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„Czas* krakowski niepokoi się 

wiatrem od Wschodu. Wiatrem takim, 

bałamutnym i niepoważnym, są dla 

zrównoważonych liberałów krakow- 

skich, rosnące w Połsee, objawy ra- 

dykalizmu społecznego. By je zagłu- 

szyć, nagrywa się nową płytę ze sta- 

remi melodjami o rozkoszach kultu- 

ry Zachodu. Nie pomagają oczywiście 

moje prośby, by odróżnić dorobek cy 

wilizacyjny Europy, ów żyzny muł, 

naniesiony falami wieków, od obec- 

nego stadjum kapitalizmu jako for- 

macji społecznej, tamującej rozwój 

Polski, Europy i świata a nawet od- 

rzucającej je wstecz. Dlaczego „Czas 

przywdziewa kokieteryjną maseczkę 

obrońcy kultury Zachodu, gdy 

wszak zależy mu właściwie na obro- 

nie obecnego kapitalizmu? Chyba dla- 

tego, że dziś nie można z otwartą 

  

przyłbicą, bronić ustroju kapitalis 

cznego jako ustroju kulturalnie twór- 

czego. Pisze ,„„Czas”, że teorja o „zgni- 

est poparta żad- 

nemi argumentami i że kapitalizm 

e 

    
łym Zachodzie” nie 

steruje ewolucyjnie ku jakiejś mater- 

jalnej równości. 

Nie będę już szczegółowo przyta- 

czał masowych dziś w Europie i A- 

meryce, faktów niszczenia przez ka- 

pitał warsztatów produkcji n. p. nisz- 

czenia stoczni w Hamburgu, burzenia 

na szmele olbrzymich fabryk maszyn 

Hartmanna, niszczenia maszyn i wrze 

cion w tekstylnym przemyśle Stanów 

Zjednoczonych. 

Nie będę też zbierał faktów likwi- 

dowania w Europie muzeów, instytu- 

tów, szpitali czy teatrów. Darujmy, 

dojrzewającemu w swych sprzecznoś- 

ciach, kapitalizmowi, że niszczy on 

maszyny, fabryki i kulturę. Zatrzymaj 

my się chwilę tam, gdzie kapitalizm 

niszczy masowo ludzkie życie. Cho- 

dzi o bezrobocie, 

Mam przed sobą wyniki ankiety 

Polskiego Towarzystwa Polityki Spo- 

łecznej wśród 204-ch rodzin bezrobot- - 

nych m. Warszawy, świeżo zebrane 

przez p. dr. Marję Balsigerową w 

pracy jej p. t. „Społeczne skutki bez- 

robocia*. Mam przez sobą kosz świe- 

żych dojrzałych owoców bezrobocia. 

Poco się mamy z jaszczurczą zwin 

nością obracać wśród jałowych ogól- 

ników o wartości obecnej kultury za- 

chodnio-europejskiej?. Nie mówmy o 

żelbetach „Zachęcie lub wytrawnem 

menu Hotelu Europejskiego w War- 

szawie, mówmy o odżywianiu się bez- 

robotnej Warszawy. 

„Jeżeli odżywianie stanowi nawet 

w normalnem życiu robotniczem na- 

czelne zagadnienie bytu rodziny, to 

w życiu bezrobotnego staje się troską 

jedyną, przesłaniającą wszystko in- 

ne* — pisze dr. Balsigerowa. 

„W pierwszym okresie bezrobocia, 

gdy są jeszcze pewne oszczędności, 

których istnienie stwierdziła ankieta 

w bardzo nielicznych wypadkach, po 

wyczerpaniu zasiłków z Funduszu Bez 

robocia następuje coraz dalej sięgają- 

ce ograniczenie się w wydatkowaniu. 

Bezrobotni, mający jeszcze nadzieję 

Poprawy bytu, oszczędzają na wszyst- 

kiem, także na jedzeniu, którego ja- 

kość 1 ilość stale się pogarsza i zmniej- 
sza, bylę tylko opłacić długi zaciągnię 

te i odsetki w lombardzie i nie stracić 

nadzieji, że „to jeszcze wróci”. Po- 
tem w miarę przeciągania się bezro- 

bocia przychodzi kolej na „marnowa- 

nie tego, co się miało* t. j. sprzedaż 
mebli, ubrań, bielizny, i w dalszej rze- 
czy kolei na jeszcze większe oszczę- 

dzanie w jedzeniu. Po coraz dalej się- 
gającym ograniczeniu i wyrzeczeniu 

się mileka i cukru dla dzieci, następ- 

mie chleba, biorą bezrobotni w końcu 

dylko aół i kawałek słoniny do i. zw. 
blokowych kartofli. 

  

W tych warunkach bez popełnie- 

nia przesady twierdzić można, że od- 

Żżywianie się, w przeważającej liczbie 

zbadanych wypadków jest poniżej mi- 

nimum głodowego... 

Sięgnijmy do przykładów. ...Oto 

całodzienne pożywienie rodziny bez- 

robotnego stolarza, złożonej z 8 osób 

stanowią: 8 zupy z Komitetu dla 

spraw bezrobocia, kartofle, 2 klg. chle 

ba i *, kg cukru do herbaty. „Reszta 
jak się zdarzy* — objaśnia głowa ro- 

dziny — „czasem tylko suche kartof- 

  

le, czasem sąsiadka przyniesie kapu- 

sty kiszonej... : 

Ciekaw jestem, czy ci „zachodnio 

europejscy* autorzy teorji 0 ewolų- 

ku 

materjalnej równości i wolności, gdy- 

by tak z parę tygodni posiedzieli na 

djecie. komiteiowych zup i kiszonej 

kapusty, czyby i wówczas mieli ocho- 

cyjnem sterowaniu kapitalizmu 

tę pisać takie artykuły, jakie teraz pi- 

szą? 

Weźmy dalsze przykłady: Oto .,ro- 

dzina formierza żelaza złożona z 4 

osób wydaje na żywność 12 zł. tygo- 

dniowo; na dwa posiłki dziennie skła- 

dają się: kartofle, kapusta, chleb, 

mięsa ani mleka nie kupują wcale, 

najwyżej 10 deka słoniny... A dalej: 

rodzina rymarza złożona z czterech 

osób utrzymuje się z zarobku matki 

1,50 zł. do 2 zł. dziennie: ojciec po- 

rzucił rodzinę, matka, trudniąca się 

handlem ulicznym, nie wraca do do- 

mu cały dzień, żywi się zupą za 30 gr 

dziennie, dziennym pożywieniem dzie- 

ci jest pół litra mleka dla dziecka 

10-ciomiesięcznego i herbata z chle- 

bem dla starszej dziewczynki.. 

A oto kilka obrazków z życia cha- 

łupników... Rodzina 27-mioletniego 

krawca, z 6-ciu osób złożona, w chwi- 

li zbierania informacyj nie miała od 

trzech dni pożywienia nie było rów- 

nież ani węgla, ani nafty. Dziecko od 

wielu miesięcy nie dostaje nileka — 

matka nie ma pokarmu — dziecko 

jest tak wynędzniałe, że matka boi 

się wynieść je na powietrze... W in- 

nym wypadku rodzina z 4-:ch osób 

od trzech tygodni nie jadła nic goto- 

wanego, główne jej pożywienie sta- 

nowi chleb i herbata, spożywane dwa 

razy dziennie... inny przykład... rodzi- 

na utrzymuje się z zarobku żony która 

sprzedaje obwarzanki na ulicy, zara- 

biając przytem 1 zł. do 1,50 dziennie. 

Rodzina otrzymuje prócz tego dwa 

obiady z instytucji dobroczynnej i te 

dwa obiady oraz zarobek matki sta- 

nowią jedyne źródło utrzymania 10 

osób, z których chory ojciec wymaga 

specjałnej pieczy”. 

I proszę sobie wyobrazić że te ob- 

razki — to nie żaden scenarjusz 

dla filmu, chcącego wycisnąć łzę 

współczucia to nie reklamowa po- 

wieść, propagująca filantropję, —to 

suche fakty, notowane przez absol- 

wentów i słuchaczy Studjum Pracy 

Społeczno - Oświatowej przy Wolnej 

Wszechnicy Polskiej. Może jednak 

jest to złośliwy fotomontaż poszcze- 

gólnych nieszczęśliwych wypadków? 

Nato niech odpowie sama dr. Balsi- 

gerowa ——pisze ona: 

„Obrazy wyżej przedstawione (cy- 
towane w artykule p. n.) to nie wy- 

jątki a fakty typowe, z któremi uczę- 

stnicy ankiety spotykali się wszędzie: 

odmienia się tylko liczba dzieci i ro- 

dzaj niedomagań fizycznych wśród 

człońków rodzin, obraz bez specjal- 

nego zgęszczenią barw pozostaje zaw- 

sze nad wyraz ponury... 

Z odpowiedzi zainteresowanych 

dowiadujemy się, że podstawą tego 

pożywienia są kartofle i kapusta, rza- 

dziej chleb, herbata czasem kasza, 

rzadko wogóle potrawy mączne i ja- 

rzyny, na ogół brak w pożywieniu 

tłuszczów, mięso jest spożywane raz 

na tydzień zaledwie w 20-stu bada- 

nych wypadkach, a tylko w jednym 

wypadku stwierdziła ankieta spoży- 

wanie mięsa dwa razy w tygodniu 

w rodzinie piekarza, posiadającego 

pewne oszczędności*, Tak 

mniej więcej odżywia się 18 tysięcy 

warszawskich bezrobotnych. Tak sa- 

mo lub gorzej żyje 21 tysięcy bezro- 

botnych w Sosnowcu, i 23.1 tysięcy 

bezrobotnych łódzkich. 

Dwieście ezterdzieści tysięcy ofic- 

jalnych bezrobotnych w Polsce czeka 

na to, kiedy im „Czas* i „Słowo po- 

jeszcze 

każą jak winien się odżywiać kultu* 

ralny człowiek i szczery wyznawca 

kapitalizmu. 

Bezrobotny jednak chce nie tylko 

jeść, chce on też mieć bieliznę i o- 

dzież. Ponoć kultura Zachodu też ta- 
kie potrzeby uznaje. 

A tymczasem ankieta mówi nam, 

że: „większość bezrobotnych bada- 

nych posiadała z odzieży tylko to, co 

na sobie i to niezawsze w komplecie, 

wszystkie zaś zmiany ubrań, o ile 

przedstawiały jaką wartość, zostały 

sprzedane... Najdotkliwiej odczuwany 

jest brak obuwia i zwierzchniego о- 

dzienia: cała np. rodzina bezrobotne- 

go piekarza złożona z 6-ciu osób nie 

posiada obuwia, ojciec przywiązuje 

sznurkiem podeszwę, gdy wychodzi z 

domu; dzieci nie opuszczają wcale 

mieszkania, W rodzinie kamasznika 

czworo dzieci z braku obuwia nosi 

podarte kalosze, a nie mając ponadto 

zwierzchniej odzieży z domu nie wy- 

chodzą. 

Albo znów niezmiernie charakte- 

rystyczny wypadek korzystania z jed 

nego palta przez dwu chłopców... mat- 

ka odppowadza do szkoły młodszego 

zabiera palto, biegnie z niem do do- 

mu, odziewa starszego chłopca, od- 

prowadza go do szkoły, by zabrać 

palto i powtórzyć tę procedurę przy 

sprowadzaniu chłopców do domu'*. 

Tak jest z odzieżą i bielizną, a cóż 

można powiedzieć o warunkach miesz 

kaniowych bezrobotnych? 

* * * 

Niedawno p. F. Łubieński opowia 

dał na łamach dodatku akademickie- 

go „Czasu* o wrażeniach swych z wy- 

stawy nowego wnętrza współczesnych 

mieszkań. Pana Łubieńskiego wysta- 

wa rozentuzjazmowała. Twierdzi on, 

że nowe mieszkanie złamało baryka- 

dę, jaka istniała dotąd między typem 

mieszkania burżuazyjnego a typem 

mieszkania proletarjackiego. Nędzne, 

zaniedbane, wyziewami kuchniano - 

sypialnianemi nasiąknięte mieszka- 

nie proletarjackie ustępuje miejsca 

nowoczesnemu, robotniczemu miesz- 

kaniu, odznaczającemu się wygodą, 

hygjeną i prostotą, połączoną ze swo- 

istym nastrojem przytulności i ciepła. 

Tak się oto sympatycznemu p. Łu- 

bieńskiemu wydawało gdy zwiedzał 

warszawską wystawę nowoczesnych 

wnętrz mieszkaniowych. 

A jak jest w rzeczywistości? 

Głos ma dr. Bolsigerowa: 
„Większość mieszkań oglądanych 

przez członków ankiety — urągają 

najskromniejszym wymaganiom hy- 

gjeny. Mieszkania na poddaszach za- 

  

zwyczaj niskie o ściętych ścianach 

trudne do ogrzewania zimą, rozpalo- 

ne latem; mieszkania na parterze i 

piętrach mieszczą się wyłącznie w 

podwórzach ciasnych, brudnych, peł- 

nych niezdrowych wyziewów, źle о- 

świetlonych, pozbawionych słońca... 

— Oto przykład takiego mieszkania: 

Mieści się w suterenie w której woda 

ścieka po ścianach; również w koryta- 

rzu prowadzącym do izby stoi stale 

woda do 3 etm; chodzić trzeba po 

cegłach i płytach, ażeby dostać się 

do izby, w której mieszkają 3 dorosłe 

uzGby i 4 dzieci... 

Przeważającym typem mieszkań 

bezrobotnych jest mieszkanie jedno- 

izbowe... W' izbach tych stłoczone są 

liczne rodziny... i tak w 71 badanych 

izbach mieszka po 5 do 7 osób do- 
rosłych i dzieci, w 18 izbach mieści 

się po 2 do 10 osób, a w 3 wypadkach 

mieściło się w takich jednoizbowych 

mieszkaniach więcej niż 10 osób w 

każdej izbie!* 

Weźmy dalsze przykłady: „W ma- 

łej cuchnącej izdebce gdzie zledwoś- 

cią mieszczą się dwa łóżka i stół, w 

głębi sutereny; dokąd nawet z lampką 

trafia się z trudem mieszka 6 osobowa 

rodzina drukarza w tem 4 dzieci. W 

innym wypadku w małeńkiej faejat- 

ce, do której wiejście prowadzi po 

schodach, chwiejących się pod noga- 

mi, mieszka rodzina piekarza z 10-iu 

osób złożona, -w.czem-8-ro dzieci1* 

Z 929 badanych ankietą osób tyl. 

ko 193 osoby sypiają oddzielnie; w 

tem jedna na składanych łóżkach 

polowych 11, na podłodze na sienni- 

kach 11, w kołyskach 14 dzieci, w 

wózkach dwoje dzieci, jedno na kuf. 

rze 1 8 dzieci na kufrach, lub stolkach' 

Przeważająca większość sypia po 

dwie, trzy i więcej osób w jednem 

łóżku; wywiady stwierdziły w 9 wy- 

padkach sypianie po 5 osób w jednem 

łóżku a w 8 wypadkach nawet po 

6 osób! Jak w tych warunkach niesły. 

chanego przeludnienia może być prze 

strzegana czystość, jak można uchro- 

nić od częstych zachorowań ludzi, stło 

czonych na tak małej przestrzeni, 

zwłaszcza w zobrazowanych wyżej 

warunkach sypiania niejednokrotnie 

chorych ze zdrowymi, dorosłych z 
dziećmi? 

Czy p. Łubieński widzi teraz, jak 
nić na wystawie a w praktyce ustroju 
kapitalistycznego wygląda zacieranie 
się różnic pomiędzy mieszkaniem bur 
żuazyjnem a proletarjackiem? Czy p. 
Łubieński zrozumie wreszcie, że, jak 
długo będzie kapitalistyczny układ sił 
społecznych, tak długo nowoczesne 
hygjeniczne i wygodne wnętrza miesz 
kaniowe można będzie oglądać tylko 
na wystawach i w domach budowa- 
nych dla burżuazji lub mieszczańst- 

wa? 
Fa О 

„Pytania, dotyczące wydatków na 
rozrywki jak teatr, kino, wywoływa- 
ły najczęściej uśmiech pełen goryczy, 
jeśli nie wprost oburzenie u tych zwła 
szcza, którzy boleśnie odczuwają po- 
trzeby kulturalne i którzy zwykli byli 
je zaspakajać przed utratą ргасу“ — 
Naiwni ci uczęstnicy ankiety; gdyby 

b 
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Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Św. Sakramentami 
zmarł w dniu 7 sierpnia 1932 roku. 

Cześć Pamięci Niestrudzonego Działacza na polu gospodarczem. 

Izba Przemysiowe-Handlowa 
w Wilnie,   

i PODDASZY. 
czytali „Czas* i „Robótnika*, toby s Lenory, które już nie sztygarom ale 

mogli oburzenie bezrobotnych uspo- 

koić zapewnieniem, że kapitalizm 

steruje ewolucyjnie do materjalnej 

równości w smakowaniu kultury Za- 

chodu. 
* * * 

Potem, co się zacytowało o sposo- 

bach odżywiania się i warunkach 

mieszkaniowych można właściwie już 

nie mówić o stanie zdrowotnym bez- 

robotnych, bo i tak każdy się domyśli. 

W suterenach i poddaszach panuje 

oczywiście nieodłączny w ustroju ka- 

pitalistycznym druch proletarjatu — 

gruźlica. 

Obok gruźlicy występuje często 

wśród bezrobotnych choroba nerek, u 

dzieci ponadto anemja,  krzywica... 

gorączka gruczołowa, niewątpliwe 

skutki niedostatecznego odżywiania i 

warunków mieszkaniowych. Niemow- 

lęta rzadko wyprowadzane bywają na 

świeże powietrze: ankieta stwierdziła 

fakty, że dziecko do roku i dłużej 

nie było na powietrzu i pozostawało 

cały czas w brudnej, nigdy nieprze- 

wietrzanej izbie!“ 
* * * 

Rzučmy jeszcz4 okiem, jak w bla- 

skach kultury Zachodu wychowują 

się dzieci bezrobotnych: 
„Warunki, w których żyje olbrzy- 

mia większość bezrobotnyca, .pozba:* 

wionych wszystkiego, co może dodać 

barwności i wesela życiu, obciążońe:- 

mu nieustanną troską, doskwierającą 

nędza, głód i ciasnota, owe niewy- 

czerpane źródła starć i kłótni pomię- 

dzy rodzicami, stwarzają atmosferę 

naprężoną, w której załamuje się nie- 

zahartowany jeszcze system nerwowy 

dzieci, przeżywających bardzo boleś- 

nie owe stałe, gwałtowne nieraz, scy- 

sje rodziców. Na potęgującą się ner- 

wowość dzieci uskarżali się w wielu 

wypadkach rodzice; czy mogą jednak 

darzyć ciepłem i zaspokoić potrzeby 

uczuciowe ij życia wewnętrznego mło- 

dzieży ludzie śmiertelnie znużeni wał- 

ką o utrzymanie siebie i rodziny przy 

życiu, ludzie nierzadko zrozpaczeni? 

Oprócz rodziców ma jeszcze dziec- 

ko swych wychowawców w osobach 

podnajemców, którymi z reguły są 

żebracy, lub prostytutki. Uproszczona 

psychika dziecka pełnemi haustami 

chłonie atmosferę fizycznej. i moral- 

nej nędzy. : 

„W domach zamieszkalych przez 

robotniczą ludność Warszawy na 

Krochmalnej, Stawkach, Rybakach, 

Okopowej, Woli, Miłej i t. p. na brud- 

nych schodach i cuchnących podwór- 

kach i na ulicy skupia się życie świat 

ka dziecięcego kamienicy — tu kształ- 

tuje się psychika, rozwijają się skłon- 

ności i popędy dzieci''. 

Groźniej jeszcze przedstawia się 

sprawa dzieci t. zw. młodocianych. 

Już w zaraniu swej karjery życiowej 

trafiają oni w olbrzymim procencie w 

szeregi bezrobotnych. Skazani są na 

przymusową i głodową bezczynność 

„Zgubny wpływ szynku i znajomoś 

ci ulicznych, stopniowe przyzwyczaja 

nie się do zarobków zdobywanych by- 

le jaką drogą, uczyni z tych nawpói 
dorosłych ludzi element społecznie 

szkodliwy, sprzedajny. Nie mając zni- 

kąd pomocy, upadają moralnie i za- 

łamują się — a stąd krok tylko do 

prostytucji, przestępczości”. 

Szkoda, że ankieta nie zbadała 

bliżej prostytucji jako jednego z naj- 

poważniejszych społecznych skutków 

bezrobocia. Niedawno „Nasz Przeg- 

ląd“ pisał o makabarycznym rozraście 

prostytucji i handlu dziećmi wśród 

bezrobotnego proletarjatu Łodzi. Ka- 

denowa Lenora, oddająca się szty- 

garom, by otrzymać pracę, nie jest 

dziś kreacją literacką. W Sosnowcu i 

Dąbrowie Górniczej można wieczora- 

mi na każdym kroku spotkać takie 

przechodniom oddają się za kilka- 

dziesiąt groszy. Szkoda wielka, szko- 

da — że ankieta paru ogólnikami 

zbyła zagadnienie prostytucji wśród 

bezrobotnych m. Warszawy. 

„Na tragiczną stronę bezrobocia 

rzucają dużo światła odpowiedzi bez- 

robotnych na pytanie, jak przepędza- 

ją czas bezczynności, nieskończenie 

długi. Wielu żyje tak bezmyślnie, że 

pytaniem takiem byli wprost zasko- 

czeni, najczęściej bowiem nie robią 

nie określonego; ojcowie rodzin ucie- 

kają przeważnie z domu, by nie pa- 

trzeć na głodne dzieci, chodzą po zna- 

jomych, rzadziej pomagają żonie w 

zajęciach domowych, chodzą bez celu 

po mieście, wstają późno, gdyż, jak 

objaśniali, leżąc, nie odczuwają gło- 

du, a jednocześnie oszczędzają w ten 

sposób na jednym posiłku”. 

Rozmiary artykułu nie pozwalają 

mi dalej przytaczać ankiety. Konklu- 

duje dr. Balsigerowa, że „jedno zdaje 

się nie ulegać wątpliwości: źródłowe 

dane ankiety, zebrane na podstawie 

obserwacji bezpośredniej, w zetknię- 

ciu się z piekłem bezrobotnych nędza- 

rzy, dają pojęcie o ogromie zagadnie- 

nia, A wszak to, co daje nam ankieta, 

to jeszcze grubo nie wszystko. Sama 

dr. Balsigerowa przyznaje, że „bada- 

nie struktury bezrobocia Warszawy 

Wśród pracowników przemysłowych 

przeprowadzone zostało w dużej mie- 

rze wśród bezrobotnych członków 

związków zawodowych, przeważnie 

pracowników wykwalifikowanych a 

więc elementu zazwyczaj lepiej upo- 

sażonego i bardziej uświadomionego, 

niż szeregi niezrzeszonych mas ro- 

botniczych*. W cieniu zapomnienia 

zostały te dziesiątki rodzin, wyeksmi- 

towanych na bruk, żyjących na dzie- 

dzińcach i ulicach i powoli konają- 

cych z autentycznego głodu. Jeśli się 

doda straszną nędzę bezrobotnych w 

Zagłębiu Dąbrowskiem i Łodzi to moż 

na sobie wyobrazić zlekka, jak żyje 

dwieście czterdzieści tysięcy aficjalnie, 

zarejestrowanych bezrobotnych w 

Polsce. 

Czy potem wszystkiem potrafi 

„Czas* nadal, nie rumieniąe się, pi- 

sać, że stara teorja o „zgniłym Zacho- 

dzie“ nie jest poparta žednerhi argu- 

mentami? Wobec psiaczego życia 

dwustu czterdziestu polskich bezrobot 

nych i czterdziestu miljonów bezrobot 

nych w świecie nie można dziś, nie 
ośmiesza jąc się, podtrzymywać nadal 

legendę o burżuazyjnej „„prosperity* 

o wiecznym kwitnięciu i dobrobycie 

ustroju kapitalistycznego. 

Kilka lat temu, gdy się słyszało 

zwycięskie surmy fordyzmu, obwiesz- 

czającego światu, że można w ustroju 
kapitalistycznym wysokie płace i do- 

brobyt robotnika pogodzić z dużemi 

zyskami kapitalisty, — zdawało się, 

że ponure obrazy wyzysku angielskie- 

go robotnika, opisane w 1845 r. przez 

Engelsa w jego pracy „Lage der ar- 

beitenden Klasse in England“, odesz- 

ły w przeszłość nazawsze. „Robotnik“ 

nasz przez cały czas usiłował wytłuma 

czyć, jakie spiżowe zdobycze daje ro- 

botnikom polityczna demokracja i rzą 

dy parlamentu. Dziś osiemdziesiąt 

siódmy rok upływa od ukazania się 

pracy Engelsa osiemdziesiąt sie- 

dem długich lat rozwoju kapitalizmu; 

obraz nędzy i pauperyzacji szerokich 

mas nie nabrał wcale łagodniejszych 

barw a jeszcze bardziej šciemniat. 

Przed polskim światem pracy, przed 

każdym, kto nie chce być wyznawcą 

katastrofizmu i cofania się do barba- 

rzyństwa, stoi nieprzeparta koniecz- 

ność radykalnej zmiany ustroju spo- 
łecznego. 

H. Dembiński. 
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p Įwojskowych i samorządowych, 
Marszałek Piłsudski na trybunie w otoczeniu przedstawicieli władz cywilnych, 

Fot. L. Siemaszko. 

UTI ATR AINA TSS TENS 

Po zmianie gabinetu w Estonji. 
Większość prasy estońskiej od- 

niosła się bardzo przychylnie do no- 
womianowanego rządu, którego prem 
jer oraz kierownicy najważniejszych 
ministerstw należą do partji rolniczej. 
Naczelnik państwa, premjer K. Ein- 
bund (b. prezydent parlamentu estoń- 
skiego) jak również minister gospodar 
ki J. Zimmermann, cieszą się popular 
nością w Estonji, gdyż mają opinię 
ludzi o zdecydowanym i uczciwym 
charakterze. Ster państwa w tak burz- 
liwych i kryzysowych czasach znajdu 
je się zatem w rękach ludzi odpowied- 
nich, Osoba ministra spraw zagranicz 
nych M. Punga jest szerszemu ogóło- 
wi mniej znana, gdyż piastuje on ten 
wysoki i zaszczytny urząd pierwszy 
raz. Nie wpłynie to jednak na jakiekoł 
wiek zmiany w polityce zagranicznej 
Estonji, gdyż oparta ona jest na stałej 
10-letniej tradycji. Przyjazna współ 
praca Esłonji z jej sąsiadami oraz 
Polską nie ulegnie zmianie. Zmiany 
rządu pociągają zwykle za sobą rów- 
nież pewne przesunięcia na piaców- 
kach dyplomatycznych, to też dotych 
czasowy poseł estoński w Paryżu, zwo 
lennik idei unji państw bałtyckich, ma 
być mianowany posłem w Warszawie, 
b. premjer, dobrze nam pamiętny z 
czasów wizyty w Polsce, minister 
Strandmann, mianowany został pos- 
łem w Paryżu. Zmiana zaszła również 
na płacówce w Rydze, którą to placów 
kę objął minister J. Lattik. 

Nowy rząd estonji czeka zadanie 
niezwykle trudne: borykanie się z kry 
Zysern oraz zasiłenie pustych kar 
bu państwa. .F; 
czerpały się, b 
uprawiać nadal polityki protekej 
lizmu, dzięki której za poiuocą barję 
celnych, kontyngentów  przywozo- 
wych, premij eksportowych, zakupy 
wania przez rząd zapasów zboża — ce 
ny w kraju były utrzymywane na wyż 
szym poziomie aniżeli na rynkach 
światowych, 
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Przychody skarbu za pierwsze pół 
rocze r. b. o 20 proc. zmniejszyły się 
niżeli przewidziano było w budżecie 
Import Estonji zmniejszył się w pierw 
szem półroczu o 34 proc., eksport o 
42 proc. Dzięki ograniczeniom impor- 
towym bilans handlu zagranicznego w 
tym okresie wykazał aktywne saldo 
0.8 mil. koron. Z powodu ograniczeń 
handlu zagranicznego zmniejszyły się 
znacznie dochody państwa z ceł, któ- 
re stanowiły w Estonji czwartą część 
dochodów skarbu, Jak wszędzie, tak 
i w Estonji celem utrzymania równo- 
wagi budżetu, zmniejszono pensje u- 
rzędnikom, koszty utrzymania w E- 
stonji jednak w ostatnich czasacn sta- 
łe się powiększają, wobec czego krok 
ten niczem nie da się usprawiedliwić. 
Coraz dotkliwiej daje się odczuć brak 
dewiz i waluty, Zakaz nabywania i wy 
wożenia waluty zagranicę, krępuje 
wolność obywateli, wywołuje to nie- 
zadowolenie. 

Wiobec powyższego niezwvkle 
trudne zadania muszą być rozwiązane 
przez obecny rząd estoński. Powierze 
nie odpowiedzialnych i najważniej- 
szych ministerstw ludziom wypróbo- 
wanym i energicznym zostało przez 
społeczeństwo powitane z ulgą. 

  

Już w pierwszych tygodniach swe- 
go urzędowania rząd dowiódł że prag 
nie energicznemi środkami zasilić 0- 
próżniony skarb państwa, celem prze 
trwania krytycznego czasu. Ponieważ 
kierownicy obecnego rządu są jedno- 
cześnie kierownikami najsilniejszej 
partji w Estonji, bloku rolniczego, po- 
stanowienia rządu niewątpliwie będą 
zaakceptowane przez większość w 
parlamencie. Nie ulega również wąt- 
pliwości, że posunięcia rządu będą 
zawsze korzystniejsze dla sfer wiejs- 
kich, niż dla miejskich. 

Najpoczytniejsze pismo  Estonji, 
-/Paewaleht* ostrzega kierowników 
partji rolniczej przed zbyt jednostron- 
ną politykę gospodarczą z powodu 
której ucierpieć może cały kraj. Ra- 
'czej należy popierać przemysł i han- 
del, albowiem rolnietwo jest niepro- 
«duktywne, czego dowodem podobno 
'ma być niezamożność wszystkich kra 
jów rolniczych. Pomimo tych ostrze- 
żeń ludności miejskiej, rząd przepro- 
wadza obecnie politykę faworyzacji 
rolnictwa, do którego to stanu należy 
olbrzymia większość narodu  estoń- 
skiego. 

  

    

Przed rozejściem się pas mentu 
na ferje letnie, rząd postanowi przed- 
stawić parlamentowi następujące trzy 
nowele do zatwierdzenia: 

1. Ustawa o wprowadzeniu po- 
datku obrotowego, którego dotąd w 
Estonji nie było. Podatek ten oparty 
będzie na systemie austrjackim. Od 
podatku tego zwolnieni będą rolnicy. 
Biorąc pod uwagę minimum podatku 
2 proc. dochód państwa z tego tytułu 
wynosić będzie 2,5 mil. koron. rocz- 
nie, 

2. Ustawa udzielająca rządowi 
pełnomocnictwa zaciągnięcia pożyczki 
w Banku Estońskim, Ustawa ta zosta- 
ła przez parlament przyjęta. Wyso- 
kość pożyczki udzielonej rządowi wy- 
nosić będzie prawdopodbnie 8 miljo- 
nów koron. 

8. Udzielenie rządowi pełnomoc- 
nictwa obniżenia ceł. 

Pozatem parlament w ostatniej 
chwili powziął doniosłą decyzję: ra- 
tyfikował pakt o nieagresji zawarty 
między Estonją a Rosją. Podczas bu- 
rzliwej sesji parlamentu, poprzedza- 
jącej ratyfikację minister spraw zagra 
nicznych Pung w mowie swojej рой- 
kreślił, że ratyfikując pakt'o nieagre- 
sji parlament spełni życzenia obywa- 
teli Estonji, domagających się usunie 
cia powodów mogących przyczynić 
się do zbrojneśo atargu, gdyż pakt 
ten przyczyni sie do szerzenia ducha 
pokoju-i wzaje.nnego zaufania. Czy 
jednak nadzieje narodu  pokla- 
dane w akcie nieagresji spełnią 
ję £75 pakt ten przyczyni się do za- 
/wnienia pokoju Estonji, przyszłość 
'xaże. 

Estonja, świadoma niebezpieczeń- 
stwa grożącego jej ze wschodu jak 
również i zachodu, od lat prowadzi 
słuszną politykę opartą na ścisłej i 
przyjaznej współpracy z państwami 
bałtyckiemi. Estonja dąży również do 
zbliżenia się z Polską, czego nie apro- 
buje Litwa oraz częściowo Łotwa, w 
których to krajach świadomość współ 
nych interesach z Polską nie jest do- 
statecznie zrozumiana i spopularyzo- 
wana. Błąkają się one na zgubnej 
drodze pomiędzy Berlinem a Moskwą. 

Cieszyć sie należy z każdego kro- 
ku, zbliżającego Polskę z krajami bał- 
tyckiemi. Obóz międzynarodowy Aka- 
demickiego Związku Zbliżenia Mię- 
dzynarodowego „Liga“ urządzony w 
Centralnym  Instytucie Wychowania 
Fizycznego na Bielanach pod Warsza 
wą przyczynił się bezwarunkowo do 
zbłiżenia młodzieży Państw Bałtyc- 
kich z Polską. Zgromadził on 80 stu- 
dentów 10 krajów zaprzyjaźnionych 
albo zbliżonych z Polską. W obozie 
tym znajdowali się również studenci z 
Finlandji, Łotwy i Estonji. Po dwu- 
tygodniowym pobycie w CIWF. uczę- 
stnicy obozu udali się na święto Morza 
do Gdyni, później do Krakowa, Lwo- 
wa i Wilna. Będąc w stałym kontak - 
cie z trzynastoma Estończykami, ncze 
stnikami obozu, miałem możność prze 
konać się o szczerej sympatji młodzie- 
ży estońskiej do nas Polaków. Mło- 
dzież estońska rozumie również donio 
słość przyjaznej i ścisłej współpracy 
państw bałtyckich z Polską. Do dal- 
szego wzajemnego poznania się przy- 
czyniają się również praktyki wy- 
mienne, zainicjowane przez AZZM. 
Liga, przyczem państwa bałtyckie są 
specjalnie uwzględnione. Obecne mło 
de pokołenie czeka w przyszłości do- 
niosłe zadanie, zrealizowania ekono- 
micznego, kulturalnego i politycznego 
zbliżenia bloku państw bałtyckich i sło 
wiańskich. Współpraca i wzajemne 
zaufanie wzmocni nas ekonomicznie, 
uniemožliwi „den Drang nach Osten“ 
odwiecznego wroga narodów słowiań 
skich i bałtyckich. Ratyfikując pakty 
o nieagresję z Rosją przyczynimy się 
do zapewnienia pokoju Europie 

Wschodniej. Norbert Żaba. 

Otwarcie międzynarodowego 
lotu harcerskiego. 

TORUŃ, 8. 8. (Pat). W dniu 7 b. 
m. nad jeziorem Garczyńskiem wo- 
iewoda pomorski w imieniu p. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej dokonał otwar 
cia międzynarodowego zlotu harcerzy 
Na zlot przybyło około 2 tysięcy har- 
cerzy z wszystkich miast Polski oraz 
harcerze z Węgier, Anglji, Francji i 
Łotwy. Mają przybyć z Czechosłowa: 
cji, Jugosławji, Rumunji i Estonji, 
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Wyražnie! 
Zapowiedž gen. Schieichera. 

BERLIN, 8. 8. (Pat). W prasie nie- 
mieckiej ogłoszony został wywiad, u- 
dzielony przez ministra Sehleichera 
przedstawieielowi N. Jork Timesa. 

Między in. minister powiedział: 
Rząd zdecydowany jest w najbliż- 

szym czasie doprowadzić do rozwią- 
zania problemu równouprawnienia 
Niemiec. Na konferencji genewskiej 
Niemey odrzuciły rezolucję konieren- 
cji rozbrojeniowej, ponieważ nie przy 
jęto ich żądań w sprawie równoupraw 
nienia: RZĄD NIEMICKI NIE WY- 
SLE SWYCH PRZEDSTAWICIELI 
DO GENEWY, DOPÓKI KWESTJA 
RÓWNOUPRAWNIENIA NIEMIEC 
NIE ZOSTANIE ZAŁATWIONA W 

Powrót 
BERLIN, 8. 8. (Pat). Ubiegłej nocy 

kanelerz Papen powrócił do Berlina i 
dzisiaj rozpoczęły się przy udziale Pa- 
pena konferencje w ministerstwie 
spraw wewnętrznych w sprawie ogło- 
szenia nadzwyczajnego rozporządze- 

MVŚL ŻYCZEŃ NIEMIECKICH, Min. 
twierdzi, że Niemcy są dzisiaj jedy- 
nem w Świecie państwem, pozbawio- 
nem możności zabezpieczenia swego 
bytu narodowego. Przytem powołał 
się Schłeicher na rzekome uprzywil- 
jowanie pod tym wzgłędem Polski. 
„Stan rozbrojenia* Niemiec nazwał 
minister niemoralnym i poniżającym. 
Albo postanowienia  rozbrojeniowe 
traktatu wersalskiego zostaną zasto- 
sowane względem wszystkich mo- 
earstw — oświadczył Schleicher — 
albo też Niemey uzyskać muszą pra- 
wo do zreorganizowania swej armji 
stosownie do potrzeb obrony narodo- 
wej. 

Papena. 
nia o zwalczaniu teroru politycznego. 
Rząd zamierza wprowadzić dziś lub 
jutro tylko część zarządzeń represyj- 
nych i powołać przedewszystkiem są- 
dy specjalne działające w trybie przy 
śpieszonym. 

Hitlerowcy pretendują do teki premiera. 
BERLIN, 8. 8. (Pat). Wraz z przy- 

byciem kanelerza Papena de Berlina 
rozpoczął się okres konferencyj poli- 
tycznych, których wyniki zadecydują 
o składzie i charakterze nowego rządu 
io sytuaeji na terenie parlamentu 
Rzeszy. 

Według Biura Conti minister 
Sehleicher przeprowadzał dzisiaj roz- 
mowy z Hitlerem, Gabinet po rekon- 
strukcji zachować ma charakter ga- 
binetu fachowego, życzy sobie tego 
Hindenburg. 

Zrozumiałe zainteresowanie budzi 
stanowisko, jakie w tych konferen- 
cjach zajmą kierownicze koła partji 
Hitlera. Dziennik hitlerowski ,,tu- 

griff* zamieszcza znamienne oświad- 
czenie tej treści: 

My narodowi socjaliści zasadni- 
czo Sprzeciwiamy się wstąpieniu do 
rządu, żądając ażeby nam powierzo- 
no wyraźnie decyzję o kierunku tego 
gabinetu. Odrzucamy bezbarwny ga- 
binet fachoweów. O ile nie oddadzą 
nam steru rządów, odpowiemy bez- 
względną wał*. W interesie Niemiec 
należałoby jednak życzyć sobie ażeby 
obeszło się bez tej walki. 

Jak widać narodowi socjaliści zu- 
pełnie siedwuznacznie pretendują do 
Iki kancierza w przysztym gabinecie. 
Z wysunicčiem takiego życzenia liczą 
się i koła prorządowe. 

_Frzeciw aktom teroru. 
BERLNN, 8. 8. (Pat). W godzinach 

wieczornych ogłoszone kosiunikat 0- 
fiejalny tej tresci. Po powrocie kan- 
cierz Rzeszy zażądał od odnośnych 
czynników urzędowych Rzeszy i Prus 
sprawozdań o aktach teroru, jakie wy 
darzyły się w ostatnich dniach, po- 

  

czem zwołał na wtorek przedpołud- 
niem wszystkich ministrów na naradę 
do Berlina. Kanclerz stei na stanowi- 
sku, że należy niezwłocznie położyć 
kres obeenemu stanowi rzeczy przez 
nałychmiastowe zastosowanie šrod-- 
ków siły, jaką rozporządza państwo. 

Krwawe walki, teror i zamachy 
w Niemczech nie ustają. 

BERLIN, 8. 8. (Pat). W mieście 
Cassel doszło wczoraj do bójki między 
€złonkami Żelaznego Frontu a bojów 
ką komunistyczną. W wyniku bójki 
dwie osoby zostały ciężko oraz trzy 
esoby lżej ranne. W nocy z soboty na 
niedzielę nad ranem postrzelony z0- 
stał w mieście Bunzlau członek bojów 
ki hitlerowskiej przez reichsbanne- 
rowców. Policja aresztowała Rosjani- 
na Wasiljewa Baronowa jako podej- 
rzanego © zamach, ! 

BERLIN, 8. 8. (Pat), Oprócz done- 
sień o krwawych zajściach w Cassel, 
nadchodzą nowe wiadomości o aktach 
teroru dokonanych w niedzielę prze- 
ważnie na Śląsku niemieckim. 

W księgarni socjalistycznej w 
Wałdrzychu wybito kamieniami i 
strzałami rewolwerowymi okna wysta 
wowe, następnie zdemolowano front 
pewnego sklepu, wreszcie dokonano 
zamachu rewolwerowego na socjali- 
styczno demokratycznego przewodni- 
czącego zarządu gminy. Sprawcy zbie 

sa 

gli na motocyklach. 

W Sošnicach pod Gliwicami powtó 
rzyły się zaburzenia uliczne, podczas 
których zrobiono użytek z broni pal 
nej. Wybito okna w mieszkaniu so- 
€jaldemokvatyczn. radcy Ochmanna 
Pomiędzy napastnikami a radnym wy 
wiązała się wymiana strzałów rewol- 
werowych. Sprawcy zdołali zbiec bez 
Śładu, W  miejseowości westfalskiej 
Freudenberg doszło do bójki między 
„uczestnikami uroczystości związku 
strzeleckiego a polieją, przyczem 19 
osób zostało ciężko ranionych, w tem 
3 policjantów, 

Grupa narodowych socjalistów na 
padła na ulicach Berlina na 2 komu- 
nisłów i dotkliwie ich pobiła. 5 spraw 
ców aresztowano. 

KRÓLEWIEC, 8. 8. (Pat). Dokona- 
no zamachu bombowego ną budynek 
oddziału Reichsbanku w Leju, na 
Mazowszu  Pruskiem. Dotychczas 
spraweów nie wykryto. 

  

Na historycznym szlaku. 
Pierwszy etap marszu szlakiem kadrówki. 

MIECHÓW, 8. VIII. (Pat). W; dniu 6 bm. 
© godz. 4.05 z Oleandrów w Krakowie wy- 
ruszyła jako pierwsza do marszu szlakiem 
Kadrówki drużyna centralnej szkoły grani 
cznej, a polem w odstępach minutowych wy 
ruszyło dalszych 37 drużyn. Drużyny podzie 
łono na trzy kategorje: wojskowe, przyspo-* 
scbhienia wojskowego i młodzieży poniżej lat 
21. Pogoda sprzyjająca. Uczestnięy maszero- 
wali w doskonałym nastroju, ptowanie 
i zaprawa do marszu bardzo doBf£" Po dro- 

  

dze ludność okolicznych wsi wystawiła liczne 
bramy triumfalne, a także ustawiono stoły 
z posiłkiem i napojami. Maszerujące druży 
my zgromadzona na szosie publiczność wita- 
ła owacyjnie. Pierwsza przybyła do Miechv- 
wa drużyna Związku Strzeleckiego z Lubli- 

na. Najlepszy jednak czas na tym etapie, wy 
neszącym 44 km, uzyskała drużyna Związku 
Strzeleckiego z Poznania — 6 godz. 20 min. 
56 sek. Z drużyn wojskowych najlepszy czas 
osiągnęła drużyna 30 pułku strzelców kaniow 
skich — 6 godz. 37 min. 02 sek. Należy zaz- 
naczyć, że etap ten był kwalifikacyjnym do 
dalszego marszu. Maximum na tej trasie wy 
nosiło 8 godz. 04 min. Wszystkie drużyny 
przybyły w przepisanym czasie, kwalifiku- 
jąc się tem samem do następnego etapu, któ 
ry rozpocznie się 7 b. m. © godz. 4 rano i 
prowadzi z Miechowa do Jędrzejowa, W! Mie 
chowie uezestników marszu witała entuzja- 
stycznie miejscowa publiczność ze starostą i 
miejscowym komitetem na czele. 

Na drugim etapie. 
O god. 4.30 nad ranem wyruszyły z Miecho- 
wa drużyny do drugiego eiapu Marszu Szła 
kiem Kadrowej. Wi kategorji drużyn woj- 
Skcwych najlepszy czas na tej trasie 49 km 
Gsiągnęła drużyna 30 p. strzelców kaniow- 
skich — 4 godz. 46 min. 12 sek. 2-gie miej- 
ste zajęła drużyna 16 p. p. — 4 godz. 54 mia 
35 sek., 3-cie miejsce zespół centralnej szko- 
ły straży granicznej. 

W, kategorji drużyn P. W. i Strzelca naj- 

lepszy czas uzyskał Zw. Strzelecki Warsza- 
wa Powązki 5 godz. 3 min. 51 sek, 2-gie miej 

sce Orlęta Kraków 5 godz. 5 min. 49 sek., 
3-cie miejste Strzelec z Suchej 

Przybywające drużyny owacyjnie witała 
zebrana licznie publiczność z przedstawicic- 
lami władz miejscowych oraz dowódcą O. K. 
II na czele. 

Wiezoraj odbył się ostatni etap Jędrzejów 
Kielce. 

U celu. 
Pierwsze miejsce zajęta drużyna 30 p. Strzelców kaniowskich 

KIELCE, 8. VIII. (Pat). W, poniedziałek 
8 b. m. zakończył się $-ty marsz szlakiem 
Kadrówki. Na mecie iłumy publiczności usta 
wiły się szpalerem po obu stronach ulicy 3 
Maja. Wi lożach zajęli miejsca przedstawi- 
ciele władz państwowych z wieewojewodą 
Bratkowskim na czele. Speejalnie przybył na 
uroczystość komisarz generalny Rzeczypos- 
politej w Gdańsku minister Pappee. Obecni 
byli dowódca O. K. V generał Łuczyński, za- 
stępea dowódcy 2 dywizji legjonowej pułk. 
Borowiec, podpułk. Trapszo, attaches wojsko 
wi Finlandji i Łotwy, prezes zarządu głów: 
nego Strzelca mec. Paschalski i inni. 

O GODZ. 9.32 JAKO PIERWSZA PRZY- 
BYŁA DRUŻYNA 30 P. P. Z WARSZAWY, 
pcezem kolejno przybywały drużyny nastę- 
pne, witane entuzjastycznie przez publicz- 
ność. Panie wręczały zawodnikom kwiaty. 

Niezmiernie entuzjastyczną owację zgo- 
towano drużynie Związku Strzeleckiego z 
Gdańska, która po raz pierwszy brała udział 

w marszu. 
W! kategorji drużyn wojskowych pierwsze 

miejsce zajął 30 p .p. z Warszawy 540 pun- 
któw, drugie drużyna straży granicznej 517 
i pół, trzecie 16 p. p. z Tarnowa 498.25. 

W| kategorji drużyn przysposobienia woj- 
skowego starszych pierwsze miejsce zajął 
Związek Strzelecki Warszawa . Powązki 
536.75 punktów, drugie Zw. Strzelecki Orlęta 
z Krakowa 508 p. trzecie Zw. Strzelecki z 
Piotrkowa 498 i pół p. 

W; kategorji drużyn P. W. młodszych pier 
sze miejsce zajął Zw. Strzelecki z Poznania 
266 i pół, drugie Związek Strzelecki Wilno 
256.25, trzecie Zw. Strzelecki Skarzysko 252, 

Poza konkursem przybyła drużyna Zw. 

Strzeleckiego z Lublina, która na drugim e- 
tapie została zdekompletowana, a na trzecim 
etapie uzyskała najlepszy czas lepszy nawet 
6d drużyn wojskowych, czas ten wynosił 4 
g. 22 min. 58 sek. 

  

Nowy 10% w stratosferę prof. Piccarda. 
BERN, 8. 8. (Pat). Lot w stratosferę prof. Piccarda odbędzie się przy koń- 

cu przyszłego tygodnia. 
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Wisła wylała! 
Stan wody 6 m. ponad normalny. 

BIESK, 8. 8. (Pat). Wskutek dłu- 
gotrwałych opadów atmosferycznych 
wystąpiły z brzegów wody Wisły i Iło- 
wnicey, zalewając częściowo gminy Za- 
rzecze, Dronow i Ligotę. Stan wody 
na Wiśle podniósł się w niektórych 
miejscach do 6 metrów ponad stan 

Ładne porządki 

normalny. Kolonje Brandy i Rykalec 
otoczone są wodą i odcięte zupełnie 
od reszty powiatu. Starostwo zarządzi 
ło pogotowie oddziałów policyjnych i 

: požarnych ochotniczych. Od- 
ły te prowadzą akcję ratunkową. 

    

  

muszą pancwać 
w Rosji. 

Kara śmierci za rozkradanie towarów podczas transportów. 
MOSKWA, 8. VIII. (Pat). Dzisiejsza prasa 

Ggłasza dekret Centralnego Komitełu Wyko- 
nawczege i Rady Komisarzy Ludowych Z. S. 
R. R, grożący za kradzież towarów podczas 
transportów karą śmierci łub więzienia nie- 
mniej niż 10 lat oraz. konfiskatę majątku. 

. Punkt 1 dekretu głosi, że towary transpor: 
towane koleją i wodą, choćby należały do 
spółdzielni lub osób prywatnych, kor: ią 
w sensie cchrony z praw ładunków państwo 
wych. Punkt drugi mówi o zrównaniu ma- 
jątku kolektywów i spółdzielni (urodzaj na 
polach), zapasów organizacyj społecznych, 
skiadów spółdzielni i ich sklepów z majat- 
kiem państwowym i zapewnienia ochrony te- 
56 majątku przed kradzieżami, grożąc karą 
Śmierci lub więzieniem najmniej 10-letniem 
craz konfiskatą majątku. Punkt trzeci na- 
kazuje pedjęcie zdecydowanej walki z anty 
społecznemi żywiołami kulacko-kapitalis 
cznemi, które stosują lub grożą stosowaniem 
gwałtów i gróźb wobec ezłonków kolekty- 
wów. by zmusić ich do opuszczenia kolek- 
ływów. Tego rodzaju przestępstwa przyrów 
nuje się do wykroczeń przeciwko państwu. 
Karane są one więzieniem od 5 do 10 lat 
w obczach Kkoncentrzeyjnych. We wszyst- 

kich powyższych wypadkach zabronione jest 

      

      

słosewanie amnestii. 
Ogłoszony dekret wywołany został obja- 

wami które przybrały ostatnio charakter ma 
sowy. Są to: 1) nieustannie wykrywane na- 
dużycia w handlu państwowym i spółdziel- 
czym, sięgające niekiedy kilku miljonów ru- 
Lb, jak np. w niedawnym procesie organi- 
zacji Gumgortu, 2) kradzieże zboża z pół 
lub składów kolektywów lub sowchozów 0- 
raz imasową sprzedażą zboża na rynkach 
przed wykonaniem państwowych dostaw zbo 
żewych, eo grezi niepowodzeniem tegorocz- 
nej kampanji rolnej, 3) coraz częściej pow- 
larzająve się wypadki samorzutnego rozwią- 
zywania kolektywów przez chłopów, co wła 
dze sowieckie usiłują przypisać gwałtom i 
grcźbom ze strony żywiołów kułackich, choć 
ani jeden konkretny wypadek tego rodzaju 
nie był podany do wiadomości ani przez 
prasę, ani też agencje sowieckie, a żywioło- 
wy miejscami pęd do występowania z kolek- 
tywów był dotychczas ukrywany. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, że dekret podpisały 
jedynie czynniki rządowe — Centralny Ko- 
mitet Wykonawczy i Rada Komisarzy Ludo- 
wych, podezas gdy dekrety w ZSRR wyda- 
wane były zazwyczaj w imieniu rządu i par- 
tji. 

  

Skaczący czołg. 
NOWY YORK, 8. VIII, (Pat). Na polu ćwi 

czeń wojskowych pod Linden w stanie New 
Jersey inżynier Chrystie demonstrował przed 
przedstawicielami armji Stanów Zjednoczo- 
nych Ameryki Północnej skonstruow. przez 
siebie typ skaczącego czołgu. Czołg ten mo- 

że przeskoczyć przez samochód. Ruch skaczą 
ty ezełg wykonywa za pomocą sprężyny u- 
mieszczonej w tyle wozu, może skakać na 
wysokość dwu i pół metra i na odległość 10 
metrów. -Szybkość zwykła osiągana przez 
€zołg wynosi 170 km na godzinę. 

Nowy wynalazek. 
HAMBURG, 8. VII. (Pat). W Hanowerze 

zademonstrował inżynier lotniczy Erich Op- 
permann wynaleziony przez siebie odbiornik 
iai powietrznych. Przy pomocy tego instru- 

Wykluczenie z szeregów 
Związku Legjonistów. 
Zarząd Główny Związku Legjoni- 

stów Polskich komunikuje: 
Zarząd Główny Związku Legjoni- 

stów uchwalił wykluczyć ze związku 
b. legjonistę Tadeusza Nettinga, człon 
ka oddziału lwowskiego. 

Decyzję powyższą powziął zarząd 
główny po stwierdzeniu, że Tadeusz 
Netting w sposób podstępny działał 
na szkodę Związku w porozumieniu z 
organizacją Stronnictwa  Narodowe- 
go, przyczem ogólna działalność jego 
pozostaje w zupełnej sprzeczności z 
ideologją organizacji. (Iskra). 

Niemcy się niepokoją. 
Zawarcie polsko sowieckiego pak- 

tu o nieagresji nie daje spać Niem- 
com. Boją się pokrzyżowania swych 
planów na wschodzie, a ponieważ 
strach ma wielkie oczy roją im się co- 
raz to nowsze niebezpieczeństwa. 

W jednym z ostatnich numerów 
„Vostische Ztg.* czytamy co nastę- 
puje: 

„ Zjednej strony Polska nie uważa żad- 
nej ceny na zbyt wysoką, byle dojść do poro 
zumienia z Litwą i obecnie po zawarciu pa- 
ktu o nieagresję z Rosją dokonać hermety- 
cznego odcięcia Niemiec od Rosji. Takie są 
kulisy odwiedzin znaczących osobistości pol 

skich na Litwie. jak prof. A. Lednicki lub 
redaktor Okulicz z „Kurjera Wileńskiego". 
W; kołach ehnześcijańskiej demokracji litew- 
skiej inspiracje tego rodzaju znajdują na- 
wet pewien posłuch. " й 

Natomiast także sfery rządowe litewskie 
obawiają się w tej chwili, że zawarcie paktu 

o nieagresję między Polską i Rosją oznaczać 
będzie w konsekwencji całkowite odcięcie 
dotychczasowego litewsko-rosyjskiego haa- 
dlu tranzytowego. 

węgiel polski jedzie 
do Irlandi. 

GDAŃSK, 8. 8. (Pat). Według in 
formacyj prasy dotąd zafrachtowano 
z Gdańska do Irlandji trzy transporty 

kamiennego węgla polskiego po 2.300 
1.000 i 800 tonn każdy, 

   

     

mentu, szybujący w nocy nad ciemnem lot- 
niskiem samolot przez wywołanie odpowied- 
nich fal wytwarza kontakt, zapalający auto- 
matycznie światła na lotnisku. 

  

Finowie zaprzeczają. 
HELSINGFORS, 8. VIII. (Pat). Korespon- 

dent P. A. T. podaje, že miarodajne czynni- 
ki fińskiego Związku lekkoatletycznego kate- 
gorycznie zaprzeczają, jakoby kierownictwo 
reprezentacji climpijskiej Finlandji zabiega- 
ło o dyskwalifikację Kusocińskiego lub wo- 
góle kwestjonowało jego amatorstwo. 

Wszelkie odnośne wiadomości są kłamli- 
we, chGciażby wobec faktu, że Związek fiń- 
ski nie posiada żadnych dowodów jakiego- 
kolwiek naruszenia przez Kusocińskiego prze 
pisów amatorskich. 

Zwycięstwo polskiego Śląska 
nad niemieckiem w lekko- 

atletyce. 
KATOWICE, 8. 8, (Pat). W trady- 

cyjnym meczu lekkoatletycznym w 
Bytomiu między reprezentantami oba 
Sląsków polskiego i niemieckiego wy- 
grali Polacy 68:68, mimo że Niemcy 
przygotowywali się do tych zawodów 
bardzo starannie. 

Ofiary Sopot. 
GDAŃSK, 8. VIII. (Pat). W ubiegłej do. 

bie w Sepotach zaszły dwa wypadki samo- 

bójstwa. Odebrał sobie życie przez wypicie 
większej dawki Iysolu przybyły z Wiednia 
Władysław Korn. Wi drugim wypadku dzien 
nikarz Erich Loewenthai z Bydgoszczy strze 
it do siebie z rewolweru. Przyczyny obyd- 
wu samobójstw nie ustalono, jednak według 
infermacyj prywatnych przyczyną była niesz 
częśliwa gra w karty. 

FDL 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
„„ WIARSZAWA, 8. VIII, (Pat). DEWIZY: 
Nowy York 8.923 — 8.943 — 8.903; Paryż 
84.94 — 35.03 — 34.85; Szwajcarja 178.80 — 
173.85 — 174.26 — 178.40; Berlin 2 - 
Tendencja przeważnie słabsza. 

PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. bu. 
dowlana 34 i pół: 4 proc. inwest. 94 i pół; 
4 proc. inwestycyjna ser. 103 i pół; 5 proc. 
konwers. 36.25 — 36; 4 proc. dolar. 48 i pół 
— 48.60; 7 proc. stabilizacyjna 48.13 — 49,75 
— 48.40 — 48.52 i pół; 8 proc. L. Z, Ziem 
48; 5 proc. L. Z. m. Warszawy 45 i pół. 
Tendeneja dla pożyczek niejednolita, dla li- 
stów słabsza. 

  

    

    

«arty na zjazd Legjonistów w Gdyni. 
Zarząd Okręgu i Oddziału Związ- 

ku Legjonistów Polskich w Wilnie od 
wołuje poprzedni komunikat o Wy- 
daniu Kart Zjazdowych i podaje do 
wiadomości, że sprawy zjazdowe 

(przyjmowanie opłat i wydawanie 

Kart Zjazdowych, jakoteż ulg kolejo- 
wych załatwiać będzie Sekretarjai 

Związku w łokalu przy ulicy Tatar- 

& 

skiej Nr. 3 od dnia 9 b. m. do 11 b. m. 
w godzinach od 10 do 14 i od 17 do 
20. Informacyj udziela się również te- 
lefonem Nr, 17-52, 

Sekretarjat Związku przy ulicy 
Bernardyńskiej Nr. 10 m. 1 w czasie 
organizacji Zjazdu t. j. od 9 b. m. do 
11 b. m, nie będzie urzędował, nowych 
zgłoszeń absolutnie nie przyjmuje się. 

„
E
E
 dk 

  

   



Nr. 180 (2422). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Katastrofalna burza nad Brześciem. 

BRZEŚĆ n. Bugiem 8. VIII. (Pat). Nad 
miastem Brześciem i okolicą przeszła gwał- 
towna burza. Pastwą żywiołów padło 25 do- 
mów, które uległy znacznemu zniszczeniu, 
w tem kościół katolieki, więzienie, szpitai, 
oraz gmach Dyrekcji Robót Publicznych. O- 
kolo 200 domów ulegio mniejszemu uszko- 
dzeniu. Wiichura wyrwała z korzeniami oko- 
ło 180 drzew w alejach oraz plantacjach 
miejskich, wywróciła zgórą 100 słupów tele 
graficznych i elektrycznych. 

W; mieście kutek gwałtownej burzy 7 
«sób poniosłe śmierć. 1 osoba została ciężko 
ranna, zaś 20 osób lżej. Między in. zabity zo- 

    

  

stał st. sierż. 4 dywizjonu Samochodów Pan 
cernych Kotacz. 

Wskutek burzy w 96 miejscach przerwane 
zostały przewody elektryczne, eo spowodo- 
wało porażenie 3 osób, dwie z nich, a miano 
wieie 80-letnia Hanna Gerszenzon i 20-letnia 
Aleksandra Demidiuk poniosły Śmierć na 
miejscu. zaś 30-letnia Janina Wabowska, ża 
na urzędn. kolejow. w ciężkim stanie odwie- 
ziona została de szpitala. Brześć wskutek na- 
walnicy był zupełnie odcięty od świata, gdyż 
sieć tak telegraficzna jak i telefoniczna by- 
ły przerwane. 

Potworne pastwienie sie wyrodnego syna 
nad 63-letnią matką. 

  

We wsi Szypulnicze gminy połoczańskiej 
zamieszkiwała 63-letnia Helena Seniawska z 
synem Klemensem. £ zy syn Bazyli był 
od kilku ła | buntowała go prze 
ciwko matce, 
<zy.  Podnieco: namowami żony 
wpadł do mieszkania matki i po sprzeczce, 

s Р, = 

Wielki pożar 
Z Dzisny donoszą że dnia 5 b. m. wybuchł 

pożar w Dokszycach. Ogień szybko 
Tozszerzył się obejmując kilka domów na- 
«waz. Pastwą płomieni padły 4 domy mieszkal 
me i 11 budynków gospodarskich, W. likw: 

    

      

     

  

  

nie mogąc otrzymać żadnych pieniędzy po- 
walił staruszkę na podłogę i począł ko- 
pać nogami. W! tym momencie zjawił się 
Ly syn Klemėns, obezwładnił brata i o 

u zawiadomił policję. Sprawę skiero- 
wano do prokuratora. (©) 

    

  

w Dokszycach. 
dacji pożaru ucbstniczyły wszystkie okolicz- 

  

  

ne straże pożarne. Straty sięgają około 15 
tys. zł. 

Przyczyna pożaru — nieostrożne obcho- 
dzenie się z ogniem. (2) 

Pioruny wznieciły szereg pożarów 
na Wileńszczyźnie. 

Ostatnie burze jakie przeszły nad Wileń- 
szczyzną spowodowały wielką klęskę po- 
=żarów: 

Od uderzeń piorunów powstały pożary 
we wsi Preswiczyszki, gminy pliskiej, gdzie 
pastwą płomieni padły zabudowania naležą- 
ce do Piotra Szmiela. 

W. Brasławiu spaliły się zabudowania Sta- 
misława Grodzia i innych. We wsi Trabsze. 
*gminy opskiej, spaliła się stodoła nale: 
«do mieszkanki tej wsi Klotyldy Lechańskiej, 

    

We wsi Załocki, wpobliżu Wiłejki spaliła 
się stodoła z tegorocznemi zbiorami. Duży 
pożar wybuchł również w folwarku Józefo- 
wo powiatu wilejskiego. Pozatem zanotowa- 
no jeszcze cały szereg mniejszych pożarów 
spowodowanych burzą. 

Ogólne straty wynoszą ponad 20 tys. zł. 
Nie obeszło się również bez nieszczęśli- 

wych wypadków, Podczas ratowania mienia 
w ozasie pożaru w Brasławiu został popa- 
rzony Stanisław Grodź. (e) 

   

' Głębokie. 
Zjazd Legjonistów. 

Dnia 31 lipca 1932 r. odbył się w Głę- 
bokiem zjazd członków Związku Legjoni- 
<słów Oddziału powiatu dziśnieńskiego. Ze- 
branie zagaił Prezes Oddziału p. rtm. : 

Ч Kierwiūski Jozef witając przy 
w osobach pp Starosty Stefanusa 

ma, Dowódcy Pułku K. O. P. płk. dypl. Bo 
Ihusz—Szyszko Zygmunta, wice-prezesa Po- 
Wiatowego Za ządu ZOO. Szwigiera Gustawa 
raz delegata Okręgowego Zarządu Związ- 
ków Legjonistów z Wilna Bronisława Smie 
<howskiego. 

Po wyborze prezydjum p. Starosta Stefa- 
'us witając Zjazd w przemówieiu swojem za- 

am jak: alej idącą współpracę i opie- 
kę nad miejscowym Oddziałem, podkreślając 
z akicii elementu legjonowego na rub'e- 
żach wschodnich R. P. Prosił również, by 
legjoniści roztoczyłi opiekę nad oddziałami 
Związku Strzeleckiego i organizacjami b. woj 
skowych. — Pan płk. Bohusz—Szyszko w 
amieiu wojska zapewił wszelką pomoc w 
realizowaniu poczynań Związku, przyczem 
Zobrazował ideowe podłoże tej organizacji 

       

      

*i wydajność pracy dla Państwa. — Reprezen 
tant Federacji p. Szwigier powitał Zjazd wzy 
wając zebranych do realnej pomocy w orga 
mizacyjnych pracach Federacji jako zbioro 

"wego czynnika wszystkich organizacyj b. woj 
skowych. — Delegat Zarządu Okręgowego 

„Poruszył szeroko sprawę organizacji oraz 
-<Oratniej pomocy która była przedmiotem dy 
*skusj; całego zebrania. 

Sprawozdanie iz działalności Zarządu Od 
działu i złożył wiee—prezes Oddziału Zygmunt 
Borkowski i po udzieleniu absolutorjum ustę 
'pującemu Zarządowi wybrano nowy Zarząd 

w składzie: p. p. Kierwiński Józef — prezes. 
Jankowski Stefan — wice—prezes, Borkow- 
Ski Zygmunt — sekretanz, Fryzicka Monika 
Skarbniczka. Do Komisji Rewizyjnej weszli 
2. p. Jakubik Walerjan i Kupiec Czesław. 

Zebranie wyniosło szereg uchwał dotyczą 
*©ych bratniej pomocy. Pozatem w wolnych 
"wioskach szeroko omawiano sprawę Zjazdu 

W Gdyni i postanowiono wziąść w niem jak 
najliczniejszy udział. P. Starosta Stefanus 
Zaofiarowal opłatę przejazdu na Zjazd do 

yni dla trzech najbiedniejszych uczestni 
"ków Zjazdu. Obecny. 

Walne Zebranie Członków 

Towarzystwa Krajoznawczego. 

Dnia 31 lipca 1932 r. odbyło się w Klu- 

  

bie Urzędników Państwowych i Samorząda 
wych walne zebranie członków Powiatowego 
*Dddziału Towarzystwa Krajoznawczego. Ze- 

ranie zaszczycił swoją obecnością p. Staro- 
Sta Stefanus Erazm interesując się żywo 

FIRMA 

dotychczasową pracą tegoż Towarzystwa. P> 
odczytaniu protokułu poprzedniego zebrania 
i złożenia sprawozdania dokonano wyborów 
nowego Prezesa Zarządu w osobie p. Stare- 
sty Stefanusa. Nowo skompletowany Zarząd 
poczynił natychmiast starania w kierunku 
urzeczywistnienia planu cieczki nad Na- 
rocz. Włycieczka ta w ilości kilkudziesięciu 
osób wyjeżdża w dniu 6 sierpnia rb. 

Brasław. 
LIST DO REDAKCJI. 

Szanowny Panie Redaktorze! 
W „Dzienniku Wielńskim* z dn. 6, VII 

1932 r. Nr. 188 w rubryce „Listy do Re- 
dakcji' ukazała się korespondencja p. t. 
„Przyczyny niemiłego zgrzytu w Brasławiu” 
podpisana przez ks. Hieronima Olszewskiego 

Wobec tego, że chodzi tam o moją osobę, 
proszę uprzejmie o zamieszczenie w poczyt- 

nem Pańskiem pismie poniższego oświadcze- 
nia: Ceniąc swoją godność osobistą, żadnej 
polemiki z ks. H. Olszewskim nie mam za- 
miaru prowadzić, tem bardziej, że swego cza 
su z b. instruktoremOśw. Pozaszkolnej p. 
Michałem Stopą oświadczyliśmy wobec ks 
dziekana Żamejcia, że ręki ks. Olszewskie- 
mu popodawać sie będziemy, Tak, że ze 
względu na autora korespondencji jak i pis- 
ma w którem ta się ukazała w zupełności 
usprawiedliwia mnie do zajęcia takiego sta- 
nowiska. A kto jest demoralizatorem i czy 
kierunek wychowawczy szkoły jest odpowied 
ni o tem nie będzie sądził ks. Olszewski ze 
względu na swój wiek, przygotowanie pe- 
dagogiczne i życiowe, zresztą nie jest po- 
wołany do tego, a tylko władze szkolne do- 
kąd skierowałem całą sprawę z materjałam:. 

Racz przyjąć panie Redaktorze wyrazy 
głębokiego szacunku i poważania. 

B. Zaleski 
Kierownik szkoły 

  

   

  

      

7 sierpnia 1932 r. 
Brasław. 

Zebranie Organizacyjne 
Koła Młodzieży Wiejskiej w Morozach 

Dnia 31 lipca 1932 r odbyło się w More- 
zach, gminy Jazno, powiat dziśnieński ze- 
branie organizacyjne Koła Związku Młodzie- 
ży Wiejskiej przy udziale 60 osób. Po od- 
czytaniu statutu wyłoniono Zarząd w skła- 
dzie: p. p. Urban Antoni — prezes, Poczop- 
ko Stefan — wiceprezes, Kostryca Konstan- 
ty — sekretarz, Urbanówna Weronika — 
skarbnik i Kostryca Nestor — bibljotekarz. 

Na członków zapisało się — 32 osoby. 
Obecny. 

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

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

—) Najmodniejsze kolory i desenie. 

Wzrost wkładów 
Qszczędnościowych w P.K.O. 

w m-cu lipcu 1932 r. 
"WI ciągu miesiąca lipca b. r. P. K. O. wy- 

kazuje dalszy znaczny wzrost wkładów с- 
Szczędnościowych i liczby oszczędzających w 
tej instytucji. Włady oszczędnościowe wzro 
sły w ciągu m-ca lipca b. r. o dalszych 
-8.926,298 zł i osiągnęły na dzień 31 lipca 
1932 r. sumę zł. 365.020.098.—, łącznie zaś 
z wkałdami pochodzącemi ż waloryzacji da- 
wnych wkładów markowych — ogólną su- 
=mę zł. 394.358.676. 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów w 
P. K. O. m-c lipiecP K. O. m-c lipiec 1932 r. 
wykazuje dalszy przyrost liczby oszczędza- 

jących tej instytucji. W! m-cu sprawozdaw- 
"czym wydała P. K. O. 21.078 nowych książe- 
czek oszazędnościowych. Ogólna liczba czyn 
nych w dniu 31 lipca 1932 r. książeczek 
Oszezędnościowych P. K. O: wynosiła 826.410 
łącznie zaś z książeczkami pochodzącemi z 
waloryzacji dawnych wkładów markowych— 

+864,118 książeczek. 

Wynagrodzenie funkcjonarju- 
szy pocztowych za nocną 

służbę. 
Na podstawie uchwały Rady Ministrów, 

amienione zostały zasady wynagradzania fun- 

kcjonarjuszów poczt i telegrafów za nocną 
służbę. 

Służba nocna, która liczyła się dotych- 
ozas od godziny 21, liczona będzie od godz. 

22-ej, przyczem czas do 30 min. włącznie, 
obliczany dotychczas za pół godziny, nie 
będzie uwzględniany. 

Wynagrodzenie za godzinę nocnej służby. 
a dotychczas dla niższych funkcjo- 

(— 

  

narjuszów poczt i telegrafów od XVI do XIII 
grupy uposażeniowej po 20 gr., obniżone zo. 
stało obecnie do 10 gr. 

Jednocześnie w nowych przepisach opu- 
szczone zostało dotychczasowe postanowie- 
nie, że funkcjonarjusze, pełniący służbę ca- 
łonocną, mają prawo wypoczynku, wynoszą- 
cego conajmniej 24 a najwyżej 30 godzin. 

Wi myśl nowych przepisów, dodatek za 
nocną służbę nie przysługuje funkcjonarju- 
szom, zajętym w służbie ambulansowej, oraz 
w służbie radjo. 

Qznaki służbowe dla wójtów 
i sołtysów. 

Minister spraw wewnętrznych wydał okól 
nik, mocą którego normuje przejściowo aż 
do uregulowania sprawy oznak służbowych 
dla prezydentów i burmistrzów miast, oraz 
dla naczelników gmin i sołtysów, sprawę oz 
nak służbowych dla wójtów i sołtysów. 

Okólnik określa oznakę służbową dla wój 
tów, miwiąc, że składa się ona z łańcucha 

mosiężnego, spónządzonego z płytek prosto- 
kątnych, połączonych ogniwkami okrągłenu:, 
do którego pnzyczepiony jest mosiężny me- 
dal owalny z napisem, literami wypukłemi 
na otoku u góry „Wójt Gminy*, oraz z wy 
rytą u dołu nazwą gminy, W środku medala 
umieszczone jest godło państwowe na tarczy 
z literami „R. P.* 

Oznaką służbową sołtysów jest znak ok- 
rągły mosiężny, noszony na lewym. boku. — 

Znak posiada napis no otoku „Sołtys* oraz 
godło państwowe. 

Koszt sporządzenia oznak ponoszą gminy. 
Oznaki nosić należy w czasie przewodnicze- 
nia na posiedzeniach i zebraniach, na któ- 
rych wójt lub sołtys występuje w charakt=- 
rze urzędowym, oraz przy pełnieniu przez 
nich funkcyj reprezentacyjnych. (Iskra). 

КОНЕМ 

Triumf obywatelskiego wysiłku 
zbiorowego robotników wileńskich. 
Poseł dr. Stefan Brokowski wśród 

cegielników. 

W. piątek dnia 4 b. m. na zaprosze 
nie Robotniczego Związku Zawodowe- 
go Cegielników udali się na teren b. 
cegielni .„Trynopol* przy trakcie Wil 
no—kKalwarja Prezes Rady Głównej 
Zjednoczenia Robotniczych Związków 
Zawodowych Ziem Północno-Wschod 
nich Poseł dr. St. Brokowski i członek 
Prezydjum tejże Rady Red. B. W. 
Święcicki w towarzystwie sekretarza 
biura p. Rom. Iwanowskiego. Cegiel- 
nia ta po upadku firmy „„Trynopol“ 
przeszło od miesiąca pracuje pod za- 
rządem, powołanej do życia przez 
„Zjedroczenie* „Spółdzielni Robotni- 
czej Wyrobów Ceramicznych*, zatrud 
niając narazie około 40 wykwalifiko- 
wanych cegielników związkowych i 
kilkunastu najemników w charakte- 
rze sił pomocniczych. 

W ciągu pierwszego miesiąca pra 
cy „Spółdzielnia* wyprodukowała 
przeszło 400 tysięcy cegły, zdobywa- 
jąc środki na kontynuowanie pracy, 
której naczelnym kierownikiem jest 
sekretarz generalny Rady Głównej 
„Zjednoczenia* p. Edward Kopeć. 

Oficjalna lustracja cegielni przez 
prezydjum Rady miała charakter 
uroczysty. Związek przybrał bramę 
wjazdową zielenią i chorągwiami » 
barwach narodowych. Po zwiedzeniu 
cegielni na zarządzenie prezesa Rob. 
Zw. Zaw. Cegielników Wrony odbyła 
się masówka robotnicza. Po przemó- 
wieniu powitalnym prezesa Rady Nad 
zorczej „Spółdzielni* E, Kopćia zabrał 
głos Poseł Brokowski, który podkre- 
Ślił doniosłość zbiorowego wysiłku Ra 
dy Zjednoczenia ij Związku Cegielni- 
ków, wyrażając temu ostatniemu u- 
znanie jako prezes Zjednoczenia i po- 
seł wileński. Robotnicy zgotowali po- 
słowi Brokowskiemu serdeczną owa 
cję, manifestując przy tej okazji swe 
przywiązanie do BBWR., pod którego 
opiekuńczem okiem mają możność 
pracować ku swemu pożytkowi i ogó- 

Podkreślić tu należy z całym na- 
ciskiem, iż organizacja „Spółdzielni 
Robotniczej Wyrobów Ceramicznych* 
postawiona jest wzorowo i rokuje naj 
lepsze nadzieje rozwoju. Robotnicy 
będąc zainteresowani w egzystencji 
własnej placówki spółdzielczej pracu 
ją z całym zaparciem, mimo iż nieje- 
dnemu z nich z racji przebycia dłu 
giego okresu bezrobocia doskwiera 
bieda. Niema wśród nich ani malkon- 
tentów, ani wykolejeńców; wszyscy 
ożywieni są ideałami uczciwej pracy 
zarobkowej i nadzieją lepszej przy- 
szłości. Spółdzielnia ich, ze względu 
na wyborową produkcję cegły, zasób 
surowca i urządzenie techniczne ma 
mimo kryzysu możność nawrotu do 
dawnego stanu produkcji; egzystują- 
cej na tym terenie firmy „Trynopol*. 
W najbliższym czasie spodziewane 
jest podniesienie produkcji do normy 
600 tysięcy sztuk cegły miesięcznie. 

Wzmiankować się godzi, iż poza 
zwierzchnem kierownictwem, jako 

        

prezesa Rady Nadzorczej Spółdzielni 
p. E. Kopćia zarząd jej stanowią: kie- 
rownik administracyjny p. Rosochac- 
ki oraz prezydjum Robotniczego Zwią 
zku Zawodowego Cegielników w 0S0- 
bach robotn. Wirony i Urbanowicza. 

    

  

DLA DZIECI 
ze sfery inteligentnej. 

We wzorowem 

PRZEDSZKOLU i w SZKOLE 
obejmującej obecnie ] i 2 oddz. szkoły 

| powszechnej przyjmują się zapisy. 
llość miejsc ograniczona. 

Zgłaszać: środy, czwartki i piątki od 
6 do 7'/; wiecz. do Bibljoteki Synodu 
(Zawalna 11) do Wacł. Studnickiego 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Ostatnie występy gościnne dyr. Ludwi- 
ka Czarnowskiego w Teatrze Letnim. Dziś 
we wtorek dnia 9 sierpnia o godz. 8 minut 
15 dana będzie doskonała farsa Arnolda i 
Bacha „Pod zarządem przymusowym*. Farsa 
ta obfituje w szereg przezabawnych sytua- 
cyj, które skupiają się około osoby pewnego 
buchaltera Haselhuna, w świetnej interpre- 
tacji p. Ludwika Czarnowskiego, b. dyr. te 
atrów Lwowskich. WI pozostałych rolach 
ujrzymy p. p. Grelichowską, Kamińską, Ma- 
recką, Szurszewską. Zastrzeżyńską, Zelwero- 
wiczównę, Burzyńskiego, Domańskiego, Glń 
skiego. Loedla, Wasilewskiego i innych. 

Jutro we środę dnia 10 b. m. o godz. 8 
m. 15 „Pod zarządem przymusowym. 

— „Azef* w Lutni. Dziś we wtorek dnia 
9 sierpnia o godz. 8 minut 15 głośna sztuka 
A. Tołstoja i P. Szczegolewa p. t. „Azef“ — 
osnuta na tle afery szpiegowskiej z czasów 
przedwojennych. Fascynująca treść sztuki, 
skupiająca się koło postaci Azefa, ukazuje 
pole jego działalności prowokatorskiej na te 
renie Rosji i tem samem przyniającej się 
do wielkiej rewołucji. Dwoistość duszy Azefa 
utrudnia sąd nad tym człowiekiem, który 
szamota się pomiędzy narażeniem się dla 
ludzkości a służbą dla znienawidzonego ty- 
wa. 

Jutro we środę dnia 10 b. m. o godz. 8 
minut 15 „Azef*. 

* * * 

  

W ostatniej chwili otrzymaliśmy 
wiadomość że pan Józef Winawer wy 
jechał, wezwany nagle do Berlina na 
pogrzeb matki. Powrót Winawera 
jest spodziewany w sobotę, do tego cza 
su pan Bonecki będzie grał rolę Azefa. 
Żywimy nadzieję że z powodu tych 
niespodziewanych powikłań, Zarząd 
Teatrów Miejskich postara się zatrzy- 
mać pana Dyrektora Ludwika Czar- 
nowskiego i pozwoli publiczności wi- 
leńskiej podziwiać tego rasowego i u- 
talentowanego artystę w nowej cieka- 
wej roli. (przypisek red.). 

W I BCE N SSR HI 

Trąba powietrzna w pow. lidzkim. 
Poznoszone budynki, powyrywzne drzewa, uszkodzone linje telefoniczne, 

W sobotę donosiliśmy o trąbie po- 
wietrznej, jaka nawiedziła powiat П- 
dzki. Obeenie otrzymujemy szezegó- 
ły tego katastrofalnego zjawiska. 

O rozmiarze katastrofy długo nie 
było wiadomości gdyż linje telefonicz 
ne zostały porozrywane. Pierwsza 
wieść o katastrofie dotarła do Li- 
dy onegdaj o godzinie 20-ej. Nie by- 
la zbyt alarmującą, Dopiero w później 
Szych godzinach znacznie ją rozsze- 
rzono. Natychmiast zabrzęczał tele- 
fon korespondenta PAT., który infor 
mował centralę, podając, że nad So- 
botnikami i okolicą przeszedł nieby- 
wały huragan, który wyrządził znacz 
ne szkody, To było wczoraj. 

Dziś jest inaczej. Oto eo widział 
nasz współpracownik który korzysta- 
jąc z łaskawego zaproszenia p. star. H. 
Bogatkowskiego udał się osobiście na 

miejsce katastrofy. 

Do Sobotnik jeszcze 3 klm. Mija- 
my wieś Borowiki. Już znaczą się 
pierwsze ślady huraganu. Na domach 
powykręcana słoma, połamane gałę- 
zie. Gawja wylała jak przy wiosen- 
nych roztopach. Wjeżdżamy do lasu. 
60-cioletnie sosny nawpół przełama- 
ne. Wiele drzew powyrywanych z ko- 
rzeniami. Spotykamy kierownika u- 
rzędu pocztowego, który własnoręcz- 
nie Ściąga gałęzie z przewodów telefo- 
nicznych. Udziela nam pierwszych in- 
formaeyj. 

Oto co mówi. Pomiędzy godziną 12 
a 13 nad Sobotnikami zebrały się cięż- 
kie czarno-białe chmury. Zanosiło się 
na burzę. Po pewnym czasie niebo się 
zaciągnęło czarną kurzawą. Ciemnoś 
ci ogarnęły Sobotniki, Dał się słyszeć 
Świst i wycie wiatru. Posypała się 
słoma, zatrzeszezały gałęzie i zaczęło 
się sypać niemiłosiernie z góry. Wi- 
cher postępował z furją. Rwał po dro 
dze co stanęło mu na przeszkodzie. Ru 

ofiary w ludziach. 

nęły budynki, powaliły się z trzaskiem 
drzewa. Na kiłka metrów przed sobą 
nie widać nie było. Ludzi ogarnęła pa- 
nika. Ozwały się i grzmoty. Lunął 
deszcz jak z cebra. A dalej eo byłe 
niech panowie patrzą — mówi nasz 
informator. я 

Wjeżdżamy do Sobotnik. Wiele 
drzew w lesie koło szpitala państwo- 
wego powalone pokotem. Na lewo sto- 
doła zniesiona z ziemi, wokół poroz- 
rzuczana słoma, o kilka metrów dach 
leży na ziemi. Wdali widać sterczące 
krokwie, budynki bez dachów. Dojeż 
dżamy do szkoły. Blacha na budyn- 
ku szkolnym powykręcana, szyby w 
niektórych oknach powybijane. Sto- 
doła gminna bez dachu, kupa zgliszez 
z pod których wyglądają beczki stra- 
żackie. Zajeżdżamy do szpitala. Dwie 
ofiary wypadku leżą w Szpitalu. 30 
letni mieszkaniec wsi Rybaki z poła- 
manemi nogami nazwiskiem Pro- 
beszez oraz mieszkanka tychże Rybak 
Sienkiewiczówna z rozbitą skronią i 
pogruchotanemi żebrami. Pan dr. in- 
tormuje nas, iż udzielił kilkunaście 
opatrunków odsylając ofiary do domu 
na dalszą kurację. Chorzy na opatrun 

„ ki przychodzą do szpitala lub ich przy 
wożą. 

Przyjeżdżamy do Urzędu Gminne- 
go. Otrzymujemy szczegółowe infor- 
macje. Spotykamy komendanta poste 
runku. Urzęduje w Urzędzie Gmin- 
nym, be lokal Posterunku całkowi- 
cie zdemołowany: dach zerwany, Su- 
fity i belki połamane, cała kaneelarja 
wyniesiona. Papiery jednak bardzo 
ucierpiały, Zabieramy zastępcę wójta 
i jedziemy oglądać rozmiary katastro 
ty. Jadący z nami p. aspirant Komar 
pozostaje w Urzędzie Gminnym i pi- 

sze protokół. 

Wjeżdżamy na drogę wiodącą do 
Juraciszek. Woda ledwo się mieś- 

  

Meljoracja przy pomocy dynamitu. 

  

Przed kilku dniami użyto po raz pierwszy w Polsce: dynamitu: do prac meljoracyjnych, 
mianowicie w celu wyrównania bardzo krętego biegu rzeki Orzuc pod Drożdżowem na 
Polesiu, połączono dwa węzły nzeki linją nabojów dynamitowych, których wybuch utwo- 

rzył nowe, głębokie i równe koryto rzeki 
Ilustracja nasza przedstawia -groźny widok wybuchu pół-tonowego ładunku dynamitu 

Praca ta wykonana została przez Państwową Wytwórnię Prochu pod kierunkiem 
inżyniera Raczyńskiego. 

ESET TENS TNS TSR MENTAI TA 

". Napad na dziennikarza białoruskiego. 
Dowiadujemy się o następującem zajściu 

które miało miejsce w Wilnie w ubiegłą nie 
dzielę. Późno wieczorem do powracającego 

do swego mieszkania przy ul. Tyzenhauzow- 
skiej Nr. 21 Białorusina Mikołaja Szyło z 
zawodu dziennikarza zbliżyło się nagle 2-ch 
nieznanych mu bliżej osobników, którzy za- 
trzymująe go okrzykiem .my się z tobą dzi- 
siaj rizprawimy* uderzyli go, poczem jeden 
wyrwał mu z rąk parasol. Mikołaj Szyło wi- 
dząc, że napastnicy chcą go pobić wszezął 

alarm. W, tej chwili rozległy się jakieś kroki 
dzięki czemu napastnicy zostali spłoszeni i 
zbiegli, zabierając ze sobą parasol napadnię- 
tego. 

ak nas informują p. Szyło zameldował 0 
zaszłym wypadku w policji, przyczem wyra- 
ził zdanie, że nie był to napad rabunkowy, 
lecz na tle jego działalności polityczno-dzien 
nikarskiej. Napad został rzekomo zorganizo- 
wany przez jego przeciwników politycznych 

SPORT. 
1 p. p. Leg. u progu mistrzostwa. 

Ubiegłej niedzieli rozegrał się ostatni akt 
mistrzostw piłkarskich Wilna. Mecz ten G- 
czekiwany był z niezwykłem zainteresowa- 
niem. Boisko Makabi chyba nigdy nie oglą- 
dało takich tłumów publiczności. Na widowai 
dosłownie ani jednego wolnego miejsca. Nie 
dziwnego przecież to „derby* wileńskie, a w 
dodatku stawką meczu — mistrzostwo. 

Pnzed sędzią Wiolmanem z Lidy, druży- 
ny ustawiają się w najlepszych swych skła 
dach. 1 p. p. Leg. z dwoma nowymi nabyt- 
kami: Miennickim w obronie i Browką, b. 
graczem Laudy w ataku. 

Od pierwszej minuty inicjatywę przyjmu 
ją wojskowi, by przez całą pierwszą polow4 
nie oddać jej ani na sekundę. Gra prowa- 
dzona jest w ostrym tempie z rzadko spo-. 
tykaną ambicją. Widać, że gracze obu dru- 

żyn dają z siebie wszystko na co ich stać. 
Na widowni panuje kompletna niczem nie 
zmącona cisza. 3-ch tysięczna rzesza publi- 
czności śledzi z zapartym oddechem rozegry- 
wający się finał mistrzostw. Niebiescy znaj- 
dują się bez przerwy w ofenzywie, Atak ich 
doskonały w polu, gubi się pod bramką nie 
może zdobyć się na decydujący strzał, Mi- 
jają one bramkę, bądź grzęzną w rękach 
doskonale usposobionego Kotłowskiego. Z 
pierścienia blokady udaje się wreszcie uwol- 
nić Makabi w 11-ej minucie, ale doskonale 
wystawiony przez Zajdla, Szwarc przenosi 
górą. I znowu gra przyjmuje dawny chara- 
kter, znowu atak za atakiem sunie na bram 
kę Makabi, ale wynik jest wciąż 0:0. W; sze- 
regi niebieskich zaczyna zakradać się zda: 
nerwowanie. 

Krótki ten moment depresji, czy też 
zmęczenia wykorzystuje Makabi. Przeprowa- 
dza szybki atak, któr yomał nie przynosi jej 
sukcesu, Zajdel znajduje się z piłką o kilka 
kroków od bramki. Rogow ofiarnie bron: 
swej „świątyni* nzucając się mu pod nog.. 
Wybita piłka wędruje na głowę jednego z 
napastników Makabi, a ten skierowuje ją 
do pustej bramki, ale Rogow już zdążył 
wskoczyć j w ostatnim momencie ratuje na 
niewyzyskany korner. Po tym epizodzie 1 p. 

znowu .rozpoczyna szturm, aż wreszcie na 
dwie minuty przed końcem wysiłki te wień. 
czy bramka zdobyta przez Zbroję. 

Jednocześnie z przerwą rozpoczyna się 
ulewa, która nie ustaje już aż do końca za- 
wodów. Mimo to po 10 minutach obie druży 
ny zjawiają się na boisko. Na oślizgłym cię 
żkim terenie gra toczy się dalej przy prze- 
wadze wojskowych nie tak jednak już ra- 
żącej. Makabi ma nawet teraz kilka sytuacyj 
podbramkowych, ałe nadzieje jej przekreśla 
wspaniały „szczur* Pawłowskiego, który pe- 
wnie ląduje po raz drugi w siatce wicemi- 
strza. Nikt już nie wątpi w zwycięstwo 1 p. 
p. Leg. Jest ono zresztą aż nadto zasłużone. 
Szybko jednak zapadające ciemności i nie- 
ustająca ulewa zmuszają sędziego do od- 
gwizdania meczu na 15 minut przed końcem 

W) meczu tym mistrzowska drużyna Wil- 
na zapreezntowała się doskonale nie ujaw- 
niając poza Połubińskim słabych punktów. 
Tytuł mistrza aczkolwiek nie jest on jesz- 
cze przesądzony trafia w godne ręce. 

Sędzia p. Wblman z zadania ZE wy: 
wiązał się bez zarzutu. 

DZIŚ DALSZY CIĄG SPOTKANIA 1 P. P. 

LEG. — MAKABI. 

Dziś o godz. 3-ej odbędzie się dalszy ciąg 
meczu — 15 minutowa dogrywka. Po 15 m:- 
nutach spotkanie będzie miało charakter to- 
warzyski. 

Zawody dzisiejsze oczekiwane są z niesła- 
bnącem zainteresowaniem. < 

ŠA a ESI 

Humor. 
ROZRZUTNOŚĆ. 

Mąż: — Zarzucasz mi, że jestem rozrzut- 
ny? Czy kupiłem coś takiego, coby nie było 
użyteczne? 

Żona: — Tak, a czyś nie kupił rok temu 
gaśnicy przeciwpożarowej? Czy była ona w 
użyciu choćby jeden raz? 

(Le Rire) 

ei pod mostem. Wdali widač pola- 
mane sosny. Przy drodze powykręca- 
ne i polamane wierzby. Widok okrop 
ny. 

Podjeżdżamy pod kościół, Dachów 
ka na kościele częściowo pozrywana. 
Całe płaty bez dachówki. Na wieży 
kościelnej blacha zerwana. Na parka- 
nie — murze leżą powałone pokotem 
stare lipy i jesiony. Trupiarnia roz- 
walona. Z pod desek wystają porozbi- 
jane stare figury kościelne. Widok 
straszny. Podchodzimy pod pleban ję. 
Na plebanji leży wielki rozłożysty 
klon. Zatarasował konarami wejście 
do drzwi frontowych. Wyrwany pień 
z ziemią dostaje do dachu. Z drugiej 
strony plebanji dach zerwany. Zerwa- 
ne również dachy na stodole i oborze. 
Dokonaję zdjęć. Wehodzimy z księ- 
dzem proboszczem na cmentarz koś- 
cielny. Widok straszny. Na ziemi le- 
ży bocianie gniazdo, Dwa smutne bo- 
ciany stoją na dachu kościoła. Całe po 
łacie dachówki pozrywane na koś- 
ciele. Potężny jesion bez gałęzi. Na- 
wet ziemia z jednej strony podniesio- 
na. Mocarz napór huraganu wytrzy- 
mał. Nie dał się powalić. 

Wjeżdżamy do miasteczka. W о- 
czy rzuca się biały murowany budy- 
nek bez połowy dachu. To Posterunek 
Polieji. Dach zerwany. Stwierdzamy 
rzeczywistość, Belka złamańa i z su- 
titu się sypie. Części dachu leżą woko 
ło o kilka metrów; W lokalu pełno wo 
dy. 

> Jedziemy dalej. Po lewej stronie 
drogi budynki całe, po prawej bez 
kominów. Dachy pozrywane. Najwię- 
cej ucierpiały stodoły. Nikt ich nie 
poznaje. Dachy i ściany leżą o 50 lub 
100 metrów w ogrodach. Weałem mia- 
steczku po prawej stronie drogi ani 
jednej całej stodoły. Ogrody ponisz- 
czone. Pełno w nich słomy i kawał- 
ków drzewa, Ludziska biadują. Jest 
czego. Oto 37 gospodarzom huragan 
zniszczył stodoły i zabudowania. Wi 
stodołach były już zbiory tegoroczne. 
Bilans strat bardzo duży. Kilka do- 
mów bez dachów. 

Jedziemy do Rybak, Wieś w for- 
mie podkowy. Pół wsi zniszczonej. Po 
rozwalane stodoły, połamane drzewa, 
i płoty, domy bez kominów. Widok 
straszny, Jedna ze starowin niemiło- 
siernie beczy. Oto wiatr zerwał jej 
dach na domie, rozwalił komin. Nie 
ma znikąd pomocy. Współczujemy jej 
'Tu 19 gospodarzom wiatr porozwalał 

budynki. 
Świadkowie opowiadają jak wiatr 

przerzucał ludzi. Proboszcz o którym 
pisaliśmy został z dachem stodoły rzu 
сопу na spichrz, który waląc się po- 
łamał mu nogi. Jedną z kobiet wiatr 
podrzucał do góry aż trzy razy. 

Inni mówią jak dwie chmury zde 
rzyły się w górze a później powstała 
trąba powietrzna, która zaczęła rwać 
i łamać co napotkała. Jefna z chmur 
szła od Sobotnik, druga od Szarjuć. 

Wyjaśnia się siła huraganu, — to 
nie huragan a trąba powietrzna naro- 
biła tyle szkód. Na drogach wszędzie 
gromady ludzi. Rozmawiamy i dowia 
dujemy się strasznych rzeczy. 

Jedziemy do Szarkuć. Po drodze z 
lewej strony za Gawją łas stuletni wy- 
łamany całkowicie. Ani jednego ca- 
łego drzewa w pasie 300 metrowym, a 
długim na pół kilometra. To las mająt 
ku Żemłosław. Po lewej stronie drogi 
młody zagajnik. Istne pobojowisko. 
Drzewka grubości około 25 em, jawby 
skoszone. Całe połacie młodniaku le- 
żą jak trawa skoszona i powyrywana 
z korzeniami. Trudno sobie wyobrazić 
coś podobnego. Dojeżdżamy do Szar 
kuć. Tu 5 gospodarzy zostało poszko 
dowanych. 
Wracamy do Sobotnik. Dowiadu- 

jemy się że i w Łyntupce zostały po- 
znoszone i porozwalane chlewy i sto- 
doły. W Żemłosławiu ucierpiała sto- 
doła i inne budynki, Konstatujemy że 
rozmiary katastrofy są bardzo duże. 
Strat trudno ustalić. Wracamy do Li- 
dy, by podzielić się tem eo widzieliś- 
my z innymi, 

RADJO 
WTOREK, dnia 9 sierpnia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Pr. 
15.15: Muzyka operowa (płyty). 15.35: 
met. 15.40: 1) Lachman w Perskim Ogrodize. 
2) Muzyka operowa. 16.30: Chwilka sirzelec- 
ka. 16.40: „Pani pisze listy* odczyt wvygł 

Mianowska. 17.00: Popularny koneert sym- 
foniczny. 18.00: „O morskich olbrzymach 
odczyt. 18.20: Muzyka taneczna. 19.15: Prze: 
gląd litewski. 19.30: Program na środę. 19.35 
Prasowy dziennik radjowy. 19.45: Pogadanka 
radjotechniczna. 20.00: Recital śpiewaczy Lu 
by Lewickiej (lauretki wiedeńskiego kon- 
kursu špiewaczego). 20.30: Koncert. 20.15: 
„Niedyskrecje o niektórych pisarkach“ wygi. 
felj. Kuncewiczowa. 21.00: Dalszy ciąg kon- 
certu. 21.50: Komunikaty. 22.00 'Muzyka ta- 
neczna. 22.40: Wiadomości sportowe. 22.50: 
Muzyka taneczna. 

    

     

    

    

ŚRODA, dnia 10 sierpnia 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dv. 
15.15: Głosy ludzkie w muzyce (płyty). 15 
Kom met. 15.40: Audycja dła dzieci, 1 
Haydn — Symfonja d-dur (płyty). 
Wiek XX — wiekiem sportu — djalog. 17.0 
Koncert. 18.00: „Wieś w przeżyciach Boi. 
Prusa* odczyt. 18.20: Muzyka lekka. 19.00: 
„Na szlaku kadrówki* feljeton. 19.15: Ł.- 
tewska audycja literacka, 19. 30: Program ut 
czwartek. 19.35: Pra ” 
19.45: „Co nas bo 5 

20.00: Koncert chóru. 20.35: Kwadrans lite- 
racki. 20.50: Koncert solistów. 21.50: K- 
munikaty. 2200: Muzyka taneczna. 22.25; 
Utwory J. S. Bacha (płyty). 22.40: Wiadomo- 
ści sportowe. 22.50: Muzyka taneczna 

     

m 
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B 4 Dziś: Romana. 

| Wtorek Jutro: Wawrzyńca. 

i 3 | 
| |] Wschód słońca — g. 3 m. 44 
pepe Z Kd 4/-—x740 

$postrzeże mia Zakładu Meteoroiogii U. $. B. 

w winie z śniła 8/VIII — 1882 raka. 

Cł sieni: śrotuie w milim="-schu 754 

frmparniara średnia + 16 C. 

5 uajwyfeze: + 20' C. 

5 satalieza: + 13 С. 

Opna: 9 

Wiatr: południowo wschodni. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

OSOBISTA 

— Minister Jan Piłsudski bawi w 
Wilnie. Przybył do Wilna minister 
skarbu p. Jan Piłsudski. Pobyt p. mi- 
nistra nosi charakter nieoficjalny. 

MIEJSKA. 

— Ławnik Łokuejewski zapowie- 
dział swoją rezygnację. Ze źródeł mia- 
rodajnych dowiadujemy się, że ław- 
nik Łokuejewski oficjalnie zapowie- 
dział swoje ustąpienie, 

W związku z tem w połowie wrze- 
śnia natychmiast po ukończeniu fe- 
ryj letnich Rady Miejskiej dokonane 
zostaną wybory nowego ławnika. 

— Na kino miejskie niema oferen- 
tów. Z dniem 15 b. m. upływa ostatni 
termin składania ofert na wydzierża- 
wienie kina miejskiego. Dotychczas 
wpłynęła jedna tylko oferta. Złożył 
ją imieniem Z. A. S. P-u dyrektor 
Szpakiewicz. 

Nikła ilość oferentów tłumaczy się 
ciężkiemi warunkami przetargu, ja- 
kie podyktował Magistrat. 

— Tajny ubój kwitnie.. Magistrat 
szuka sposobów wałki. W ostatnich 
miesiącach władze miejskie notują na 
terenie Wilna ogromne rozszerzenie 
się tajnego uboju bydła. Zjawisko to 
przyjęło u nas rozmiary dotychczas 
nienotowane. W związku z tem w dn. 
wczorajszym Magistrat zwołał ńadzwy 
czajną konferencję zainteresowanych 
czynników miejskich, na której spra- 
wa ta była przedmiotem bardzo szcze 
gółowych i długich narad. Po zanali- 
zowaniu i omówieniu przyczyn no- 
towanego faktu, zebrani poświęcili 
gros uwagi na środki walki z tajnymi 
rzeźnikami. W wyniku konferencji 
opracowano szereg radykalnych po- 
sunięć, a w pierwszym rzędzie zwięk- 
szony zostanie nadzór i wywiad rzeź- 
ni, jak również kary za przyłapanie 
na tajnym uboju będą niepomiernie 
wyższe niż dotychczas. 

— Magistrat wreszcie się zdecydo- 
wał... W, związku z antyhigjenicznym 
stanem urządzeń na rzeźni miejskiej 
o czem niejednokrotnie już pisaliśmy, 
Magistrat zdecydował się wreszcie na 
przeprowadzenie gruntownego remon 
tu. Przedewszystkiem remont doty- 
czyć będzie hal gdzie dokonywany jest 
ubój bydła, jak dotychczas w warun- 
kach wysoce niehigjenicznych. Obec- 
ne urządzenia hal zostaną zmienione 
względem gruntownie odrestaurowa- 
ne. 

Roboty zostały już rozpoczęte. 
— Magistrat bada statystykę 'rolną na te- 

renie Wilna. Jak się dowiadujemy, Magistrat 
postanowił przeprowadzić statystykę produ- 
kcji rolnej na terenie W. m. Wilna, W tym 
celu powołana została specjalna Komisja na 
której czele stanął ławnik Kruk. 

Zebrane przez Komisję dane zostaną prze 
słane do Centralnego Biura Statystycznego w 
Warszawie. 

— Prace weryfikacy jno-redukcyjne w Ma- 
gistracie. W! związku z pracami Komisji We 
ryfikacyjnej i Redukcyjnej większość pracow 
ników miejskich otrzymała do wypełnienia 
specjalne formularze. Gros punktów tej an- 
kiety dotyczy stanu materjalnego pracow- 
nika. 

Ро zebraniu tą drogą danych będą one 
wyzyskane zarówno przy pracach weryfika- 
cyjnych, jak również podczas redukcyj. 

— Przygotowania do rejestracji rocznika 
1914-go. Referat wojskowy Magistratu przy- 
stąpił do prac przygotowawczych do prze- 
prowadzenia dorocznej rejestracji mężczyzn 
w wieku przedpoborowym. Rejestracja uro- 
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WIRGIL MARKHAM. 

  

dzonych w roku 1914 odbedzie się od dnia 

1 do 30 września włącznie podług planu, 
który będzie rozplakatowany w połowie bie 
żącego miesiąca. 

Ponieważ wielu zainteresowanych nie po 
siada wymaganych przy rejestracji metryk 
wskazane jest, aby już teraz zwracali się oni 
di referatu wojskowego Starostwa Grodzkie 
go z podaniami o przedstawienie ich na 
misje poborowe w celu określenia wieku. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Koedukacyjne Gimnazjum im. T. Czac- 

kiege w Wiilnie z pełnemi prawami zawia- 
damia, że egzaminy wstępne do klas I-VII 
oraz do klasy wstępnej rozpoczną się 29 
sierpnia o godz. 9 rano. Podania z dokumen- 
tami przyjmuje kancelarja Gimnazjum ut. 
Wiwulskiego 13, gmach własny, we wtorki, 
środy i piątki od godz. 11 — 13. Od 22 
sierpnia kancelarja otwarta będzie codziennie 
od 10—13. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Strajk w cegielni Milejkowskiego. 

Onegdaj w cegielni Milejkowskiego w Pona- 
rach wybuchł strajk. Powodem porzucenia 
pracy przez robotników było niedotrzymanie 
przez właściciela cegielni warunków umowy 
zawartej między nim a robotnikami. 

Według tej umowy Milejkowski miał 
wynagrodzenia za pracę uregulować w 2-ch 

ratach, mianowicie pierwszą w bież. miesią 
ch a drugą 15 listopada r. b. 

Ponieważ jednak Milejkowski nie uregu- 
lował w ustalonym przez siebie terminie 
pierwszej raty, jak również przesunął sama 
wolnie termin płatności drugiej raty z :5 
listopada r. b. na 1 kwietnia 1933 roka, 
przeto: robotnicy porzucili pracę, domagając 
się uregulowania należności. 

— Zatarg w cegielni Milejkowskiego. W 
związku z trwającym w cegielni Milejkow- 
kowskiego w Ponarach strajkiem odbyła się 
onegdaj w Inspektoracie Pracy konferencja 
ciegielników. Na konferencji tej póstanowio- 
no wytoczyć M/ejkowskiemu proces o uregu 
lowanie zaległości. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Żydzi wileńscy wybierają się do 
Łygmian, Na dzień 11 b. m. przypada 
rocznica zburzenia Jerozolimy. Dzień 
teń Żydzi obchodzą bardzo uroczyś- 
cie. Jest to święto t. zw. Tyszebów. W 
dniu tym źbierają się zazwyczaj na 
cmentarzu w Łyngmianach gdzie od- 
prawiają modły a jednocześnie oko- 
liczność ta służy im za sposobność zo- 
baczenia się ze swymi znajomymi i 
krewnymi zamieszkałymi po tamtej 
stronie kordonu. Otóż, jak się dowia- 

dujemy w roku bieżącym władze ad- 
ministracyjne zażądały składania do 
Starostwa podań, przyczem opłata 
stemplowa wynosi 11 złotych. W 
związku z tem w dniu wczoraj 
imieniu żydowskiej ludności wileń- 
skiej interwenjował u władz woje- 
wódzkieh dr. Wygodzki z prośbą 
zmniejszenia opłat stemplowych do 
dwóch złotych. 

W dniu wczorajszym nadeszła do 
Wilna wiadomość, że władze litew- 
skie w roku bieżącym nie zamierzają 
czynić trudności przy przekraczaniu 
granicy. : 

  

   

  

  

    

   

  

  

Z POCZTY. 

— Poczta lotnicza. Na mocy zarzą 
dzenia Ministerstwa Poczt i Telegra- 
fów z dnia 3 sierpnia r. b. Nr. PZ. 
610 zaprowadza się wymianę przesy- 
łek pocztowych listowych lotniczych 
z Łotwą, Estonją i Finlandją za po- 
średnictwem nowouruchomionej linji 
lotniczej Warszawa—Wilno—Ryga—- 
Tallin z dniem 17 sierpnia 1932 r. 3 
razy tygodniowo t. j. w poniedziałki, 
środy i piątki, według następującego 
rozkładu lotów: 

  

odjazd z Warszawy — 720 
przyjazd Wilno — 9.55 
odjazd Wilno — 10.25 
przyjazd Ryga — 13.00 
odjazd Ryga a WEJ 
przyjazd Tallin —- 12520 

oraz wymianę przesytek listowych i pa 
czek krajowych i nadchodzących od- 
syłek listowych z Łotwy, Estonji i Fin 
landji dla Polski i zagranicy we wtor- 
ki, czwartki i soboty, według rozkła- 
du lotów: 

  

odjazd Tallin — 10.10 
przyjazd Ryga — 12.00 
odjazd Ryga — 12.30 
przyjazd Wilno — 15.05 
odjazd Wilno — 15.35 
przyjazd Warszawa — 18.10 

20 

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 
” 
— Coš nadzwyczajnego, kochany 

panie — rzekt Mason. — Dlaczego on 
strzelił do pana? 

— Nie mam pojęcia. 
I naprawdę nie miałem pojęcia, 

bo strzał nie był przeznaczony dla 
mnie, lecz dla niego. Mistrz z zawią- 
zanemi oczami, w którym poznałem 
Blinka Handy'ego, mego dawnego par 
tnera z Franklinu, chciał zabić Gray'a 
Masona. 
— (zy damy znać policji?—zapytał 

Mason. 
— Jeżeli pan chce tam wrócić... 
Po chwili Mason zauważył: 
— Ale on musiał chyba widzieć. 
— No, chyba. 

XI. 
SPOTKANIE Z MORDERCZYNIĄ. 

Wchodziłem do rezydencji Gray'a 
Masona z takim samym strachem, jak 
poprzednio do nory Sabatiego, z. du- 
szą wzburzoną wątpliwościami i prze_ 
czuciami. 

Dlaczego mnie zaprosił? Co go oB- 
chodzili Brovardowie? Jak się z nimi 
skomunikował w tydzień po śledzi-. 
wie? Czy znał ich dawniej? Co będzie 
ze mną, jeżeli się okaże, że nikt z tej 
rodziny nie był znanym warcabistą ? 

Dotknąłem ukrytej w kieszeni kar 
ty wstępu, której treść znałem na pa- 
mięć: 

„Gray Mason ma zaszczyt prosić 
JWP. (tu było wpisane moje nazwi- 
sko męskim charakterem pisma) o 
łaskawe stawienie się w jego domu 
15-go kwietnia wieczorem, celem po- 

znania Magdaleny Brovard i jej męża, 
Bedą sami swoi”, 

Schody były z prawdziwego mar- 
muru. Hall marmurowy, ornamenty 

i okucia srebrne. Czy naprawdę srebr 
ne? Co miałem rozumieć przez: „,sa- 
mych swoich'*? Dlaczego nie zapyta- 
łem Masona odrazu, kiedy mi wręczył 
kartę, w tydzień po przygodzie w Klu 

Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

КО ВЕ 

Jako urząd zbiorczy dla przesyłek 
lotniczych wyznaczono dla Okręgu 
Wileńskiej Dyrekcji P. i T. urząd po- 
człowy Wiilno 1. 

— W miejsce zwiniętej agencji 
pocztowo-telegr. Dziembrów (pow. 
Szczuczyn, wojew. nowogródzkie) uru 
chomiono z dniem 1 sierpnia r. b. w 
Dziembrowie publiczną rozmównicę 
telefoniczną dla rozmów miejscowych 
i międzymiastowych. 

— Połączenie telefoniczne Wilno—Ame- 
ryka—Australja. Z dniem 5 sierpnia r. b. 
wprowadza się ruch telefoniczny między Wil 
nem a Stanami Zjednoczonemi Ameryki 
Północnej, Kubą, Kanadą, Meksykiem i Au- 
stralją. 

Opłata za trzyminutową rozmowę zwyk- 
łą wynosi 187 fr. 50 c. do 262 fr. 50 c. Za 
rozmowy przeprowadzone w godzinach sła- 
bego ruchu pobiera się opłaty normalne. 

WYPADKI I! KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

PORWAŁ DZIECKO GDYŻ NIE CHCIAŁ 
PŁACIĆ ALIMENTÓW. 

Z charakterystyczną ska. zgłosiła się w 
dniu czorajszym do policji niejaka Weroni- 
ka Kraupolis, zamieszkała przy ul. Nowa- 
Oszmiańskiej Nr. 12. 

Żyła ona nieślubnie od dłuższego czasu 
z miejakim Edwardem Kosakowskim, zamie 
szkałym przy ul. Ułańskiej Nr, 21 i została 
przed trzema miesiącami matką jego nieślu- 
bnego dziecka. W! dniu wczorajszym podczas 
jej niecbeeności zgłosił się do jej mieszka- 

Kosakowski który zabrał dziecko i gdzieś 
je ukrył. Kraupolisówna przypuszcza, że Ko- 
Sakowski dziecko gdzieś podrzucił. 

  

   

   

ZAMACZY SAMOBÓJCZE. 

— Wi dniu 7 b. m. Ostrowski Stefan, lat 
20 student USB. (Piwna 6) wystrzałem z re- 
wolweru w okolicę serca usiłował pozbawić 
się życia. Ostrowskiego odwieziono do szpi- 

ala Żydowskiego w stanie niezagrażającyra 

    

    

  

  

Życiu . 

— Wi dniu 7 b. m. Zamorska Salomeja, 
lat 22, mężatka (Śniegowa 8) w celu pozba- 

ia się życia wypiła truciznę. Lekarz po 
a ratunkowego po udzieleniu pomocy 

odwiózł desperatkę do szpitala Sawicz w 
stanie niezagraże ym życiu. Przyczyna cię 
żkie warunki materjalne. 

  

  

  

KRWAWA BÓJKA PRZY UL. ŚW| FILIPA. 

W, dniu wczorajszym w jednym z mie- 
Szkań demu Nr. 4 przy ul. Św. Filipa wyni 
kła bójka pomiędzy właścicielem mieszkania 
a jego sublokatorem D. Brajerem, Podczas 
bójki Brajer otrzymał kilka uderzeń maszyn- 
ką do mięsa w głowę. Opatrzyło rannego po- 
getowie ratunkowe. Bójka powstała na tle 
romantycznym tak przynajmniej oświadczył 
peszkodowany w ambulatorjum pogotowia 
ratunkowego. (e) 

ZAGADKOWE ZAGINIĘCIE 60-LETNIEGO 

KUPCA I 14-LETNIEGO CHŁOPCA. 
Do pierwszego komisarjatu P. P. zgło- 

siła się w dniu wczorajszym niejaka Szejna 
Rapoport zamieszkała przy zaułku Wingry 
Nr. 17 i zameldowała o zaginięciu jej 60-let- 
niego męża Josela — kupca z zawodu, któ- 
ry w dniu 5 b. m. wyszedł z domu i dotych 
czas nie powrócił, Mąż jej znajdował się 0s- 
tatnie w słanie ciężkiej depresji naskutek 
ciężkich warunków materjalnych zaś przed 
wyjściem z domu miał oświadczyć jednemu 
ze swych znajomych że popełni samobójstwo 

Tegoż dnia do policji wpłynął meldunek 
© zaginięciu 14-letniego chłopca Mojżesza El- 
chonesa zamieszkałego przy ul. Rydza-Śmig- 
ego Nr. 30, który w sobotę wyszedł z doma 

i zaginął bez śladu. Policja poszukuje za- 
ginionych. (e) 

ZŁODZIEJ W) PIECU. 

Wywiadoway wiłeńskiej policji śledczej 
od dłuższego już czasu poszukiwali niebez 
piecznege złodzieja mieszkaniowego Alek- 
sandra Piekarskiego, oskarżonego 0 dokona- 
nie całego szeregu kradzieży i włamań na 
terenie Wiilna. Po każdym włamaniu Piekar- 
ski potrafił zniknąć bez śladu. 

Wytrwali wywiadowcy dopięli jednak swe 
go i w dniu wezorajszym niebezpieczny 
złodziej został ujęty. Stało się to w sposób 
następujący: 

W; godzinach wieczorowych wywiadowcy 
wydziału śledczego otrzymali poufne infor- 
macje, że poszukiwany bezskutecznie zło- 
dziej przebywa w mieszkaniu swej kochanki 
niejakiej Wysockiej przy ulicy Jerozolim- 
skiej Nr. 26, Wywiadowcy natychmiast tam 
się udali. ' 

Zauważywszy wkraczających do mieszka- 
nia wywiadowców złodziej szybko ukrył się 
w piecu. Wprawne oko wywiadowcy zau- 
ważyło jednak wystające z pieca nogi i mi- 
mo oporu wyciągnięto go z kryjówki. Prze- 
bywanie w piecu pozostawiło na złodzieju 
wyraźne ślady. Był on tak wysmarowany sa- 
dzami, że robił wrażenie prawdziwego mu- 
rzyna. Obecnie zamiast w piecu siedzi w 

pace, (e) 

NIESZCZĘŚLIWY W'YPADEK W TEATRZE 
„LUTNIA“, 

W) ubiegłą niedzielę podczas ustawiania 
dekoracji w teatrze „Lutnia* przy ul. Mic- 
kiewicza wydarzył się nieszczęśliwy wypa- 
dek z maszynistą Stefanowskim, który spadł 
ze znacznej wysokości tak nieszczęśliwie, że 
złamał sobie nogę. Zawezwane pogotowie 
ratunkowe przewiozło go do szpitalą. (e) 

bie Warcabistów? Teraz już nie wy 
padało. 

Tłum, jaki przedstawił się mym 
oczom w salonie, był strojny i, na 
początek, bardzo elegancki i na miej- 
scu. Ale czułem przez skórę grandę. 
Niektórzy młodzi wyglądali na sta- 
rych, a starzy na młodych. Większość 
była w dobrych humorach, lecz naj- 
weselsi robili wrażenie najsmutniej- 
szych. Doliczyłem się czterdziestu kil. 
ku osób. Uderzyło mnie, że nikt nie 
był naprawdę w swoim sosie, 

Nikt nie okazał zdziwienia, że Ma- 
son: wydał przyjęcie na cześć Brovar- 
dów, których ukrywał po śledztwie 
w swoim domu. Więc i ja udawałem, 
że nie widzę w tem nic szczególnego. 

Magdalena Brovard przedstawiała 
się na oko tak pospolicie i nieszkodłli- 
wie, jak tylko to można sobie wyobra_ 
zić, Nawet ja, wolny od sentymentu 
dla kobiet—zbrodniarek, zdumiałem 
się, widząc ją taką zwyczajną, jak 
pierwsza lepsza maszynistka, lub 
sklepowa. Była to pulchna kobietka 
z niemowlęcą twarzą, niebieskiemi 

ami i różowemi policzkami. Odra- 
Arozumiałem, że wrodzona bier- 

ność i bezradność mogły ją popchnąć 
po równi pochyłej „romansu* i tak 
Przyprzeć do muru, że, idąc po linji 
najmniejszego oporu, mogła się wy- 

МОЫ ННЕ GN SORT Nr. 180 (2422) 

CENY od 40 gr. Najbardziej sensac. podwójny program! Początek o g. 4:ej, ost. 10'20. Na |-y s. ceny zniżone- 
Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

2) Uwaga! Nareszcie potęż- 
ny egzotyczny dźwiękowiec 

1) 3 gwiszdy [ji] jana Gisch, Rod la Rocqne i K. Nagel 

mi, polowanie na lamparty. Potworny król puszcz orang- 

w czar. rom. 
dźwiękowym 

Mawas, syn dżungli 
Romantyczna noc 

Fasc. przygody w dziewiczych puszczach 
Indyj. Połów rekinów, walka z tygrysa- 
utang — Mawas i t. d. 

  

Dziś! Wielka 

gwiazda film. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Ewelina Holt 
w arcyfil- 

mie p. t. W nocnym lokalu 
Ceny miejsc na wszystkie seansy: Balkon 30 gr. Parter 60 gr. Początek o g. 4, 6,8i 1015 
  

Dziś! 
Dźwiękowe Kino DOE LA 

CASINO 
%ielka 47, tel. 15-41. | dość!!! wzbudzają: 

Sensacja Tempo! Napięciel 

Wspaniały emoc. film p. t. 

Dreszcz zgrozy! Zschwyt! Uśmiech i ra- 

ulubieniec kobiet 
Nad program: Zajmujące dodatki dźwiękowe. 

FATALNA POMYŁKA 
GEORGE O'BRIEN : »-«.. SA LLY EiLERS 

Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4,6, 8i 1015 
  

DZIŚ! 
Dświęk. teatr świetlny 

"PAN 
al. Wielka 42, tel. 5-28   dowiska cyrkowe. 

cały świat 

Po raz pierwszy w Wilniel 
100% dźwięk. szlagier film. z życia cyrkowców 
zał nam takich atrakcyj cyrkowych jak słynny doskonały cyrkowy dramat , 
wyróżnia się niezwykłem tempem akcji i ciekawą treścią. 

Żaden LUDZIE ARENY jeszcze film nie odzwier- 
ciadliłtak życie cyrku.i nie poka- 

„Ludzie areny". Film „Ludzie areny* 
W filmie „Ludzie areny* sfilmowano najlepsze wi- 

„Ludzie areny do szczyt techniki i akrobatyki. Film „Ludzie areny* z powodzeniem oglądał 
«Ludzie areny" powinien zobaczyć każdy. — Początek o godz. 2-ej CENY od 30 gr. 
  

(omnia! 
najnowszemi wspaniałemi przebojami 
Jącermi nażkoanj ro des śą 

Dyrekcja kina „PĄN'' podaje oo wiadomości, iż celem utrzymania wysokiego poziomu artystycznego 
repertuaru kina, zakontraktowała na sezon 1932/33, pomimo olbrzymich kosztów, możliwie najlepsze szla- 
giery filmowe najnowszej produkcji światowej z udziałem koryfeuszów ekranu Greta Garbo, Marlena 
Dietrich, Brygida Helm, Ramon Nowarro, Maurice Chevalier, Iwan Petrowicz, Iwan Mozżuchin, Buster 
Keaton, Harold Lloyd, Georg Milton i wiele innych. : 

Już wkrótce otwarcie sezonu 
„Mata Hari“ = zenjalną Gretą Garho i Ramonem Nowarro, 

obccenie dopiero występu- 

„Syn Indji“ z czarującym Ramonem 
Nowarro, „Czemp'* z niczrównanym Wałlace Beery, „Pogromcy Nieba'' z Clark Gzbie, Konrad 
Nagel i in.. „Zuzanna Lerox“ > Gretą Garbo, oraz całym szeregiem Ostatnich nowości produkcji 
Sowkino, najnowszemi muzykalno-śpiewnemi przebojami francuskiemi i in. 
  

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

pujące wpisy: 

W dniu 25.II!. 1932 r. 
361. II. Firma: „Z. Koryski i Syn“. Firma obec- 

nie brzmi: „Gerc Koryski Sklep wyrobów želaz- 
nych. Wyłącznym właścicielem jest Gerc  Korys| 
zam. w Wilnie, ulica Niemiecka 21. Zelman Koryski 
przelał swe prawa i obowiązki w spółce na rzecz 
Gerca Koryskiego i wystąpił ze spółki. 627—VI. 

W dniu 2.IV. 1932 r. 
2842. III. Firma: „Fajbisz Jedwabnik*. Właści- 

ciel przedsiębiorstwa Fajbisz Jedwabnik zmarł. Do 
czasu zatwierdzenia spadkobierców w prawach spad 
kowych po zmarłym prowadzą przedsiębiorstwo zmar 
łego w charakterze pełnomocników zam. w Wilnie: 
Olga Jedwabnikowa przy ulicy Sadowej 7, Abram 
Mirski przy ulicy Wielkiej 50 i Dawid Rotnicki przy 
ulicy Ludwisarskiej 7, z prawem dokonywania wszel- 
kich czynności związanych z prowadzeniem przedsię- 
-biorstwa i podpisując w imieniu firmy we dwóch 
łącznie. 633—VI. 

W dniu 9.IV. 1932 r. 
6439. III. Firma: „Spad — Jakóba Papirmejstra 

browar i tartak Spółka firmowa w Lidzie*. Wspóln'k 
Mrkus Papirmejster zmarł. Zastępuje zmarłego w 
spółce w charakterze pełnomocnika w zakresie prowa 
dzenia spółkowych przedsiębiorstw Lessa Papirmej- 
strowa z Lidy. 635—VI. 

W dniu 12.IV. 1932 r. 
8220. III. Firma: „Nochman Szwarcbrem i S-kx 

Cukier w Lidzie S-ka fiamowa*. Jonas Dubczański i 
Lejb Sznejder wystąpili ze spółki, Jonas Dubczański 
i Lejb Sznejder przeleli swe prawa i obowiązki w 
spółce na rzecz pozostałych wspólników. Radę zarzą- 
dzającą obecnie stanowią Abram Gordon, Benjamin 
Podworyski, Chonon Kalmanowicz, Morduch Dobkow 
ski i Jakób Szmujłowicz. 636—VI. 

W dniu 22.IV. 1932 r. 
1477. III. Firma: „Szwerrlin Chaim* Na mocy de- 

cyzji Sądu Okręgowego w Wilnie I Wydziału Cywil- 
nego z dnia 5 września 1931 r. zatwierdzeni zostali 
w prawach spadkowych do mienia pozostałego po 
zmarłym Hirsz i Izrael Szwerdlinowie. Mocą aktu zby 
cia zeznanego przed Notarjuszem Aleksandrem Róż- 
nowskim w Wiilnie w dniu 31 marca 1932 r. za Nr. 
1209 Hirsz Swerdlin sprzedał Izraelowi Swerdlinowi 
swoje prawa do połowy przedsiębiorstwa wraz ze 
wszystkiemi aktywami tego przedsiębiostwa, nastę- 
pnie zaś mocą aktu zbycia zeznanego przed tymże 
Notarjuszem Różnowskim w Wilnie w dniu 6. 4. 1932 
r. za Nr. 1288 przedsiębiorstwo Izraela Swerdlina prze 
szło na własność spółki „Ratner Swerdlin spółka fir- 
mowa* wraz ze wszystkiemi aktywami tego przedsię 
biorstwa skutkiem czego przedsiębiorstwo wykreśla 
się z rejestru. 629—VI. 

    
  

    

2425. II. Firma: „Rawiūska Nachama“. Przedsię- 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re- 
jesiru z urzędu. 631—VI. 

2499. II. Firma: „Lewin Morduch*. Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
632—VI. 

W dniu 23.IV. 1931 r. 
609. IV. „Chomiczewski Wacław* Firma obecnie 

brzmi: „Apteka — Sukcesorowie Wacława Chomi- 
czewskiego*. Skutkiem upłynięcia terminu umowy 
dzierżawnej na przedsiębiorstwo została rozwiązana 
i wykreśla się z rejestru. 628—VI. 

W dniu 4.V. 1932 r. 
1575. III. Firma: „Estera Kamieniecka i S-wie 

S-ka sprzedaż naczyń lamp i szkła*. Prawo podpisy 
wania weksli należy wyłącznie do wspólników, Aro- 
na i Mejlacha Kamienieckich, któnzy podpisują te 
weksle pod stemplem firmowym. 630—VI. 

«ва 

$ Wileńskie prywatne kursy 

samochodowe i motocyklowe 
Nauka na nowoczesnych maszynach. — Opłaty za kurs zniżone. 
Przy kursach warsztaty i stacja obsługi dla motocykli i samochodów. 

  

Kancelarja kursów i sala wykładowa — ul. Mickiewicza 24, m. 10. 
Garaże i warsztaty — zaułek Bernardyński 8. 

OGG GDTB TD Gb GW GDG) CH TRB 

Ogłoszenie. 
KURATORJUM OKR. SZKOLNEGO NSA 

od dnia a Pań- poszukuje ; 55, lokalu 55. 
Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego w Wilnie. 
Bolczeka 20) dużych wia 2 miej R. skupionych 
w jednym domu. Bliższe informacje w kancełarji Se- 
mindus ATAPI ya: w 9 212) 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IV rewiru, 

zam w Wilnie przy ul. Piłsudskiego Nr. 6, na zasadzie 
art. 1030 U.P.C. ogłasza, że w dn. IQ sierpnia 1932 r. 
od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Słowackiego 23 
bocznica firmy .Polski Lloyd" odbędzie się sprzedaż 
z przetargu publicznego ruchomości, należących do 
Domu Handlowego B-cia Cholem, składających się z 
imitacyjnych pasów napędowych, oszacowanych na 

  

  
sumę 602 zł. 

382/V1 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopielowa, 

uiica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

  

DR. MED. 

Benedykt Schermann 
przeprowadził się na 

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

w chorobach płuc 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
ZW P. 

Akuszerka: 

Marja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
vlica Kasztanowa 7, m. 5 

Z.P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

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

Kostiumy 
kąpiełowe. Składnica 
sportowa. Wileńska 10. 

  

  

    

    

Komornik A. Maciejowski. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Garbarską | m. It 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry 
NE Z. BP: 48. 8323 

Mieszkanie 
5-pokojowe ze wszelkie- 
mi wygod, suche, ciepłe 

do wynajęcia 
Litewska 25—3 
(Zwierzyniec) 

  

  

CAŁKOWITE 

Irządz. STKOJNE 
okazyjnie do sprzedania 
Wiadomość u p. Lysakow- 
skiego, Tartaki 26, m. I 

Pielęgniarka 
łagodna, inteligent. zajmie 
się chorą osobą. Wyma- 
ganie skromne. Łaskawe 
zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera* pod „Pielęg- 

niarka i lektorka* 

  

  

Sprzedaje się 

kolonia &* od Wilna 
z kompletnem zabudowa- 
niem, młody sad owoco- 
wy, Kolonja o obszarze 
16 ha w tem lasu 2'/, ha 
pastwiska ogrodz. 4 ha 
reszta grunt orny. Dowie- 
dzieć się o szczegółach: 
Wilno, Kopanica 12, m, 2 

  

Oa roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble! 
Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, krsdaney, 

stoły, szaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

08 dogodnych warankach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
83    

    

  

   

    

BLACHA-| 
+ OCYNKOKANA 

| SKŁAD FABRYCZNY 

J.CHELEM spask. 
Viino «Kosa 16 Tel 2-9! 

KR TEESITES a 

Tow. Eksploat. Browarw 

Ak. „E. Lipski'* 
tel. 16-19 poleca piwa: 
pilzneńskie i marcowe. 
Obciąg browaru. Własne 
automaty Wielka 38 

i Mickiewicza 9. 

PIES 
przybłąkał się, 

można odebrać w ciągw 
7 dni, po tym terminie- 
będę uważać za własnego.. 

ul. Połocka 24, m. 7 

       

  

  

ZGUBIIONY weksel: 
inblanco na 200 zł. 
żyrowany przez Jó- 
zefa Kapustę, unie- 

ważnia się. 

Poczaknję posady 
wożnego, posiadam dobre 

świadectwa 

  

  Koszykowa 39—3 

ratować tylko zabójstwem. 
Tak. Wtedy pojąłem to w taki 

sposób. 
Mąż jej, Teddy Brovard, był wyso- 

ki i niezgrabny, miał rude włosy naj- 
widoczniej rzadko czesane i już tro- 
chę przerzedzone i zwierzęco kancia- 
stą czaszkę. Na górnej wardze jeżyła 
się gęsta szczotka. Twarz o tłustej ce- 
rze miała w sobie coś obmierzłego. 

Nikt z zebranych nie dziwił się 
obecności zacnej pary. Wogóle nie 
byłem nigdy dotąd w dziwniejszem 
towarzystwie. 

Poco mnie zaproszono? Czy z bra- 
ku mężczyzn? Rozejrzałem się po sali 
i stwierdziłem, że na trzech mężczyzn 
wypadały dwie kobiety. A więc nie 
dlatego. 

Pomimo, że tego unikałem, natkną 
łem śię na Masona i Brovarda, odo- 
sobnionych od reszty. 

Mason zadał mi spodziewane py- 
tanie: 

— Panie Peters — co mi tu pan 
opowiadał, że Ted Brovard gra w war. 
caby? On mi tu mówi, że nie ma o tej 
grze najmniejszego pojęcia. 2 

Brovard udał zakłopotanego, a ja 
rzekłem, starając się panować nad 
twarzą: 

—Ó, juź spostrzegłem, że się omy- 
liłem. Widziałem fotografję tamtego. 

  

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

  

Musiał być ktoś inny tego samego na- 
zwiska. 

— Ależ na zachodzie niema Bro- 
vardów — wtrącił żywo Mason. 

— Skąd wiesz? — zapytał mąż 
morderczyni. 

— Zdawało mi się — odparł nasz 
gospodarz, zły, że się wygadał. Czu- 
łem, że pragnie, abym go nie zdradził, 
bo łatwo. mogłem wspomnieć o po- 
siedzeniach w bibljotece. 

— Omyliłem się — rzekłem. — 
Tyle jest podobnych nazwisk. Mason 
zmienił szybko przedmiot rozmowy. 

— Aha, czy pan pracował ostatnio 
nad problematem Deeds'ów? Ž 

Powiedziałem to niby odniechce- 
nia, lecz odczułem w nim natychmiast 
gwałtowną ciekawość. 

Zrozumiałem. Dlatego mnie zapro 
sił — ze względu na sprawę Deedsów. 
A więc połknął haczyk. Dlaczego? 

— Ostatnio nie — odparłem — 
miałem inne zajęcia. Dam pinu znač, 
jeżeli czegoś dojdę. 

— Bardzo proszę — powiedział z 
naciskiem. 

Zanosiło się na to, że mogłem być 
zmuszony sfałszować jakiś dokument, 
lub starać się dowieść, ż e jeden z De 
edsów padł ofiarą mordu.—Ale nie—-   

po tym wieczorze mogło już być 
wszystko jedno. Sprawa  Deedsów, 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

warcaby, tropienie — wszystko to. 
mogło przestać mieć dla mnie znacze- 
nie. Wiedziałem, że szczęście mi do- 

pisze. 
Dziwnie pewny siebie, zbliżyłem: 

się koło jedenastej do Magdaleny Bro- 
vard, pudrującej nos w kącie sali. Wy- 
polerowany blat stolika służył jej za 
lustro. 

Wiedziałem, że napewno mnie nie 
znała. Stanąłem koło niej, mileząc. 
Po minucie takiej sytuacji odłożyła: 
puszek j spojrzała na mnie ze zdzi- 
wienim, ukazując różową twarz, upa- 
cykowaną nierówno pudrem. 

Ciekaw, czy w tych niemowlęcych 
oczach mógł się wogóle odbić jakiś. 
wyraz, rzekłem: Ё AB 

— Mam wrażenie, że grozi pani: 
niebezpieczeństwo. 

— Niebezpieczeństwo? Mriie? Ja- 
kie niebezpieczeństwo?—zareagowała 
stereotypowo, trochę z niedowierza- 
niem, trochę drwiąco, 

— Niech mi pani wierzy. I niech 
pani to zachowa dla siebie, tylko dla 
siebie, rozumie pani? 

  

  

(D. e. n.) 

o NA 

  

  

 


