

Muszę przyznać, że te godziny, 

przeżyte w jej towarzystwie, upłynęły 

mi jak w szcęśliwym śnie. Szorowali- 

śmy posadzkę w takt dobrej muzyki, 
ona lekka jak piórko, ja coraz zwrot 
niejszy. Z nią każdy musiał dobrze 
tańczyć, W trakcie jakiejś szczególnie 
omdlewającej melodji policzki Józe* 
finy zabarwiły się różowym rumień- 
cem, który nietyle umalował jej de 
likatną cerę, ile ją prześwietlił. UŚ- 
miechnęła się i spjrzała na mnie z pod 
przymkniętych powiek. 

  

  

WB EŃ "S--R"I 

CENY od 48 gr. 

2) Po raz pierwszy 
w wersji dźkowej 

Dfwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńcka 38, tel. 9-26 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

wersja dźwiękowal 

kiej kurtyzany. 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
%ialka 47, tel. 15-41. 

Dziśl Dówcipi Hamorl 
Błyskawiczne tempo 

w filmie p. t. 

Humor! Sentyment! 
Uczucie! Wystawa? 

DZIŚ! Otwięk. teatr świetlny 

PAN 
af. Wielka 42, tel. 5-28 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
al. Wielka 36.   

Dziś! Rewelacyjny podwojny program! 

Wołga... Wołga... 
W rolach główn. H. SCHLETOW. 

CENY na wszystkie seanse: Balkon 30 gr., Parter 60 gr. 
с Wszechświatowej sławy arcydzieło A. Dumasa 

W rolach głównych: słynna gwiazda ekranu Norma Talmadge i Gilbert Roland. Potężny film z życia wiel- 
Olśniewająca wystawa! Początek o godz. 4, 6, 8i 1015 

Karjera Dolly 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

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

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

Dziś! Wielki podwojny program! 
Po raz pierwszy w Wilnie! 

1) Symfonja dwóch sere 

śpiewy i chór. 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

Najnowsza 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Ceny od 25 gr. 

Niewolnica księcia Borysa aktach 

Ulubienica floty 
Pieśń o atamanie Stieńce Razinie. 

Reżyserja W. Turżańskiego. 
Początek o godz. 4, 6. 8 i 10:20, 

KAMELJOWA DAMA 

Nr. 177 (2419) 

Czarujący dźwię- 
kowiec erotyczny 

Rosyjskie 

W roli tytuł. nowa gwiazda piewszej wielk. czarow. 
będzie niewesłow, urokiem dziewczęcą świeżością 

i porywającym temperamentem DOLLY HAAS, 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 

Panna wdówka 

Wielki salonowo-erotyczny dramat w 10 
4 ' Ž z życia rosyjskiej arystokracji. 

W rolach głównych: Billie Dove i Ben Lyon. — Wielka egzotyczna sensacja p. t. WYSPA STRACEŃCÓW. 
W rolach główn.: Betty Bronson i Milton SiISs. — Nad program: Najnowszy dźwiękowy tygodnik Paramountu 
  

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

pujące wpisy: 

W dniu 25.III. 1932 r. 
13176. I. Firma: „Cegielnia i Zakłady Wapienne 

— Ponary — Hirsz Godel* w Wilnie ul. Piwna 7—4 
Cegielnia i zakłady wapienne firma istnieje od 1932 
roku. Wiłaściciel Godel Hirsz zam. w Wilnie, ulica 
Trakt Batorego 70. Prokurentem firmy jest Mojżesz 
Milejkowski zam. w Wlilnie ul. Piwna 7. 613—VI. 

W dniu 2.IV. 1932 r. 
13177 I. Firma: „Kuper Sora* w Smorgoniach 

pow. Oszmiańskiego. Firma istnieje od 1925 r. Sklep 
żelaza. Właściciel — Kuper Sora zam. tamże.614—VI. 

W dniu 4.IV. 1932 r. 
12675. II. Firma: „Marja Leszczyńska”. Siedziba 

przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Wiwul- 
skiego 4 w Wiilnie. 608—VI. 

: 12774. M Firma: „Polska Sztuka Ludowa Dawid 
Pines i Spółka”. Siedziba spółki została przeniesiona 
pod Nr. 31 przy ul. Mickiewicza w Wilnie.  610.VI 

  

13178. I. Firma: „Benjamin Szewach i Syn Spół- 
ka* Sprzedaż manufaktury galanterji, obuwia i ka- 
losz. Siedziba w Żołudku, pow. Szczuczyūskiego. 
Wspólnicy zam. w Żołudku pow. Szczuczyńskiego: 
Benjamin Szewach i Hirsz Szewach. Spółka firmowa 
przekształcona z firmy jednoosobowej: „Szewach Ben 
jamin“ istnieje na mocy aktu zeznanego przed Gu- 
stawem Bułhakiem Notarjuszem w Szczuczynie dnia 
23 grudnia 1930 r. za Nr. 3280 i zawarta na czas nie- 
ograniczony. Zarząd należy do obu wspólników. 
Wszelkie zobowiązania pieniężne weksle i pokwito- 
wania z odbioru wszelkiego rodzaju sum pieniężnych 
oraz wszelkie akty notarjalne i prywatne w imieniu 
spółki podpisują obaj wspólnicy. 615—VI. 

13179, I. Firma: „Niemencyńska*Róża* w Wiilnie, 
ulica Rudnicka 7. Sklep obuwia. Firma istnieje od 
1932 roku. Właścicielka Niemenczyńska Róża w Wil- 
nie, ulicą Kwiatowa 4—%6, 616—VI. 

13180. I. Firma: „Tanina — Rachil Segal-- w Wil 
nie, ulica Kalwaryjska 84. Sklep galanterji i bławatu. 
Firma istnieje od 1932 r. Właścicielka Segal Rachil 
zamieszkała w Wilnie, ulica Żydowska 10. 617—VI. 

W dniu 7.IV. 1932 r. 
12602. II. Firma: „Ambergowie August Aleksan- 

der i Werner — Miyn Wodny“. Firma obecnie brzmi: 
„Młyn Wiodny Augusta i Wernera Ambergów w Dwo- 
rzyszczu S-ka*. Aleksander Edgard Amberg wystąpił 
ze spółki. Aleksander Edgard Amberg zbył swój 
udział w spółce na rzecz Augusta Amberga.  607—VI. 

13181. I. Firma: „Jewel i Genia Kopelowicz — 
Spółka”. Prowadzenie sklepu zbożowego. Siedziba w 
Wiilejce, ul. Piłsudskiego 23. Spółka istnieje od 21 
stycznia 1932 r. Wspólnicy zamieszkali w Wilejce: 
Jewel Kopełowicz i Genia Kopelowicz. Spółka firmo- 
wa zawarta na mocy umowy z dnia 21 stycznia 1932 
roku na czas nieokreślony. Zarząd należy do obu 
wspólników. Reprezentowanie spółki wewnątrz i na- 
zewnątrz należy do Geni Kopelowicz. Wszelkiego ro- 
dzaju umowy weksle i inne zobowiązania, czeki, peł- 
nomocnictwa i wogóle wszystkie akty i dokumenty 
podpisują w imieniu spółki obaj wspólnicy jednak 
każdy ze wspólników samodzielnie ma prawo odbie- 
rać dla firmy z poczty i telegrafów wszelkiego ro- 
dzaju korespondencję zwyczajną poleconą i pienięż 
ną i wartościową a zarówno otrzymywać z kolei wszel 
kie ładunki, przesyłki i towary i wykonywać wszel- 
kie rofmalności. 618—VI. 

W dniu 19.IV. 1931 r. 
27. III. Firma: „Dom Bankowy Fajwusz Wini- 

ski w Wiilnie*. Na mocy decyzji Sądu Okręgowego w 
Wiilnie z dnia 6. IV. 1932 r. ogłoszono upadłość w han 
dlu firmy i kuratorami masy upadłościowej wyzna- 
czono adwokatów Wiincentego Łuczyńskiego z Wilna 
ul. Mickiewicza 21 5 i Eljasza Zaksa z Wilna ul. 
Ofiarna 2—9. z urzędu. 612—VI. 

  

  

   
    

  

       

  

LICYTACJA 

Nr. 20.395. 

nie będzie przyjmować 

PIASKÓW : 
Ogłoszenie. 

KURATORJUM OKR. SZKOLNEGO WILEŃSKIEGO 

poszukuje , 21... lokalu 122: 

  

września stwow, 
Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego w Wilnie. 
Potrzeba 20 dużych s»l i 12 mniejszych, skupionych 

w jednym domu. Bliższe informacje w kancelarji Se- 
minarjum — ul. Filipa 3 w godz. 9—12. 

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

posiada do sprzedania. 

1) Około 2200 m*% dłużyc i kloców sosno- 
wych, w tem I kl. 137 m*. II kl. 833 mš, III kl. 1193 
m“, IV kl. 37 m%. Niniejsza partja jest zbita w 25 
tratwach i znajduje się na wodzie w Santoce przy 

rzece Wilji. Bliższych informacyj udzieli nadlešnic- 
two Miadziolskie. 

2) Około 5500 m* dłużyc I kloców sosno- 
wych, w tem I kl. 210 m*, II kl. 1660 m*, III kl. 3300 
m“, IV kl. 340 m3, Niniejsza partja jest zbita w 83 
tratwach i znajduje się na rzece Żejmianie i jeziorze 
Pogietutis. Bliższych informacyj udzieli nadleśnictwo 
Święciańskie. 

3) Gkoło 1800 m* dłużyc i kloców sosno- 
wych, w tem I kl. 180 m*, il kl. 680 m*, III kl. 920 
m“, IV kl. 20 m“. Niniejsza partja jest zbita w 19 

tratwach i znajduje się przy bindugach: Niemenczyn, 
Czerakiszki i Rudziszki na rzece W»lji. Bliższych in- 
formacyj udzieli nadleśnictwo Podbrodzkie. 

4) Około 1600 m* dłużyc |! kloców sosno- 
wych, w tem I kl. 110 m*, 1l kl. 500 m*, III kl. 950 
m“, IV kl. 50 m3. Niniejsza partja jest zbita w 19 
tratwach i znajduje się przy bindudze w Niemenczy- 
nie na rzece Wilji. Bližszych informacyj udzieli nad- 

leśnictwo Niemenczyńskie. 

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

nictw Wilejskie. 

  

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

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

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

podana cena za | m* drzewa loco tratwy woda miej- 
sce znajdowania się ewentualnie loco tratwy woda 
w Wilnie. Dyrekcja zestrzega sobie prawo zmiany 
w ilościach wyszczególnionych partji drewna wyeli- 
minowania poszczególnych partyj. Kupującemu przy- 
sługiwać będzie prawo pierwszeństwa w nabyciu dre- 
wna na wodzie cięcia 1932/33 r Dyrekcja zastrzega 
sobie prawo odrzucenia ofert względnie wyboru ofe- 

renta. 

Oferty pisemne uprasza się składać do dnia 16 
sierpnia 1932 r. do Dyrekcji — Wilno, ul. Wielka 66, 
na ręce Kierownika Wydziału Handlowego p. Ga- 
jewskiego. 

Wszelkich informacyj udziela Wydział Handlowy 
tel. 12-53, oraz nadleśnictwa: Niemenczyńskie, Pod- 
brodzkie, Święciańskie i Wilejskie. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
577/V1 w Wilinie   

WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWJA" 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 7-22 

podaje do ogólnej wiadomości, że 16 i 17 sierpnia r. b. o godz. 4-ej pp. 
odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewykupionych i niepro- 
longowanych zastawów od Nr. 50.000 do Nr. 100.000 i od Nr. 1 do 

Uwaga: W dzień licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłciowe 

Wileńska 3 tal. 567. 
ad godz. 8—1 1 t—n, 

Akuszerka! 

Marja Laknerova 
prayjmuje od 9 do 7 wieez, 
ulica Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z.P. Nr. 69. | 8520 

  

   

  

Akuszerka 
M. Brzezina 
przyjmuje bez prze; 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

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

  

„ Akuszerka 

$miałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m 16 

róg Mickiewicza 
tamże gabinet kosrnetycz: 
ay, usuwa zmarszczici, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W, Z. P. 48. 8323 

  

CAŁKOWITE 

HrJą02. SZA0IN8 
okazyjnie do sprzedania 
Wiadomość u p. Łysakow- 
skiego, Tartaki 26, m. | 

Sprzedam 
FORTEPIAN w dobrym 
stanie, ŁÓŻKO niklowe, 
garnitur MEBLI miękkich 
ulica Słowackiego 38—13% 

    

Posiadacze 

niemieckich 
przedwojennych 

banknotów 
po 1000, 100, 50 i 20 mk. 
proszeni są o zgłoszenie 
się natychmiast pod adre- 
sem: Leon Pilgan, Wilno, 
ulica Subocz 9/8, w celu 
otrzymania ważnych in- 

formacyj. 

"MŁODA PANNA. 
w ciężkiej sytuacji ma- 
terjalnej obejmie posadę 

jako biuralistka ew. ka- 

sjerka. Może również za- 

jąć się dziećmi i domem. 

Warunki skromne. 

Oferty sub „Mimoza“ do 

Administr. „Kurjera Wil.“ 

  

Rozmawialiśmy z ożywieniem. Za- 
pytałem ją gdzie poznała Sabatiego. 

— U Lofta. Pracowałam tam. 
Nie wiem, co mnie więcej zdziwiło, 

czy jej szczere przyznanie się, że była 
sprzedającą w cukierni, czy fakt, że 
Raffy bywał u Lofta. 

Odwožąc ją do domu, zapytałem: 
— Gdzie on teraz jest? 
Wzruszyla ramionami. 
— Podobno załatwia jakieś pora- 

chunki. 
Przypomniałem sobie futurystycz- 

ną sypialnię z geometrycznemi mebla 
mi i metalową kapą i rzekłem: 

— Widziałem twój pokój. Jak mo- 
żesz w nim spać? 

— Raffy lubi ten styl — odparła. 
—Zapłacił za umeblowanie sześć ty- 
sięcy, nie licząc dywana: 

— Nie chcę być wścibski, ale naco 
ci pracownia? Czy malujesz? 

— Nie. Wally przychodzi czasem 
malować, kiedy Raffy jest w dobrym 
humorze. Ja urządzam przyjęcia. 

Chciałem ją wypytać o Wally'ego, 
ale zajechaliśmy na miejsce. Rozsta- 
łem się z nią w progu. 

Jadąc do domu nocnym tramwa- 
jem, marzyłem o Józefinie i zastana” 
wiałem się nad Masonem. Ale najwię- 
cej intrygowała mnie historja rodziny 

Brovardów. 
Później uprawiałem swoją szpie- 

gowską robotę w toarzystwie Linny 
Cobven, ale zdarzało się, że Raffy wy* 

dalał się za interesami i wtedy zastę- 
powala ją Józefina, Tropiliśmy Maso- 
na jeszcze dwa razy bez rezultatu. By- 
wając u Raffy'ego razem z jego ban- 
dą, podchwytywałem czasem zagad- 

   

  

Jańska 1. tel. 3-40. 

kowe spojrzenia bławatkowych oczu, 
których tajemnica mogła opętać nie: 
przezornego człowieka do szaleństwa. 

Raz w czasie jady powrotnej tak- 
sówką, Józefina przerwała milczenie, 
mówiąc: : 

— Nie jestem jego wlasnošcią. 
— Co mówisz? 
— O... Nie! — odrzuciła z lekkim 

zgrzytem ząbków. 
Poczułem się w niebezpieczeńst- 

wie. Nie chciałem ściągać na siebie 

dzikiej zemsty Sabatiego i nie chcia” 
łem obrazić Józefiny. Tymczasem sy” 
tuacja rozwinęła się w ciągu paru ty- 
godni w ten sposób, że obrazą sta- 

wała się moja dyskretna rezerwa, 

XI 

MISTRZOSTWO NA ŚLEPO. 
Wywiązałem się z zadania z Gray* 

em Masonem. 
Była to długa robota, która zajęła 

mi wiele tygodni Naturalńie musiałem 
poniechać pracy w sklepie, bo inaczej 
nie dałbym rady. W tym czasie spot- 
koło mnie parę przygód tak dziw“ 
nych, że aż niewiarogodnych. 

Zbadałem, że Mason przychodził 
do Bibljoteki Publicznej najmniej trzy 
razy tygodniowo, w niedziele, ponie: 
działki i czwartki. Poza tem musiałem 
go Śledzić w dzień, mieć oko na jego 
rezydencję i wypatrywać; gdzie bywał 

i z kim przestawał. Pa 
W-ciągu całego tygodnia nie wy- 

szedł ani razu z domu w dzień. Widzią 

łem kobietę, którą pokazano mi w mo- 

jej kamienicy jako panią Masonową 
i kilka dość młodych osób obojga płei, 

   

   

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

może krewnych, czy pracowników, ale 
on sam siedział w domu kamieniem. 
Przeraziłem się, że może mnie zauwa- 
żył. Chociaż nie. Wieczorem wycho- 

dził. 
Nie zaw chodziłem do bibijote- 

ki w tych samych godzinach, eo on. 
Niekiedy czekałem na niego na ulicy 
i stąd dopiero podejmowałem tropie- 
nie. Nosił stale teczkę, z którą nie 

rozstawał się nawet przy obiedzie. 
Wypatrywałem, czy nie śledził kogo 
w restauracjach, ale nic takiego nie 
zauważyłem. Po obiedzie jechał zwy- 
kle na Brodway, jakby na spacer. 
Zdarzało się, że zaglądał do teatru. 

We wtorki i piątki bywał na obia- 
dach w Centralnym Klubie Atletów 
i zabawiał tam do późnej stosunkowo 

godziny. Ciekaw byłem, co tam robił, 
gdyż fizycznie był niedołęgą. 

Strażując raz wieczorem przed klu 
bem, zobaczyłem go przez okno. Sie- 
dział z zielonym daszkiem na oczach 
i przyglądał się czemuś, rozłożonemu 
na stole. Po drugiej stronie stołu ciem 
niała potężna Sylwetka jegomościa z 
sumiastemi wąsami i czołem zmarsz- 
czonem w myślowym wysiłku. Grali 
w_ warcaby. Tej nocy Mason wró- 
cił do domu po pierwszej. 

, Sam byłem amatorem tej gry, któ- rej nauczyłem się w czasie wojny. 
Mogę nawet powiedzieć, że wyrobi- 
łem się na szampjona. We Franklinie 
grywałem z niktórymi więźniami: Od- 
krycie, że Mason grywał w warcaby, 
dało mi punkt zaczepienia, którego 
szukałem. 

   

(D. c. n.) 
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