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W obliczu prasy opozycyjnej każ- 

da poważniejsza analiza kryzysu w 

Polsce, każdy reportaż z jego poszcze- 

gólnych objawów, stają sę dziś tem, 

czem jest biedny murzyn, wrzucony 

do jakiejś podzwrotnikowej rzeczuł- 

ki, gotującej się od stad zgłodniałych 

krokodyli, Każdą cyferkę statystycz- 

ną, każdy wskaźnik depresji gospo- 

darczej momentalnie rozchwytują 

opozycyjni publicyści wśród wrzawy 

i ogólnego radosnego poklepywania 

się po udach. Kryzys dla „Robotnika 

bądź „Gazety Warszawskiej* jest 

przedewszystkiem podwoziem, na któ- 

rem wjedzie się do upragnionego 

okresu rządów „parlamentarnych. 

  

Wiem, że dla „Robotnika bezro- 

bocie jest w pierwszym rzędzie owo- 

cem błędnej polityki rządów pomajo- 

wych, że kryzys jest skutkiem braku 

zaufania redakcji „Robotnika* do o- 

becnego regimu. Wiem, że „Robot- 

nik* jak zechce, to swe tezy potrafi 

nawet wesprzeć autorytetem  Kaut- 

skiego. Wszak nie kto inny, jak ten 

nestor Il-giej Międzynarodówki twier- 

dzi w przedmowie do nowego wyda- 

nia .„Kapitału*, że: „Wstąpiliśmy w 

epokę okresów rozkwitu i ożywiania 

gospodarczego, zmieniających się za- 

wrotnie w okresy najcięższych, wszy- 

stko paraliżujących, kryzysów, które 

w olbrzymiej ilości wypadków są re- 

zultatem polityki rządów i których 

tem samem można uniknąć również 

i przy kapitalistycznej gospodarce, 

jeżeli polityka rządowa mniej będzie 

kierować się militarystycznemi i mo- 

nopolistycznemi względami a więcej 

gospodarczem zrozumieniem potrzeb 

procesu cyrkulacji*. Powojenne kry- 

zysy wyrosły więc nie tyle na tle we- 

wnętrznych sprzeczności kapitalizmu, 

ile dzięki głupiej polityce  europej- 

skich i amerykańskich rządów. Dla 

publicystów P. P. S. nie można chyba 

było wymyśleć nic lepszego. Kapi- 

talizm chce się oddać „„Robotnikowi' 

i sterować ku materjalnej równości 

a tu uparty sadyzm rządów pomajo- 

wych nie puszcza i robi wszystko, 

by kryzys utrzymać, Tak sobie w pro- 

stocie ducha rozumuje „Robotnik*. 

Muszę jednak zrobić mu przyk- 

rość. Wystarczy poznać w skali świa- 

towej rozmiary i głębię bezrobocia 

a można się przekonać, że kryzys 

obecny jest nie jakimś złośliwym ka- 

wałem polityki rządowej lecz żywio- 

łowym wybuchem nagromadzonych 

sprzeczności, leżących u podstaw o- 

becnego ustroju społecznego. Bezro- 

botni całego świata a Europy i Ame- 

ryki w szczególności są też najbar- 

dziej prawdomównymi świadkami w 

naszej kłótni z „Czasem o wartość 

kulturalną obecnego stadjam kapita- 

lizmu. Wśród liberałów krakowskich 

modne jeszcze jest tłómaczenie ost- 

rych przejawów kryzysu w Polsce i 

nędzy warstw pracujących, tem, że 

Polska odeszła od właściwych, czy- 

stych form kapitalizmu  zachodnio- 

europejskiego. Bezrobotni amerykań- 

Scy i europejscy najlepiej potrafią 

wykazać naiwność tych tłómaczeń. 

Dla naświetlania bezrobocia jako 

zjawiska społecznego nie wystarczą 

suche cyfry zarejestrowanych bezro- 

botnych. Potrzebne są głębsze opra- 

cowania statystyczne. Niestety w 

Ameryce i Europie robi się pod tym 

względem bardzo mało a u nas prawie 

nic. 

Jeżeli Główny Urząd Statystyczny 

ma czas i pieniądze na szczegółowe 

badania tego rodzaju jak: „Opłacal- 

ność obszaru nakładu gospodarczego 

i kapitału inwestowanego w krowach 
w drobnych gospodarstwach  wiej- 

skich* to powinien też pamiętać, że 

conajmniej tyle, co krowy w drob- 

Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem ]0-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Za dużo żeby umrzeć, za mało że 
nych gospodarstwach wiejskich zna- 

czy dziś w życiu polskiem kilkaset 

tysięcy bezrobotnych. 

Można jednak całkowicie wytłu- 

maczyć nasz G. U. S., skoro Między- 

narodowa Organizacja Pracy; ten wer- 

salski olimp sprawiedliwości społeez- 

nej, obliczający swój budżet w r. 1932 

na 8,9 miljonów franków szw. nie 

poczynił prawie żadnych kroków głę- 

bszego zbadania bezrobocia w skali 

światowej. Nie zrobiono nawet nie 

w kierunku międzynarodowego ujed- 

nostajnienia sposobów rejestracji bez- 

robotnych. IV Międzynarodowa Kon- 

ferencja Statystyków Pracy, zwłasz- 

cza w 1931 r. przez Międzynarodowe 

biuro Pracy opracowała bardzo dro- 

biazgowe zlecenia co do międzynaro- 

dowego ujednostajnienia statystyki 

realnych płac robotniczych. Bezrobo* 

cie nie jest pracą, jest brakiem pracy, 

to też chyba dlatego międzynarodowi 

statystycy pracy uznali tu swoją nie- 

kompetencję i statystyka bezrobocia 

nadal jest pasierbem, który się ho- 

duje w każdem państwie po swojemu. 

* * * 

Rekord w zaciemnianiu istotnego 

stanu bezrobocia przysługuje oczywi- 

ście Ameryce, Demokracja amerykań- 

ska uważa za nieliberalne jakiekol- 

wiek, ustawowe ubezpięczenia od bez- 

robocia. Również niedemokratyczne 

jest rejestrowanie bezrobotnych i po- 

średniczenie w dostarczaniu pracy. 

Mimo to już nawet oficjalne publi- 

kacje obliczają obecnie stan bezro- 

bocia w Stanach Zjednoczonych na 12 

miljonów osób, prasa podnosi tę licz- 

bę do 1ftu miljonów. Oczywiście nie 

liczy się tu członków rodziny bezro- 

botnego. 

W Niemczech bezrobocie jest sto- 

sunkowo najlepiej opracowane. Żad- 

na prasa nie poświęca bezrobociu tyle 

miejsca i tyle wnikliwości, ile prasa 

niemiecka. Dla dziennikarzy niemiec- 

kich bezrobocie jest dziś tem, czem 

dla polskiego chłopa złowróżbna ko- 

meta, zwiastująca katastrofę. Von- 

pappenowski budżet na rok 1932-33 

szącuje przeciętną ilość bezrobotnych 

w Niemczech na 5,95 czyli prawie 6 

miljonów osób. Koniec marca b. r. 

dał Niemcom 6,03 miljonów bezrobot- 

nych. W połowie czerwca liczba ta 

spadła do 5,58 miljonów. Sezonowe 

ożywienie, które wiosennem błogosła- 

wieństwem spływa corok na rynki 

pracy, nie dało wtym roku oczekiwa- 

nych rezultatów. W 1931 r. od końca 

kwietnia do końca maja odeszło do 

roboty 872 tysiące bezrobotnych. 

W tym roku za ten sam czasokres 

odeszło tylko 531 tysięcy. 

Czerwcowa liczba pięciu i pół mil- 

jona bezrobotnych nic jeszcze nie 

mówi. Poza pełnokrwistymi stupro- 

centowymi bezrobotnymi są jeszcze 

częściowo bezrobotni, t zw. „Kurzar- 

beiter*. l-go kwietnia b. r. liczono 

ich 823 tysięcy, z tych około 350 tys. 

zarabia mniej, niż wynosi zasiłek bez- 

robotnego. Pozatem domagają 

uwzględnienia narastające pokolenia 

niłodych, tych, co poraz pierwszy szu- 

kają pracy i poraz pierwszy jej nie 

znajdują. Statystyka giełd pracy w 

kwietniu b. r. wykazuje istnienie oko- 

ło 1,3 miljona takich niezasiłkowa 

nych i nieznanych bezrobotnych, Ra- 

zem więc można usta!ić czerwcową 

liczbę bezrobotnych w: Niemczech na 

7 miljonów osób. 

Ale to nie wszystko. Oficjalna sta- 

tystyka stwierdza, że na jednego, po 

bierającego zasiłek _ bezrobotnego 

przypada po 2,7 osób; weźmy ostroż- 

nie 2,5 osoby a otrzymamy w całej 

okazałości, siedemnaście i pół miljo- 

nów liczącą armję bezrobotnych. Wo- 

bec takiej potęgi blednieją nawct siły 

hohenzollenrowskich armij. 

się 

Francja w czerwcu r. b. liczyła 315 

tysięcy bezrobotnych. „Przegląd Go- 

spodarczy* informuje, że liczba ta 

obejmuje tylko zasiłkowanych. We- 

dług opinji francuskiego ministra pra- 

cy liczba całkowicie bezrobotnych jest 

maniej węcej czterokrotnie wyższa i 

wyniosłaby zatem grubo powyżej mi- 

ljona. Jeszcze gorzej przedstawia się 

francuskie bezrobocie częściowe: da- 

ne obejmujące przedsiębiorstwa za: 

trudniające powyżej 100 robotnił.ów. 

wykazują, że częściowem beze)!» 

ciem dotknięta jest przeszło polowa 

personelu tych przedsiębiorstw to zna- 

czy 1,2 miljona osób. 

W Polsce w końcu czerwca zare- 

jestrowano 245 tysięcy bezrobotnych 

wobec 360 tysięcy w końcu marca. 

Byłoby jednak wysoce przedwczesne, 

cieszyć się tym papierowym spadkiem 

bezrobocia. Wystarczy przytoczyć 

opinję 
organu Lewjatana: 

„Spadek bezrobocia, wykazywany przecz 

państwowe urzędy pośrednictwa pracy, nie 

uwydatnia się we wzroście zatrudnienia w 

szenia się liczby bezrobotnych w dlon. 

do ub. r.. stan zatrudnienia w przemyśle, 

obniżył się, i to bardzo znacznie, bo prawie 

o 100 tys osób. 

Odpływ bezrobotnych, jakby z tego wy- 

nikało, kierował się prawie wyłącznie do 

mniejszych zakładów przemysłowych, i to, 

jak należałoby wnosić, do pracy sezonowej. 

Włiydaje się jednak, że ten odpływ nie był 

znaczny, że zatem wykazywany spadek bez 

robocia niezupełnie odpowiada rzeczywistoś, 

1 

przemyśle średnim i wielkim. Mimo zmnie   

Ale na tem nie wyczerpuje się nie- 

dokładność oficjalnych cyfr o bezro- 

bociu. 3 

Akcja zwalczania bezrobocia szła 

u nas w kierunku skracania czasu 

pracy, aby sumą istniejącej pracy mo- 

żna było óbdzielić, pomimo zmniej- 

szenia produkcji, możliwie największą 

liczbę robotników. Było to zresztą je- 

dyne istotne zalecenie na jakie zdo- 

była się Międzynarodowa Organizacja 

Pracy. Niektórzy myślą, że to częścio- 

we zatrudnianie bezrobotnych przy 

jednoczesnem skracaniu dniówek in- 

nym robotnikom istotnie zmniejsza 

bezrobocie. Jeśliby to uznać za słusz- 

ne, byłaby to wówczas wielka rewo- 

lucja, burząca podstawowe prawa fi- 

zyki, byłaby to sztuka nalewania z 

próżnego. Wszak ilość pracy do roz- 

dania zasadniczo jest ta sama, Chodzi 

tylko o to czy będzie się pełną normą 

pracy i zarobku obdzielało jednych 

a drudzy zostaną wcale bez pracy, 

czy też w miarę możności obdziela się 

większą ilość robotników nie pełną 

normą  dniówek. Ilość robotniko- 

godzin zostaje ta sama, ta sama jest 

też suma zapłaty wypłacanej robotni- 

kom, ta sama suma nędzy. Chodzi 

tylko o rozłożenie ciężaru na szersze 

masy, by się go lżej znosiło, chodzi 

o wsparcie bezrobocia w postaci częś- 

ciowo zatrudnionych, pół- i ćwierć- 

bezrobotnych. 

W Zagłębiu Dąbrowskiem robot- 

nik zatrudniony ma dziś zasadniczo 

tylko dwie dniówki na tydzień. By 

ocenić istotny stan bezrobocia trzeba 

o tych dwódniówkowych „zatrudnio- 

nych* też nie zapominać. 
a * 

Gdybyšmy zechcieli szperač po 

wiadomošciach statystycznych wszyst- 

kich państw Europy i innych konty- 

nentów, wszędzie mniej więcej powtó- 

rzy się to samo. Wszędzie ta sama 

wstydliwość cyfr, wszędzie piepubli- 

kowane rezerwy ukrytego bezrobocia, 

które trzeba z trudem wydobywać na 

wierzch i wszędzie jednakowo wyso- 

ka konjunktura na bezrobocie. Dziś 

już liczy się najoględniej ilość bezro- 

botnych w świecie nie mniej jak na 

40 miljonów (oczywiście bez człon- 

ków rodzin). 

„Przeglądu Gospodarczego” 

Warto zobaczyć choć w paru skró- 

tach jak te 40 miljonów dąży ewołu- 

cyjnie do opiewanej przez „Robotni- 

ka* równości materjalnej 

Czy można zacząć od Ameryki? 

Czy to nie będzie gruby nietakt? 

Wszak jeszcze cztery lata nie upły- 

nęło od tych czasów, gdy dumni Yan- 

kesi upijali się sprawozdaniem hoo- 

werowskiej komisji, która otrąbiła 

całemu światu, że kapitalizm amery- 

kański przełamał konjunkturalne cy- 

kle, dopasował nastałe spożycie do 

produkcji i nacjonalizacją procesu 

wytwórczego prowadzi proletarjat a- 

merykański do coraz większego do- 

brobytu. Dziś jednak profesorscy auto 

rzy entuzjastycznego sprawozdania 

są na cenzurowanem. Romantyczna 

szkoła profesorów uczących o amery- 

kańskiej „prosperity* siedzi cichutko 

po domach, na ulicach natomiast każ- 

dego miasta i miasteczka amerykań- 

skiego wiją się coraz dłuższe ogonki 

o filantropijny kawałek chleba, a w 

Waszyngtonie regularne wojska strze- 

lają do głodnych weteranów wojny, 

którzy potrafili przez sześć dni w gro- 

bowem milczeniu chodzić w „marszu 

śmierci** wokół waszyngtońskiego Ka- 

pitolu. 

Inna już teraz niż przed czterema 

laty, komisja opublikowała swe spra- 

wozdanie. Dziś zamiast „zmian we 

współczesnej ekonomice Stanów Zjed- 

noczonych* czytają Amerykanie „,ze- 

znania świadków i sprawozdanie se- 

nackiej komisji dla spraw bezrobo- 

cia“. 

W listopadzie ub. r. 40'/, robotni- 

czej ludności Chicago to bezrobotni. 

W całym stanie Yllynois nalicza się 

ich 1,1 miljona co stanowi */, część 

całej ludności robotniczej stanu. Oko- 

ło 100 tysięcy dolarów dziennie pod 

postacią różnych zapomóg otrzymują 

w Chicago bezrobotni, podczas gdy 

tracą dziennie 2 miljony dolarów o- 

trzymanej przed kryzysem zapłaty. 

200 tysięcy zamiast 2-ch miljonów— 

prawda, że jak na Amerykę niezłe 

„Sterowanie ku materjalnej równo- 

ści”? 

Biuro Komitetu pomocy bezrobot- 

nym m. New-York ustaliło znowuż 

że bezrobotni New-Yorscy zamiast 90 

miljonów dolarów miesięcznego do- 

chodu przed kryzysem, otrzymują 

dziś zasiłki, które najwyżej wyniosą 

4 miljony dol. miesięcznie. 

W stanie Pensylwanja przeciętna 

rodzina bezrobotnego z 5-ciu ludzi 

żyje mniej niż za trzy dolary tygod- 

niowo, t. zn. wypada 8,5 centów dzien- 

nie na osobę, podczas gdy w/g obli- 

czeń ministerstwa pracy minimum 

egzystencji ńa jedną osobę dziennie 

nie może być mniejsze jak 25,5 cen- 

tów. Proszę chwilę pomyśleć, — za- 

miast 25,5 c. elementarnego minimum 

żyje się za 8,5 c. dziennie. Oczywiście 

dzieci takich rodzin nie widzą nigdy 

mleka, choć ono obficie spływa rze- 

kami amerykańskiemi, wylewane tam 

poto, by nie obniżać cen. 

Bezrobocie w  Filadelfji wzrosło 

w roku ub. o 57, w porównaniu z 

1930 r. Oficjalna statystyka nalicza 

56 tysięcy rodzin, w których żaden 

członek rodziny niema pracy, chociaż 

przed kryzysem bywało tam nieraz 

po pięć par pracujących rąk. 

Zrozumiałe stają się dane, przy- 

taczane przez urzędy zdrowia publicz- 

nego w St, Zj. I tak niedojadanie 

wśród dzieci i głodowe omdlenia 

w szkole wzrosły w ub. r. w porów- 

naniu z 1930 w skali od 5 do 70'/,. 

W okręgach górniczych przy spraw- 

dzaniu wagi dzieci wykryto, iż niedo- 

bór do normy waha się od 20%, do 

90'/,. Częste są wypadki śpiączki i 

kretyństwa na tle głodowem. Rok 

1931 przyniósł ponad 20 tysięcy samo- 

bójstw. 

I to wszystko nie wycinki z felje- 

tonów ale oficjalne, aż za bardzo ofi- 

cjalne fakty, 
* * * 

Zostawmy  zamorską Amerykę, 

wróćmy do naszego sąsiada, do Nie- 

miec. Zobaczmy, jak żyje tych siedem 

miljonów bezrobotnych, którzy, prze- 

mnożywszy się przez swe rodziny, 

dają 17,5 miljonów, chcących jeść i 

spać. Niemcy mają oczywiście ubez- 

pieczenia od bezrobocia. Niemiecki 

bezrobotny od chwili utraty pracy 

korzysta przez dwadzieścia tygodni 
z zasiłków państwowego funduszu 

ubezpieczenia od bezrobocia. Kończy 

się dwudziesty tydzień i z nim się 

kończy prawo do zasiłków z funduszu 

ubezpieczeniowego. Bezrobotny scho* 

dzi w hierarchji społecznej o jedno 

piętro wdół. Może już tylko ubiegać 

się o zapomogi ze specjalnego, pań- 

stwowego funduszu kryzysowego t. z. 

„Krisenfūrsorge“. Ale i z tych zapo- 

móg można korzystać najdłużej 38 

tygodni, poczem schodzi znów o jedno 

piętro niżej, staje jaż w równej sy- 

tuacji społecznej co żebrak i kaleka. 

Korzysta bowiem z dobrodziejstwa 

samorządowych funduszów opieki 

społecznej t. z. „Wohlfahsfiirsorge'*. 

Korzysta tak długo, aż pewnego dnia 

samorząd odmówi datków i wów- 

czas... Go wówczas? O tem się już nie 

mówi, najlepiej mówią o tem kroniki 

dzienników: kradzieże... samobójst- 

wa... śmierć głodowa... 

Urząd pracy w Neukólln obliczył 

że przeciętnie zasiłek z funduszu u- 

bezpieczeniowego dia bezrobotnego z 

żoną i dzieckiem wynosi 51 marek 

miesięcznie. Tak było jednak tylko 

do 14 czerwca r. b., kiedy to von Pap- 

pen z iście huzarską stanowczością 

obciął zasiłki z tytułu ubezpieczenia 

o 23'/, zapomogi kryzysowe o 107/, 

i samorządowe zapomogi opieki spo- 

łecznej o 15,/. Dziś samotny bezro- 

botny, korzystający z zasiłków ubez- 

pieczeniowych, otrzymuje średnio 27 

do 30 marek miesięcznie; bezrobotny 

zaś, z rodziną więcej niż trzy osoby 

liczącą 43 do 45 marek miesięcz. 

Podług obliczeń urzędu w Neukėlln, 

jeszeze przed 14 czerwca dokonywa 

nych. konieczny koszt komornego, 

światła, opału i drobnych wydatków 

wynosiła 23 marki 50 fenigów. Na 

wyżywienie więc z 51 marek zasiłku 

miesięcznego zostawało 18 marek 50 f. 

Przy takiej wartości kosztów mie- 

sięcznego wyżywienia przypadało 

dziennie na głowę pół bochenka chłe- 

ba, funt kartofli, 100 gramów kapu- 

sty, 50 gramów margaryny i 3 razy 

na miesiąc po jednym śledziu. 

Knickerbocker w swych reporta- 

żach p. t. „Niemcy na Rozdrożu tak 

mówi o tej dziennej porcji: „„Odważy- 

łem pożywienie przypadające na gło- 

wę dziennie. Zmieściło się ono wygo- 

dnie na jednym płaskim talerzu. Jest 

to 6 małych kartofli,. 5 kawałków 

chleba Średniej grubości, kapusta 

wielkości małej pięści i kawałek mar- 

garyny...* W wyniku swych obserwa- 

cyj Knickerbocker konkluduje: „Za” 

pomoga dzisiejsza w Niemczech jest 

za mała na to, żeby żyć i za duża, 

żeby umrzeć... Trzeba dziesięć lat ta* 

kiego życia, żeby umrzeć*. Takie są 

wnioski dziennikarza amerykańskie- 

go. Wnioski te odnoszą się do czasów 

z przed redukcji von pappenowskiej. 

Co wobec tego można powiedzieć o 

odżywianiu niemieckiego bezrobotne- 

go dziś gdy otrzymuje zasiłek mie- 

sięczny o 10 marek mniejszy? A pro- 

szę pamiętać, że jeśli państwowa za- 

pomoga wynosi 40 marek miesięcznie, 

to zapomoga samorządowa daje już 

tylko 25 marek miesięcznie, a takich 

żyjących na łasce gmm jest około 

  

   

by żyć. 
dwóch miljonów, a takich, co już i 

łaski gmin nie mają. co mają tylko 

łaskę ulicy i głód w kiszkach, było 

na 1 maja r. b. okrągło 839 tysięcy. 

Gdy pewien dziennikarz wileński 

jedzie do Paryża poznawać kulturę, 

to biega po makabryczno-pornogra- 

ficznych teatrzykach i innego rodzaju 

nocnych lokalach; gdy amerykański 

dziennikarz przyjeżdża do Berlina, 

to wie, gdzie należy poznawać istotne 

oblicze obecnego ustroju społecznego; 

idzie przedewszystkiem do dzielnicy 

głodu i nędzy bezdomnej, do czerwo- 

nego Weddingu, gdzie Niemiec nie 

tylko jeść ale piwa wypić nie ma za 

co. 

Warto, stanowczo warto czytać 
Knickerbockera. 

— 

Czterdzieści miljonów zdrowych, 

w pełni sił będących, chcących praco- 

wać i żyć, marnieje w.bezczynności, 

niknie, ginie na oczach całego świata. 

I skąd to?... Dlaczego? 

Nie będę tu operował banalnym, 

zajeżdżonym już nawet przez byle pis- 

maka endeckiego, paradoksem bezro- 

bocia i równoczesnej nadprodukcji. 

Wystarczy zanotować, że rządowy ko- 

mitet stabilizacji cen kawy w Brazylji 

do lipca b. r. spalił i zniszczył innymi 

sposobami 7,1 miljonów worków ka- 

wy wartości 30 miljonów dolarów. 

Wystarczy zaznaczyć, że w noc- 

nych lokalach Paryża, Berlina czy 

New-Yorku nie można znaleźć wolne- 

go stolika, że w Berlinie obok 600 

tysięcy głodnych bezrobotnych jest: 

200 ludzi posiadających każdy ponad 

miljon marek kapitału, 10 tysięcy lu- 

dzi posiadających ponad ćwierć mil- 

jona i 50 tysięcy posiadających ponad 

100 tysięcy marek. 

Czyżby więc bezrobocie było tylko 

żywiołową klęską, jaką jest powódź, 

cholera czy dżuma? 

A może ludzkość rozmnaża się nie- 

pomiernie do swych zdolności wy: 

twórczych i postępu techniki? 

Może to aparat produkcyjny świa- 

ta nie nadąża w zaspakajaniu potrzeb 

stale przyrastającej ludzkości? 

Może zacinają się maszyny, wy- 

magające coraz mniejszego nakładu 

pracy ludzkiej? Nie! To zacina się 

mechanizm udziału dochodu społecz- 

nego. ' To system produkcji kapitali- 

stycznej dojrzewa w swych sprzecz- 

nościach. 

Z jednej strony coraz grubiej na- 

warstwiający się kapitał w pogoni za 

zyskiem prowadzi do coraz większego 

rozwoju sił produkcyjnych i bogac- 

twa. Z drugiej strony szerokie coraz 

szersze masy pracujące najemników, 

wypłukiwane coraz intensywniej ubo- 

lewają, kurczą swą konsumcję, co 

stwarza nieprzeparte barjery dla roz- 

woju produkcji. Dysproporcja pomię- 

dzy siłą nabywczą eksploatowanego 

świata pracy a bogactwem przezeń 

produkowanem w warsztatach kapi* 

talisty staje się źródłem tego kryzysu, 

który jest już dziś masowem nisz- 

czeniem kultury, bogactwa społeczne- 

go i życia ludzkiego. Zrozumiałe staje 

się, że rozwinięte przez kapitalizm 

siły wytwórcze, te materjalne i spo- 

łeczne warunki tworzenia bogactwa 

muszą znaleźć niezwłocznie nowe 

formy podziału dochodu społecznego, 

nowy ustrój oparty o planowe wy* 

twarzanie i planowe rozdzielnictwo 

dochodu proporcjonalnie do ilości i 

jakości pracy. 

Okres rozbiorów uczynił Polskę 

jedną z czołowych pionierek walki o 

wyzwolenie narodów. Dziś Polska win 

na przewodzić na szlaku do lepszej 

przyszłości i nie może być tylko przed 

mieściem żyjącego w egonji i skur- 

czach niesprawiedliwości społecznej 

kapitalizmu. H. Dembiński.
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Zjazd Legjonistów w Gdyni. 
Na akademji zjazdowej w Gdyni przemó, 

wienie wygłosi gen. dyw. Edward Rydz - 
Śmigły. 

Z polecenia premjera Prystora rząd re- 
prezentowany będzie oficjalnie na Zjeździe 
Legjonistów w Gdyni przez ministra poczt. i 
telegrafów inż. Ignacego Boernera. Pozatem 
w zjeździe weźmie udział marszałe sejmu 
dr. Kazimierz Świtalski i szereg członków 
rządu. 

W! piątek dnia 11.go b. m. o godz 
rano z Muzeum Wojska zabrane będą 
ryczne sztandary jonowe a mianowicie 
sztandar 1 Brygady i sztandary 1, 3, 4, 5 
6.go pułków piechoty Legjonów oraz 2 p 
uł. 

Siedem historycznych sztandarów przewie 
zionych będzie do lokału Związku Legjoni. 
stów Polskich przy ul. Moniuszki Nr. 1f, 
gdzie ustawione zostaną w sali honorowej. 
Przed sztandarami zaciągnięta zostanie war 
ta honorowa w mundurach legjonowych, a w 

godzinie 8 wiczorem tegoż dnia sztandary 
odprowadzone zostaną przez kompanję ho. 
norową wojska z orkiestrą i pochodniann, 
oraz oddziały Federacji PZOO. i 
Strzeleckiego na dworzec gdzie umi 
zostaną w salonach reprezentacy jnych. 

Sztanda rzewiezione zostaną do Gdvni 
w wagonie specjalnym, w którym uda się 

na zjazd prezes Sławek, sekretarz 
ku Legjonistów p. Henisz, szef poczta 

sztandarowego mjr. Zielan _ Zi ii człon 
kowie zarządu Związku Legjonistów Pol. 
skich. 

W' Gdyni oczekiwać będzie na sztandaty 
kompanja honorowa marynarki wojennej z 
orkiestrą. 
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* * * 

Kierownictwo Zjazdu Legjonistów podaje 
do wiadomości, iż z wyżywienia zbiorowego 
korzystać będą mogli tylko posiadacze kart 
zjazdowych, wykupionych przed wyjazdem 
do Gdyni w zarządach oddziałów i okręgów 
Związku Legjonistów Polskich. 

Żywność przygotowana została 
nie do zgłoszeń, a więc w karty zjazdowe 
należy się zaopatrzyć bezwzględnie przed wy 
jazdem do Gdyni. 

   

    

stosow-   

* * w 

Idierownictwo Zjazdu nie posiada już 
biletów ulgowych na pnzejazd do Gdyni. I 
czestnicy zjazdu mogą jeszcze udać się do 

  

Gdyni za opłatą ulgową na podstawie t. zw 
biletów wycieczkowych, któremi dysponuje 
biuro podróży „Orbis*, 

KWATERY. 

Organizatorzy Zjazdu  Legjonistów w 
Gdyni, licząc się z trudnościami kwaterun- 
kowemi, zwiększonemi przez trwanie sezo- 
nu kąpielowego — ustalili zasadniczo. iż 
iroczystości zjazdowe trwać będą jeden 

eń i uczestni zjazdu, przybywszy do 
i w niedzielę, dnia 14 b. m. rano — 

opuszczą miasto wieczorem tegoż dnia. 
Z uwagi na to jednak, w poniedzia- 

łek, dnia 15 b. m. przypada święto — pr 
gotowano pewną iłość kwater, przypusz: 
jac, iż część uczestników zjazdu zechce spę. 

nad morzem dwa dni. 
la członków rządu i prezydjum zjazdu 

przygotowano noclegi na jednym z większyca 
statków pasażerskich, stojących w porcie 
gdyńskim. Е iem przygotowano około 260 
miejsc w mieszkaniach prywatnych. Ceny 
tych kwater wahają się w granicach od 4 do 

12 złotych za dobę. 

Qkoło 1200 miejsc przygotowano w salach 
sypialnych wspólnych. Noclegi te przygoto. 
wane są w Szkole Morskiej w kilku innych 
szkołach w etapie emigracyjnym i w Domu 
Marynarzy. Cena tych noclegów ustalona 
jest w wysokości 2 do 3 zł. Ponadto 309 
noclegów na słomie w cenie 1 złotego 4d 
osoby przygotowano w kilku barakach. 
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Wi WIGILJĘ ZJAZDU. 

W sobotę, dnia 13 b. m. w przeddz'eń 
zjazdu — odprawiona będzie o godz. 10 
rano msza święta w kościele przy ul. św. 
Jana. W! godzinach pnzedpołudniowych zo 
ganizowano zbiorowe zwiedzanie Gdyni. dła 
przybyłych wcześniej uczestników zjazdu, 
a w godzinach popołudniowych — prze- 
jażdżki po morzu. 

Q godz. 7 min. 30 wiczorem nastąpi uro 
czysty capstrzyk, połączony z pochodem or. 
kiestr 36 p. p. L. A. z Warszawy oraz or- 

stry marynarki wojennej po ulicach Gel.    
O godz. 8 min. 30 wieczorem — pierwsze 

przedstawienie  „Holdu  Pruskiego“, ktore 
powtórzone będzie w niedzielę dnia 14 b. m. 
i w poniedziałek, dnia 15 b. m 

(Iskra) 

Udział delegatów fińskiego Zw. b. Kombatantów 
walk a wolność. 

HELSINGFORS, 11. VIII. (Pat). Wi iegn- 
rocznym Zjeździe Związku Legjonistów poł< 
skich w Gdyni wezmą udział m. in. delegaci 
fińskiego Związku byłych kombatantów walk 
wolnošciowych „Rintamamiesliitto“. W skład 
delegacji wchodzą: przewodniczący Związku 
sędzia Toivo Horelli i członek Zarządu, in- 
żynier Dahlstroem. Goście fińscy przybędą 
w piątek rano do Warszawy. 

ж о* * 

  

W) dniu wczorajszym przez Wilno prze- 
jechała a nym delegacja 
Finlandzkiego Związku Kombatantów o Wol 
ność Ojczyzny z prezesem organizacji na 
czele. Delegację tę na dworeu powitał w 
imieniu I Dyw. Legjonowej p. mjr. Kurcz z 

   

  

Straszna klęska powodzi 

kilkoma oficerami oraz mjr. Z. Kozłowski 
wraz z umundurowaną delegacją legjonistów 
Okręgu Wileńskiego. Po wymianie wzajeni- 
nych słów powiłalnych w czasie krótkiego 
postoju pociągu wygłoszono kilka przemó- 
wień. M. in. ob. K. Wójcicki w przemó- 
wieniu w jęz. niemieckim, znanym, gościom, 
podkreślił analogjię między historją polską 
a finlandzką, koń: okrzykiem na cześć 
„Suomen Tasawalta*, armji i bohatera fiń- 
skiego gen. Mannerheima. Podziękował pe 
niemiecku prezes Związku fińskich frontow- 
ców płk. Tramersholm. Poczem goście fin 
landzcy w towarzystwie 2 delegatów Zwią- 
zku Legjonistów odjechali do Gdyni przez 
Warszawę żegnani okrzykiem , ch żyje 
Finlandja — do zobaczenia w Gdyni!* 

  

     
  

    

Z górą 8 milionów ludzi bez 
PARYŻ, 11. 8, (Pat). Powódź w 

Mandżurji poczyniła niesłychane szko 
dy. Całe miasta są zatopione. Liczba 
ludzi, pozbawionych dachu nad głową 
wynosi dotychezas ponad 8 miłjonów. 

W niektórych wsiach i miastach 
woda dochodzi do 8 metrów wysokoś- 
ci. 

Wspaniale zapowiadające się zbio: 
ry zostały doszczętnie zniszczone. Sy- 

  

Pomnik obrońców Verdun. 

   
ać 

Prezydent Francji otoczony członkami rządu, 
dokonał odsłonięcia olbrzymiego pomnika 
poległych pod Verdun. W walkach o to mia- 
sto zginęło podczas wojny światowej 400.000 

, Francuzów. 
Na zdjęciu naszem widzimy „Pomnik obrony“ 

w chwili uroczystej inauguracji. 

SOWIECKIE OSOBLIWOŚCI. 

tuacja jest katastrofalna. Tysiące par- 
tyzantów chińskich, prowadzących 
walkę podjazdową przeciw Japoaji, 
poddała się, współpracując obecnie z 
Japonją w akcji ratunkowej. Зарой: 

Walki Japończyków z 
PARYŻ, 11. 8. (Pat). Donoszą z To- 

kjo: Komunikat Agencji Rengo zazna 
eza, że wałki między wojskami japoń- 
skiemi a Chińczykami trwają nadał. 
Według informacyj ze źródeł chińsko 
japońskich oddziały szturmowe zaj 
mują strategiczne punkty Mukdenu i 

w Mandżurii. 

К, К ТЕ LL 2 ki 

Litwa zwyciężyła w Hadze. 
WYROK W SPRAWIE KŁAJPEDZKIEJ. 

HAGA. 11.VIII. (Pat). Międzynarodowy trybunał rozjemczy 10 
głosami przeciwko 5 wydał wyrok w sprawie kłajpedzkiej, uzna- 
jąc, że gubernator ma prawo składać z urzędu prezydenta dyrek- 
torjatu w wypadkach, zagrażających naruszeniem suwerenności 
Litwy. Złożenie z urzędu prezydenta dyrektorjatu nie pociąga jed- 
nak za sobą ustąpienia pozostałych członków. dyrekiorjatu. 

Trybunał uznał, że usunięcie Boetchera było zgodne z prawem. 
Podobnie zgodne z prawem było utworzenie dyrektorjatu przez 
Simajtisa. Natomiast sprzeczny z prawem według trzybunału był 
fakt rozwiązania sejmu, który odmówił zaufania Simajtisowi. 
W pierwszym pukcie motywów orzeczenie trybunału podnosi pra- 
wo gubernatora do ochrony interesów litewskich. 

  

SYTUACJA W NIEMCZECH. 
Teror i zamachy trwają. 

BERLIN, 11. VIII. (Pat). Prasa w dalszym 
ciągu notuje szereg zajść w różnych stronach 
Niemiec. 

Wpoebliżu Lubeki dokonano zamachu bom 
howego na budynek spółdzielni, sprawcy 
zbiegli. 

Na Śląsku cśredkiem aktów teroru były 
ubiegłej nocy okolice Zgorzelic. W wielu 
miejscach urządzono zamachy na magazyny 
spółdzielcze i na mieszkania działaczy lewi- 
cowych. WI Zielonej Górze rzucono bombę 

do mieszkania sekretarza Związków Zawo- 
dowych. W. Kreutzburg ponownie zaatako- 
wano granałami domy 2 obywateli. W! Ko- 
enigsstaedten tłum zaatakował kamieniami 
narodowego socjalistę Neumanna który one- 

. gdaj ciężko zranił pewnego robotnika. W 
kamieniołomach w Kuekstein nieznani spra- 
wey dokonali włamania do składów mater- 
jałów wybuchowych i zrabowali wł.ększą 
iloś ćtych materjałów. ag 

Tworzenie nowego gabinetu idzie opernie. 
BERLIN, 11. XIII. (Pat). Biuro 

Conti komunikuje: W sprawie przek- 
ształcenia obecnego względnie utwo- 
rzenia nowego rządu Rzeszy w miaro 
dajnych kołach z całym naciskiem pod 
kreślają że prezydent Hindenburg niez 
mien trwa na dotychczasowem sta- 
nowisku, iż gabinet musi być nieza- 
leżny od stronnictw. 

Co do oczekiwanej konferencji 
kanclerza Papena z przywódcami 
stronnictw, koła miarodajne wskazują 
że w sprawie rozmowy z Hitlerem, 

który bawi poza Berlinem, dotychczas 
jeszcze nie zapadła ostateczna decy- 
zja. Jest możliwe, że Hitler jutro zo- 
stanie przyjęty przez kanclerza. Dzi- 
siaj po południu kanclerz konferawał 
z przedstawicielem centrum posłem 
Joosem ii premjerem  wirtemberskim 
Bolzem . 

Prasa w dalszym ciągu snuje kom 

   
  

  

  

dachu. 
ska lotnicza służba wywiadowcza 
stwierdziła, iż woda wzbiera w dal 
szym ciągu i że najbardziej zagrożone 
są tereny, objęte przez sieć wodną 
rzeki Sungari. 

Chińczyke mi trwają. 
prowadzą walkę z chińskiemi oddzia” 
łami, atakającemi we wszystkich kie 
runkach, W Mukdenie, jak donoszą 
dalej wybuchły groźne pożary, wznie 
eone podobno przez partyzantów chiń 
skich. 

Mukden zagrożóny. 
Japończycy mają zamiar 

PARYŻ, 11. 8. (Pat). Korespondent 
„Petit Parisien* donosi z Dalekiego 
Wschodu: W pėlnocno-zachodniej 
Mandžurji chiūskie oddziały party” 
zanekie zagrażają coraz bardziej Muk 
denowi. Dowództwo japońskie zamie! 
rza stłamić w zarodku cały ruch par” 
tyzaneki. W tym eelu zamiast atako- 

zająć Tien-Tsin i Pekin. 
wać prowineję Jehol od strony Mand 
žurji, co zmusiloby do prowadzenia 
długiej i uciążliwej kampanji w gó” 
rach, Japończycy mają zamiar zająć 
(Tien-Tsin i Pekin i w ten sposób prze- 
ciąć dostęp do Mandżurji. Otoczony 
i izołowany Jehol przejdzie wówczas 
wkrótee na stronę Japonji. 

Stanowisko Stanów Zjedneczonych 
w kwestji M 

PARYŻ, 11. 8. (Pat). Prasa franeu- 
ska donosi z Waszyngtonu: Ambasa- 
dor japoński w Waszyngtonie udał się 
dziś do Stimsona w celu zasięgnięcia 
informacyj co do stanowiska Stanów 

|| AU 

podaje do wiadomości, że sa WO 
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Anegdotyczne rzeczywistości, — Historyjka makówek, — Jak budowane 

są domy bez planów i tajnie, — Zamki, które trudno zamknąć ale łatwo 

odemknąć. — Igła rzadkością 

To nie anegdoty w prawdziwem 
tego słowa znaczeniu, nie komiczne 
historyjki fantastyczne, żadna gra 
słów. Opowiadanie powyższe to rze- 
czywistość, to fakty wyjęte ze szpalt 
pism sowieckich i dlatego nie można 
jo traktować jako wymysł, chociaż są 
tak nieprawdopodobne. 

BW 

   

Tak np. historyjka z makówkami, 
z zupełnie zwyczajnemi makówkami. 
W' gminie Tripolje wpobliżu Kijowa 
rośnie dużo maku, Ukraina jest kró- 
łestwem maku, Zrozumiałą więc jest 
rzeczą, że z Tripolja wysłano do Mosk 
wy 20 ton maku. Ładunek ten nad: 
szedł do Moskwy i według zwyczaju 
stacyj moskiewskich ugrzązł w ma- 
gazynach. 

Prawie po ośmiu miesiącach — 
jak oznajmia „Wieczerniaja Moskwa' 
— mak przypomniał się władzom ko- 
lejowym; zobaczono go w magazynie. 
Postanowiono wysłać ekspertów i po- 
zbyć się niepożądanego ładunku, po- 
nieważ nie było odbiorcy. Tu zaczyna 
się historja. Członkowie komisji eks: 
pertów zamienili miejscowość Tripo" 
lie na Ukrainie z włoską kolonją w 
Afryce Tripolisem i zapisali towas 
jako improt zagraniczny. Ekspertyza 
skonstatowała, że „towar jest doboro- 

wy. dobrze opakowany w doskona* 
łych workach plėciennych“, To opa- 
kowanie było oznaką pochodzenia za- 
granicznego towaru i dlatego eksperci 
uznali za stosowne zakończyć raport 
następującemi słowy: „należy stwier* 

Dyrekcja Seminarjum Nauczycielskiego 
w Trokach 

Egzamina wstępne odbędą się | go września. 

andżurskiej. 
Zjednoczonych w kwestji Mandżurji. 
Stimson skorzystał z okazji, by pod- 
kreślić, że Stany Zjednoczone są sta” 
nowcze przeciwne roztaczaniu przez 
Japonję kontroli nad Mandżurją lub 

J i 

  

ine miejsca na kursie IL i IlLm.    
MM M M k V A M 

dzič, kto to tak zbytecznie marnotra- 
wi walutę, sprowadzając niepotrzebny 
towar z Trypolisu*. Dalej zaleca się, 
aby ładunek wywieziony został zagra- 
nicę i tam sprzedany, ponieważ w 
ZSSR maku nie trzeba. I gdyby ko- 
misja kontrolna przypadkiem nie do* 
wiedziała się o tem, cały ładunek za- 
pewne powędrowałby do jakiegoś por- 
tu zagranicznego. Komisja ekspertów 
została ukarana, a mak, który w cią 
gu ośmiu miesięcy utracił swą świe- 
żość wywieziony został z magazynu 
kołejowego w nieznanym kierunku. 

BO ROB 

Plan, plan. plan — to najmodniej- 
sze słowo w ZSSR. Wszystko robi się 
według płanu i oczywiście wedłu;3 
płanu się buduje. Budowle moskiew- 
skie budowane są według starannie 
opracowanych planów. W rzeczywisto 
ści jednak okazuje się, że są to tylko 
puste słowa. W Moskwie bowiem nie- 
tylko przeprowadzić można wielki 
remont domu, tak żeby się nikt o tem 
nie dowiedział, ałe nawet można wy- 

  

binacje na temat przebiegu przesilenia 
i uwzględniania żądań narodowych 
socjalistów. 

Przeważa naogół opinja, że prezy- 
dent Hindenburg w żadnym wypadku 
nie zgodzi się na poruczenie Hitlerowi 
kierownictwa nowego gabinetu. Jed- 
nocześnie dzienniki podkreślają, że 
gabinet wypowiedział się solidarnie 
wczoraj przeciwko oddaniu stanowis- 
ka kanclerza Hitlerowi. Jedynie gene- 
rał Schleicher miał zachować się w tej 
sprawie w sposób neutralny. 

Organ hitlerowców „Angriff* oś- 
wiadcza: Albo Hitlerowi powierzą kie 
rownictwo rządu, albo partja narodo 
wo socjalistyczna będzie zmuszona po 
djąć jak najostrzejszą walkę przeciw 
rządowi. Innego wyjścia niema. Dzien 

"nik wskazuje, że w tej sprawie Hitler 
solidaryzuje się z pozostałymi przy- 
wódcami stronnictwa. 

  

nad każdym innym terenem  chiń- 
skim oraz że rząd waszyngtoński zde- 
cydowany jest współpracować z Ligą 
Narodów w sprawie poszanowania 
paktu Briand-Kellogg i raportu, opra- 
cowanego przez komisję ankietową 
Ligi Narodów. 

ZZA 

Kto wygrał? 

WARSZAWA, 11. 8. (Pat). Dzisiaj 
w pierwszym dniu ciągnienia 4-ej kła 
sy 25-ej Polskiej Loterji Państwowej 
główna wygrana 60.000 zł. padła na 
numer i18.561. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
WARSZAWA, 11. VIII. (Pat). DEWIZY: 

Nowy Jork 8.9: 8.94 — 8.90; Paryż 34.97 
— 35.06 — 3488; Szwajcarja 178.95 — 
174.38 — 178.52; Betrlin 212.30. Tendencia 
niejednolita 

PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. bud. 
35.25; 4 proc. inwest, 95.75; 5 proc. konwers. 
36 i pół; 6 proc. dolar. 54 i pół; 4 proc. dol. 
49.25; 7 proc. stabil. 49.68 — 51.75 — 50; 
4 i pół proc. LZ Ziem. 37.75; Tendencja mo- 
cniejsza. 

AKCJE: Bank Polski 71 — 72. Tendencia 

mocniejsza. 
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Po nieudanym puczu monarchistycznym 
` w Hiszpanii. 

MADRYT, 11, 8. (Pat). Gwardja cy- 
wilna aresztowała gen. Kammuoe. 

MADRYT., 11. 8. (Pat). Guberna- 
tor Cordoby otrzymał misję objęcia 
swą władzą całego rejonu Sevilli. Do- 
konano znacznych przesunięć wojsk. 

MADRYT, 11.8. (Pat), Według ko- 
munikatu Ministerstwa Spraw Wew- 
nętrznych, gen. San Jurio został are- 
sztowany w okolicach Sevilli. Wiraz 
z nim aresztowano jego syna, jednego 
generała i jednego pułkownika. 

MADRYT. 11. 8. (Pat). Potwierdza 
sę wiadomość o aresztowaniu genera- 

         

10 szturmowców pociągnięto 
przed sąd doraźny. 

BERLIN, 11. 8. (Pat). Z Opola do- 
noszą, że policja dokonała aresztowa 
nia dziesięciu szturmowców hitlerow- 
skieh pod zarzutem udziału w mor- 
derstwie politycznem, dokonanem w 
nasi na osobie robotnika Pieczu- 

cha. 
Wszysey jeszcze dzisiaj będą odpo* 

wiadali za to przed sądem doraźnym 
w Gliwicach jako oskarżeni o morder 
stwo. Stwierdzono, że ta bojówka 
przygotowywała szereg innych zama- 
chów. 

Obchód konstytucji wejmar- 
skiej pod opieką policji. 
BERLIN, 11. VII (Pat) W dużej sali 

Reichstagu odbył się dzisiaj w południe ob- 
chód konstytucji wejmarskiej, zorganizowa- 
ny przez rząd Rzeszy. W uroczystości wziął 
udział prezydent Rzeszy Hindenburg, człon 
kowie gabinetu Rzeszy, przedstawiciele kra- 
jów związkowych oraz korpus dyplomaty- 
ezny. 

Pierwszy wygłosił mowę minister spraw 
wewnętrznych Gayl, podkreślając koniecz- 
ność rewizji konstytucji wejmarskiej, R 
formie winien ulec obecny system wyborczy 
zapewniający wszechwładzć biurokracji par- 
tyjnej, oświadczył mówca — nowe prawe 
wyborcze musi uwzgłędniać zasadę indywi- 
dualnej odpowiedzialności kandydatów. Na- 
leży ograniczyć ilość partyj drobnych, nato- 
miast wprowadzić przymus wyborczy. Mini- 
Ster wypowiedział się za systemem dwuizbo 
wym. W; końcu minister Gayl poruszył sto- 
sunki między Rzeszą a Prusami, wskazując 
na korieczność Ścisłej współpracy między 
Gbu rządami. 

Ni pnie kanelerz Papen w krótkiem 
«mówieniu wskazał, że dzisiejsze Niemey 
iełu punktach różnią się zasadniczo od 

Niemiec w reku 1919. Wielkie siły narodo- 
we, które oheenie utorowały sobie drogę, 
wówczas znajdowały się w ukryciu pod gru- 
zami strasznej katastrofy. Twórcy konstyt::- 
cji wejmarskiej nie mogli przed 13 laty cał 
kowicie uwzgłędnić wszystkich konieczności 
wynikajacych z tradycji i dziejów Niemiec. 
Pomimo te konstytucja wejmarska umożli- 
wia przeprowadzenie koniecznych reform. 

Gmach Reichstagu podczas obchodu oto- 
czony był policją. 

Zamienił stryjek siekierkę 
na kijek. 

HAMBURG, 11. VIII. (Pat). Na miejsce 
zawieszonej przez rząd Rzeszy policji pomoc 
niezej, złożonej z hitlerowców. postanowio- 
no stworzyć organizację samoobrony z poś. 
ród czynników nacjonalistycznych. 

QOibrzymia obława 
w zaułkach Hamburga. 
HAMBURG, 11. VIII. (Pat). W zaułkach 

Hamburga odbyła się wczoraj przy udziale 
około 1500 policjantów obława, trwająca od 
wozesnego ranka do południa. Cała dzielnica 
była szczelnie zamknięta kordonami. Okna i 
dachy były obsadzone policją, która przeszii- 
kiwała mieszkania, gdzieniegdzie zrywając 
nawet podłogi. Skonfiskowano mnóstwo bro 
ni i aresztowano około 60 osób. 

   

      

   

    

 SEOCUBIMYREREPYKICARAE - 

Nowy rząd rumuński utworzony. 
BUKARESZT, 11. 8. (Pat). Nowy 

rząd rumuński został utworzony. Pre 
zesem rady ministrów i ministrem 
spraw zagranicznych został Vaida 
Voevod. Inne teki objęli: Finanse — 
Mironesco, sprawiedliwości Miahi, 
sprawy wewnętrzne Popovici, prze- 
mysł i handel Michalake, rolnictwo 
Madgearu. Ministrem spraw wojsko- 
wych został szef sztabu generalnego 

Samsonovici. Nowi ministrowie zosta- 
li zaprzysiężeni wobec króla o godzi- 
nieci4, 

Prasa ustosunkowuje się. bardzo 
przychylnie do nowo powstałego rzą- 
du, podkreślając, że większość jego 
członków należała do pierwszego rzą- 
du narodowo-chłopskiego i wówczas 
miała możność złożyć dowody swej 
wartości, 

Aresztowanie 6-ciuautonomistów bretońskich. 
RENNES, 11. YIN. (Pat). Aresztowano 6 

autoenomistów bretońskich, z których 2 przy: 

Międzynarodowy 
BERLIN 11. Vili. (Pat). Na miedzynaro- 

dowy raid awjonetek przybyło na boisko w 
Staaken 41 uczestników reprezentujących 

budować nowy dom zupełnie tajnie. 
Można nawet przytoczyć adresy do- 
mów, które buduje się bez jakiego- 
kolwiek planu. Na niektórych ulicach 
buduje się kilka takich domów. Na 
pewnej ulicy wybudowano drewnianą 

kuźnię, która zohydza całą ulicę. 
Murarze, którzy domy takie budują, 
mają do dyspozycji tylko fotograficz- 
ne zdjęcie planu. 

Faktów takich można przytoczyć 
cały szereg—pisze pismo  moskiew- 
skie—Rewizja nowych budowli wy- 
kazała. że koniecznem jest, aby šeiš- 
lej kontrolowano czynność organiza” 
cyj budowlanych. 

ч * * * 

Czy kontrola jednak coś tu pomo: 
że? Kontrolę taką zaprowadzono w 
przedsiębiorstwie „Metalloindustrija“. 
Fabryka wyrabia zamki i kłódki. 
Zamki są nadzwyczaj skomplikowane, 
bowiem trudno je zamknąć kluczem, 
ale odemknąć można je nawet bez 
klucza. Ale plan spełnia fabryka tylko 
do połowy. Nie inaczej rzecz przedsta 

znało się do udziału w zamachu na pomnik 
ku czei zjednoczenia Francji z Bretanją. 

raid awionetek. 
Niemey, Francję, Włochy, Polskę, Szwajcar 
ję i Czechosłowację. Jutro rozpoczynają się 
konkursy techniczne. 

wia się w innych fabrykach. Tak np. 

fabryka widelców chce za wszelką ce- 

nę spełnić plan, t, j. wyprodukować 

przepisaną ilość widelców. Nie zwra- 
ca więc uwagi na jakość. Moskiewska 

fabryka „Krasnyj Sztamp* w pierw- 

szem półroczu nie spełniła przepisane 

go jej planu i dlatego obecnie powe- 

tować chce to, co zaniedbała poprze: 
dnio; wyrabia przedmioty, które mo- 

żna nazwać wszystkiem innem tylko 
nie widelcami. 

Czyż na anegdotę nie zakrawa 
fakt, że w państwie „fabryk gigan- 
tow“ „Kolosėw-przedsiebiorstw“ nie 
možna otrzymač guzika, nici, zatrza- 

ska i często nawet igły? Wszystko to 
są w Rosji sowieckie przedmioty bar: 
dzo rzadkie. Aby je otrzymać trzeba 
całemi godzinami stać w ogonku 

przed sklepem lub mieć protekcję. 

Nawet w tym wypadku trudno za” 
trzask lub guzik otrzymać, 

Brak tych przedmiotów oświetla 

„Wieczerniaja Moskwa“ następująco: 

ła San Jurjo w chwili, gdy usiłował 
zbiec do Portugalji. 

MADRYT, 11. 8. (Pat). W całym 
kraju miały miejsce manifestacje prze 
ciwko sprawcom wczorajszych zajść. 
Na prowincji w wielu miejscowoś- 
ciach tłum podpalił i splądrował sze- 
reg klubów arystokratycznych. Zajścia 
miały szczególnie ostry przebieg w 
Grenadzie, Santander i Sewilli. 

W Salamance tłum spalił kioski z 
pismami katolickiemi. W czasie zajść 
jedna osoba została zabita, a wiele ran 
nych. 

MADRYT, 11. 8. (Pat). Rząd wydał 
"dekret. zawieszający w czynnościach 

    

generałów, którzy brali udział we 
wczorajszych zajściach. Więzienia 
wojskowe są przepełnione. 

MADRYT, 11. 8. (Pat). Ruch pow- 
stańczy w Sevilli zakończył się zupeł- 
nem niepowodzeniem. Wyżsi oficero- 
wie odmówili poparcia generałowi 
San Jurjo, który wobec tego zrezygno 
wał z wszelkiego oporu. 

Do niepowodzenia powstańców w 
Sevilli przyczyniło się ogłoszenie ge- 
neralnego strajku, który zagrażał po- 
ważnymi incydentami, Po ucieczce ge 
nerała San Jurjo w mieście odbyły 
się manifestacje robotnicze. Tłum - 
wolnił z więzienia władze aresztowane 
ne przez powstańców oraz przestęp- 
ców politycznych. Była kwatera ge- 
nerała San Jurji została podpalona. 
Obecnie spokój w mieście został przy 
wrócony. Robotnicy udali się do pra- 
cy. Oficerów, będących wspólnikami 
generała San Jurjo aresztowano, 

PARYŻ, 11. 8. (Pat). Donoszą z Ma 
drytu, że zbuntowany generał San Ju- 
rjo stanie przed sądem wojennym. 

Madryt przybrał odświętny wygląd 
miasto udekorowano flagami. Tłumy 
gromadzą się na ulicach, wznosząc 
okrzyki pod adresem rządu. 

Eskadry samolotów, krążące nad 

miastem oraz samochody rozrzucają 
po ulicach odezwy rządu republikań- 
skiego do ludności. 

Aresztowani oficerowie gwardji cy 
wilnej, którzy popierali ruch monar- 
chistyczny, zorganizowany przez ge- 

nerała San Jurjo, oświadczyli, że nie 
mieli zamiaru przywrócić monarchii, 
lecz chcieli utworzyć autorytatywną 
republikę. 

Zgon weterana 1863 r. 
ŁUKÓW, 11. 8. (Pat). We wsi 

Tchórzew gminy białobrzeskiej, w po- 
wiecie łukowskim zmarł jeden z nieli- 
cznych już weteranów 1863 roku, Ta- 
deusz Guz, liczący 90 lat. 

Minister Jędrzejewicz 
u skautek. 

KATOWIICE, 11. 8. (Pat). Dzisiaj 
rano przybył do Katowic minister W. 
R. i O. P. Jędrzejewicz. --Pan mini- 
ster wyjechał w towarzystwie wojewo 
dy Grażyńskiego do Bucza, gd-ie za- 
poznał się z delegatkami zagraniczne” 
mi międzynarod. konferencji skautek. 

Pomnix zaginionych Angili- 
ków na polach Sommy. 

  

Książe Właljj w nieobecności prezydenta 
Francji p. Lebruna dokonał odsłonięcia po. 
mnika ku ozci oficerów i żołnierzy brytyj- 
skich zaginionych w walkach nad Sommą. 
Na pomniku tym wzniesionym w miejscowo_ 
ści Thiepvał wyryte są nazwiska 73.357 ofi- 
cerów i żołnierzy, których mogił nie udało 

się odnaleźć. 

„Zdaniem pracowników przemysło* 
wych korporacyj, szpilki, igły i gu- 
ziki to drobnostki, o które nie trzeba 
się troszczyć. W warsztatach rzeczy 
takich się wprost nie produkuje. Trze 
ba nam traktorów a nie szpilek i gu- 
zików*. W następstwie robotnik wy- 
rabiający traktory nie może ubrać się 
w spodnie, ponieważ zgubił ostatni 
guzik, a nowych spodni kupić sobie 
nie może, ponieważ spodnie to „towar 
deficytowy““. 

Takich anegdot-faktów możnaby 
przytoczyć setki, Nie trzeba ich nawet 
wyszukiwać, Z podobnemi faktami 
spotkać się można na każdym kroku 
a mieszkańcy Moskwy czy Leningra- 
du już przyzwyczajeni są do takich 
osobliwości życia sowieckiego. Może 
dziwneby się im zdawało, gdyby ta- 
kie rzeczy jak igłę, guzik, zatrzask 
i t. p. mogli kupić bez jakichkolwiek 
trudności. (Cps). 

a asd
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
zabójstwo. 

BRZEŚĆ n. Bugem, 11. VI (Pat). N: 
pastwisku między wsiami Kozioł a Buzaki 
pow. koszyrskiego. znaleziono trupa męż: 
czyzny, lat ckołc 22 z przestrzeloną klatka 
piersiewa. W, zwłokach rozpoznano Denisa 
Romaniuka, mieszkańca wsi Kozioł, W zwia 

Fatalne skutki 
Do Wilna nadal nadchodzą wiadomości 

© pożarach, powstałych skutkiem uderzeń 
piorunów podczas szałejących nad Wiłeńsz- 
czyzną burz. W. Dzie: zkach gminy Dau 
gieliskiejj we wsi Piłlisiewszczyzna, gminy 
słobódzkiej, we wsi Dabrówka, we wsi Ły 
cewicze, gminy wiszniewskiej oraz w całyn: 
szeregu innych miejsecweści powstały od u- 

   

  

   

  

zku z tem zabójstwem aresztowano jako do. 
mniemanych sprawców brata zabitego Ste- 
fzna Remaniuka oraz Siergieja Zubka. Przy 
ozyny zbrodni narazie nie zdołano ustalić. 
Dochedzenie prowadzi sędzia Śledczy w Ka- 
mieniu koszyrskim. 

ostatnich burz. 
derzeń piorunów pożary, które spowodowały 
wiełkie straty. Nie brak również nieszezę 
wych wypadków z ludźmi. We wsi Gekjany, 
gminy widzkiej piorun zabił Marję Papsie- 
lówne lat 21, która ukryła się przed burzą 

pod rozłeżystą 
kilka wypadków porażeń i kontuzyj. (e) 

  

    

Pożoga we wsi Ciecierki. 
Wczoraj we wsi 

wskutek w przewodów 
kominowych eszkaniu Jana Krywou- 
szonka wybuchł pożar, który dzięki sprz 

jodzkiej gm. 

          

  

jącemu wiatrowi przeniósł się na sąsiednie 
zabudowania i zniszczył 8 gospodarstw. 

Szkody obliczone są na 20 kilka tysięcy zł: 

  

2000 Żydów w Łyngmianach. 
Jak już donosiliśmy, w dniu wczo- 

rajszym z racji święta żydowskiego 
Tyszebow masy Żydów z całego wo- 
jewództwa wileńskiego, a nawet z dal- 
szych miast i zakątków Połski podą- 
żyły do Łyngmian, gdzie na cmenta- 
rzu żydowskim, położonym po stronie 
litewskiej spotkali się ze swymi krew- 
nymi i znajomymi. 

Ogółem do Łyngmian przybyło 
zgórą 2000 Żydów, w tem z samego 
Wilna około 500. 

Dzięki troskliwej opiece władz pol 
skich oraz sprawnej i szybkiej ich in: 
gerencji przekroczenie granicy odby- 
ło się bez większych incydentów. 

Władze litewskie w roku bieżącym 
specjalnych trudności nie robiły, ta 
też poza kilku wypadkami nieporozu- 
mień szybko zresztą zlikwidowanych 
panował naogół wszędzie spokój i po: 
rządek. 

      

Stary cmentarz na Wileńszczyźnie 

  

Alustracja nasza przedstawia stary cmentarz 
"na pograniczu litewskiem z pięknie rzežbio- 
memi krzyżami, ciekawemi zabytkami sztuki 

ludowej. 

Mołodeczne. 
Z życia Federacji P. Z, O. O. 

Wt dniu 4 czerwca 1932 r. opuścił nasz 
powiat Prezes Zarządu Powiatowego Fede- 
racji p. Erazm Stefanus, Starosta Powiatowy, 
który został prz iony do Głębókiego na 
stanowisko Starosty Dziśnieńskiego. W oso. 

bie Kolegi Stefanusa stracił Zarząd Powiato_ 
wy bardzo dzielnego członka i przełożonego 

swego, który pozostawił po sobie szczery żal 
i miłe wspomnienie wśród kolegów Rezer- 
wistów. 

    

Wi kilku zdaniach pragnę wspomnieć o 
Koledze Stefanusie, by podkreślić Jego szcze 
gólne zasługi położone dla dobra Federacji 
pow. mołodeczańskiego. Po wyjeździe byłego 
Prezesa Zarządu Powiatowego Kol. Trame- 
„courta życie Federacji nieco osłabło, lecz 
okres ten trwał bardzo krótko, gdyż po ob. 
jjęciu star. mołodeczańskiego Kolega Stefa 
„nus zainteresował się wielce sprawami orga 

  

     

  

nizacyj wojskowych, poruszając niektóre 
mniej czynne, organizacje do cia, oraz 
tworząc nowe koła Peowiaków i Związku 
Podoficerów Rezerwy. Powołany w dniu 30 
listopada 1931 roku przez Zarząd Powiatowy 
na stanowisko Prezesa Federacji, dąży do 
zjednania wszystkich organizacyj byłych woj 
skowych dla dobra idei Armji Rezerwowej. 
Ożywił pracę również Kolega Stefanus wśród 
Rezerwistów w poszczególnych wsiach i mia. 

steczkach powołując nowe koła Związku 

Rezerwistów w Połoczanach, Bienicy i O. 

lechnowiczach. Był człowiekiem czynu do- 

stępnym dla wszystkich obywateli powiatu, 
traktując ich sprawy sprawiedliwie tak jak 
przystoi gospodarzowi powiatu i rezerwiś. 
«cie. 

Z inicjatywy Jego odbyła się uroczysta 
akademja z powodu Śmierci J. E. ks. Bis. 
kupa Władysława Bandurskiego w dniu 12 

lutego b. r. oraz uroczyście święcono dzień 
Imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskie- 

go przy udziale Federacyj z całego powiała 
Mołodeczańskiego. 

uznaniu Jego zasług społecznych sfe- 
«derowane organiz. p. Mołodeczańskiego zł.- 
żyły Mu na pamiątkę w dniu Jego Imieni 
oraz wyjazdu, skromny upominek w posta:i 
księgi pamiątkowej p. t. Wilno i Ziemia Wi. 
deńska. składając swoje podpisy w dowód 
szczerej przyjaźni. 

Erazm Banaszewski. 

Podziękowanie. 

Komenda Powiatowa Związku Strzelec. 
kiego w Mołodecznie składa najserdeczniej. 

sze podziękowanie Prezesowi Związku Zie 

mian na powiat Mołodeczański p. Puciato 
oraz wszystkim pp. Ziemianom, którzy prze? 
ofiarowanie produktów żywnościowych na 
wyżywienie strzelców umożliwili koncen. 

trację oddziałów strzeleckich w Mołodeczni: 
i przeprowadzenie ćwiczeń polowych. 

Mołodeczno, dn. 9 sierpnia 1932 r. 

Komendant Powiatowy Z. S. 

Zygmunt Stekowski 

   

   

Swiecianv. 
Obchód 18-ej rocznicy wymarszu 

Pierwszej Kadrowej. 

W dniu 7 sierpnia b. r. ku uczczeniu 18 
Rocznicy Wymarszu Pier Kadrowej, Za. 
rząd Powiatowy zeleckiego w Ś 
cianach zorganizował „Marsz gwiaździsty 
18 klm. połączony ze strzelaniem z broni 
malokalibrowej. 

W. zawodach brały udział Oddziały 
Strzeleckiego: Boczkienik, N.Święcian i 

n. Już o godz. 6 rano wyznaczeni sędz 
wie udali się do oddziałów biorących udział 
w zawodach by rozpocząć marsz punktual. 
nie o godz. 8 rano. Około godz. 9 na meci 
którą wyz: zono przy Sejmiku, zebrali się 
przedstawiciele Zarządu Powiatowego i Ko- 
mendant Pow. Zw. Strzeleckiego. Na uli 
gromadzą się zainteresowani miesz 
Święcian oczekując przybycia zawodników. 

O godz. 9 min. 30 przychodzi oddzia? 
ZS. z Nowych Święcian, w 3 minuty po nim 
wkracza na metę oddział ZS. ze Święcian, a 
o godz. 9 min, 38 przychodzą Boczkieniki. 

Oddziały udają się kolejno na strzelnicę ce- 
lem odbycia strzelania, po którym zbierają 
się w świetlicy miejscowego Oddziału by od_ 
dać honory podnoszonej na maszt fladze 

państwowej. 
Po krótkim wypoczynku strzelcy zwar- 

tym oddziałem maszerują do kościoła na na_ 

bożeństwo, poczem biorą udział w defiladzie. 
Defiladę przyjmował p. starosta w otoczen:u 
członków Zarządu Powiatowego Zw. Strzel. 

Z kolei nastąpiło odczytanie przez Ko. 
mendanta Powiatowego Zw. Strzel. rozkazu 
do strzelców wydanego przez Komendanta 
Głównego i ogłoszenie wyników poczem za- 
biera głos p. starosta nawiązując nić wspom, 
nień do wymarszu Pierwszej Kadrowej pod. 
kreślając znaczenie tego momentu dla na- 
rodu polskiego i zachęcając oddziały strze- 
leckie do dalszego marszu na polu ich pra- 
cy: 

Następnie odbyło się wręczenie nagród 

zawodnikom przez p. starostę. O godzinie 
14.30 — współny obiad strzelecki na którym 
byli obecni członkowie Zarządu Powiatowe- 
go Zw. Strzeleckiego. 

Wyniki w czasie zawodów uzyskano na. 
stępujące: 

lisze miejsce oddz. ZS. N. Święciany w 
składzie: Ambrożewicz Wiktor, Szklenik Sta 
nistaw, Kulesz Aleks, Romańczuk Arkad. 
jusz, Paukszto Wiilh., Borodynko Bronisław, 

osiągając czas 1' godz. 31 min. 

Il.gie miejsce oddz. ZS. Święciany w cza 
sie 1 g. 34 min. 

Til.cie ciejsce oddz. ZS. Boczkieniki w 
czasie 1 g. 88 min. 

Brasław. 
Z życia Straży Pożarnych 

pow. brasławskiego. 

Stosownie do wytycznych nakreślonych 
przez Związek Wbj. na rok bieżący, dn. 7 
b. m. odbyły się w Brasławiu Zawody Reji- 
nowe, do których stanęły następujące straże: 
Brasław, Jody, Opsa, Ikaźń, Zamosze, Widze 
Kol. Urzędn. Brasławska i Szkoła Rolnicza 
w Opsie ogółem 206 uczestników i dwie or- 
kiestry. 

Raport odebrał w imieniu nieobecnego 
starosty pow. brasławskiego p. Z. Janusz. 
kiewicza — zastępca starosty p. R. Siła- 
Nowicki. 

WI imieniu władz korporacyjnych powitał 
przybyłe drużyny Inspektor Związku Woj. 
poczem drużyny wymaszerowały do kościoła 
na nabożeństwo, po którym odbyła się defi_ 
lada, podczas której bardzo dobre wrażenie 
sprawiał dziarski wygląd wszystkich drużyn 
a w szczególności reprezentacja drużyny за- 
marytańskiej oraz szkoły rolniczej z Opsy. 

Sąd konkursowy w składzie pp. kpt. J. 
Kasperskiego, T. Janczewskiego i J. Karło- 
wicza który przyznał pierwsze miejsce straży 
pożarnej w Widzach, drugie miejsce straży 
pożarnej w Zamoszu, trzecie miejsce straży 
pożarnej w Brasławiu i czwarte miejsce stra 
ży pożarnej w Jodach, był w bardzo trud- 
nem położeniu, bowiem wszystkie drużyny 
wykazały bardzo dobre wyszkolenie, co też 
podkreślili na zakończenie pp. przewodni. 
czący Sądu kpt. J. Kasperski i zastępca sta. 
rosty p. R. Siła Nowicki oraz inspektor Zw. 
Wojewódzkiego dając wyraz uznania, tak 
owocnej pracy samych straży, jak znakomi.- 
tego wyniku starań Związku Straży Pożarn. 
Okręgu Brasławskiego na czele z prezesem 
Zarządu kpt. p. K. Kapturskim, uwypuklając 
także i zapobiegliwą pracę instruktora p. 7. 
Andrzejewskiego, nad wyszkoleniem i spoi- 
stością straży 

Podczas zawodów pełniła dyżur nowozało 
żona drużyna samarytańska O. S$. P. Bras. 
ław pod kierunkiem p. Dr Pieczuli, przyjmu- 
jącego bardzo żywy udział w pracach straży 

Przygrywające zaś podczas zawodów or. 
kiestry O S „P. Drui i Brasław, były jeszcze 
jednym łącznikiem pomiędzy strażactwem * 
bardzo licznie zgromadzoną publicznością, 
która gorąco oklaskując stające do Zawo- 
dów drużyny i wykazywane wyniki, dała do_ 
wód nietylko swego zainteresowania_dla do- 
konanej bezinteresownej pracy lecz i swego 
uspołecznienia, wykazując przez częste spon- 
taniczne odruchy jakby przyrzeczenie, że w 
przyszłości jeszcze więcej pracę tą Śledzić i 
popierać będzie, co w imię solidarności ca- 
łego społeczeństwa ze Strażami Pożarnemi 
i ich przygotowaniem do walki z ,.czerwo- 
nym kogutem*, winno być i dla ludności in- 
nych powatów naśladowania godnym przy. 
kładem. . 

WATER 
FIRMA 
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. JAKOB WINER i S-ka 
zostala po požarze w Lidzie przeniesiona na Ul. Suwalską 55. 

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

—) Najmodniejsze kolory i desenie. (— 

    

   

  

KAU ROS RR Wil5L “E NAS KI 

SPORT. 
Wiešci z Los Angeles. 

Qiimpjada pływacka. 

  

    

Na fotografii naszej widzimy pa- 

rę znakomitych pływaków ame- 

rykańskich: rekordzistkę świata 

Helenę Madison oraz duwnego 

mistrza olimpijskiego Johnny 

Weismullera. |     

POLSKA DRUŻYNA SZABLOWA ZAKWA- 
LIFIKOWAŁA SIĘ DO PÓŁFINAŁU. 

Wczoraj rozegrano w Los Angeles 
eliminacyjne zawody szermiercze. W 
szabli startowała drużyna polska w 
składzie: kpt. Dobrowolski, kpt. Ni- 
ycz, Fridrych i Papee. Polacy po zwy 
cięskiej walce z Meksykiem zakwalifi- 
kowali się do dalszych rozgrywek. 

TARRIS NA DRUGIEM MIEJSCU. 

wczorajszego była przegra 
na У ncuza Tarrisa w wyścigu 
pływackim na 400 metrów. Bieg ten wygrał 
Amerykanin, przed Tarrisem i Japończykiera 

AMERYKA ZDOBYWA PRYMAT 
W, GIMNASTYCE 

Wtzoraj zakończono popisy gimnastyczne 
W. ogólnej punktacji zwyciężyła Ameryka. 

    

ZWYCIĘSTWO U. S. A. W ŻEGLARSTWIE. 

Zawody żeglarskie w końcowym efekc'e 
przyniosły jeszcze jeden triumf do wieńca 
zwycięstw amerykańskich. 

KTO BĘDZIE WALCZYĆ W FINALE 

    

ÓSEMEK? 

Rozegrane wczoraj zawody wioślarskie 
w konkurencji ósemek zakwalifikowały 
do finału osady: Anglji, Kanady, Włoch * 
Niemców. 

W. NIEDZIELĘ ZAMKNIĘCIE 

X-EJ OLIMPJADY. 

W niedzielę dnia 14 b. m. nastąpi 
uroczyste zakończenie X igrzysk olim 
pijskich. W dniu tym rozegrane zos- 
taną jedynie zawody hipiczne. 

1 p. p. Leg. gromi mistrza Baranowicz. 

  

Wkroczyliśmy już w fazę finałowych roz- 
grywek mistrzowskich. W najbliższą niedzie- 

lę na boisku w Baranowiczach zapadnie osta. 
teczne formalne rozstrzygnięcie mistrzostwa. 
Będzie to jednak już tylko formalność, gdyż 
mistrzostwo okręgowe jest już dla 1 p. p. 
Leg. przesądzone. 

Wczoraj mistrz Wilna bez trudu załatwił 
się z Baranowiczami, strzelając mimo impo- 
tencji strzałowej swego ataku aż 8 bramek, 
tracąc tylko jedną. 

Wynik meczu dokładnie ilustruje poziom 

Kto wygra 

gości, którzy nolens-volens przez cały czas 
musieli przebywać w defenzywie. 

Atak niebieskich doskonały w polu, tracił 
się pod bramką, nie mogąc zdobyć się na 
strzał. Dzięki przesadnej hiperkombinacji 
miejscowych, goście nie wyjechali z Wilna z 
dwucyfrowym ładunkiem bramek. 

Bramki dla wilnian zdobyli: Zbroja (3), 
Pawłowski (2), Browko (2) i Połubiński (1). 

Swój honorowy punkt zdobyli goście na 
skutek nieporozumienia obrony. Piłka odbiw 
szy się od Wysockiego wpadła do pustej bram 
ki. Sędziował p. Wolman. 

pięciobój ? 
Zawody lekkGatletyczne z udziałem przedstawicieli Białegostoku. 

W sobotę na stadjonie na Pióromoncie го 

zegrany zostanie pięciobój lekkoatletyczny. 
Walka rozegra się między Wieczorkiem i 

Wojtkiewiczem. Nie bez głosu jednak będzie 
doskonały pięcioboista polski Lukhaus, któ- 
ry przybywa z Białegostoku, by w intryguj 
cym tym pojedynku rzucić na szalę swój 
głos. @ 

Ponadto w dniu tym-ujrzymy na biežni 
drugiego czołowego lekkoatletę w osobie bia- 

    

łostoczanina Strzałkowskiego, który zmierzy 
się z asem lekkoateltyki wileńskiej Sidorowi 
czem w biegu na 3000 metrów. 

Wspomniane zawody wzbudzają duże za- 
interesowanie. Liczyć się więc należy z du- 

żym napływem publiczności, tembardziej, że 
organizatorzy mając na celu propagandę pięk 
nego sportu lekkoatletycznego ustalili bardzo 
niskie ceny wstępu. 

Strzelcy wileńscy na Szlaku Kadrówki. 
Przed osiemnastu laty obce były 

Wilnu te niezapomniane dla Krakowa 
przeżycia, te chwile „szałeństwa”, w 
których ziszczał się cud wyzwolenia. 

Dziś jest inaczej. Rok rocznie strze- 
lec — góral, strzelec — Ślązak. z Po 
morza czy z Wilna, stojąc w zwar- 
tym szeregu u historycznego Startu—- 
słyszy te twarde i radosne słowa pierw 
szego rozkazu Wodza: 

„Żołnierze! Spotkał was ten zasz 
czyt niezmierny, że pierwsi przekro- 
czycie granice...“ 

I tego niezmiernego zaszczytu za- 
zdrościć trzeba tym, co stanęli w tym 
roku do tych zawodów marszowych. 

Bo nie były to tylko zawody mar- 
szowe. 

W Oleandrach i w Kielcach przed 
Katedrą następuje zbratanie się tych 
wszystkich, których jest coraz więcej 
w szeregach żołnierzy Komendanta— 
zbratanie się strzelca przedpoborowego 
z tymi, co pierwsi deptali zbielały od 
słońca wapień szosy kieleckiej, co 
pierwsi przekroczyli granicę Królest- 
wa. 1 

I nietylko to. 

Następuje zbratanie się górala z 
upartym Wilnianinem, Ślązaka z ro- 
botnikiem z Powązek czy z Kielec — 
wszyscy są sobie bliscy i drodzy, bo 
ich łączy jedna idea, jeden wspėlny 
trud. 

A wileńska drużyna strzelecka god 
nie reprezentowała Wilno. 

Wszędzie występowała w zwartym 
szyku i wszędzie zwracała na siebie 
uwagę swą formą i więcej nawet niż 
żołnierską postawą. 

Długi „wężyk* strzelców  wileń- 
skich, zwiedzających Wawel i Kraków 
zwracał uwagę wszystkich i wszyscy 
z uśmiechem sympatji patrzyli na we 
sołych strzelców z Wilna. 

Z humorem opuścili Start i ze špie- 
wem mierzyli krokami Szlak Iszej Ka 
drowej. 

Drużynę prowadził cb. Orszewski. 
który okazał dużo inicjatywy i dobrze 
zasłużył się dla sławy Strzelca Wileń 
skiego. 3 

Przedewszystkiem — dzięki temu, 
że cała drużyna odczuwała doniosłość 
chwili i wszędzie występowała w har 
monijnej zgodzie, mógł taki drużyno- 

    

wy jak ob. Orszewski prowadzić ją na 
czele drużyn Strzeleckich w takim szy 
ku i z takim humorem, że we wszyst- 
kich miejscach zasypywano ich kwia 
tami i wiwatowano na cześć Wilna. 

Miłą niespodziankę sprawiły ob. z 
Wileńskiego Akademickiego Oddziału 
Żeńskiego, bawiące na wakacjach w 
Wodzisławiu i w Jędrzejowie ob. Hala 
Skrzynirzówna oraz Wala Brabowska 
i inne, które przygotowały wszystkich 
na powitanie Wilnian. 

Strzelcy nasi szli do mety wśród 
gromkich okrzyków gościnnych miesz 
kańców, zasypywani kwiatami tak, że 
biedny ob. Łukaszewicz nie mógł już 
objąć wszystkich darowanych druży 
nie bukietów. ь 

Na mecie w Jędrzejowie „zmuszo- 
no“ naszych strzelców do zrobienia 
zdjęcia na co ob. kpt. Ptaszyński Ko- 
mendant Podokręgu Wileńskiego i ob. 
Fiałkowski, opiekujący się drużyną 
nie mogli się nie zgodzić. 

Wśród takich nastrojów przyma- 
szerowała drużyna na strzelnicę w To 
karni, gdzie zdobyła drugie miejsce 
w strzelaniu (53 punkty) po drużynie 
poznańskiej (56 punktów). 

Na ostatnim etapie zdobyli 
strzelcy na duży wysiłek. 

Przez cały szlak maszerowali jak 
karna drużyna, która otrzymała roz- 
kaz, aby jaknajszybciej zająć wyzna- 
czone jej stanowisko. r. 

Inne družyny zostawili za sobą. 

Przyszli do mety Głównej w Kiel- 
cach aby zająć „swoje* miejsce. 

Kielce zgotowały „Wilnu* owacje. 
Posypały się kwiaty, rzucane na 

nich najobficej. 
Z dumą patrzyli na drużynę Ko- 

mendant Podokręgu Wilno ob. kpt. 
Ptaszyński i ob. Fiałkowski i z dumą 
patrzyłby każdy Wilnianin na widok 
takiego entuzjastycznego powitania 
godnych przedstawicieli naszego mia- 
sta. 

Zajęli oni drugie miejsce tuż za 
Poznaniem. 

A takich zawodów na szlaku Kad- 
rowej i tak silnej konkurencji jak w 
tym roku nie było dotychczas. 

Za metą ulokowani już w samo- 
chodzie zaśpiewali nasi Strzelcy starą 
piosenkę, której słowa rozległy się po 
wypełnionych widzami ulicach Kielc: 

O święty Kraju nasz 
Nie damy Cię na łup 
Nad Wilnem czuwa straż... 
I ta straż rośnie na siłach potęż 

nieje. 

Zdolna jest zajmować nietylko 
pierwsze miejsca ale, co jest najważ- 

się 

Sensacyjne aresztowanie 
studenta U. S.B. w Wilnie. 

Jak się dowiadujemy ze źródeł miarodaj. 
nych dokonano w dniu wczorajszym w Wił 
nie sensacyjnego aresztowania. 

Mianowicie aresztowany został pod zarzu 
tem sfałszowania recepty lekarskiej, oraz 
podpisu lekarza, student wydziału medycz. 
nego U. S. B. w Wilnie Arkadjusz Domański, 
zamieszkały przy ulicy Sióstr Miłosierdzia 
Nr. 16. 

Okoliczności przy jakich nastąpiło aresz_ 
towanie Domańskiego przedstawiają się na 
stępująco: 

Wie środę wieczorem do apteki Jundziłła 
wstąpił jakiś przyzwoicie ubrany jegomość 
i zażądał większej dawki morfiny, przedsta_ 
wiając receptę doktora Epsztejna, zamiesz. 
kałego przy ul. Zawałnej Nr. 28. Aptekarzowi 
recepta wydała się podejrzaną. Jednak nie 
dał on tego znać po sobie i wyszedłszy do 
sąsiedniege pokoju porównał przedstawioną 
mu przez nieznanego nabywcę receptę z 
inną receptą tegoż lekarza będącą w aptece. 

  

Porównanie charakterów pisma upewniło 
aptekarza, że się nie omylił i że recepta, 
oraz podpis lekarza zostały podrobione. 

Cheąe wyjaśnić sprawę, aptekarz popro. 
sił nabywcę by zaczekał chwileczkę, poczem 
powiadomił komisarjat policji skąd nie. 
zwłceznie wydelegowano policjanta celem 
zatrzymania podejrzanego okaziciela sialszo 
nej recepty. 

Dotychczas nie zostało wyjaśnione czy 
zatrzymany Domański sam podrobił receptę 
czy też podrobioną receptę otrzymał od trze 
ciego osobnika. Nie wyjaśniono również czy 
ma się w danym wypadku do czynienia z 
nałogowym morfinistą czy też zatrzymany 
Domański usiłował nabyć morfinę w celu 
Gdsprzedania innym nałogowcom. 

Zatrzymanego Domańskiego osadzono na_ 
razie w areszcie centralnym do dyspozycji 
władz sądowo_śledczych. Dalsze dochodzenie 
w tej sensacyjnej sprawie trwa. (e) 

  

Skład złodziejski w opuszczonym. 
młynie na Belmoncie. 

W! związku z ostatniemi kradzieżami mie 
szkaniowemi w Wiilnie policja przeprowa- 
dziła szereg obław w mieszkaniach paserów. 
Mimo skrupułatnych rewizyj nie zdołano na 
trafić na kryjówkę skradzionych ostatnio 
rzeczy ce nasunęło przypuszczenie, że zło. 
dzieje chowają je w jakiejś nowej kryjów- 
ce. Prowadzone w tym kierunku śledztwo 
doprowadziło w dniu wczorajszym do ujaw- 
nienia nowej meliny złodziejskiej oraz pota 
jemnego składu skradzionych rzeczy, miesz- 
czącego się w podziemiach opuszezonego 

młyna na Belmoncie, który jeszcze przed 

wojną padł pastwą płomieni, 
Wszoraj wieczorem agenci wydziału śł. 

przedostali się przez ctwór do podziemi ruin 
i po dłuższych poszukiwaniach udało się im 
ujawnić zamaskowany loch w którym znale. 
ziono pewną iłość skradzionych rzeczy. 

Złodzieje korzystając z panujących w 
podziemi ach ciemności zdołali narazie zbiec 
Znałeziene rzeczy, pochodzące z kradzieży 
przewiezieno do wydziału śledczego. (e) 

Ujawnienie bibuły komunistycznej 
przy ulicy Szpitalnej. : 

Przed kilku dniami w wyniku diugotrwa- 
łych obserwacyj policja wileńska przepro- 
wadziła rewizję w jednym z mieszkań przy 
ulicy Szpitalnej gdzie ujawniony został 
sprytnie zakonspirowany skład bibuły ko- 

munistycznej. Wywrotowe druki skonfisko- 
wano. Kilku osobników aresztowano. Bliż- 
szych szczegółów ze względu na toczące się 
w dalszym ciągu śledztwo narazie ujawnić 
nie możemy. (e) 

  

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Pożegnalny występ Dyr. L. Czarnow_ 
skiego w Bernardynce. Dziś, w piątek 12 
sierpnia o godz. 8 m. 15 Teatr Letni żegna 
gościa, wybitnego artystę Dyr. L. Gzarnow- 
skiego, którego występy cieszyły się wyjąl- 
kową wprost sympatją widzów. Dyr. Czar- 

nowski w roli Haselhuma, niefortunnego ko_ 
misarza Zarządu Przymusowego — tworzy 
prawdziwe arcydzieło kunsztu aktorskiego. 
Dyr. Teatrów możemy wyrazić słowa ser. 
decznej podzięki i uznania za zniżenie cen. 
Nawet dzisiejsze pożegnalne przedstawienie 
odbywa się po cenach zniżonych. 

Jutro, sobota 13 sierpnia premjera szam, 

pańskiej rewji „Weź ten kwiatek na zada- 
iek“, w wykonaniu czołowych artystów Te. 
atrów Warszawskich, „Morskie Oko“. „No. 
wości oraz filarów opery Stołecznej ze Sta. 
nisławem Gruszczyńskim (1 tenor Opery) i J. 
Leitzkówną (primabalerina Opery) na czele. 

— „Azei“ Tołstoja w Lutni. Dziś, w piątek 
12 sierpnia o godz. 8 m. 15 Teatr Lutnia 
gra „Azef“, fenomenalną sztukę A. Tołstoja 
i P. Szczegolewa. Autorzy głęboko sięgnętii 
do dwoistej duszy symbola przewrotnośc 
patologji jakim był niewątpliwie Azef. Dz.ś 
grać będzie Azefa pan Jan Bonecki, jeden 
z najwybitniejszych artystów współczesnych 
polskich. Znawcy i entuzjaści Teatru mają 
rzadką w Wklnie okazję ogłądania dwóch 
wspaniałych interpretacji roli Azefa. Ceny 
miejsc zwyczajne. 

Jutro i codizennie „Azef*. 

Wi niedzielę 14 sierpnia, poniedziałek 
15 sierpnia (Wi N. M. P.) Teatr w Lutni daje 
na ogólne życzenie publiczności 2 popołud. 
niówki o godz. 4 po cenach zniżonych. Ode- 
@апа będzie aryucieszna, szampańska far. 
sa Arnolda i Bacha „Pod zarządem przymu_ 
sowym*. Zespół świetnie zgrany z uroczemi 
artystkami pp. Grelichowską, Marecką, Ka. 
mińską, Szurszewską, zaszczyci swym wspól. 
udziałem znakomity artysta komiczny b. 
dyr. Teatrów Lwowa pan Ludwik Czarnow- 

ski. 
Ceny miejsc zniżone. 

„WEŹ TEN KWIATEK NA ZADATEK*, 

— Występy art. Teatru „Morskie Oko* w 
Teatrze Letnim. Jutro, w sobotę 13 sierpnia 
o godz. 8 m. 15 premjera Rewji art. Morsk* 
Oko p. t. „Weź ten kwiatek na zadatek” 
Na czele zespołu wystąpi znakomitość Stoli 
cy I tenor Opery Warszawskiej Stanisław 

Gruszczyński, fenomenalny odtwórca naj- 

większych przebojów, Irena Carnero, Jaui- 

na Kozłowska, Janina Leitzkówna (prima. 

balerina Opery Warsz.), Jerzy Sulima_Jasz 
czołt oraz przemiły coroczny gość Wilna 
Dyrektor Ludwik Sempoliński, mający tn 

licznych zwolenników, a zwłaszcza zwolen- 
niczki. A 

Zapowiedź przyjazdu Rewji Warszawskiej 

wywołała zrozumiałą sensację, a to tymbar- 

dziej, że Dyrekcja wyznaczyła b. niskie nie 

znacznie tylko różniące się od zwykłych 

ceny za bilety. 

Ważniejsze przeboje, które osiągnęły w 

Warszawie astronomiczną cyfrę spektakli 

ściągną napewno tłumy widzów. Wi niedzie 

lę i poniedziałek po 2 spektakle o godz.4 m. 
15 i 8 m. 15. 

Kredytówki ważne. Zniżki nieważne. 

niejsze, zdolna jest do zgodnego. wspól 
nego wysiłku. 

Pod tym względem zdali strzelcy 
z Wilna egzamin bardzo dobrze. 

Ale praca strzelecka nie kończy 

się na zawodach marszowych I-szej 

Kadrowej, tak, jak na tym szlaku nie 

skończyła się praca Komendanta. 

O tem muszą pamiętać ci, co prze- 

mierzyli krokami ten Szlak i ci wszy- 

scy, którzy złożyli przyrzeczenie strze 

leckie. 
Jesteśmy szczęśliwi, bo celem na- 

szego wysiłku mają być nie Kraków i 

nie Kielce. 
Droga marszu dzisiejszego strzet- 

ca jest długa i do dalekiego wiedzie 

celu. 
Dawno już stanęliśmy do tych wiel 

kich codziennych zawodów, — do któ 

rych stają wszyscy, co wierzą w swo- 

je siły i doceniają znaczenie wspólne- 

go wysiłku w czasie niepokoju i nie- 

wiary. 
1 trzeba, by strzelcy wileūsey na 

tym szlaku dążyli do zajęcia „swoje- 

go* miejsca. 
Są już siłni i mają dziś dużo praw 

dziwych przyjaciół, których grono po 
większa się z roku na rok. 

Stanisław Wawrzyńczyk. 

Kielce, dn. 8 VIII. 32 r. 

   
   

    

   

Wspaniały portal katedry 
w Trogirze. 

  

Trogir, małe miasteczko, położone na wysep- 
ce archipelagu dalmackiego mieści w obrę- 
bie swych murów liczne zabytki architektoni- 
czne, począwszy od greckiej starożytności aż 
do XVI w. Jedną z ozdób tego miasta jest 
katedra Św. Jana pochodząca z XIII wieku, 
której nadzwyczaj ciekawy portal podajemy 

na naszej ilustracji. k 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 12 sierpnia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dz. 
15.15: Polscy kompozytorowie muzyki lek- 
kiej i tanecznej (płyty). 15.35: Kom. met. 
15.40: Muzyka francuska oraz współczesna, 
muzyka rosyjska (płyty). 16.05: Kom, olira- 
pijski z Warszawy. 16.30: Kom. LOPP 16.40: 
„Panuj nad sobą* (kilka uwag o samobó 
stwie), 17.00: Koncert, 17.50: Odczyt. 18.10: 
Przegląd prasy litewskiej. 16.35: Program na 
sobotę. 18.30: Przegląd prasy rolniczej, kra- 
jowej i zagranicznej. 18.45: Pogadanka mu. 
zyczna. 19.05: Transmisja z Salzburga. 20.30: 
Komunikaty. 22.50: Muzyka taneczna 

  

SOBOTA, dnia 13 sierpnia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dz. 
15.15: Muzyka z płyt. 15.35: Kom. met. 
15.30: Wiadomości wojskowe. 15.40: Słucho 
wisko dla dzieci. 16.05: Komunikat olimpijski 
16.10: Muzyka taneczna (płyty). 16.40: „Fi- 
gjena pracy umysłowej odczyt. 17.00: Kon. 
cert. 18.00: „Facecje żołnierskie* — odczyt. 
18.20: Koncert życzeń (płyty). 19.15: Tygod- 
nik litewski. 19.30: Program na niedzielę. 
19.35: Prasowy dziennik radjowy. 19.45: Cio_ 
tka Albinowa mówi — monolog humorystv- 
czny. 20.00: Koncert. 21.00: „Na widnokrę. 
gu”. 21.15: Dalszy ciąg koncertu. 21.50: Ko- 
munikaty. 22.00: Koncert chopinowski. 22.40: 
Wiadomošci sportowe.. 22.50: Muzyka tan. 

HOWIKKI RADJOWE 
SIŁA WOLI I SAMOBÓJCY. 

O godz. 16,45 zabierze głos przed mikro. 
fonem dr. Stanisław Kopczyński z Warsza. 
wy, który wygłosi odczyt p. t. „Panuj nad 
sobą”. W: prelekcji tej autor wypowie kilka 
uwag o samobójstwach i scharakteryzuje typ 
ludzi, co stchórzywszy przed ciężkiemi zada_ 
niami, jakie im postawiło życie, pragną 
uciec od niego. 

„OBERON* K. M. WEBERA Z SALZBURGA. 

Wszystkie rozgłośnie Polskiego Radja 
transmitować będą dzisiaj o godz. 19 z Salz_ 
burga operę Karola Marji Webera „Oberon“. 
Wczsniejsza kompozycja tego mistrza, słya- 
ny „Wolny Strzelec”, był dla młodej gene- 
racji romantyzmu w muzyce dziełem szłan. 
darowem. 

Naskutek entuzjazmu, jaki wzbudziło to 
dzieło, m. in. również w Anglji, Włeber otczy 
mał rychło zamówienie z Londynu na napi. 
sanie nowej opery. Ponieważ w teatrze lon. 
dyńskim dawano wówczas wodewil „Oberon*” 
z muzyczką skleconą z Rossiniego, wyzyska_ 
no popularność tematu i Weber otnzymał 
gotowe libretto w języku angielskim. Mimo. 
że był ciężko chory na suchoty i przeczu- 
wał bliską śmierć zabrał się Weber do kożypo 

zycji i stworzył dzieło święże owiane roman_ 
tycznym impetem. Zwłaszcza uwertura, arja 
Recji („Ocean-'), śpiew rusałki i pieśń Fa. 
timy są perłami muzyki romantycznej. Oper; 

   

    

tę prowadził Weber osobiście 12 razy w Loa_ | 
dynie gdzie wkrótce zmarł. 
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RONIKA 
Nr. 183 (2425) ! 

Dziš premjera! Najbardziej urozmaicony podwójny program! Sensacja i dramat salonowy w jednym seansie? 
(Hasła: Wolna miłość). In- 100% Gzuiękowy dami WSPÓłcZESNE małżeństwo Gos Nona milosė) Is 100% dźwiękowy dramat 

W rol. gł. słynny Conrad Nagel i Genevieve Tobin. 
Pikantne sceny i sytuacje z życia nowocz. małżeństw! 

olśni widzów trikami Parada Zachodu 
| 2) Ulub. publ., mistrz ekwilibr. i akrob. Ken Maynard 

śpiewno-dźwięk. filmie 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15 

  

Posiedzenie Komitetu Rato- 
wania Bazyliki Wileńskiej. 

Wczoraj odbyło się posiedzenie 
Komitetu Ratowania Bazyliki Wileń- 
skiej. W posiedzeniu wzięli udział 

  

*więk. teatr świetiny | 

PAN 
ai. Wielka 42, tel. 5-28 

  

ježdzieckimi i niezrėwn. pomvslami w świetnym 100% 
Ceny nie podwyższone: od 30 gr. Nad program: Aktualja dźwiękowe.   p ndk Klary. 

| Piątak || atra: Flipolita. 

12   

Wicked słońce -ę. 3-40 

  

Ciinieni« śradnio w miliza: nei 762 

SSBOROJE ZZ 2 =, 6a 59 A i : ak . 2 yy O aa Boniface. Katedry. ® 
W dniu 12.V. 1932 

aa: go Mikutowicza, mieszkańca folwarku wpo. 
niu > f. R $ozstrzaż: mir Zxkiaśdu Botoarciogii 6.K.8.  pliżu QOlkienik, którego pokal: cięż 

Ž 8 
go pokaleczył ciężko ro 

552. I. Firma: „Dźwi ь Świ = p Bat 5 ! O o а £ я 552. I. a ękowy Teatr Świetlny „Pan i w Wiinia z dnia 1I/VIIL — 1832 reku. gami rozwścieczony buhaj. List do Redakcji. ) | | | (ll UW) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Prowadzenie = : b Bl (WICZ | 
oroby skórne, wener. | 

e | 

  

  

WYPĄDKI i KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

NA ROGACH ROZWŚCIECZONEGO BUHAJA 
Wtzoraj de ambulatorjum pogotowia ra. 

Mikutowiezówi udzielono w ambulator_ 
jum pogotowia ratunkowego pierwszej po. 

      

   

    

   

    

JE. Arcybiskup Metropolita Jałbrzy- 
kowski i Biskup Michalkiewicz. 

Komitet wysłuchał i zaakceptował 
sprawozdania poszczególnych sekcyj 
z dokonanych prac nad restauracją 

Szanowny Panie Redaktorze 

  

    

  

  

  

   

    

  

   

  

  

świąk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
si. Wielka 36. 

programie przygód awanturn. 
i miłosn., sensacyj i emocyj 
w-g pow. Hr. Lwa Tołstoja z 

Dziś! Niebywała sensacjal 3-ch ulub. publiczn Ramon Movarro, 

Gretą Garbo i John Gilbertam. Nad progr: 
Katien Key. 
kom.-farsa Niewdzięczna rokota 

Greta Garbo i John Gilbert w rekordowym 
egzot-wschodni diam z» Ramo- 1) krwawy tyran Ben-Ali zr gjęgkodni 2) Anna Ksrenina 

  

  

  

  

  

  

   

   
      

      

    

    

  

kino-teatru. Siedziba w Wilnie, ul. Wielka 42. Przed- 
siębiorstwo istnieje od 2 stycznia 1932 r. Kapitał za- 

    

    

   

     

  

narządów moczowych 
od g. 9—1 i 5—8 wiec.   
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| 
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nizowana kwestja lokali szkolnych. rego osadzono w areszcie centralnym. (e) Pia a TEE nue- stemplem firmowym jednego członka zarządu. Spółku Wielki Ró 1 as 5 apa AA do wynajęcia — Podatek iokalowy. Z dniem 15 b. m. : mieckich w Londynie. Jak nas Lady Baden 7 ograniczoną odpowiedzialnością z ła na mocy lkiej 47, Salomon Smuszkin przy ul. Zawalnej 
upływa termin Manos podatku małejekiego SPRAWCZYNIE OKRADZENIA TANCERKI Powell zapewnia, jej małżonek nie pozos AKU) zeznanego przed Władysławem Strzałko No- 33 i Aron Krakowiak - Krakowski przy ul. Bazyl. Trocka 13, m. |, rządca od lokali. Płatnicy tego podatku Šiba: SS RARE wał w 5 EE skautami tarjuszem w Wilnie w dniu 17 marca 1932 a BR OWA w SA spaik) Lesės domu wnieść należności ko iejski EM. niemieckimi. edynym powodem nieprzy- Nr. 1004 na czas nieograniczony. 660/VI. 1c okumentów podnoszenia i składania doBanku 
kanar terhńicji NA una W/ wyniku przeprowadzonego dochodze- a WSI BR „Powella do Polski był ` ) 5 k S aki an wystawiania | żyrowania weksli, cze. ZARZĄD 
о t kita S Ša a sprytnej kradzieży Zły Stan jego zdrowia. Skaut Naczelny bo- Ela as : = Ra 3 __. ków, wszelkich zobowiązań, umów i plenipotencji sa 

A oby aa m Że : Кі‹:н‹›пйро“' na szkodę (ancerkj kabareto- _ Wiem mimo swego podeszłego wieku, pracuje 549 I. Firma: „Komunikacja Auiobnsowa W Ža “ potrzebne cztery podpisy następujące: Szlomy Sobo. Bratniej Pamocy šoką, ae ego podatek ścią. 2 A A SA 2 i 55) i a 1 WYCHOWANE Troki — Spółka z ograniczoną odpowiedzialnošcią“. ord Mai Lalis ži 1 N. H. G. w Wilnie, ul. 
mięty zostanie w drod RZE Se MS ącówny aresztowane zostały Niezwykle intensywnie nad. wychowaniem Р 5 < > 8 a la, Morducha Majzela, lub Abrama Kublica Gerszona AE gnięty w drodze egzekucji. o. NAJ Ją SE S A В łodzież śl skz ry ideałów. Uruchomienie i eksploatacja całej komunikacji auto. 4. OSW: i Mickiewicza Nr. 18—1V p. 

Dotyczy to jednak t + „  w'dniu wczorajszym sprawczynie tej kradzie młodzieży w myśl skautowych ideałów, co t RUDE A ronsa lub Samuela Kwaryszka. Salomona Smuszki- P yczy JEGBA | zw. Mzeciej waty. V AJSZY DLAWOCYNICNCJ Z si nio uj i i i jego zdr busowej między m. Wilno i m. Troki. Siedziba w е a RA OCERAC z AŻ : uprasza właścicieli woł- 
datku lokal. IS t т ży ——uawodowe żłodziejki B. Peiselson (Ko się ostatnio ujemnie odbiło się na jego zdro_ J ędzy : na lub Arona Krakowiak . Krakowskiego. Do otrzy- podatku: owego, albowiem termin płat. — & a ve złodziej - REJĘ = Kk ebala nori) Trokach, ul Wilenska 16. Kapitał zakładowy 2400 zło- i św KOTOTE 2 ‚ i > nych jednopokojowych 

ności pierwszej i drugiej raty kwartalnej zia 16) oraz Szejna Intryc, które osadzono  NiU- iegłej zimy po przebytej chorobie „U ar ^ žm mywania ładunków kolejowych oraz wszelkiego ro- е 
minął w początku stycznia i kwietnia 1 pod kluczem. "Bo (e, Lord Baden Powell otrzymał surowy zakaz tych podzielony na 8 udziałów po 300 złotych każdy  qząją korespondencji zwykłej, poleconej pieniężnej Mieszkań o podawanie: А КОМЕ dk ašiai Kaa Je ° ze strony lekarzy odbywania dalekich pod. wpłacony w postaci autobusów.  Zmzącj spółki mat przekazów i listów wartościowych do zastępowania swych adresów i warun- 

S ь róży. wią zam. w Trokach, pow. Wileńsko - Trockiego spółki wobec władz, urzędów i osób prywatnych do ków wynajmu tychże do wa o egzekucji zaległości podatkowych 
wprowadza m. in. uprawnienia dla sekwestra 
torów skarbowych przeprowadzania rewizyj 
osobistych u tych płatników, co do którycn 
powzięto podejrzenie, że złośliwie ukrywają 
gotówkę. 

W. związku z tem wyłoniła się kwestią 
w jaki sposób sekwestratorzy przeprowadzać 
będą rewizję osobistą u płatników — ko. 
Diet. 

Dowiadujemy się że na skutek wydanej 
w tym wzgłędzie opinji Związku Izb Prze- 
mysłowo Handlowych, z chwilą wprowadze. 
nia w życie nowego systemu egzekucyjneg:, 
zaangażowane zostaną specjalne sekwestra. 
torki, których zadaniem będzie przeprowa 
dzanie rewizji u płatników — kobiet. 

— Dodatkowe posiedzenie Komisji Poho 
rowej. Najbliższe posiedzenie dodatkowej 
Komisji Poborowej wyznaczone zostało na 

ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 

— W. dniu 10 b. m. Żelazowska Konstan- 
cja, lat 48 (Sapieżyńska 5) w celu pozbawie 
nia się życia wypiła spirytusu skażonego. 
Lekarz pogotowia po udzieleniu pomocy od- 
wiózł desperatkę do szpitala Sawicz w stan'e 
niezagrażającym życiu. Przyczyna nieznana. 

— Wi dniu 10 b, m. Cynajtis Stanisław 
(Lipowa 32) w celu pozbawienia się życia 
wypił esencji octowej. Lekarz pogotowia po 
udzieleniu pomocy odwiózł Cynajtisa do szpi 
tala Żydowskiego w stanie niezagrażającym 
życiu. Przyczyna — ciężki stan materjalny. 

DZIECI SPOWODOWAŁY POŻAR. 

Wi dniu 9 b. m. o godzinie 8 m. 30 w 
zabudowaniach należących do Nowoszyńs- 
kiego Antoniego, położonych przy ul. Trakt 
Batorego Nr. 56 wskutek zaprószenia ogn'a 
przez dzieci Bohdanowej Apolonji, zamiesz- 

   

Oprócz bowiem trudów samej podróży, 
objazd taki wymaga brania udziału w uro. 

ach i przemawiania, co jest szcze. 
e męczące dla niemłodego już i wyczer_ 

panego pracą Generała. Lord Baden Powell 
prosił swą Małżonkę, aby w jego imieniu 
wyraziła szczery i głęboki żal, że nie mógł 
przybyć do Polski, zapewniła harcerki : har_ 
cerzy polskich o jego głębokiej dla nich 
sympatji i złożyła im najserdeczniejsze ży. 
czenia pomyślności i rozwoju. 

Zniżka biletów kolejowych— 
środkiem na zwiększenie 

liczby małżeństw. 
Wstępujący w związki małżeńskie korzy 
ą w Itaiji z różnych ulg, a nawet przywi 
w. Duce i rząd pragną przeciwdziałać 

    

   

    

  

Józef Zajączkowski, Józef Nowicki i Boruch Bun.. 
mowicz. Do reprezentowania spółki nazewnątrz, pod- 
pisywania wszelkich umów i zobowiązań, pełnomoc. 
nictw i aktów upoważnieni są dwaj członkowie za- 
rządu pod stemplem firmowym. Zwykłą korespon. 

dencję oraz pokwitowania z odbioru adresowanych 

na imię spółki przesyłek i listów podpisuje jeden czło- 

nek zarządu pod stemplem firmowym. Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnośdią zawarta na mocy 

aktu zeznanego przed Ludwikiem Nowosieleckim No- 
tarjuszem w Trokach w dniu 25 kwietnia 1931 r. 
uzupełnionego aktami zeznanemi przed tymże Netarju- 
szem Nowosieleckim w dniu 21 czerwca 1931 r. za 
Nr. 385 i w dn. 24 III, 1932 r. za Nr 168 na cza > nie. 

ograniczony, 661:VI. 

  

550. I. „Meble — M. Komajowa, L . Wajnerowa 
i O. Frenklowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialno- 
ścią”. Handel towarami meblowemi i innemi przedmio- 

tami urządzenia domowego. Siedziba w Wilnie, ul. Bo- 

  

   

podpisywania korespondencji wewnętrznej są upraw- 
nieni dwaj członkowie zarządu pod stemplem firmo- 
wym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawar_ 
ta na mocy aktu zeznanego przed Sewerynem Bohu- 
szewiczem Notarjuszem w Wilnie w dn. 5. II. 1932 r. 
za Nr. 712 uzupełnionego aktem zeznanym przed tym. 
że Notarjuszem dnia 3 marca 1932 r. za Nr. 1160 na 
czasokres do dnia 30 stycznia 1933 r. 658/VF. 

W dniu 4.V. 1932 r. 
551. I. Firma: „Bławat Bielski — Spółka z ogra- 

niczoną odpowiedzialnością*. Handel towarami bła- 
watnemi. Siedziba w WIilnie, ul. Rudnicka 27 — 18. 
Przedsiębiorstwo istnieje od 20 lutego 1932 r. Kapitał 
zakładowy 3000 zł. podzielony na 100 udziałów po 30 
złotych każdy, przyczem 900 złotych wpłacono w go- 
towiźnie, resztę zaś wpłacono w postaci towaru bła. 
walnego oszacowdnego na sumę 2100 złotych. Zarząd 
należy do Sary Słuckiej zam. w Wilnie, ul. Piwna 7, 
która podpisuje w imieniu spółki pod stemplem fir- 

  

   
   

Kancelarji Bratniej Pom. 
w godz. od 17 do 18 we- 
wtorki, czwartki i soboty 

RUTYNOWANA 

maszynistka 
z własną maszyną 

POSZUKUJE 
stałej posady 

Mickiewicza 33—4 

SŁUŻĄCA 
POSZUKUJE FRACY 
do wszystkiego lub do 
dzieci. Wiadomość: ul. 

Portowa 19—14 
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dzień 24 b. m. Posiedzenie jak zwykle od.  kałej tamże — Bernarda lat 4 i Jana lat 3, —° RAR i а с : : > : będzie się w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2. i pożar, w czasie którego spaliła się PER ROZA A AE SBA saczkowa 5. Kapitał zakładowy 18000 złotych podzie mowym weksle, żyra, czeki, umowy, przekazy, pełno. ARR AA A I ы 'zby Za апус! a ы SR ż vi ietwz arja i bi е . Komisja urzędować będzie od godz. 8 rano stodoła ze zbożem. Straty wynoszą 1.500 zł. годятт A 1 uu chodzóć Skai ORO lony na 60 udziałów po 300 złotych każdy całkowicie  mocnictwa, prokury, akty notarjalne i hipoteczne, Posiadacze 
Stawić się mają wszyscy ci mężczyzni, któ.  Zawezwana straż pożarna ogień ugasiła. A M tów PEC RONA p it # wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: ul. wszelkie zobowiązania i pokwitowania oraz korespon- ® i z ' 
rzy we właściwym czasie z jakichkolwiek Wypadków z ludźmi nie było. RR Pa k AI Bosaczkowa 5 Marja Komajowa, Luba Wajnerowa i dencję i R SĘ c i urzędów. Spółka z ogra. niem eckich i $ 16 miuonai, оо į as = < 8 a Frenklowa. rezentowanie spółki nazewnątrz,  miczoną odpowiedzialn ą zawarta na mocy aktu | przyczyn nie uregulowali swego stosunku dc Ostatniem najnowszem posunięciem rzą L Rep zelkich | zeznanego przed Władysławem Strzałko Notarjuszem przedwojennych | wojska. 

— Kary na opieszałych poborowych. W 
ciągu ostatniego tygodnia referat wojskowy 
Magistratu przesłał do starostwa 17 wnios. 
*ków o pociągnięcie do odpowiedzialności kar fa (zauł. Oszmiański 3), skąd skradli garde Н & "S : o dencji nie zawierającej zobowiązań do odbioru wszel- i ь $ 4 Е > a a + aściwych dokumentów identyfik. nych, J аСЕр 203 5. > mej mężczyzn w wieku poborowym za nie. R A oraz skórki łącznej wartości Ryc jako nai figuruje, Podróż kiej PCE O EC AE va - = = PROJ WI. i 

95 złotych. do Rzymu musi się odbyć nie później, niż  syłania i odbioru wszelkich przesyłek wystarczy podp awia oemienie. WERE wyda GO | wypełnienie obowiązków meldunkowych. 

i Z POCZTY. 
— Usprawnienie linji Wiilno—Brześć. Wi. 

leńskie władze pocztowe zakończyły ostat. 
nio roboty pnzy usprawnieniu linji międ.y- 
miastowej na szlaku Wilno — Brześć, Linja 
ta otrzymała nowe przewody telefoniczne 
dzięki czemu sprawność funkcjonowania tej 
linji nie pozostawia już nic do życzenia. 

— Podziemna telefoniczna sieć kablowa. 
Wileiska Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
'wzmogła w ostatnim tygodniu roboty nad 
rozbudową podziemnej sieci kablowej. Obec 
mie roboty takie prowadzone są w okolicach 
Ostrej Bramy 

Zaznaczyć należy, że zamiana sieci na. 
powietrznej na podziemną kablową postępu. 
je sprawnie naprzód. Do chwili obecnej de 
sieci podziemnej przyłączono więcej niż po. 

  

KRADZIEŻE MIESZKANIOWE. 

— W) dniu 10 b. m. nieznani sprawcy za 
pomocą dobranego klucza lub wytrycha, d»- 
stali się do mieszkania Dzimiensztejna Józe- 

  

  W dniu 10 b.m . nieznani sprawcy z 
niezamkniętego mieszkania Rynsztejn Rache. 
K (Jagiellońska 5) skradli drobną biżuterię 
oraz gotówkę łącznej wartości 300 złoty. 

Otwarcie międzynarodowych 
zawodów łucznych. 

WARSZAWA, 11. VIII. (Pat). Dzisiaj od: 
było się na torach łucznych przy ul. Zieie 
nieckiej uroczyste otwarcie miedzynarodo- 
wych zawodów łucznych. Otwarcia dokonał 
prezes komitetu organizacyjnego, komendant 
główny Związku strzeleckiego ppłk. Rusiu, 
który wygłosił również przemówienie powi: 
talne, Następnie powitał gości zagranicznych 
imieniem polskiego związku łućzników mjr. 
Fularski. 

   

  

du włoskiego w tym kierunku było przyzna 
nie młodym parom małżeńskim, udającyta 
się w podróż poślubną, 80 proc. ulgi na bi 
letach kolejowych do Rzymu. Za okazaniem 

  

   

w siedem dni po ślubje, otrzymują nowożeń 
cy bilety za 20 proc. istotnej ceny wraz z 
prawem powrotu do rodzinnych pieleszy— 
gratis. Pobyt w Rzymie może trwać nie dłu 
żej niż dwa tygodnie. 

Dla nowożeńców, którzy mieszkają stale 
w Rzymie j nie mogą korzystać z tego ułat 
wienia, mają być: wprowadzone takie same 

zniżki na dystansie Rzym — Neapol lub 
Rzym — Wenecja. 

aki będzie skutek realny nowego zarza 
dzenia — trudno przewidywać. Motywy, któ 
re skłoniły rząd do powyższego kroku, wy 
rażają się w cyfrach następujących: liczba 
nowozawartych małżeństw wynosiła w okre- 
sie pierwszych sześciu miesięcy tego roku 
125.976, wobec cyfry 151.750 małżeństw za 
ten sam okres w r. 1931. Liczba zaś urodzia 
w tym samym czasokresie w roku bieżącym 

   

    

zawieranie i podpisywanie w imieniu spółki wsz 
aktów , umów, pełnomocnictw, prokur, weksli i innych 
obligów. należy łącznie do wszystkich trzech zarządców 
pod stemplem firmowym. Do podpisywania korespon- 

dwóch zarządców pod stemplem firmowym, Udzielono 
łącznej prokury zam. w Wilnie, ul. Bosaczkowa 5 Dono. 
wi Komajowi i Abramowi Frenkłowi, którzy działają 
w imieniu spółki i podpisują łącznie. Spółka z ograni- 
czoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu ze- 
znanego przed Sewerynem Bohuszewiczem Notarjuszem 
w Wilnie w dniu 5. II. 1932 r. za Nr. 713 na czas nie- 
ograniczony. 662/VI 

W dniu 12.IV. 1932 r. 
547. I. Firma: „Olejsk—Spółka z ograniczoną odpo- 

wiedzialnością w Wilnie*. Sprzedaż drobnej galanterji 
mieszanej. Siedziba w Wilnie, ul. Trocka 16. Kapitał 
zakładowy 2000 zł. podzielony na 100 udziałów po 20 
złotych każdy całkowicie wpłacony. Zarząd spółki sta- 
nowią zam. w Wilnie, Chaja Chazanowiczowa przy uł. 
W. Pohulanka 27, Asna vel Anna Olejska i Nochim Olej- 
ski — obaj ostatni przy ul. Wileńskiej 3. Wszelkie wek. 
sle, czeki, zobowiązania, umowy, pełnomocnictwa, akty 

  

w Wiilnie, w dniu 20. II. 1932 r. za Nr. 742 na czas 
nieograniczony, 659/V1. 

Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. II. Grodno 
zawiadamia, że w dniu 25 sierpnia 1932r o godz. I0-ej 
šdbeėdžie się ow Grodnie w lokalu Urzedu prze ulicy 
3-go Maja Nr. 8, przetarg nieograniczony na roboty 
budowlane i instalacyjne w Podbrodziu, Wilnie i Fo- 
luszu pod Grodnem. 

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

Qkr. Urząd Budown. Nr. Ill 
Grodno 

706/V1 Nr. 850/Bud 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, IV rewiru, 

zam. w Wilnie przy ul. Piłsudskiego 6, na zasadzie 
art. 1030.U. P. -C./oglasza, żew dniń V2ga sierpnia 

banknotów 
po 1000, 100, 50 i 20 mk.. 
proszeni są o zgłoszenie- 

otrzymania ważnych in-- 

  

Języki okce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja),. 

oraz klasyczne 

łacina i grecki. 
Przygoetcwywanie do 

matury 1 egzaminów 
w zakresie Szkół Średn.. 
Lekcyj udzielają rutyn. 
korepetytorzy b. profes.. 
gimn. oraz absolw. U. S.B.. 
Zgłoszenia do Redakcji: 

  

łowę abonentów telefonicznych na terenie i . p. odegrała kolejno hy- A ROCA Ё S й miasta. Rzecz oczywista że sieć podziemna kie ki paka 0 Sr w RE 502.100 wobec 564.613 w roku 1931 notarjalne winny być podpisywane przez dwóch człon- 1932 roku od godz. 10 rano w Wilnie przy ulicy Ra- pod „Egzaminy* gwarantuje abonentom sprawne funkcjona. zawodach, a więc Polski, Bełgji, Anglji, Frau е 8[ A I iwdziałać rząd M ków zarządu pod stemplem firmowym, zaś każdy GER 4 SZER Jee AE sprzedaż z przetargu pasl“ wanie telefonów, albowiem chroni przewo. cji, Czechosłowacji i innych poczem nastą- НОО AU RA I B z członków zarządu ma prawo w imieniu spółki podpi-  <cznego ruchomości, należących do Władysława i Mi- J ` У 1 soliniego. Z jakjem powodzeniem — poka sywać korespondencję nie zawierającą zobowiązań oraz chała Kowaluńców, składających się z umeblowania Ą IA 
A i mieszkania, oszacowanych na sumę 700 zł. 

dy od uszkodzeń tak często powodowanych 
niespodziankami atmosferycznemi. 

Li L d 

Dr. 0. ZAŁKINDSON 
(chirurg) — powrócił 

Wilno. ulica Zawalna 24 

LJ 

WIRGIL MARKHAM. 

  

piło wywieszenie na masztach chorągwi po- 
szczególnych narodów. 

Po uroczystem otwarciu przedstawiciele 
p. Prezydenta rządu i każdego państwa od- 
dali szereg strzałów honorowych, 
Następnie rozpoczęły się strzelania prób 

ne 6 nagrody. Świetną formą wyróżniają się 
łucznicy angielscy. 

23 

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Albo i nie — odrzuciłem. — 
Magdalena skończyła już dwa dni te- 
amu i już się tam uspokoiło, Nawet 
prasa nie zrobiła z tego wielkiej sen- 
sacji. 

— A nie — potwierdził Mydlarz. 
—Ten Teddy Brovard... 

— Nikt się ciebie nie pyta, koniu 
—uciszył go Raffy i zwrócił się do 

Ta nas: — Co to mogą pieniądze. 
Masonowa, o! chłopcze! co to za bo- musem rewolwerowym, ale zato był disońską, Poczekamy, dopóki nam nie ulicy. czyć, bo osłaniała nas budka wejścio: koju nie budząc go, Peru zastosował- | gata kobieta! najlepszym przewodnikiem w Nowym dacie sygnału. Tony będzie czekał w — Cholera! — wybuchnął szeptem wa z matowych szyb, Zaraz pod nami by środki bezpieczeństwa w postaci” | Peru. — Zbaczyli coś. było okno sutereny, ale pomalowane narkotyku. | 

— Ohoho! — potwierdził skwap- 

liwie Mydlarz. — Nawet... 
— Milcz głupi!—syknął Raffy naj 

widoczniej zdenerwowany. Musiało 
mu strasznie zależeć na tej fotografji. 
Nagle zwrócił się do mnie: — Pamię- zwracał się do Jimba o wytknięcie Aleja Madisońska była oddalona i chwyciła się nagle za gardło. Nawet Oba S taj pan nie zakatrupcie Masona! Peru, marszruty. Tylko trzeba go było up- od domu Masona o jeden blok i mieś- z tak dużej odległości kurczowe drga- bez trudu okno i okienicę, spuścili się sh sę e sc że łóżko było puste, | 
słyszysz? rzedzić na parę dni przedtem. Nasz  cił się na niej komisarjat policyjny, nie członków Mydlarza wydało mi się do Środka, wciągnęliśmy za sobą des- Srożębrane: 

— Niema strachu — odparłem.-- marsz trwał przeszło pół godziny, cho także bardzo niedaleko. przerażające. Po chwili upadł na cho kę i zamknęli okiennicę, ale okna nie. 
Nie śpieszy mi się na gorący fotel. ciaż odległość wynosiła niespełna pół — Dobrze — zwróciłem się do My @шК 1 zaczął się tarzać i podrzucać Wszystko w przeciągu dwóch minut. (D. c. n.) 

mili. Ale trzeba było iść chyłkiem, nie  dlarza, przygnębionego jeszcze napo- w konwulsyjnych drgawkach. Peru zaświecił latarką elektryczną. Zw — Wszystko inne, byle nie to — 
rzekł Raffy. — W razie potrzeby oku 

lawić go, ale, chłopcze, mój chłopcze, 
za zabicie gorący fotel. Już jabym się 
o to postarał. 

Kiedyśmy wychodzili, wybiła dru 
ga. Wyszliśmy tylnemi drzwiami. 
Jimbo prowadził. Mieliśmy dotrzeć 
na miejsce pieszo. 

Jimbo nie znosił przestępstw i 
nigdyby nie włamywał się do cudzego 
domu z własnej woli, chyba pod przy 

Jorku. Umiał badać zwyczaje i upo- 
dobania policjantów i innych ludzi, 
działających w pewnym obrębie. Jeże 
li ktoś chciał przemknąć się niepo- 
strzeżenie przez daną część miasta, 

jak najkrótszą drogą. Inaczej napew 

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

  

że przyszłość. 
Or. 
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kwitować z odbioru dla spółki korespondencji zwykłej 
poleconej, towarów, przesyłek pocztowych i kolejowych. 
przekazów oraz wszelkich należności. Spółka z ograni- 

czoną odpowiedzialnością zawarta na mocy, aktu zezna- 
nego przed Władysławem Hołownią Notarjuszem w Wil 

nie w dniu 28 grudnia 1931 r. za Nr. 2959 na czas nie- 

ograniczony. 664/VI 

710/V1 Komornik A. Maciejowski. 
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Przy zakupach prosimy powoływać sę 
na ogloszenia w „Kurjerze Wileńskim, 
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nobyśmy wleźli na jakiś patrol, czy 
posterunek. 

Dom Masona miał wejście od 
Sześćdziesiątej Ósmej. Obok wznosiła 
się olbrzymia kamienica, będąca jesz 
cze w stadjum budowy i w razie czego 
mogąca dostarczyć dobrej kryjówki. 
Połowa ulicy była zawalona workami 
cementu, stosami piasku i deskami. 

— A stróż? — zapytałem szeptem 
Jimba. 

— Niema, O tej porze nie pokazu- 
je nosa. Śpi albo pije. No, już nie je 
stem wam potrzebny—rzekł radośnie, 
wyłażąc z za rusztowania, za które 
nas wprowadził. 

— E, co taki pośpiech? Co teraz 
zrobicie z Mydlarzem? 

— Przebierzemy się na Aleję Ma- 

taksówce od drugiej czterdzieści pięć. 
Tylko w jednem miejscu moglibyśmy 
natknąć się na: policję. Sarge Kirk 
przejeżdża czasem tamtędy swoją ma 
szyną. 

  

mnieniami Raffy'ego. — Dobra mina, 

mę, * 

*( w Wilnie. p" 

Mydlarzu! I baczność. Żeby nam tu nej ulicy wyjechało auto polieyjne i puste. Drzwi zamknięte na klucz. Pe-- 
przez godzinę nie przeszedł żaden gra- 
natowy. 

— Obejdę się bez rad—odparł 
kwaśno opryszek. — Wiem, co do 

mnie należy, Wy róbcie swoje, ja 
swoje. 

— Racja — odrzuciłem. Jimbo i 
Mydlarz odeszli.—No, Peru, do ro- 
boty. 

— Апо! 
Pdniosłem z ulicy krótką, mocną 

deskę. 
—-Pomóżcie mi wejść. 
— Zaczekajmy chwilę — rzekł 

Peru.—Niech oni wpierw dotrą do 
Alei. 

Spojrzeliśmy na oddalających. się 
ludzi, którzy dochodzili już do rogu 

  

Zorjentował się w ich zachowaniu, 
lepiej niż ja. Jedna z postaci znikła 
w jakimś ciemnym pasażu, druga za- 
trzymała się w blasku lampy łukowej 

  

— Już są — szepnął Peru, Z bot 

    

stanęło, Nad Mydlarzem pochyliły się 
troskliwie dwie urzędowe sylwetki. 
Jedna z nich dała znak ręką i z Alei 
nadeszła trzecia, 

— Zabiorą go na posterunek, to 
im zajmie trochę czasu. Teraz my do 

dzieła — rzekł Peru. 
W Alei Piątej był ruch,*ale zabez* 

pieczyliśmy się od niespodzianek z ta 
mtej strony, postawiwszy na rogu uli- 

cy dwie czerwone latarnie, zabrane z 

pośród materjałów budowlanych. 
Dom Masona był oddzielony od 

chodnika głęboką obmurowaną fosą, 

która otaczała go z trzech stron. O- 
parliśmy deskę jednym końcem o ba- 
lustradę nad fosą, a drugim o parapet 

okna. Z alei nikt nie mógł nas zoba: 

na biało szyby świadczyły, że była to 
tylko łazienka, albo jakiś schowek, 
w każdym razie nie mieszkanie. 

Załatwiliśmy się prędzej niż to opi 
suję. Przeszliśmy po desce, otworzyli 

Szatnia była pusta, półki i wieszadła 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkie. 

  

ru otworzył je delikatnie i zasłonięcii 

luźnemi sukiennemi maskami, udaliś- 
my się wgłąb mieszkania. 

Rozkład pokoi był tak prosty, že- 
łatwo się było orjentować nawet bez. 
latarki, schody wysłane dywanami.. 
tak, że możnaby się obejść bez gumo- 
wych podeszew. Pomimo to z bijącem 
sercem, poprowadziłem mego iowarzy 
sza do pokoju Masona, modląc się: 
idjotycznie prawie wbrew wali, żeby” 
czasem drzwi nie były zamknięte na. 
klucz. 

W takim wypadku musielibyśmy 
uciec się do wytrycha, ale mogłoby to» 
go obudzić i narobiłby alarmu na cały 
dom, nim zdążylibyśmy go uciszyć.. 
Gdyby nam się udało wkraść do po- 

Ująłem za klamkę, która obróciła 
się miękko, ustępując razem z drzwia- 
mi. O mało nie odetchnąłem głośno z- 
całych płuc, z ogromnej ulgi. 

    

  

 


