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GDYNIA — KLEJNOT 
Gdy z pomocą bożą i traktatu wer- 

salskiego, znienawidzonych porówno 

przez naszych zachodnich sąsiadów, 

otrzymaliśmy to kawalątko morza z 

języczkiem piaszczystego, zaniedbane 

go Helu i skrawkami brzegu, (na lewo 

do Karwi, a na prawo do granicy gdań 

skiej), gdy już gen. i sodalis Józef Ha- 

ller naśladując dożę weneckiego rzu- 

cił pierścień do fal, stało się jawnem, 

że z tej odrobiny skorzystać trzeba 

jak najintensywniej. 

Wypad na morze, na Światy han- 

dlowe, nawiązanie nici, dróg okręto- 

wych z całym światem, po przez wod- 

ne odmęty, stało się koniecznością po 

lityczną i ambicją narodową. Nie mo- 

gąc otrzymać Gdańska, należało jego 

wpływy osłabić, jego handlową supre 

mację ubiec, wyrość pod jego bo- 

kiem tak, by... mu bokiem wyszło że 

do Polski nie należy, mimo przepo- 

wiedni mickiewiczowskiej w Panu 

Tadeuszu. Los sprawił, że miejsce do 

budowania portu było jak wybrane i 

nawet nie było wyboru. Gdyńska zato 

ka, położona o 16 kilometrów od pół- 

wyspu helskiego, wysuwającego na 

40 kilometrów swój piaszczysty jęzor, 

którym tworzy naturalny łamacz fal, 

ochroniona jest też od strony Gdańska 

łukiem wybrzeża. Dzięki temu, na re- 

dzie gdyńskiej jest zawsze spokojnie, 

nawet podczas największych burz, 

woda zamarza chyba wyjątkowo, a po 

głębianie i wpuszczanie w głąb łądu 
basenów i doków nie nastręcza więk- 

szych trudności, gdyż grunt jest mięk- 

ki, piasek i torf, na których przed 10 

laty bytowała, żyjąc z połowu ryb, ma 

ła biedna wioszczyna rybacka. 

Dziś 35 tysięczne miasto, 

port na Bałtyku! 

Przyjrzyjmy się historji tego 10 
letniego miasta, od jego początków. 

Bezpośrednio po kampanji 1 listo* 
Pada 1920 roku, Rada Ministrów u- 
chwaliła pierwsze kredyty na budowę 

„Tymczasowego Portu i Schroniska 

dla Rybaków*, asygnując na ten cel 

40 milj. ówczesnych marek polskich. 

I na wiosnę 1921 r. inż. Wenda zaczął 

bić pale drewnianego mola, w miejscu 

dzisiejszego nabrzeża śląskiego. W 

1924 r, została zawarta umowa z Kon 

sorcjum francusko-polskiem, dla bu- 

" dowy planowego portu na wielką ska- 

lę. Umocnienie wybrzeży i budowa- 

nie pirsów (moli) oraz basenów, odby 

wało się za pomocą osadzania w mo- 

rzu skrzyń betonowych, napełnianych 

piaskiem i zalewanych żelbetem. Na 

zbudowanie 10.925 m. nabrzeży porto 

wych, łącznie z łamaczami fal, zużyto 

582 skrzynie tego typu. Przedewszyst- 

kiem zbudowano łamacz fal długi na 

2.430 mtr. obecnie przedłużają go je” 

Szcze do 3 tys. Potem wszystkie wiel- 

kie mola, i oddzielające je baseny. 

Dwa największe, basen min. Kwiat- 

kowskiego i Marszałka Piłsudskiego, 

Przedzielone są molem norweskiem, z 

pobrzeżami: Stanów Zjednoczonych i 

Indyjskiem, nazwanem tak z powodu 
znajdującej się w tem miejscu łusz- 

czarni ryżu, o powierzchni użytkowej 

8.600 m“, pozatem są tam zbiorniki 
melasy o pojemności 15 tys. ton oraz 

olejarnie, Dalej idąc wybrzeżem rot- 

terdamskiem wchodzimy na pobrzeże 

polskie, od którego wylot na kanał 
wejściowy, Tam rzędem stoją olbrzy- 

mie budowle, np. chłodnia, o 72 komo 

rach i 10 tys m* powierzchni druga 
co do wielkości 

na świecie (największa jest w Hambur 

gu), magazyny cukrowe Związku Cu- 

krowniczego Przemysłu, ciągnące się 

na przestrzeni 18 tys. mtr. rzeźnia dro 

biu, magazyn tytuniowy ete/ Z tego 

mola polskiego wyrasta pirs pasażer- 

ski otoczony franeuskiem, belgij- 

skiem i holenderskiem pobrzežem. 

Wchodzimy w wielki basen węglowy: 
tam pracują wspaniałe dźwigi róż- 

nych firm, między in. Skarboferm 

drugi 

    

chłodnia portowa: 

(Polskie kopalnie węglowe), tam naj- 

większy ruch i przeładowanie. Zgrzy 

tają i trzeszczą maszyny, mogące w 8 

godzin załadować statek o pojemnoś- 

ci 8 tys. tonn, wywrotnica i wieża jeż- 

dżąca po pirsie ładunkowym, może so 

bie lekko 670 tonn na godzinę wyłado 

wać, lata, rzec można piorunem, ta 

machina olbrzymia, zgrzytliwa i mimo 

to sunąca swe żebrowate cielsko mięk 

kiemi ruchami dobrze ujarzmionego 

zwierzęcia. 

Urządzenia przeładunkowe węgla 

w gdyńskim porcie mogą wypełnić 

pracę na 600.000 t. miesięcznie, i wię 

cej w razie potrzeby, a prócz węgla 

ładuje się tam piryty, fosforyty i ru- 

dy. Do każdej z tych rzeczy jest spec- 

jalny kompleks dźwigów, a poza tem 

dźwig uniwersalny, który za pomocą 

haka, podnosi i przenosi na okręt 

wszystko: od skrzynki do... żubra, je” 

śliby go chciano przewozić. Jest i 

dźwig pływający Stoczni Gdańskiej, 

ale ten uważa się za przestarzały i bę 

dzie budowany inny, ogółem tych ma- 

chin sprawnych jak żyjąca istota, pot 

worna w swym ogromie i ruchach fan 

tastycznych. a precyzyjnych, jest 59 

sztuk. 

Minąwszy pobrzeże szwedzkie, mo 

le węglowe, i nabrzeże śląskie, wcho 

dzimy w basen Południowy, odgro- 

dzony od mola rybackiego pobrzeżem 

angielskiem, tam są rzeźnie drobiu i 

basen rybacki, oraz oczyszczalnia ryb. 

Następny basen, to basen Prezydenta 

z pobrzeżem wilsonowskiem, i mo- 

lem reprezentacyjnem, 680 metr. dłu- 
gie i na 120 szer., sztucznie usypane w 

morzu. Ogółem sztucznie stworzonych 

terenów budowlanych mamy w Gdy- 

ni 44 ha. Na basenie yachtowym koń- 

czy się całokształt zabudowń gdyń- 

skich, niedługo rozpocznie się na po- 

brzeżu francuskiem budowa Dworca 

Morskiego a na Indyjskiem elewatora 

zbożowego, który będzie mógł jedno- 

razowo podnosić 10 tys. tonn worko- 

wych materjałów, mają się jeszcze bu 

dować magazyny cukrowe, Śledziowe, 

zbiorniki olejarskie i t. p. 

Nie wchodząc w szczegóły obrotów 

handłowo-przewozowych portu, za- 

znaczamy tylko, że ruch statków, roz 

poczęty w roku 1924 skromną liczbą 

24, dziś w 1932 dochodzi do 3144, o 

pojemności 2,649,268 nrt. Jeśli zaś 

chodzi o obrót towarów, będący naj- 

lepszym sprawdzianem pracy portu, 

to należy stwierdzić że w 1931 r. Gdy- 

nia prześcignęła wszystkie porty bał- 

tyckie, niemieckie prócz Hamburga, 

i włoskie prócz Genui. Jedynie stare 

odwieczne francuskie porty Havre, 

Rouen, Marsylja przewyższyły naszą, 

  

w dziecinnym wieku Gdynię. Przywie 

ziono do Polski 558.549 tonn, wywie- 

ziono 4,741,565, cały więc obrót wy- 

nosi 5,300,114 tonn. Najwięcej przy- 

ziono ryżu 7.520 tonn, owoców Šwie- 

żych i żelaztwa (złomu), a wywiezio- 

no: napojów alkoholowych, (40,358), 

bekonów, wędzonych szynek, (co do 

których mówił mi dyr. Milkiewicz, 

że napróżno starał się zorganizować 

ich dosatwę z Wiileńszczyzny, gdyż 

nie można było doprowadzić ich wy- 

glądu do stanu europejskiego, wyma- 

ganego przez angielskich smakoszów) 

oraz węgla, najpoważniejszej pozycji, 

bo sięgającej 863.580 t. 

Ruch pasażerów przedstawia się 

w 15.476 osobach w r. 1931 w połącze- 

niu okrętowem do 64 portów na ca- 

łym świecie. Od początku roku bie- 

żącego cały przywóz wynosi 94.546.6 

tonn a cały wywóz 1.697.255 tonn. 

Wyrok haski w sprawie Kłajpedy — początkiem nowej ery 
w całokształcie polityki na Wschodzie Europy 

Zwycięstwo Litwy wywarło przygnębiające wrażenie wśród Prusaków. 

Pan Prezydent uda się 
de Częstochowy. 

WARSZAWA, 12. 8. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej Mościcki 
uda się do Częstochowy, ażeby w dn. 
14 i 15 b. m. wziąć udział w jubileu* 
szowych uroczystościach  550-lecia 
sprowadzenia na Jasną Górę cudow- 
nego obrazu Matki Boskiej Często- 
chowskiej. 

WARSZAWA, 12, 8. (Pat). Wraz z 
p. Prezydentem Rzeczypospolitej uda- 
je się do Częstochowy jako przedsta” 
wiciel p. premjera i rządu minister | 
W, R. i O. P. Jędrzejewicz. 

Nowy ambasador włoski 
w Warszawie. 

RZYM, 12. 8. (Pat). Jak donosi 
Agencja Stefani, poseł włoski w Ate- 
nach, Bastianini, mianowany został 
ambasadorem w Warszawie. Dotych- 
czasowy poseł Vanutelli Rey miano- 
wany został ambasadorem w  Bruk- 
seli, 

Nowy szef sztabu D.O.K. I. 
Dowiadujemy się, že zastępca do- 

wódcey 21 p. p.. ppłk. dypl. Władysław 
Ryszanek mianowany został szefem 
sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu 
Nr. I w Warszawie. 

Dotychczasowy szef sztabu D. O. 
K. 1, płk. Winiarski mianowany zo: 
stał zastępcą dowódcy Oficerskiej 
Szkoły Piechoty w Ostrowi Mazowiec- 
kiej. (Iskra). 

Kandydacka mowa Hoovera. 

WASZYNGTON, 12. 8. (Pat). Hoo- 
ver, zgadzając się na wystawienie 
swej kandydatury na prezydenta Sta- 
nów Zjednoczonych, zaifiarowanej 
przez stronnictwo republikańskie, wy 
głosił przemówienie, w którem poru- 
szył szereg spraw, dotyczących poli- 
tyki międzynarodowej. Przedewszyst 
kiem dał on do zrozumienia, iż pań- 
stwa dłużnicze być może otrzymają 
ze strony Stanów Zjednoczonych pe- 
wne ulgi, dotyczące rocznych spłat na 
leżności, jeżeli Stany Zjednoczone о- 
trzymają w jakiejś wyraźnej formie 
odpowiednią kompensatę, jak n. p. 
rozszerzenie rynku dla produktów rol 
nictwa i przemysłu amerykańskiego. 
Nie może być jednak mowy o anulo- 
waniu długów, ani o przeniesieniu cię 
żarów na naród amerykański. Hoover 
wypowiedział się stanowczo jako zwo 
lennik stawek protekcyjnych, jak rów 
nież oświadczył, że jest za jak naj- 
ściślejszem ograniczeniem emigracji 
do Stanów Zjednoczonych. Hoover wy 
raził przekonanie, że Europa w zna- 
cznym stopniu jest odpowiedzialna 
za obecną depresję. 

Polska przoduje na między- 
narod. zawodach lucznych 

WARSZAWA, 12. VIII. (Pat). Na między- 
naredówych zawodach łuczniczych w War- 
szawie Polska w stajni? ogólnej zajmuje 
dotąd pierwsze miejsce. zawodach w strze 
laniu na odległość 30 m. prowadzą na 1 miej 
seu Reith (Belgja) 160 p.. na 2-giem De 
Rons (Belgja) 98 p., na 3-ciem Lotecki (Pol- 
ska) 92 p., na 6-tem Królówna (Polska) 86 p. 
W. strzelaniu do 50 m4 1) Demare (Francja) 

88 p. na 4-tem miejseu Kurkowska-Spycha- 
jowa 87 p. 

W. strzelaniu z odleglošci 70 m, 1) Krė- 
lėwna (Polska) 76 p., 2) Kosiński (Polska) 
62 p.. 3) Lotocki (Polska) 61 p., 4) Sawieki 
(Polska) 65 p., 5) Moreau (Franeja) 56 p. 
Startowało 17. Wi ostatniej najtrudniejszej 
konkurencji prowadzi zdecydowanie Polska. 

KROLEWIEC, 12. 8. (Pat). Zwycię 
stwo Litwy w konflikcie kłajpedzkim 

wywołało we wschodnio pruskich ko- 

łach politycznych przygnębiające wra 

żenie. 

Tutejsze stery polityczne przewi- 

dują, że obecnie polityka Litwy w 

stosunku do Kłajpedy dozna zaostrze 

nia. Zdaniem prasy należy się liczyć 

z możliwością powołania byłego gu” 

bernatora Merkisa na stanowisko mi- 

nistra paw zagranicznych Litwy 

Za rzecz prawie pewną uważają 

  

Historyczne sztandary legionowe 
na zjezdzie Legjonistów w Gdyni. 

WARSZAWA, 12, 8. (Pat). W dn. 
dzisiejszym w godzinach rannych z 
Muzeum wojskowego przewiezione zo 
stały historyczne sztandary legjono- 
we a mianowicie sztandar I-ej Bryga- 
dy, i sztandary 1, 3, 4, 5, i 6 pułków 
piechoty legjonów oraz 2-go p. uła- 
nów. Sztandary umieszczone zostały 
w sali honorowej w lokalu Związku 
Legjonistów Polskich przy ulicy Mo- 
niuszki. Przed sztandarami została u- 
stawiona warta honorowa oficerska. 
W dniu dzisiejszym wieczorem sztan- 
dary odprowadzone zostaną na dwo- 
rzec główny, skąd przewiezione będą 
w specjalnym wagonie do Gdyni. 

WARSZAWA, 12. 8. (Pat). W prze 
dedniu uroczystości w Gdyni odbyło 
się odprowadzenie Sztandarów legjo- 
nowych, pod któremi walczyły pułki 
legjonowe w roku 1914, z lokalu sto- 
łecznego Związku Legjonistów na 
dworzec główny. Na ulicy Moniuszki 

przed łokalem Związku, gdzie od ra- 
na spoczywały sztandary w sali hono- 
rowej imienia Marszałka Piłsudskiego 
ustawiła się o 8 wieczorem kompanja 
honorowa wojska z orkiestrą, kompa- 
nja honorowa Federacji ze sztada- 
rem i kompanja Strzelca, Gdy wynie- 
siono sztandary I Brygady, pułków 
piechoty 1, 3, 4, 5 i 6 oraz dwu puł- 
ków ułanów, orkiestra odegrała hymn 
państwowy. Następnie uformował się 
pochód, który skierował się na dwo- 
rzec główny. Sztandary złożono w wa 
gonie, w którym zajmie później miej- 
sce prezes Związku pułkownik Sła- 
wek, sekretarz Związku Henisz. Wa- 
gon będzie doczepiony do pociągu, 
który wyruszy do Gdvni. Na peronie 
obecni byli wiceministrowie Koc i 
Gallot, wicewojewoda Ołpiński, oraz 
szereg osobistości ze świata politycz- 
nego i wojskowego. 

mare Ore 

Trudności w utworzeniu rządu. 
Dziś Hitłer będzie przyjęty przez prezydenta Rzeszy. 
BERLIN, 12. 8. (Pat). Przyjęcie 

Hitlera przez kanclerza Papena odbę- 
dzie się jutro w sobotę w godzinach 
przedpołudniowych. Przedstawiciele 
narodowych socjalistów kapitan 
Roehm i hr. Helldorf jarvili się dziś w 
kancelarji Rzeszy celem przygotowa” 
nia tego spotkania. 

Niemiecko-narodowi socjaliści za- 
komunikowali pruskiej frakcji cen- 
trowej, że nie mogą w oznaczonym 

dniu przybyć nai zapowiedzianą wspól 
ną konferencję. Wobec tego możli- 
wość parlamentarnego rozwiązania 
kryzysu ustąpiła na plan dalszy. Ocze 
kują z naprężeniem wyników rozmo- 
wy kanclerza Papena z Hitlerem. W 
kołach narodowo socjalistycznych po- 
twierdzają, że Hitler ma być jutro, w 
sobotę przyjęty również przez prezy- 
denta Rzeszy. 

Niemcy zabrali się do komunistów." 
Obławy i areszty. 

BERLIN, 12, VIII. (Pat). Dzisiaj w po- 
łudnie policja przeprowadziła w Berlinie i 
wielu miastach pruskich obławy na komuni- 
stów. B Berlinie silny eddz. policji obsadził 
Dcm Liebknechta, w którym mieszczą się 

biura centralne partji komunistycznej. W) wy 
niku rewizyj dokonanych w lokalach reda- 
kcji „Rote Fahne*, w biurach rewolucyjnych 
związków zawodowych i w Czerwonej Po- 
mocy skonfiskowano obfity materjał obcią- 
żająćy. W! czasie rewizji budynek otoczony 
był kordonem policjantów, którzy zabloko- 
wali wszystkie wejścia. W tym samym cza- 
sie oddziały policji przeszukiwały dzielni- 
cowe biura organizacyj komunistycznych. 

Powody rewizyj utrzymuje się w tajerń- 
nicy. 

BERLIN, 12. VIII. (Pat). W: Hamburgu 
dckonano rewizyj w biurach i lokalach ko- 

Piebiscyt 
TALLIN, 12. 8. (Pat), W sobotę, 

niedzielę i poniedziałek odbywać się 
będzie plebiscyt w sprawie zmiany 
konstytucji. Projekt ustawy, poddany 

munistyeznych. Uzbrojone oddziały polieji 
obsadziły centralny dom partji komunisty- 
cznej oraz redakcję organu komunistycznego 
„Hanmburger Vólkszeitung*, Poddano szcze 
gółowej rewizji lokal komunistycznej orga- 
nizacji pod nazwą „Akcji antyfaszystows- 
kiej*. Obławy pozostają w związku z wykry 
ciem przez policję w Hamburgu siedziby nie 
legalnej organizacji bojowej komunistów 
Czerwonego Frontu. Rewizje odbywały się 
w asyśdie uzbrojonych oddziałów polieji, 
która zamykała dostęp do ulie, sąsiadują- 
cych z lokalem komunistycznym. 

Wi Kolonji przeprowadzono rewizję w 
biurach partji komunistycznej i wydawnict- 
wie jej „Norddeutsche Zeitung“,  Polieja 
skonfiskowała tam wielką ilość literatury o 
treści wywrotowej oraz odkryła skład pałek 
gumowych. Dokonano licznych aresztowań. 

w Estonji. 
plebiscytowi, przewiduje ustanowie- 
nie urzędu prezydenta republiki oraz 
zmniejszenie liczby posłów ze 100 na 
80. 

dymisję ministra spraw zagranicznych 

Zauniusa, który w konflikcie kłaj- 

pedzkim zajął stanowisko zbyt przy” 

chylne dla Niemców i przez pewien 

czas miał przewagę nad Merkisem, 

zmuszająe go do ustąpienia nazajutrz 

po niepomyślnym wyniku wyborów. 

Dają się następnie słyszeć głosy, że 

wyrok haski da początek nowej erze 

w całokształcie polityki na wschodzie 

Europy. Stosunki niemiecko-litewskie 

doznają dałszego pogorszenia, do cze- 

go przyczynił się też wzrost wply- 

wów nacjonalistycznych w polityce 

zagranicznej Niemiec, która głosi ot- 

warcie postulat rewindykacji Klajpe- 

dy. 

ata TT TRT SRT TELESIS 

By zwrócić na siebie uwagę. 
PARYŻ, 12. VIII. (Pat). Wezoraj przybył 

do Lceuvre'u młody człowiek i udawszy się 
do sali, w której znajdują się obrazy szkoły 
barbizoūskiej, skierował się do słynnego ob- 
razu Milłeta „Na anioł Pański* i wyciągną- 
wszy nóż, zaczął obraz szybko ciąć, uderza- 
jac weń 7-krotnie. Dozorea oraz znajdujący 
się wpobliżu poliejanei rzucili się na niego, 
odbierając mu nóż, 

Odprowadzony do komisarjatu, osobnik 
ów eświadczył, że motywem jego czynu, jest 
chęć zwrócenia na siebie uwagi. Jest to 30 
letni Pierre Guiłłard, z zawodu inżynier, syn 
byłego oficera. 

W roku 1925 Guillard ukończył studja 'n. 
żynierskie i ctrzymał posadę w jednem » 
przedsiębiorstw, skąd go jednak po 6 la- 
tach zwolniono wskutek redukcji. Od tego 
czasu Guillard znajduje się bez zajęcia. Ob- 
raz Milleta jest jednym z najbardziej zna 
nych obrazów szkoły francuskiej. Naprawa 
Gbrazu będzie podjęta natychmiast. 

Likwidacja band handyckich. 
WARSZAWA, 12. VIII. (Pat). W! powiecie 

kamień-korzyrskim pojawiły się grupki ban. 
dyckie, złożone z miejscoego elementu prze* 
stępczego, które dokonały kilku napadów ra 
hunkowych. Miejscowe organizacje wywro- 
towe usiłowały działalność bandyekich ele- 
mentów ująć pod swe kierownietwe i nadać 
mu charakter ruchu masowego. Te zamie- 
rzenia zostały w zarodku sparaliżowane. E- 
nergiczna akeja organów bezpieczeństwa do- 
prowadziła do zlikwidowania istniejących 
grup bandyckich i ujęcia 24 osób, które od- 
dano w ręce władz prokuratorskich. Do li- 
kwidacji band przyczyniła się walnie miejs- 
cowa ludność, która wydała przestępców w 

ręce władz. 

Kto wygrał? 

WARSZAWA, 12. 8. (Pat). Dzisiaj 
w drugim dniu ciągnienia 4-ej klasy 
25-ej Loterji Państwowej główniejsze 
wygrane padły na następujące nume- 
ry: 

30.000 zł. plus premia 1.000 zł. na 
73171. 
15.000 zł. na Nr. 53554. 
5.000 zł. na Nr. 140.029. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
WARSZAWA, 12. 8. (Pat). DEWIZY: No- 

wy York 8,921 — 8,941 — 8,901; Paryż 34,97 

— 35,06 — 34,88; Szwajcarja 173,90 — 
174,33 — 173,47; Berlin 212,30. Tendencja 

niejednolita, 

PAPIERY PROCENTOWE: 5 proc. kon- 
wers. 36 i pół — 37; 4 proc. dolar. 49,40 — 
49,45; 7 proc. stabilizacyjna 50,38 — 52 — 
52,75 — 53 i pół.; 8 proc. oblig. bud. BCK. 
93; 4 i pół Ziem. 38. Tendencja mocniejsza. 

Nr. 

  

OLSKI 
Ogólny obrót towarowy wynosi od 

początku b. r. miljon osiemset sześć 

tysięcy dziewięćdziesiąt osiem tonn. 

Wszystkie te dziedziny handlu pol- 

skiego nie są jeszcze dostatecznie wy- 

zyskane: eksport bekonów, drobiu, 

zboża (żyta), masła i jaj, wszystko to 

mogłoby i powinno być rozszerzone, 

dawać większe rezultaty, dawać więk- 

sze dochody, nawet o węglu i drzewie 

można to samo powiedzieć, mimo że 

ta pozycja jest jak dotąd mocna. 

Ostatnio jaja i sole potasowe zdo- 

były powodzenie i ten eksport stale 

wzrasta. 

Trzeba sobie wystawić, co to jest 

taki eksport jąkiegoś surowca czy to- 

waru? Tak poprostu wystawmy to so- 

bie. Czegoś, gdzieś, ludzie chcą i po- 

trzebują, my to mamy najlepsze, czy 

najtaniej, kupują u nas, wzrasta wy- 

rób, wzrasta zapotrzebowanie, dosko- 

nale. Buduje się jakieś składy, czy 

chłodnie, ba, okręty, wozi się i wozi, 

pieniądze płyną do nas... Aż tu... 

zmienia się konjunktura, gdzieś ktoś 

jest taki sam mądry jak my i jeszcze 

mądrzejszy, i wyrabia o grosz taniej. 

Kraj. który potrzebował sam zaczyna 

wyrabiać, albo się w nim coś zmieni, 

(wiemy jakie kokosy zgarniała Pol- 

ska w czasie strajku węglowego w An- 

glji), zapotrzebowania  zaspokojone, 

i dana gałąź handlu czy przemysłu 

upada. Trzeba szukać innej. 

Miljon oczu i uszu trzeba mieć by 

te wszystkie konjunktury handlowo 

gospodarcze wypatrzyć, przewidzieć 

i obliczyć. Od tego są specjaliści, od 

tego rachmistrze i znawcy. Gdynia, 

ta piękna Gdynia, klejnot Bałtyku 

jest naszą redutą handlową, naszą 

walczącą ekipą, o nasz dobrobyt, © 

życie naszego robotnika, rolnika i 

każdego obywatela. Zbudowana jest 

cudownym wysiłkiem każdego z nas, 

w jej murach, dokach i składach jest 

kropla trudu każdego z nas, godziny 

uaszej pracy na tyłach tego frontu 

gospodarczego, chwile poświęceń i 

wyrzeczeń się. Zbudowaliśmy wszys- 

cy piękne, wielkie dzieło. 

Trzeba skupić uwagę i uświador 

mić sobie co to jest takie 4 miljony 

ton węgla, sto tys. ton eukru, 50 tys. 

ton bekanów, 3 tys. ton tkanin. To 

roczna praca miljonów ludzi, to chleb 

dla nich, to zajmowanie. coraz poważ- 

niejszego stanowiska na świecie. 

Nie też dziwnego, że rok ubiegły 

Był w Polsce pod znakiem morza i 

Gdyni, że odbył się tam Zjazd Ofice- 

rów Rezerwy 1—2 lipca, že przenie- 

siono tam piękną uroczystość „Doży- 

nek Polskich** z nie nie znaczącej Spa- 

ły, dawniejszej rezydencji carów, do 

Gdyni, stworzonej naszym wysiłkiem, 

nie mającej innych wspomnień jak 

polskie i niepodległe w swych bia- 

łych murach. Tam też odbędzie się 

Zjazd Legjonistów. Wielka ilość Pola- 

ków pozna i zachwyci się tym portem, 

temi budynkami, naszym dorobkiem. 
Wielu zrozumie dlaczego znosić mu- 

simy ciężary i pracę wytężoną, uciąż- 

liwe oszczędności, „Dla Ciebie Polsko 

i dla Twej chwały”, jak mawiali Le- 

gjoniścy Komendanta od roku 1914, 

kiedy... Boże drogi... nad tym smut- 

nym brzegiem szarego Bałtyku ubo- 

dzy Kaszubi, o których się nie trosz- 

czyli ani Niemcy, ani Polacy, gmerali 

się z sieciami na bagnistem osiedlu 

zwanem Gdynia. Na tym skrawku zie- 

mi naszej, który przez swą zagrożoną 

egzystencję, wystawioną na chciwość 

niemiecką, jest nam droższy nad inne 

cząstki Ojczyzny, w tym porcie na- 

szych zamierzeń zdobywczych, a prze- 

cież pokojowych, w tej przystani bo- 

gactw narodowych, skupiają się mo- 

ralne siły całej Polski, by świat wie- 

dział o. bezgranicznem przywiązaniu 

narodu do dzieła dokonanego z ta- 

kim trudem i tak wspaniale. 

Hel. Romer.            
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Widocznie mało było republikom 
południowo- amerykańskich ciągłych 
rewolucyj i przewrotów, trudności 
wewnętrznych i kryzysu gospodar- 
czego. Jakgdyby dla podkreślenia chro 
nicznego bałaganu w łacińskiej Ame- 
ryce, między Paraguayem a Boliwją 
wybuchła wojna. Wojna o niemal nie 
tknięte ludzką stopą, dziewicze, og- 
romne, 3 razy większe od Polski te- 
rytorjam Gran Chaco. 

Paraguay liczy zaledwie 53 tys. 
km. kw. powierzchni i 1 miljon lud- 
ności. Boliwja ma aż 1.600 tys. km. 
kw. i do 3 milionów ludności. Innemi 
słowy, maleńkie, 15 razy mniejsze od 
swego przeciwnika państewko pory- 
wa się do walki o drobnostkę, bo tyi- 
ko o o bszar, większy od siebie... 20 
razy. Gran Chaco liczy bowiem mniej- 
więcej I milj. km. kw. Sytuacja do- 
prawdy paradoksalna. 

Po czyjej stronie jest słuszność? 
Czy Gran Chaco jest terytorjum boli- 
wijskiem czy też paragwajskiem? Ró- 
žnie różni mówią. Spór o to toczy się 
niemal od odkrycia Ameryki. Zwłasz- 
cza za czasów, gdy w Ameryce po* 
łudniowej sprawowali rządy hiszpań- 
sey wicekrólowie, zaś w Paragwaju 
rozkwitło teokratyczne państwo o. o. 
jezuitów, sądy tamtejsze zawalone by- 
ły skargami ze stron obu. I dziś jesz- 
cze prawnicy boliwijscy i paraguay- 
scy wywlekają z archiwów jakoweś 
pożółkłe pergaminy, nawpół zżarie 
przez wilgoć i szczury dokumenty, 
zapomniane królewskie dekrety i sta 
rają się udowodnić prawa do Gran 
Chaco. Niewielką jednak widocznie 
wartość jurydyczną stanowią owe sta 
re szpargały i sprzeczne są niechybnie 
ze sobą, bo sporu pokojowo załatwić 
się nie dało. Gran Chaco stanęło w 
obliczu pożogi wojennej. 

Gran Chaco! W 1927 r. rząd pa- 
raguayski wydrukował — ku uciesze 

filatelistów serję znaczków pocz- 
towych, przedstawiających mapkę Pa 
raguayu. Gran Chaco oczywiście le- 
żało w jego granicach. Jako odpo- 
wiedź na czyn podobnie zuchwały, 
rząd boliwijski niebawem wydał zna- 
czki, na których Gran Chaco figuro- 
wało w granicach Boliwji. Znaczki— 
zarówno paraguayskie jak boliwijskie 
—zwołany ad hoc sąd rozjemczy po- 
łecił wycofać z obiegu. Nie na wiele 
się to zdało. W 1931 r. Boliwja znowu 
wydrukowała podobne znaczki. 

Gran Chaco! Olbrzymi, wciśnięty 

pomiędzy republikę paraguayską a 
boliwijską trójkąt podzwrotnikowej 
puszczy, takiej właśnie, jaką oglądał 
ze swej samotni sienkiewiczowski 
„Latarnik*. Może jeszcze bardziej nie- 
dostępnej. Po wilgotnym, bagnistym 
gruncie prześlizgują się jadowite żmi- 
je. Rzeki roją się od żarłocznych ali- 
gatorów i ryb „elektrycznych. W 
bagnach, strumieniach, jeziorach czy* 

  

  

   

  

  

„hają na człowieka masy „tiburones* 
—drobnych, krwiożerczych ryb, które 
się rzucają na każde żyjące stworze- 
nie, odrywając mięso od kości ostre- 
mi, haczykowatemi zębami. Na ziemi 

Dam marynarza w Gdyni. 

  

Wpobliżu portu wzniesiony został w Gdyni 
„Dom Marynarza”, do którego dostęp mają 
marynarze wszystkich narodowości, przyby- 
wający do Gdyni. W domu tym znajduje się 
tania restauracja i świetlica 

pokoi gościnnych. 
Ilustracja nasza przedsiawia piękny gmach 

„Domu Marynarza. 

oraz szereg 

  

Znacznie przygasł blask głośnego 
do niedawna imienia. Sądzićby moż- 
na, że tym razem miecz ślepej — 
zwłaszcza w Ameryce!—Temidy do- 
sięgnął naprawdę wielkiego gangste- 
ra. 

Al Capone pędzi od dłuższego cza 
su żywot więźnia. Zza krat więzien- 
nych, w mieście o pięknie brzmiącej 
nazwie Atalanta spogląda na przeciw 
legły szary mur szarego domu czło- 
wiek, przed którego wolą i pienią- 
dzem gięło się niedawno wszystko: 
policja i sądy, sprawiedliwość i wła 
dze, ustawy i purytanizm, konkurenci 
i prohibicja. Prawem Al Capone'a by- 
1а własna pięść, argumentem — kara 
bin maszynowy, siłą — miljony dola- 
rów, wypompowane z kieszeni „su- 
chych* Amerykanów. I to wystar- 
czało. 

Wystarczało? Może nawet i dziś 
wystarcza, Bo ostatecznie fakt, że Al 

Capone siedzi w więzieniu, nie prze- 
sądza zwycięstwa Temidył Więzienie 
bywa niekiedy pożądanem schroni- 
skiem dla ludzi, którym grunt się pali 
pod nogami. Pod Al Capone'm grunt 

  

Paraguay contra Boliwja. 
pełzają zjadłiwe insekty, których ue 
kąszenie śmierć lub chorobę przynosi. 
Z nadejściem zmroku rzucają się na 
śmiałka miljardy moskitów. Pod skó- 
rę nóg wświdrowują się obrzydliwe 
pchły ziemne, powodując bolesne, z 
trudem gojące się rany. 

'Gran Chaco! Przepyszny gęszcz 
drzew i zarośli, spowity w ljany, na 
których wrzeszczą stada małp i pa- 
pug. Nieprzebyte trzęsawiska, kędy 
nie poważy się nawet stąpić noga in- 
dyjskiego koczownika-tubylca, Setki 
kilometrów odludzia. Zatrute strzały 
krajowców. „Ziełone piekło* dziewi- 
czej dżungli. A nad tem wszystkiem 
unoszą się ciężkie, wilgotne, zabójcze 
dla białego człowieka opary — prze- 
sycone miazmatami żółtej febry. 

I o taki kraj chce się Paraguayczy- 
kom i Boliwijczykom wojować! 0 
kraj, który ani jednym ani drugim 
żednej korzyści nie przynosi. Nikt 
dotychczas tych terenów nie sksploa- 
tował. Natura okazywała się silniej- 
sza od ludzkiej woli i siekiery. Gdzieś 
na skrajach tych dżungli wznoszą się 
nieliczne, samotne, zbudowane na 
wzór szałasów indyjskich, otoczone 
prymitywnym ostrokołem forty. Sta- 
nowią — w pojęciu rodaków — wi- 
domy znak władania dżunglą przez 
Boliwję względnie Paragutyu, zależ- 
nie od tego czyja flaga rozwiewa się 
nad danym, zatraconym w puszczy 
fortem. Kilkanaście nędznych fortów, 
których załoga z trudem sobie daje 
radę z moskitami i upałem ma stano- 
wić o przynależności miljona kilomet- 
rów kwadratowych puszczy! Grote- 
skowe urojenia groieskowych nacjo- 
nalizmów. 

Jak na terenie takiego Gran Cha- 
co będzie wyglądała wojna? Żołnie- 
rzom obu stron walczących niechyb- 
nie więcej będzie potrzebna „manche- 
ta“ — ostry, krótki pałasz do torowa- 
nia sobie drogi przez gąszcze, aniżeli 
karabin. Armja paraguayska, przyzwy 
czajona do piekielnych wrunków kli- 
matycznych swej błotnistej, jak Gran 
Chaco, ojczyzny, może sobie jeszcze 
jakoś poradzi, udając się na place boju 
w północnej części Chaco na łódkach, 
w górę rzeki Pilcomano i Paraguana, 
Ale co zrobią pochodzący z górzystej 
suchej Bołiwji przeciwnicy Paragu- 
ayu? Pochłonie ich nieprzebyta džun- 
gla, zjedzą żywcem moskity, zdzie- 
siątkuje żółta febra, położy pokotem 
50-stopniowy (w cieniu!) żar. I co w 
takich warunkach pomoże żołnierzom 
najlepsze uzbrojenie i znajomość do- 
skonałej, niemieckiej musztry? Co 
pomogą miljony i samoloty boliwij- 
skiego króla zapałczanego Patino, któ 
ry w przystępie patrjotycznej gorącz- 
ki otworzył swą kiesę na potrzeby 
Boliviae militantis? 

Wszystkie te, zdawałoby się roz- 
sądne argumenty niezbyt trafiają wi- 
docznie do przekonania dwom, bio- 
rącym się za czuby republikom. Zapał 
wojenny zarówno w stolicy boliwij- 
skiej Sucre vel Chuquisaca v. La Plata 
jak też w metropolji paraguayskiej 
Asunsion dochodzi do punktu wrze- 
nia. Powszechna mobilizacja, Prokla- 
macje. Dźwięki trąb. Uliczne wiece. 
Płomienni mówcy. ' Demonstracje. 
Młodzież szkolna płci obojga tłumnie 
zaciąga się pod sztandary ojczyste. 
Profesorowie uniwersytetów na wy* 
ścigi zapisują się do Czerwonego Krzy 
ża. Transport za transportem odjeż- 
dża na płac walki. Obywatele prze- 
ścigają się w ofiarności na rzecz ar- 
mji. Armji? Raczej dywizji według 
naszych pojęć. Liczebność siły zbroj- 
nej Paraguayu i Boliwji nie przewyż- 
sza razem 20 tys. ludzi. I takie duże 
„armje rwą się do walki! Do walki 

na terenie Gran Chaco! 

Mimo wszystko, można — bez zby- 
tniego ryzyka — przypuszczać, że po 
paru tygodniach trudów wojennych 
zapał kąpanych w gorącej wodzie me- 
tysów ostygnie. Włyrąbane ścieżki i 
drogi znowu zarosną, a wystraszone 

hukiem walących się drzew i pękają- 
cych granatów małpy znowu powrócą 
do dawnych legowisk. Dżungla odzy- 
ska ponownie swe prawa, a Gran Cha- 
со w dalszym ciągu będzie bezpańskie. 
Chyba že pogłoski o wykryciu w Gran 

  

   

    

  

  

się palił. Ergo? 
Zresztą wszystko w świecie jest 

złudzeniem, jak dowodzili Eleaci. Łu- 
dźmy się przeto, że „karząca dłoń 
sprawiedliwości'* ewentualnie „długie 
ramię wuja Sama* dosięgły wreszcie 
króla bandytów i że Al Capone siedzi 
w więzieniu nie dla odpoczynku star- 
ganych walką o alkohol nerwów ani 
też nie dla ukrycia się przed kulami 
współzawodników. Niech nam wystar 
czy potwierdzony przez prasę całego 
świata fakt, że Al Capone siedzi. 

Przycichła wrzawa, towarzysząca 
tak niedawno niekoronowanemu wła- 
dcy podziemnego świata Nowego Jor- 
ku i Chicaga. Jędnak nie przycichła 
do tego stopnia, by zza krat więzie- 
nia w Atałancie nie wydobył się od 
czasu do czasu jakiś odgłos niegdyś 
tak głośnego, a dziś tak cichego ży: 
wota. 

Al Capone, wielki Al Capone, Na- 
poleon świata przestępczego w USA. 
uczy się obecnie... szewiectwa. Szla- 
chetny i nawskroś godzien szacunku 
jest zawód naszego bohatera narodo: 
wego Kilińskiego. Jednak Al Capone 
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Echa nieudanego puczu monarchistycznego 
w Hiszpanii. 

PARYŻ, 12. VIH. (Pat). W; całej Hiszpa- 
nji władze policyjne dokonały wczoraj licz- 
nych aresztowań w kołach monarchistycz- 
nych. Między innemi zaaresztowano . Jose 
Antcrnio Primo de Riverę, syna byłego dyk- 
tatera, w chwili gdy zamierzał przekroczyć 
granieę francusko-hiszpańską. 

Szeregu aresztowań dokonano na granicy 
portugalskiej. Między innemi zaareszłowany 
został markiz de Gandull, który chciał prze. 
dostać się na terytorjum Portugalji, jak ró- 
wnież markiz de Sauceda, który podczaes 
buntu monarchistów pełnił funkeje guberna- 
tora w Sewilli. 

Władze hiszpańskie zamkūely wczoraj 
granicę francusko-hiszpańską na kilka go- 
dzin. Gubernatorzy prowinejonalni zawiesili 
wszystkie dzienniki o tendencjach monarchi- 
stycznych, 

W. Bareclonie panował przez dzień wczo- 
rajszy spokój. Policja czuwa na ulicach i 
linjach kolejowych. Wszystkie kasyna, ho- 
tele oraz gmachy publiczne wywiesiły cha- 
rągwie republikańskie — hiszpańskie i kata 
loūskie — dając wyraz zadowoleniu z powo. 
du nieudania się puczu monarchistycznego. 
Dekonano szeregu aresztowań i zamknięto 
wszystkie towarzystwa tradycjonistów. 
W Sabadell manifestanci zaałakowałi jedno 
z towarzystw tradycjonistów, raniąc szereg 
cesób ciężko. Bilans ofiar w Granadzie wy- 
nosi  Żzabitych i 12 rannych. Gen. Gomez 
Martin, dowódca gwardji vilnej w Se 
wiłli, zbiegł. Gen. San Jurio, zaaresztowany 
w chwili gdy usiłował przekroczyć granicę 
portugalską, osadzony został w wiezieniu w 

Sowiety i 
NOWY YORK, 12. 8. (Pat).. New 

York Times donosi, że Sowiety za- 
mierzają wypuścić na rynek amery- 
kański nieograniczoną ilość złotych . 
bonów, które mogą być skupowane na 
życzenie w walucie krajów, w któ- 
rych je sprzedano. Powyższą wiado- 
mość łączy doniesienie wymienionej 

gazety z ewentualnem uznaniem S0- 
wietów przez Stany Zjedhoczone oraz 
notuje pogłoskę, jakoby Hoover za- 
mierzał zacieśnić stosunki handlowe 
z Rosją. Dziennik zaznacza, że sekre- 

   

    

MADRYT, 12. VII. (Pat). Kortezy przy- 
jęły projekt prawa, upoważniający rząd do 
złożenia z urzędu wszystkich žunkejonarju- 
szów, zarónc cywilnych, jak i wojskowych, 
winnych aktów wrogich przeciwko rzeczypo- 
spolitej. Komisarz rządowy przy trybunałe 
wojskowym, który będzie rozpatrywał spra- 
wy powstańców, ma ogłosić w stosunku do 
szeregu winnych żądanie kary Śmierci. 

MADRYT, 12. 8. (Pat). Rząd po- 
stanowił wysłać do Sevilli specjalną 
komisję, mającą wyjątkowe pełno- 
mocnictwa. Na czele tej komisji ma 
stanąć gubernator prowincji baskij* 
skiej Całvine, 

Według ostatnich wiadomości 
wszędzie powrócono do pracy. Na uli- 
cach ruch normalny, Przed gnachami 

rządowemi stoją oddziały wojskowe. 
Z Sevilli donoszą: 
Podczas kiedy tłum domagał się 

wypuszczenia na wolność więźniów a 
gubernator zezwolił na uwolnienie 
tylko pewnej kategorji więźniów po- 
litycznych, przyszło do starcia z poli- 
cją. Jeden policjant został zabity a kil 
ka osób ciężko rannych. 

Przywódca lokalnej organizacji 
faszystowskiej w Sevilli Ticho dowie- 
dziawszy się o ucieczce generała San 
Jurio popełnił samobójstwo. 

U. S. A. 
tarz stanu Simon po raz pierwszy od 
czasu rewolucji rosyjskiej nazwał So- 
wiety rządem rosyjskim. W kołach 
finansowych mówi się rzekomo 0 przy 
gotowaniach w tej dziedzinie i o mo* 
żliwości wysyłki doradców amerykań 
skich do Rosji. 

Sfery oficjalne w. Waszyngtonie 
nie nie wiedzą o zamierzonem wy- 
słaniu obserwatora finansowego do 
Rosji ani o uznaniu Sowietów przez 
Stany Zjednoczone, 

Polsko-irancuskie porozumienie 
handlowe. 

PARYŻ, 12, 8. (Pat). Rozmowy 
prowadzone między delegacjami pol- 
ską i francuską na temat szeregu za” 
gadnień gospodarczych, interesują" 
cych oba kraje, zakończyły się po- 

myślnie. Dzisiaj w Paryżu w minister 
stwie przemysłu i handlu podpisane 
zostało przez Polskę i Francję porozu 
mienie handlowe, zatwierdzające naj 
pilniejsze sprawy, dotyczące wzajem 
nych obrotów handlowych między 

obu krajami. Ze strony Polski poro- 
zumienie podpisał ambasador Chła- 
powski oraz dyrektor departamentu 
min. przem. i handlu Sokołowski, ze 

  

Szwedzkie gwiazdy Steny > 

i ekranu. 

Szwedzcy artyści teatralni i filmowi, — 

zgodnie z tradycją swych przodków — Wi- 
kingów — źle się czują w ojczystych piele- 
szach i szukają szczęścia poza granicami wła 
snego kraju. Tak więc „słowiki szwedzkie”, 
pp. Jenny Lind i Christinn Nilsson, przez 
okrągły rok koncertują w miastach wszyst- 
kich części świata; ostatnio zaś Metropolitan 

House w New—Yorku zaangażował cały sze 

reg artystek i artystów szwedzkich między 
którymi na plan pierwszy wysuwa się młod»- 
ciana Goeta Ljungberg której występ w roli 
Izoldy wywołał ogólny zachwyt. Stany Zjed- 
noczone goszczą obecnie wielu artystów — 
szwedzkich, z których większość jeszcze 

przed wyjazdem do Ameryki zyskała sobie 
na gruncie europejskim uznanie i majątek 
jak np. Kerstin Thorbonrg, primadonna ope- 
ry praskiej, norymeberskiej i berlińskiej, no 
wozaangażowana do A.S.A, następnie pp. 
Marry Laisen i Karin Branzell, dwie utalen- 
towane śpiewaczki wagnerowskie, oraz p. p. 
Julja Clanssen, Marie Sundelius i Sigrid One 

gin. Pozatem do Ameryki przenieśli się na 
stałe Hartin Oehman, najlepszy tenor szwedz 
ki, bas Ivar Andresen, baryton John Forsell, 
oraz „tenorzy — Lindi i Hislop. 

  

  

Wlśród reżyserów i aktorów filmowych 
zyskali sobie uznanie następujący artyści 
szwedzcy: Victor Seastrom, Mauritz Stilłer, 
Greta Garbo, Nils Asther, Warner Oland, An- 
na Miłsson, Gloria Smanson i Lars Hansson 

Chaco źródeł naftowych okażą się pra 
wdziwe. Wtedy moskity i krokodyle, 
małpy i papugi, żmije i dżungla, 
Indjanie i żółta febra będą musieli 

ustąpić przed Jego Królewską Mością 
—kKapitałem. T. J—ski. 

i szewiectwo — to trochę więcej niż 
dwa bieguny. Jedno z dwojga: albo 
Al Capone w więzieniu dziecinieje, 
albo też miefiśmy o nim przesadne 
wyobrażenie. Greta Garbo—jak twier- 
dzą wtajemniczeni—podobno dlatego 
stale milczy, że... nie ma nic do po: 
wiedzenia. Jej „szef reklamy* zrobił 
jednak z tej godnej współczucia ce- 
chy użytek właściwy i oto Greta Gar- 
bo uchodzi za „boską, sfinksową*, 
„biały płomień Szwecji” i t. d. Może 
i AI Capone miał swego „szefa rekla- 
my“, który z człowieka o aspiracjach 
dosłownie przyziemnych (buty) zrobił 
„króla, chociażby tylko bandytów. 

Druga sensaeja: Al Capone wygła- 
sza kazania dla więźniów, starając się 
ich nawrócić na drogę cnoty. I znowu 
stajemy, jako ten grecki Edyp przed 
zagadką: czy Al Capone gra komedję, 
czy nawrócił się naprawdę, czy wresz 

cie cierpi na rozszczepienie Świado- 
mości łącząc w jednej osobie instynk- 
ty zbrodniarza i szlachetną duszę prze 
ciętnego zjadacza chleba? Przybysze- 
wskiego „Mocny człowiek”, prokura- 
tor z „Wilków w nocy*, dr. Jewyll i 
mr. Hyde Stevensona?“ 

Al Capone szyjący buty i wygla- 
szający kazania na temat cnoty! Co 

      

   

strony Francji premjer Herriot i mi, 
nister przemysłu i handlu Durand. Na 
leży się spodziewać, że wywóz z Pol- 
ski do Francji, który na skutek re- 
strykcyjnych zarządzeń Francji skur- 
czył się b. silnie, otrzyma poważne mo 
żliwości rozwoju. 

   
  

Nr, 184 (2426) 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ, 
„Władzy dla Wodza!* 

Od dłuższego już czasu depesze 
przynoszą codzień alarmujące wiado- 
mości o zamachach bombowych w 
Niemczech. Treść tych depesz, mocno 
absorbująca uwagę czytełnika, prze- 
słania nieco zdolność oceny perspek- 
tywicznej wydarzeń, „Czas* w kore- 
spondencji z Berlina pisze: 

Nie zwrócono dotąd uwagi, że niemiecka 
„wojna domowa* przybrała w. ostatnich 
dniach nieco odmienny charakter. Akty te- 
roru ograniczyły się prawie w zupełności do 
trzech prowincyj: Szlezwiku-Holsztyna i Prus 
Wschodnich, gdzie partja Hitlera jest naj- 
silniejsza i Górnego Śląska, gdzie mniej- 
szości narodowe w Niemczech są najsilniej. 
sze. Akty gwałtu ostatnio są o wiele mniej 
krwawe, ale o wiele więcej hałaśliwe. Do 
niedawna były to bójki band hitlerow- 
skich z bandami komunistycznemi, jednych 
i drugich z Reichsbannerem, czy nawet po- 
prostu podnieconych zbyt. często stosowa- 
niem demokratycznego argumeniu—wyborów 
—obywateli niemieckich. Ostatnio bójki zma- 
lały znacznie, ale na ich miejsce pojawiły się 
masowe, niesłychanie częste zamachy bom- 
bowe. Już nie ludzie morduja się wzajemnie, 
ale jedna strona — hitlerowcy — metodycz- 
nie niszczy bombami lokałe partyjne, dzien- 
niki, nawet i prywatne mieszkania przeciw- 
ników politycznych. Równocześnie zaś moco- 
dawcy polityczni tych niewyśledzonych spra- 
wców wołają z dnia na dzień głośniej: cała 
władza dla „Wodza“. 

  

  

Przytaczając dalej jaskrawe wyjąt 
ki z prasy hitlerowskiej, autor oeenia 
sytuację następująco: 

„To, eo się dzieje i co prasa hitlerowska 
pisze, to jest ultimatum pod adresem Hinden- 
burga, Schleichera, v. Papena: oddajcie nam 
całą władzę, albo spowiniemy całe Niemcy w 
takie opary bomb, że wśród nich zginie nawet 
ten cień porządku, który dotąd przetrwał. Te 
bomby, które padają w socjalistyczne redak- 
cje i w domy centrowych działaczy, padają 
faktycznie w rząd v. Papena, który usunał 
Brauna za to, że nie umiał zapewnić spokoju 
w Prusiech i dziś ma burzę bezporównania 
większą. 

-„.Legalna droga do dyktatury w Niem- 
czech jest dla Hitlera zamknięta. I oto zdaje 
się podłoże ostatnich dni: bomby i zamachy 
mają by ćtym „argumentum ad hominem*, 
który w Hindenburgu wzbudzi zaufanie do 
partji narodowo-socjalistycznej“. 

Pakt Kelloga. 

„Kurj. Por.* przytacza obszerne 
wyjątki z wielkiej mowy ministra spr. 
zagraniczn. Stanów Zjednocz. A. P. 
Stimsona na temat Paktu Kelloga. 

Rozszerzenie w r. 1928 Paktu Pa- 
ryskiego przez Pakt Briand-Kellog 
autor nazywa „rewolucją myśli ludz- 

  

  

Groźny pożar w Ładzi. 
ŁÓDŹ, 12. VIN. (Pat). Dziś nad ranem 

straż pożarna zaalarmowana została meldun 
kiem © groźnym pożrze, który wybuchł o g. 
4 w przędzalni Tykocinera, pracującej о- 
becnie na trzy zmiany. Robotnik „przecho- 
dżąc z belą towaru, zaczepił o lampę elek- 
tryczną, powodując w ten sposób krótkie 
spięcie. S 

Po chwili w skiadzie odpačkėw wybuchi 
pcżar, który rozszerzył się z gwałtowną szyb 
kis Dzięki sprężystej akeji straży, któru 
przybyła w liezbie kilku oddziałów, po up: 
žywie 2 godzin pożar stłumiono. Straty są k. 
poważne i wynoszą około 40 tysięcy zło- 
tych, Fabryka była ubezpieczona na 20.009 
dołarów. 
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Wskazówki porządkowe na Zjazd Legjonistów 
w Gdyni. 

Komendant Okręgu Wileńskiego 
podaje do wiadomości uczestników 
Zjazdu, że zbiórkę na odjazd z Wil- 
na do Gdyni wyznacza się na godz. 10 
rano punktualnie na dworcu kolejo- 
wym. Uczestnicy Zjazdu zgrupują się 
tamże w następującym porządku: 

1) Legjoniści i Peowiacy z rodzi- 
nami w poczekalni kl. III. + 

2) Poczty sztandarowe i delegacje 
organizacyj, oraz sympatycy i goście 
w poczekalni kl. II. 

Ob Ob. Porządkowi, zaopatrzeni 
w opaski biało-czerwone na ramieniu, 
po zakupieniu dla każde; 
iów zbiorowych, wręczą zaświadcze- 
„ia po zniżki kolejowe, któremi legi- 

tymować się będą Komendantom wa- 
gonów przy zajmowaniu miejsc w wa- 
gonach. Bez zaświadczeń na zniżki ko 
lejowe nikt nie będzie mógł wejść do 
pociągu, 3 

Pociąg zjazdowy wyruszy w drogę 
© godz. 12 w południe z toru Nr. 1. 

W ciągu całej podróży tam i zpo- 
wrotem Uczestnicy zechcą stosować 
się ściśle do wskazówek Komendan- 
tów wagonów i regulaminu transpor- 
towego, który został tymże podany na 
piśmie do wiadomości. Ewentualne re- 
klamacje zgłaszać należy u Komen- 
danta całości Ob. mjr. E. Kozłowskie- 
go. 

_ CZTEROLETNIA ŚREDNIA 
Szkota Budowi.-Drogowa P. M. S. 

w Baranowiczach 
Podaje do wiadomości, że już przyjmowane są zapisy kandydatów do klasy |-ej» 
posiadających świadectwa z ukończenia 7 kl. szkoły powsz. lub 3 kl, gimnazjum» 
w wieku od 14—18 lat. Do podania o przyjęcie do szkoły nal-ży dołączyć świa- 
dectwo szkolne, metrykę urodzenia, świadectwo szczepienia ospy i dwie fotografje. 
Egzamin wstępny z języka polskiego, rachunków i rysunków rozpocznie się 1-go 
września r. b. Wpisowe wynosi 15 zł. (jednorazowo), czesne 35 zł, (miesięcznie). 
Świadectwa ukończenia szkoły są równoznaczne z małurą gimnazjalną. Wszel- 
kich informacyj udziela kancelarja szkoly przy ul. Senatorskiej 12|, telefon 177 

Dyrekcja. 

powiedzą na to ci którzy widzieli go 
zbliska i znają dumne osadzenie gło- 
wy na szerokich barkach „króla ban- 
dytów*, znają jego przenikliwy, roz- 
kazujący wzrok i energiczny, typowo 
amerykański pdbródek? Co rzekną 
ci, co ogłądali wspaniałą, wypełnioną 
stylowemi antykami willę Al Capo- 
ne'a w Miami na Palmbeach i Išnią- 
cego, 6-cylindrowego Lineola, któ- 
rym zwykli jeździć tylko miljonerzy? 
Jakie oczy zrobią ci, którzy w wykła- 
danej palisandrowem drzewem bibljo 
tece słynnego gangstera widzieli sta- 
re, bezcenne sztychy i odczytywali 
złocone tytuły na grzbietach książek, 
stanowiących ulubioną lekturę „wo- 
dza”: Markt Twain, Upion Sinclair 
R. L. Stevenson, Hergesheimer O*Hen 
ry, A Dumas, Myers, H. Georges, Dan- 
te, Książek o Napoleonie, Fordzie, 

Rockellerze, Carnegie, Roosevelcie, 
dzięł o anarchizmie, organizacji, ar- 
chitekturze, wojnie morskiej, ekono- 
mi politycznej? I po tem wszystkiem 
—wzorowy więzień i szewe Al Capo- 
ne... 

Już bardziej prawdopodobnie brzmi 
wiadomość, że Al Capone zajmuje się 
organizowaniem i trenowaniem dru- 
żyny piłkarzy nożnych. Sport — to 

   

ruch i życie, a cóż, jeżeli nie ruch i 
życie, jeżeli nie igranie z niebezpie- 
czeństwem i walka jest żywiołem Ca* 
pone'a? Można sobie wyobrazić, jak 
skwapliwie wykonują więźniowie ful- 
bolowe rozkazy „króla bandytów*! 
Jak ostro rozlega się jego silny, nieco 
ochrypły, stworzony do rozkazywa- 
nia głos. 

Przez. kasy Al Capone'a przepły- 
nęło w ubiegłym roku budżetowym— 

jeżeli wierzyć wymierzającym podatki 
urzędnikom skarbowym — 112 miljo- 

nów dolarów. Sto dwanaście miljo- 
nów dolarów! Wielokrotny budżet 

niejednego państwa! Obrót, z którym 
chyba tylko jakiś Morgan, czy jakiś 
Ford, czy jakiś Deterding marzyć mo 
ga! Doprawdy, Atalanta może być 
dumna, że w swych murach więzien- 
nych gości takiego człowieka. 

Gdy cała Ameryka z napięciem 

śledziła za aferą małego Lindbergha, 
padały tu i ówdzie słowa, że jest to 
sprawka Al Capone'a, który miał za- 
miar w ten sposób wymusić swe zwol 
nienie, Tak jednak nie było. Capone 
sam z przejęciem śledził za sprawą 
i ofiarował 10.000 dolarów nagrody 
za ujęcie sprawcy. Do tragedji „Lind- 

berżątka* przyczynił się łajdak, pod- 

kiej'. Pakt ten podpisały. prawie 
wszystkie narody Świata. 

„Sygnatarjusze Paktu Briand—Kellog zre- 
zygnowali z wojen. Oznacza to, że wojny 
prawie że na całym świecie stały się bez- 
prawne. Przestały one być źródłem prawa, 
przestały być zasadą, dookoła której obracały 
się obowiązki, zachowanie się i prawa naro- 
dów. Są one bezprawiem. Na przyszłość jeżeli 
dwa narody rozpoczną zbrojny konflikt, te 
jeden z nich, względnie obydwa, będą gwał- 
cicielami tego prawa traklatowego. Nie bę- 
dziemy ich traktowali zgodnie z kodeksem 
honorowym jako dwóch pojedynkujących się 
stron, ale jako gwałcicieli praw. 

  

„.Jedynem ograniczeniem prawa przeciw- 
ko wojnie jest prawo samoobrony. Prawo to 
jest tak głęboko zakorzenione w naturze 
ludzkiej, że wydawało się nawet niepotrzeh- 
nem wyrażać je specjalnie w traktacie. Jest 
tak zrozumiałem, że ten brak nie może osła- 
bić traktatu. Prawo samoobrony istnieje w 
odniesieniu do jednostki, broniącej swego, 
domu a także w wypadku narodu, którego 
obywatele bronią swego państwa. Granice te- 
go prawa zostały wyznaczone przez nieskoń- 
czoną ilość wypadków. Naród, który chciałby 
przykryć swoją imperjalistyczną politykę ma- 
ską własnej obrony, zostałby wkrótce zde- 
maskowany. Nie można mieć nadziei na dłu- 
gie bałamucenie opinji publicznej w kwestji 
tak dobrze znanej i zrozumiałej, tam gdzie 
fakty mogą być z łatwością ustałone i oce- 
nione, co umożliwia dzisiejszy stan prasy. 

Pakt Brianda—Kelloga nie wypowiada się 
za żadnemi sankcjami opartemi na sile. Nie 
zmusza żadnego z sygnatarjuszy do inter- 
wencji w razie naruszenia paktu. Opiera się 
na sankcji opinji publicznej, która może się 
stać jednym z najpotężniejszych czynników 
hamujących świata”. 

   

  

  

  

  

  Mówiąc o interwencji Ligi Naro- 
dów na podstawie Paktu Pokoju w 
r. 1929 w czasie groźby zbrojngo kon- 
fliktu między Rosją a Chinami i póź- 
nej w r. 19381 w czasie zatargu chiń- 
sko-japońskiego — minister przyta* 
cza jednomyślną uchwałę Ligi Naro- 
dów, w której powiedziano iż 

„człońków Ligi Narodów obowiązuje nie- 
uznawanie żadnej sytuacji, traktatu lub po- 
rozumienia, powstałych za pomocą środków 
sprzecznych z przymierzem Ligi lub paktem 
paryskim. 

Kończy minister następująco: 

„Tylko przez ciągłe czuwanie traktat ten 
może się stać żyjącym, skutecznym faktem. 
Lud amerykański z całą powagą ocenia i po- 
piera traktat. Nie omieszka on i swój udział 
wnieść do tych stran“. 

Gruszczyński, Carnero, Sem- 
poliński w Wilnie. 

  

  

Fenomenalna śpiewaczka 
Irena Carnero. 

Któż ich nie zna? Trzy nazwiska, 
trzy sławy, a każda w swoim rodzaju. 
Podziwialiśmy ich już nieraz, gdyż nie 
zapominają o Wilnie i odwiedzają je 
przy każdej sposobności, przynosząc 
w darze piosenkę radość i wesele. 

Dziś już będziemy mieli możność 
ich słyszeć: znakomitego I-go tenora 
Opery Warszawskiej p. Stanisława, i 
kochanego p. Ludwika, niezrównane” 

go otwórcę „Tomasza”, i przemiłą naj 
młodszą gwiazdę na horyzoncie $р1е- 
waczym, laureatkę konkursu operowe 

go w Warszawie, ulubienicę Wilna P: 

Irenę Carnero, p. Janinę Kozłowską i 

w. in. 
Sądzimy, że Teatr Letni będzie co- 

dziennie pełny, gdyż nie często zdarza 

się mieć takich gości. 
ЕО ; EE P NEGRO UDEE SCORE = 

„Wzorowy więzień —Al Capone. szywający się pod miano przyjaciela 
słynnego lotnika. Al Capone na takie 
bezeceństwo się nie zdobył. Al Ca- 
pone zrobił szlachetny gest. Aquila 
non capit muscas. 

Al Capone najczęściej czytuje te- 
raz o Napoleonie. Nic dziwnego. Ko- 
muż na jego miejscu nie nasunęłaby 
się analogja między sobą a wielkim 
Korsykaninem? I jeden i drugi po- 
chodzą z Włoch, obu cechuje potęż- 
na wola, czyn, energja, temperament. 
A że każdy z nich odmienne miał pole 
działania—to już wola Opatrzności. 
Przed więźniem z Atlanty majaczy 
często cień więźnia z Longwood. 
Wielki cień wielkiego rodaka. Obu 
przygnioiła pięść anglosaska. Napo- 
leon nie chciał uciekać z angielskiego 
więzienia w koszu z brudną bielizną. 
Gzy i AI Capone nie skorzystałby z 
podobnej, mało licującej z majesta- 
tem oferty? Niewiadomo. Zapewne 
niebędzie potrzebował. Zapewne wro 
ta więzienia w Atalanta same się 
przed nim otworzą, gdy uzna, że już 
wypoczął lub zjedna sobie bogoboj- 
nemi kazaniami łaskę amerykańskiej 
Temidy. Т. J—ski. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Haniebny czyn wyrodnej babki. 

We wsi Jaekiewicze, gminy budsławskiej 
zdarzył się niesamowity wypadek świadczący 
«w strasznym upadku moralnym wśród ni 
%których mieszkańców wsi. Koibunow Niko- 
dem żył nieśłubnie przez dłuższy czas z 20 
detnią Haliną Gębicką mieszkanką tejże wsi, 
Owocem ich miłości było dziecko płci żeń- 
skiej. Od chwili przyjścia na świat dziecka 
Nikodem Kołbunew zmienił się bardzo, urzą 
dzając swej kochance stałe awantury. Jed- 
mego dnia po uprzednio zrobionym skandału 

    

Kołbunow opuścił dom przenosząc się na 
state dc swej matki Anny. Porzucona Halina 
nie mogące wyżywić swego dziecka podrzuciła 
je Kołbunowówi. Matka Kołbunowa znalazł- 
szy swege wniuka, zamiast przygarnąć niesz- 
częśliwe niemowlę, podrzuciła je pode drzwi 
Haliny. Dopiero nazajutrz biedna matka wy- 
chodząc z domu do pracy znalazła dziecko 
martwe na progu swego mieszkania. Wyrod- 
ną babką zaopiekowała się prokuratura. 

Samobójstwo. 
‚ Wi dniu wczorajszym powiesił się w sto- 
dsdole mieszkaniec wsi Słoboda, gminy žoš- 
miańskiej Wiktor Matewiez. Przyczyną ва- 

mobójstwa Malewicza było niezezwolenie 
przez matkę na małżeństwo z ukochaną 
przez niego dziewczyną, (e) 

Napad rabunkowy w lesie Rukojńskim. 
Bronisław Podhajski mieszkaniec mias- 

teczka Oszmiany wał w komisarja- 
cie P. P. w Oszmian ew nocy z dnia 14) 
ma 11 b. m. został napadnięty w lesie Ru- 
kojńskim przez dwóch nieznanych osobni- 

            

ków. Jeden z napastników wskoczył na wóz 
pochwycił go za gardło i zagroził mu rewol 
werem, drugi zaś napastnik zrabował w mię 
dzyczasie wieziony przez poszkodowanego 
towa. Policja prowadzi dochodzenie, (e) 

   

Tajemnica Wilii. 
Wipobkiżu wsi Białozaryszki, gminy mej- 

szagolskiej znaleziono na brzegu Wilji wy- 
rzucone przez fale Wilji zwłoki nieznanej 
kobiety. Na twarzy topielicy widnieją sińce 

  

  

    

  

To nasuwa podejrzenia, iż nieznajoma zo 
stała zamordowana, Policja prowadzi w tej 

sprawie dochodzenie. (e) 

Nieudana eskapada agitatórow 
komunistycznych 00 Polski. 

Nocy wezerajszej na terenie odcinka gra- 
mieznego Radoszkowicze przedostało się dro- 

ga nielegalną do Polski dwóch tajemniczych 
wscbników. Wi chwili gdy przybysze z zakor- 
<onu usiłowali niepostrzeżenie przemknąć 
Się w głąb naszego terytorjum postali zan- 
ważeni przez patrol K. O. P-u, który wez- 

wał ich do zatrzymania się. 
Korzystając z ciemności nocnych o0sch- 

micy ei salwowałi się ucieczką z powrotem 

w kierunku granicy sowieckiej. Za zbiegami 
dano kilka strzałów, eo skłoniło jednego z 

nich do zatrzymania się. Towarzysz jego 
jednak mimo odstrzału kontynuował uciesz- 
kę i dotarłszy szczęśliwie do granicy 60- 
wieckiej ukrył się na terytorjum ZSSR. 

Zatrzymanym okazał się agitator komu- 
nistyezny. Jego alibi zdradziła bibuła wy- 
wrótowa ujawniona podczas rewizji 050- 

bistej. 

Pożary, pioruny, zgliszcza. 
, Pali się i pali na wsi! Gdy wjedzie ostat. 

mi wóz zboża w gumno, oczekujący zda się 
ma tę chwiłę piorun spada z małej często 
chmurki i obraca w perzynę pracę tylu rąx 
1 wysiłek tylu umysłów. Bo jeśli praca na 
fpołu. zawód rolnika był zawsze ciężki i ry- 
Zykowny, to ilež się na gorsze zmienił po 
Wojnie, I teraz właśnie, dziwne jakieś się 
dzieją sprawy z klimatem naszym i warun- 

ami atmosferycznemi. Bo przecież pam'ę- 
żamy jeszcze burze przedwojenne. Szły na 
bory, na lasy, czasami jakiś zabłąkany pio- 
tun trafił w jakiś budynek, w człowieka co 
«ię pod drzewo schronił, ale to były fakty 
*ak rzadkie, że się o tem opoiwadało przez 
dat kilka. Teraz to jest ciągłe. 

Tow. Ubezpieczeń otrzymuje pś kilkadzie 
ssiąt meldunków © pożarach od pioruna 

«dziennie, giną tysiące, ginie zboże i tak już 
łanie, rujnuje się rolnik jeszcze bardziej. U- 
Ibezpieczać krestencję, stawiać piorunochro- 
‚пу, wołają. Zapewne, należałoby tak, jak 
jest przymusowe ubezpieczenie, uchwal:ć 
przymusowe piorunochrony, ale... pioruno- 
chron ochrania tylko w zasięgu 10 mtr., jak 
objaśniano w Tow. Ubez. i wymaga bardzo 
«dokładnego ustawienia, częstej kontroli fa 
chowca, gdyż najmniejszy feler, albo uszko- 
dzenie sprowadza pioruny na miejsce gdzie 
«stoi, tylko że biją obok. Są wypadki że 
pozabijało bydło i -ludzi-obok piorunochro: 
mu, bo był nadwerężony, a nikt o tem nie 
wiedział. 

z asekurowaniem krestencji, to też spra- 
"wa nie tak prosta: kiedy ubezpieczać? Wo!- 
20 od gradu, póki zboże rośnie na polu, wol- 

  

  

   

  

no w stodole, gdy jest już zwiezione i oce- 
nione oczywiście. Ale.. w czasie zwożenia? 
Ale w te dni po zwiezieniu nim się formai- 
ności ubezpieczeniowej załatwi Tegoż się jesz 
cze u nas nie robi przez telefon jak w Ame- 
ryce, więc przez ten czas zboże nie może 
być zabezpieczone a piorun nie będzie u- 
przejmie czekał aż gospodarz sprawę zała!- 
wi. iPrzeciwnie, szatańsko bije właśnie w 
pełne stodoły; ich otwarte wrota, szpary w 
ścianach i dachach sprawiają przeciąg po- 
wietnza, który przywołuje katastrofę. Och- 
ronnym środkiem są podobno wysokie lipy, 
ale nim się ich człecze dohodujesz? 

Góż więc ma robić rolnik, który nie chce 
widzieć całej swej pracy idącej z dymem? 
Przecież jakaś rada na to być musi. Niechże 
związki rolne, komunalne władze, chemi: 
fizycy i technicy, popracują trochę by 
naleźć typ piorunochronu, któryby był tanć, 
miał szerszy zasięg i nie potrzebował mą- 
drego technika do częstej kontroli. 

Takie wspaniałe wynalazki techniczne 
widzimy po świecie, a tak potrzebnej co- 
dziennej rzeczy nie posiadamy. Wszak rol- 
nietwo jest podstawą egzystencji kraju, klę- 
ska pożarów poważnie narusza i wstrząsa 
tą podstawą, grozi katastrofą, musi być na 
to ratunek. Muszą też być szerzone wiado- 
mości o ochronie ludzi w czasie burz, fak- 
tycznie przy obecnych tak „zjadłiwych'* pio- 
runach, nikt, w niewielką ngwet burzę nie 
powinien nosa wysuwać z domu, a jechać 
lub poruszać się na przestrzeni choćby wol- 
nej od drzew, stanowi poważne niębezpie- 
czeństwo. WU 

  

    

Gzy społeczeństwo pozwali 
ma zamknięcie ochronki Dziennej 

im. ks. bisk. Bandurskiego. 
Ochrona została założona przed 

trzema laty przez Związek Pracy Oby- 
"watelskiej Kobiet. Utrzymywana z 
mielicznych ofiar członkowskich, im- 
iprez urządzanych przez Koło Z. P. O. 

R. w Nowej Wilejce, a przedewszyst- 
kiem z hojnych datków Ś. p. Ks, Bi- 
«skupa Bandurskiego. Magistrat opła- 
«cał lokal i dawał opał. Ochronka da- 
"wała całkowite utrzymanie i wycho- 
"wanie 45 najbiednieiszym dzieciom z 
Nowej Wilejki, tego miasteczka ongiś 
fabrycznego, a dziś pogrążonego w 
amartwocie i nędzy 

Ze śmiercią hojnego Ofiarodawcy 
Biskupa ochronka zaczęła prowadzić 
żywot suchotniczy. A obecnie gdy ze 
względu na kryzys gospodarczy i bez 
robocie jest bardziej potrzebna aniże- 
Ai w innym czasie, zarząd miejscowego 
Koła Z. P. O. K. z braku środków na 

utrzymanie zlikwidował ochronkę z 
dniem 1 lipca b. r. i bardzo dogodny 
dokal wyremontowany i dostosowany 
do potrzeb ochronki opuścił, 

Czyżby Okręgowy Zarząd Z. P. O. 
KR. sejmik powiatowy wiłeńsko-troc- 
kiego i społeczeństwo Nowej Wilejki 
mogło dopuścić, by tak pożyteczna in- 
stytucja dobroczynno-wychowawcza 
miała zakończyć swoje istnienie ra- 
zem ze śmiercią Wielkiego Jałmużni- 
ka, przez którego była wspierana i 
którego imię nosiła? : 

Czyž tego rodzaiu instytucja nie 
jest w tych czasach lepszem uczcze- 
niem pamięci Wiekiego Kapłana-Patr 
joty aniżeli kamienne pomniki? Czyż 
wszyscy prawdziwi czciciele pamięci 
Wielkiego Biskupa zostaną obojętni 
ma ten gorący apel i nie pośpieszą z 
ofiarą na wskrzeszenie tej pięknej i 
tak potrzebnej dla rzeszy biednej dzia 

twy instytucji. у 

Apeluję do władz rządowych, sa- 
morządowych, instytucji kulturalno- 
oświatowych ,i filantropijnych oraz 
wszystkich prawdziwych czcicieli Bi- 
skupa-Jałmużnika, by nie pozwolili 
zniknąć ochronie Jego Imienia. 

Wołam do wszystkich słowy ś. p. 
»Protektora Ochronki* „Naprzeciw 
garstce sierot bez domu, opieki i cie- 
płego serca — na przeciw tej garstki 
drobnych, bosych, łzawo przed siebie 
Patrzących dziatek... niech staną li- 
о86 — cicha, Chrystusowa, łzą współ 

Czucją lśniąca, słowem miłości Bożej 
Ojącąa — litość zbliża się do tej gro- 

  

m mMadki dziatek opuszczonych i rozta- 

cza wielkie skrzydła opieki nad bez- 
domnemi, od chmur, gromów i otchła 
ni win zasłania drogę, wskazuje niebo 
i szepce... — Bóg. Królewska cnota 

serc szlachetniejszych nad tłumy, 

wspaniała ozdoba dusz, umiejących 
przykazania miłości bliźniego w czyn 
wcielać i wprowadzać w życie”. (Du- 
cha nie gaście, str. 40. Przemowa wy- 
powiedziana w Krakowie przy poświę 
ceniu Zakładu dla najbardziej opusz- 
czonej dziatwy (im. Żurowskiej na 
Zwierzyńcu). 

Ks. E. Nowak. 

Mołodeczno. 
Obehód 18-ej rocznicy wymarszu 

1 Kadrowej Kompanii. 
Obchód 18-tej rocznicy wymarzsu 1 Kad- 

rowej Kompanji, zorganizowany przez Ko- 
mendę Powiatową Związku Strzeleckiego w 
Mołodecznie połączony został z koncentracją 
wszystkich oddziałów strzeleckich tut. po- 
wiatu. 

Dnia 6 sierpnia zaroiło się w Mołodecz- 
nie od strzeleckich mundurów. Razem przy- 
maszerowało, nawet z najodleglejszych miej- 
scowości powiatu. 212 strzelców i 12 strzel- 
czyń. Pomimo kilkudziesięcio kilometrowe- 
go marszu roześmiane twarze strzelców in6- 
wiły że żyje w nich duch strzelecki i kwit 
nie radość życia. Na wyróżnienie zasłużył 
oddział żeński strzelczyń, który 49 km. z 

Rakowa przebył podczas deszcze marszem 

nocnym i stawił się w Moładecznie w dosko- 

nałej formie. 
Starosta Powiatowy p. Mirosław Olszew- 

ski oraz D-ca Garnizonu p. ppłk. dypl. Smo- 
larski z całą życzliwością odnieśli się do 
naszych poczynań i otoczył: troskliwą opie- 
ką szarą brać strzelecką. 

Podkreślić również naieży obywatelskie 

stanowisko pp. Ziemian z j.. Prezesem Pucia- 

to na czele, którzy przez ofiaroawnie pro- 

duktów żywnościowych na wyżywienie 
strzelców, wybitnie pnzyczyn:li się do zor- 
ganizowania naszego święta. 

Uroczystości rozpoczętw się dn'a 6 wie- 

czorem od akademji. Na udekorowanej все- 

nie ustawiły się poczty sztandarowe Fede- 

racji i Związku Strzeleckiege. Po odegraniu 

hymnu państwowego, słowa wstępne wygło- 

sił i omówił znaczenie rocznicy Komendant 

   

  

   

   
Powiatowy Z. S. ob. Stokowski. Licznie ze- 

brana publiczność z entuzjazmem podchwy- 

ciła jego okrzyk na cześć Rzeczypospolitej. 
     Pana Prezydenta i Twórcy Czynu 

załka Piłsudskiego. Następ- 
łu Z. S. Kraśne pod kierun- 

kiem ob. Rokickiego odśpiewał kilka pieś- 

ni, a orkiestra 86 p. p. odegruła kilka оКо- 

licznościowych utworów. Inscenizacja wier- 

szą p. t. „Ostatni Raport* pod reżyserją ob. 

Kopcia wywołała podniosłe wzru .zenie wsród 

obecnych. 
Po akademji odbył się capstrzyk, który z 

pochodniami przeciągnął przez ulice miasta. 

Dnia 7-go po uroczystem nabożeństwie, 

które odprawił i wygłos'ł piękne kazanie 

ks. kapelan 86 p. p.odhyła się przed Do- 
wódcą Garnizonu p. ppłk. dypl olarskim, 
starostą powiatowym p. ewsk 1 ko- 
mendantem powiatowym Z S. ob. Stekow- 
skim defilada kompanij strzeleckich z sztan. 
darem, oddziału strzelczyń, Oddziału Kole- 

jowego P. W. oraz policyjnego Klubu Spor- 
towego na rowerach. W defiladzie wzięła 

  

   

  

     

      

   

EUR ESR WZ EZEO BON SGACZH 

SPORT. 
Wieści z Los Angeles. 

Dalszy sukces polskiej ekspedycji olimpijskiej 
w Les Angeles, 

Drużyna polska zajęła trzecie miejsce w szabli zyskując 
olimpijski medał bronzowy. 

Po wspaniałych sukcesach w lek- 
kiej atletyce polska ekspedycja olim- 
pijska zdobyła dla naszych barw jesz- 
cze jeden bronzowy medal olimpijski. 
Medal ten zdobyty został przez naszą 
drużynę szermierczą, która uplasowa- 
ła się w finale walk drużynowych na 
szable na trzeciem miejscu za Węgra- 
mi i Włochami zwyciężając po dra- 
matycznej walce drużynę Słanów 

Zjednoczonych. 
Walka o trzecie miejsce była za- 

iste zacięta. Przez pewien czas dru- 
żyna Stanów Zjednoczonych prowa- 
dziła 7 przeciwko 5 na swoją korzyść. 
Mimo tego polska drużyna potrafiła 
wyrównać osiągając 8 do 8 i wygry- 
wając stosunkiem trafień 59 do 60 
na naszą korzyść, 

Kusociński na czele biegu na 10800 metrów.       

Fotografja nasza przedstawia moment po starcie biegu na 10.000 metrów. Reprezentant 
Polski Janusz Kusociński (x) prowadzi stawkę znakomitych biegaczy. W olbrzymim sta- 
djonie zabrzmią wnet oklaski witające pierwsze zwycięstwo Polski na X-ej Olimjadzie. 

Finaliści wyścigu 1500 metr. 
W; dniu wczorajszym rozegrano w 

Los Angeles wyścig pływacki na 1500 
metrów. Do finału zakwalifikowali się 
reprezentanci Ameryki, Japonji, Fran 

cjii Kanady. 
Przypuszczać należy, że czas zwy- 

cięscy zejdzie poniżej 20 minut. 

Co przyniesie dzień dzisiejszy? 
Dzień dzisiejszy przysporzyć może 

jeszcze jeden sukces barwom polskim. 
W dniu tym bowiem odbędzie się z 
niezwykłem zainteresowaniem oczeki- 
wany finał czwórek ze sternikiem. 

Jak wiadomo, osada polska w skła 
dzie: Brauna, Słązaka, Urbana, Koby 

lińskiego i Skolimowskiego na sterze 
pokonała w eliminacjach Japonję, 
Amerykę i obecnie w finale zmierzy 
się z Włochami, Niemcami, Ameryką 
i Nową Zelandją. 

Polska typowana jest na jedno z 
pierwszych miejsce. 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Występy art. Teatru „Morskie Oko* 
w Teatrze Letnim. Dziś w sobotę dnia 13 
sierpnia o godz. 8 m. 15 premjera rewji art. 
„Morskie Oko“ p. t. „Weź ten kwiatek na 
ządatek*. Na czele zespołu wystąpi znakomi 
ty tenor Opery Warszawskiej Stanisław Gru- 
szczyński, fenomenalny odtwórca najwięk- 
szych przebojów, Irena Carnero, Janina Ko- 
złowska, Janina Leitzkówna (primabalerina 
Opery Warszawskiej), Jerzy Sulima-Jaszczoit 
oraz przemiły coroczny gość Wilna Dyrektor 
Ludwik Sempoliński, mający tu licznych zwo 
lenników, a zwłaszcza zwolenniezki. Zapo- 
wiedź przyjazdu Rewji Warszawskiej wywoła 
ła zrozumiałą %nsację, a to tembardziej, że 
Dyrekcja wyznaczyła b. niskie, nieznacznie 
tylko różniące się od zwykł.. ceny za bilety. 
Ważniejsze przeboje, które osiągneiy w War 
szawie astronomiczną cyfrę spektakli ściągną 

napewno tłumy widzów. W niedzielę i ponie 
działek po 2 spektakle o godz. 4 m. 15. i 
8 m. 15. : 

Kredytówki ważne. Zniżki nieważne. 

— Józef Winawer w „Łutni*, Dziś w so- 
botę dnia 13 sierpnia o godzinie 8 m. 15 po 
powrocie z Berlina wystąpi gościnnie хпаКо- 
mity artysta Teatru Łódzkiego, Józef Wina- 
wer w głośnej sztuce A. Tołstoja i P. Szcze- 
golewa p. t. „Azef“, która zdobyła sobie cał- 
kowite uznanie publiczności wileńskiej, Kone 
serzy Teatru mają możność oglądania dwóch 
świetnych odtwórców roli „Azefa”. 

Jutro i codziennie „Azef'. 

UWAGA: Proszeni jesteśmy przez Dyrek- 
cję o zwrócenie uwagi publiczności, że bilety 
wejściowe nie upoważniają do zajmowania 
miejsc siedzących. 

również udział wojskowa kompanja telegra- 
ficzna 

Defilada wypadła b. dobrze, a postawa 
kompanij strzeleckich świadczyła, że praca 
na polu przysposobienia wojskowego należy- 
cie się w oddziaałch rozwija. 

Po południu odbyły się zawody marszo- 
we w maskach ze strzelaniem. Na rvnku, 

miejscu startu, stanęły 4 drużyny wojskowe, 

1 Związeku Strzeleckiego, 1 policyjna i Ł 
Kolejowego P. Wi. Po 5-cio kilometrowym 
marszu w maskach i oddaniu strzałów, obb- 
czono wyniki z których okazało się, że w 

  

  

  

  

    

  

   
Grupie Wojskowej I-sze miej zajęła dru- 
żyna z 4 i 5 komp. strzęleckiej S6 p. p. 
osiągając 234 pńt, w grupie zaś P. W. —   
I-sze miejsce zajęła drużyna Zw. Strzeleckie. 
go osiągając 188 pkt 

W: tym samym czasie rozpoczęły się ćwi- 
czenia polowe oddziałów 4. S. przy udziale 
oddziału K. P. W. z Moł-derzna, Pomimo 
ulewnego deszczu, ćwiezen:a pod kierunk;em 
d-cy komp. Z. S. ob. Góry, wypadło bardzo 
dobrze i strzelcy z całym zapałem brali w 
nich udział.  Zmoczeni do nitki, lecz 
zadowoleni z emocyj wojennych, wrócili z 
radosnym śpiewem, by po zjedzeniu kolacji 
rozejchać się do domów : zawieść w ser- 
cach o jedno przeżycie więcej, przeż 
re coraz silniej związe 'ch 2 : 7 

Zachowaniem swoim zasłużyli strzelcy 
na pochwałę Pana Starosty i Pana Dowódcy 

Garnizonu. Obeeny. 

    

     

Widowiska polskie w w Brasławiu, 

Drui i Duksztach. 

Zespół teatru Kolejowego — „Ognisko*. 
wyjechał dziś na objazd daleko wysuniętych 
na Wschód — miasteczek prowin 

Barwna sztuka kostjamowa ze śpiewami 
i tańcami „Azja Tuhajbejowicz*, sztuka na 
tle trylogji H. Sienkiewicza wystawioną z0- 
stanie: 

Wi sobotę 13 b. m w Brasławiu. w nie- 
dzielę 14 b m. w Drui, w poniedziałek 15 
b m. w Duksztach. 

W! przedstawieniach biorą udział przesz- 
ło 20 osób pod kierownictwem Zbigniedya 
Śmiałowskiego z udziałem Leona. Wołłejki. 
Ceny biletów wyznaczono bardzo niskie | 
dostępne dla najniższych warstw publicz 
ności. 

   

— Teatr Letni. W' niedzielę dnia 14 i 15 
sierpnia o godz. 4 m. 15 występy art. Teatru 
„Morskie Oko* w rewji p. t. „Weź ten kwia- 
tek na zadatek”, z udziałem świetnego tenora 
Opery Warszawskiej Stanisława Gruszczyń 
skiego oraz całego zespołu z pp. Ireną Car- 
nero, Janiną Kozłowską, Janiną Leitzkówną, 
(primabaleryną Opery . Warszawskiej), J. 
rzym Sulimą-Jaszczołtem, oraz dyr. Ludwi 
kiem Sempolińskim. Ceny niższe. < 

— Teatr „Lutnia, W! niedzielę 14 i po. 
niedziałek 15-go b. m. w Teatrze Lutnia o 
godz. 4-ej popoł. ostatnie dwa gościnne wy- 
stępy naszego sympatycznego gościa, dyrek- 
tora Ludwika Czarnowskiego w arcywesołej 
farsie Arnolda i Bacha „Pod zarządem przy- 

musowym“. Nie wątpimy, że tłumnie zebrana 
publiczność serdecznie będzie żegnała dyr. 5. 
Czarnowskiego. Ceny miejsc zniżone. 

— Najbliższa premjera w „Lutni“. Naj- 
bliższą premjerą w Lutni będzie komedja p. 
t. „Kłopoty pana Burachona* z gościnnym 
występem artysty Teatrów Łódzkich Józefa 
Winawera. 

— W parku im. Żeligowskiego, Dziś Kon- 
cert Wileńskiej Orkiesty Symfonicznej. W 
części II i III Koncertu wystąpi Chór „Wźl- 
big* w którym udział bierze ponad 100 osób 

Początek o godzinie 8 m. 15 wieczorem. 
Wejście tylko 40 groszy. 

RAD JO 
SOBOTA, dnia 13 sierpnia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dz. 
15.15: Muzyka z płyt. 15.35: Kom. met, 
15.80: Wiadomości wojskowe. 15.40: Słucho 
wisko dla dzieci. 16.05: Komunikat olimpijski 
16.10: Muzyka taneczna (płyty). 16.40: „Hi- 
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: 

  

'Władomości sportowe.. 22.50: Muzyka tan. 

NIEDZIELA, DNIA 14 SIERPNIA 1932 R. 

10.05: Komunikat meteorologiczny. 10.15: 
Transm. Zjazdu Legjonistów z Gdyni. 12.55: 
„Polskie ustawodawstwo w zakresie higjeny 
pracy odczyt. 13.10: Poranek muzyczny. 
14.00: „Bitwa warszawska w świttle źródeł za 
granicznych — odczyt. 14.15: Koncert. 14.30: 
„Należyta organizacja warsztatu rolnego* — 
odczyt. 14.50: Koncert. 15.05: „Jak zapobie- 
gać stratom przy odchowie prosiąt ssących** 

— odczyt. 15.25: Koncert. 15.40: Audycja dla 
dzieci. 16.05: Audycja popularna. 17.00: Kon 
cert. 18.00: „„Sowiźroł i stare БаБу“ — wygł. 
ks. dr. Machay. 18.20: Muzyka z płyt. 18.35: 
Skrzynka techniczna. 18.50: „Łóżko narodo- 

  

we* — feljeton. 19.10: Program na ponie- 
działek. 19.15: Transmisja z Częstochowy. 
20.15: Koncert. 20.55: Kwadrans literacki. 
21.10: Koncert. 21.50: Wiadomości sportowe 
z prowincji. 21.56: Wileńskie komunikat spor 
towy. 21.58: Wiadomości sportowe z Łodzi. 
22.00: Muzyka taneczna. 22.40: Komunikaty. 
22.50: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 

JAK UNIENĄĆ BÓLU GŁOWIY? 

Dzisiaj o godz. 16,40 rozgłośnia wileńska 
nada na wszystkie stacje odczyt p. Jerzego 
Ostrowskiego, znanego radjosłuchaczom z 
szeregu prelekcyj z dziedziny psychologji 
Tym razem prelekcja p. Ostrowskiego po- 
święcona będzie sprawie higjeny umysłowej 
Dowiemy się o zasadach, jakich powinni 
przestrzegać pracownicy umysłowi, aby unik- 
nąć przedwczesnego wyczerpania i zachować 
jaknajdłużej pełnię sił intelektualnych. 

HUMOR W. RADJO. 

Sobotni program madjowy zawiera dw'e 
audycje. w całości poświęcone humorowi, 
którego tak potrzeba wszystkim w dzisiej- 
szych smutnych czasach, Pierwsza audycja 
(godz. 18) to feljeton W. Lipińskiego z War- 
szawy, który będzie mówił o humorze naszej 
braci żołnierskiej, wyrażającym się w nie- 

- Zatrzymany b. student Domanski | 
nałogowym 

Wie wczorajszym numerze „Kurjera* do- 
nesiliśmy już o aresztowaniu w aptece Jun- 
dziłła niejakiego Arkadjusza Domańskiego, 
kióry przy pomocy sfałszowanej przez niego 
recepty eraz podpisu lekarza Epsztejna usi- 
łował nabyć znaczną ilość morfiny. W toku 
przeprowadzcnego dochodzenia policyjnego 
stwierdzono, że aseszłowany Domański nie 

jest ebeenie studentem USB za którego się 
podał podczas aresztowania, Domański był 
w swoim czasie słuchaczem wydziału medy- 
cznego uniwersytetu, lecz przed paru laty za 
niechat dalszych studjów. Podezas badania 

morfinistą. 
przyznał się do popełnionego czynu tłe- 
macząc się, że dopuścił się fałszerstwa nie 
widzące innej możliwości otrzymania potrsje- 
bnej mu dawki morfiny bez której nie po- 
trafi się cbejść. 

Wiedle zeznań Domańskiego przyzwyczaił 
się on do morfiny w czasie wojny światowet 
gdy był ciężko ranny i od tego czasa stał 
się nałogowym morfinistą. 

Domańskiego narazie zwolniono z aresztu 
Prawdopodobnie przesłany on zostanie w naj 
bliższym czasie do zakładu leczniczego prze- 
znaezenego dla alkoholików i narkomanów. 

: Nie udało się. 
Wjezoraj aresztowany został w Wólnie 

niebezpieczny złodziej i włamywacz Lipman 
Seiecznik, który dokonał ostatnio kradzieży 
ze składu futerek Dimensztejna przy zaułku 
Oszmianskim, 

O godzinie 5 nad ranem przed dom w 
którym mieści się skład futer Dimensztej- 
na zajechał z furą Lipman Sołecznik 05- 
wiadezajac sąsiadom że przyjechał po rzeczy 
Dimensztejna aby zawieść je na letnisko. 
Podstęp ten udał mu się. Dopiero później 
kiedy przyszedł do sklepu Dimensztejn wy- 
szło na jaw że sklep jego został okradziony 
doszczętnie. Dekonywająe kradzieży Sołecz- 
nik przedsięwziął wszelkie środki ostrożno- 
ści, Na wypadek jeżeliby podstęp został zau- 
ważony przymocował on do okna tylnej ścia 

ny sznur planując w ten sposób ucieczkę. 
Po ujawnieniu kradzieży poszkodowany nie 
zwlceznie powiadomił policję, która wszezę- 
ła dochodzenie. 

Sąsiedzi którzy widzieli podejrzanego fur 
mana poznali w albumie policyjnym niebez 
piecznego złodzieja Sołecznika. Po otrzyma- 
niu tych informacyj wywiadowcy policji Śł. 
natychmiast udali się do mieszkania Sołe- 
cznika, którego zastali w łóżku śpiącego. S0- 
łecznikowi może i tym razem udałoby się 
dowieść swego alibi, gdyby nie zdradziła 49 
marynarka, Wywiadowea zauważył, że ma- 
rynarka Sołecznika jest przemoknięta do 
nitki eo świadczyło że Sołecznik przez cały 
wczesny poranek musiał znajdować się na 
ulicy w czasie deszczu. (c) 

  

Tragedja wyeksmitowanej rodziny. 
Mieszkańcy domu przejściowego przy ul. 

Kolejowej Nr. 5 w Wiilnie żyją obecnie pod 
wrażeniem tragicznego losu jaki spotkał ro 
dzinę biednego handłarza rynkowego A. Bez 
prezwanego, który przed! trzema miesiącami 
wyeksmitowany został wraz ze swoją chorą 
żoną i czworgiem małych dzieci. Rzeczy wy- 
eksmitówanej rodziny porozrzucane są po 
podwórku i gniją na deszczu, sami zaś człon 
kowie biednej rodziny znaleźli kryjówkę w 
korytarzu na schodach jakiejś przybudówki 
drewnianej nie chroniącej zresztą przed desz 
czem. 

Mieszkańcy tego domu pomagają niesz- 
częśliwej rodzinie jak tylko mogą. Tymcza- 
sem wczoraj zaszedł wypadek, który jeszcze 

bardziej poruszył mieszkańców tego domu. 
Wi tymże domu znajduje się zajazd należący 
do właścicielki domu Dajehesowej. O godni- 
nie 10 wieczorem z zajazdu wyszedł jakiś 
pijany osobnik, który uzbroiwszy się w ja- 
kieś żelazo przedostał się na korytarz gdzie 
spały dzieci wyeksmitowanego Bezprozwane- 
go i rzucił się na bezbronnych dzieciaków. 
Krzyki napadniętych dzieci zwabiły sąsia- 
dów, którzy potłukli napaz>nika i chcieli 
zaprowadzić go do policji, lecz w drodze uda 
ło mu się zbiec. 

Mieszkańcy domu utrzymują, że napast- 
nik podesłany był przez pewne osoby któ- 
rym zależało na tem by pozbawić rodzinę i 
tej ostatniej kryjówki. 

  

ZAPOMNIANA ULICA. 
Ape! do Magistratu. 

wiadomem, że zarząd 
tylko uprawnienia do 
ma również obowiązek 

Powszechnie jest 
posiada nie 

2. podatków, lecz 

> 

   

   

    

                  

   

   
     
    

   

    

   

dbać o należyty stan ulic, co zresztą jest w:- 
docznem z robót dokonywanych przez Magi- 
strat, polegających na układaniu obszernych 
chodników i niwelowaniu ulicy Przejazd i 
brukowaniu jej. Jednak troska Magistratu o 

  

FIRMA 

  

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

Korzystajcie z okazji nabycia po bardzo tanich cenach towarów 

uszkodzonych nieznacznie przez pożar jak również nieuszkodzon. 

—) Najmodniejsze kolory i desenie. (— 

wygląd i stan ulic niestety nie ma zastoso+ 
wania tam gdzie tego naprawdę wymaga 
rozpaczliwy stan ulicy, a mianowicie: /na- 
przeciwko kościoła Św. Piotra i Pawła znaj. 
duje się głęboko piasczysta, górzysta i nie- 
brukowana ulica Wiosenna, równolegle po- 
łożona do wspomnianej ulicy Przejazd, przez 
którą przejazd jest prawie że nie możliwy. 
Konie zamordowują się. woźnice nad rfimi 
znęcają się, wożąc żwir i piach z pobliskicn 
gór, gdyż prócz głębokich rowów, uformo- 
wanych przez spływające potoki wody, peł- 
no jest dołów i mniejszych rowów. Przejście 
wieczorem przez ulicę Wfiosenną jest rów- 
nież niebezpieczne, gdyż bardzo łatwem sta: 
je się złamanie nogi lub w najlepszym razie 
wpadnięcie do rowu. 

      

  

O stanie ulicy gospodarcze nieruchomości 
kilkakrotnie pisemnie powiadamiali Magis- 
trat i prosili o”wybrukowanie ulicy Wosen+ 
nej na co Magstrat zareagował przez przy- 
słanie dwóch ewentualnie trzech robotników. 
którzy zasypali rowy. Taka reperacja ulicy 
trwała do pierwszego lepszego deszczu, a pó- 
źniej działo się to samo co i dzisiaj mamy. 

Ratowanie przez Magistrat sytuacji stanu 
ulicy w powiedziany sposób nie osiąga żad- 
nego oczywiście skutku tylko stale naraża 
miasto nie niepotrzebne koszta, wymaga bo- 
wiem stałego wywożenia piachu zmiecionego 
z ul. Wiosennej na ul. Kościuszki. Zmieciony 
na ulicę Košciuszxi piasek wiatr roznosi po 
całej ulicy, będącej główną arterją komuni- 
kacyjną z Pośpieszką i innemi miejscowoś- 
ciami letniskowemi. 

Stosunek zarządu miasta do niejednokrėt- 
nych próśb właścicieli nieruchomości ulicy 
Wiiosennej daje dostateczny powód do stwier 
dzenia niedbalstwa ze strony Magistrat.1, 
gdyż wspomniane prośby powtarzają się od 
6 lat i w ciągu tego czasu przy dobrych chę 
ciach już można było ulicę Wiosenną wy- 
brukować i raz na zawsze zlikwidować nie- 
potrzebną bolączkę. 

  

TIE AS TI AI EN NIO ROC ZOOOREOEDZ CEC ПСЕ УОНА 

Nowa taryfa autobusowa. 
Towarzystwo Miejskich i Międzymiasto- 

wych Komunikacyj Autobusowych w Wilnie 
komunikuje, iż z dniem 16 sierpnia r. b. zo- 
staje zastosowana taryfa, za przejazd auto- 
busami, zatwierdzona na posiedzeniu Rady 

Miejskiej w dniu 27 lipca r. b. 
Obliczanie pomienionej taryfy opiera się 

wyłącznie na przejechanej przestrzeni i wy- 
nosić będzie: 

Taryfa zwykła: ulgowa: 

Za przejazd 1 kim. 250 mtr. 15 gr. 15 gr. 
Roda 2 "M o20T USZU 200, 

НОа ср о00 оо BOA 25% 
w do:5 2, 900 15. 1403, 355 
ponsd 5 500 ©5057 40 - 

Jednocześnie linja 5-ta z dniem 16 sierp- 
nia r. b. zostaje ustaloną od ulicy Witoldo- 
wej do Ryneczku Zarzecznego z następujące- 
mi przystankami: 

Witoldowa, Most Zwierzyniecki, Tartaki, 
Sierakowskiego, 3g0 Maja, Dąbrowskiego, Wi- 
leńska, Tatarska, Plac Katedralny, Królewska, 

św. Anny, Sofjaniki, Krzyż Zarzeczny i Ry- 
neczek Zarzeczny. 

Pierwsze kina w miastach 
zwolnione od podatków. 
Projekt rozporządzenia wykonawczego do 

jednolitego tekstu ustawy o tymczasowem 
uregulowaniu finansów komunalnych, prze- 
widuje wielkie ulgi podatkowe dla kinema- 
tografów, które powstaną w miastąch. nie 
posiadających dotychczts kin. 

W! każdem mieście pierwszy nowopows- 
tały stały kinematograf zwolniony będzie od 
podatku komunalnego na okres dwóch lat. 

Ponadto projekt tego rozporządzenia prze 
widuje ulgi podatkowe dla wszystkich kine- 

zliczonych facecjach i anegdotach z życa 
wojskowego. Następnie, o godz. 19,45 zabie- 
rze g: procentowo regjonalna i orygi- 
nalna w swoich monolog. Ciotka Albinowa 
Już sama zapowiedź monologu ciotki Albi- 

wywołuje uśmiech na ustach radjo- 
słuchaczy... 

  

    

    

KONCERT UTWORÓW. CHOPINA. 

Odtwórczynia „soboty chopinowskiej*, w 
radjo (godz. 22,05) będzie znana pianistka p. 
Janina Familier Hepnerowa. W programie: 
Ballada F-moli, w której ogniskują się wszy- 
stkie cechy chopinowskie stylu, pozatem 
Walc F-dur, Etiuda Des-dur, Nokturn H-du: 
i tnzy śpiewne Mazurki. 

matografów na okres letni od 1 maja do 31 
sierpnia. Wi okresie tym wymiar podatku 
zniżony ma być o 20 proc. 

Kurs dla lekarzy ośrodków 
zdrowia. 

Wi dniach od:12 września do 2 paździer_ 
nika r. b. odbędzie się w Warszawie kurs 
dla, lekarzy ośrodków zdrowia. Pierwszeń- 
stwo w przyjęciu na kurs posiadają lekarze, 
delegowani przez samorządy i organizacje 
społeczne. 

Wykłady na kursie obejmą m. in. zasady 
ogólne organizacji działalności ośrodków 
zdrowia, zagadnienie walki z chorobami spa 
łecznemi (gruźlica, jaglica, choroby wene- 
ryczne i alkoholizm), sprawy opieki nad 
matką i dzieckiem, sprawy higjeny szkolnej, 
higjeny umysłowej, walki z chorobami z: 
kaźnemi, ratownictwa, kontroli lekar 

sportów i t d. Ponadto kurs pr 
szereg zajęć praktycznych, wycieczek, ćwi. 
czeń i t. d. 

Wpisowe wynosi 15 zł. od osoby. utrzy- 

    

„manie w bursie Państwowej Szkoły Higjeny 
5 zł. dziennie. 

Zapisy przyjmuje sekretarjat 
Warszawie, ul Chocimska Nr. 24. 

Lu 

Czy wiecie, że... 
— Liczba bezrobotnych we Francji wzra- 

sła w lipcu r. b. o 265.175, wykazując wzrost 
o 38.100 w stosunku do cyfry za czerwiec 
х Ъ 

— Jedna z czechosłowackich fabryk sa- 
molotów wyprodukowała aeroplan, xtórego 
cena sprzedażna nie przekracza 50.000 koron 
czeskich (ok. 13.000 zł) 

— Do lotu okrężnego naokoło Fuvopy za- 
pisało się 67 uczestników z 6.ciu państw. 
Lot będzie trwał nd 21 do 27 sierpnia, a za- 
pisy przyjmowane szcze do 11 b. m. 

— (órka węgierskiego ministra finansów, 
baronówna Blanka Karanyj. ukończyła rocz_ 
ny kurs w szkole zawodowej dla cukierników 

i otrzymała dyplom podmajstrzego. 

Fumor. 
KAŻDY SOBIE. 

Na przyjęciu dyrektora banku, pani dy- 
rektorowa uraczyła swoich gości śpiewem. 

— Jak się powodzi naszym gospodarzom? 
— pyła ktoś z gości lekarza domowego. 

— Ona śpiewa dyszkantem, on podwyższa 
dyskonto. 
dyskonto. 

PSH. w. 

   

    

(Le Rire).
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OSOBISTA 
— Pan Wicewojewoda Marjan Jankowski 

wyjechał w sprawach służbowych do Wóar- 
szawy. Zastępstwo p .wicewojewody, pełnią- 
cego obowiązki wojewody objął naczelnik 
Vydziału p. Włodzierz Hryhorowicz. 

MIEJSKA. 

— Nareszcie przybywa do Wilna 
klinkier. W dniu wczorajszym Magi- 
strat otrzymał powiadomienie, że za- 
kupiony przez niego w Iźbicy trans- 
port klinkieru został już wysłany do 
Wilna. Roboty przygotowawcze i 
zwózka klinkieru na ul. Zamkową 
potrwają przez cały tydzień. Tak że 
zamknięcie dla ruchu kołowego ulicy 
Zamkowej i rozpoczęcie właściwych 

robót nastąpi z dniem 25 b. m. 
— Przed rejestracją rocznika 1914-tego. 

Dowiadujemy się, że podczas rejestracji męż 
czyzn urodzonych w roku 1914, która zosta- 
nie przeprowadzona od 1 do 30 września 
r. b. referąl wojskowy Magistratu nie będzie 
wymagał przedłożenia dokumentów stwier- 
dzających zawód i wykształcenie rejestru- 
jących się. Wobec ezego zainteresowani nie 

mają potrzeby ubiegania się 6 odpisy tych 
dokumentów. 

Natomiast referat wojskowy domagać „ię 
będzie przedłożenia metryki urodzenia lub 
dowodu osobistego oraz dowodu zamełdo- 
wania w Wilnie. 

— Redukcja lokali w szkolnictwie żydow 
skiem. Wizoraj odbyło się posiedzenie Ma- 
gistratu poświęcone kwestji redukcji łoksi: 
li szkolnych w szkolnictwie żydowskiem. Że 
względu na to, że żydowskie centrale szkol- 
ne nie zastosowaly sie do okė]nika Magistra- 
Yu, polecajacego przeprowadzenie redukcji 
lokalowej, Magistrat na omawianem posie- 
dzeniu postanowił zredukować 7 lokali szkol 
nych, a dzieci tych szkół przenieść do in- 
mych lokali szkolnych. 

Nawał podań o umorzenie podatków. 
Nasilający się kr gospodarczy rujnuje 
materjalnie ludno: zwłaszcza biedniejsza. 
To też nigdy jeszcze dotąd wydział podatko- 
wy Magistratu nie miał tylu interesantów. 
ubiegających się o umorzenie zaległych po- 
datków jak obecnie. Dość powiedzieć, że 
dziennie wpływa niekiedy 50 podań z prośbą 
o umorzenie względnie odroczenie terminu 
płatności. Większość tych podań Magistrat 
załatwia odmownie, 

Umorzenie bowiem podatku związane jest 
zazwyczaj z długą procedurą wywiadów | 
opinij o stanie materjalnym płatnika. 

— Organizacja piekarni mechanicznej. 
Pod naciskiem władz, dążących do mechan!- 
zacji produkcji piekarskiej cech Piekarzy 
organizuje spółkową piekarnię mechaniczną 
obliczoną na produkcję 15 tysięcy klg. chle- 
ba i innego pieczywa dziennie, 

Po uruchomieniu tej piekarni przewidzia- 
ne jest uruchomienie własnego młynu. | 

Piekarnia ta będzie zaopatrywać w pie- 
czywo sklepy członków cechu oraz zabie- 
gać o uzyskanie dostaw do ochron i innycn 

w Wilni 
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— Weielenie poborowych z cenzusem. W 

dniach 12 i 13 sierpnia nastąpiło wcielenie 
do szkół podchorążych poborowych i ochot- 
ników z cenzusem zakwalifikowanych do, 
kawalerji, artylerji, łączności, saperów i 
wojsk sanitarnych. 

Wyielenie do szkół podchorążych piecho 
ty nastąpi dopiero w dniach 12 i 13 wrześ- 

mia r. b. 
Do szkół podchorążych wcielani będą w 

roku bieżącym poborowi z cenzusem posiada 
jący ukończoną szkołę średnią ogólnokształ 
cącą z maturą lub równorzędną szckołę za- 

<wodową. 
Władze nie będą uzwględniały próśb o 

wcielenie do podchorążówek, takich pobo: 
"rowych, którzy ukończyli 6 do 8 klas szkoly 
średniej ogólnokształcącej lub złożyli egza 
min specjalny. 

— Meldunki rezerwistów. W'obec noto- 
wania ostatnio ccfaz częstszych wypadków 
nieprzestrzegania przep. o służbie wojskowej 
co powoduje przykrą konsekwencje dla win 

WIRGIL MARKHAM. 

  

  

NIKA 
nych władze miarodajne wyjaśniły, że osoby 
podlegające przepisom o służbie wojskowej 
winne w ciągu 7 dni od chwili przyjazau 
do Wilna z zagranicy lub dotychczasowego 
stałego pobytu zameldować się w referacie 
wojskowym Magistratu, 

atomiast obowiązek meldunku nie dotv- 
czy osoby które opuszczają miasto na okre 
ślony czas, na urlopy czy z powodu wyjaz- 
du do uzdrowisk. 

SPRAWY PRASOWE 
— Konfiskata „Dziennika Wileńskiego*. 

W dniu wczorajszym władze administracyj- 
ne skonfiskowały nakład „Dziennika Wileń- 
skiego” za umieszczenie artykułu wstępnego 
p. t „O Polskošė na kresac 

Po konfiskacie ukazał się drugi nakład 
gazety . 

Święto rezerwisty. 
Halio!!! Hallo!!! 

W, poniedziałek dnia 15 sierpnia r. b., w 
dniu Święta Rezerwisty od samego rana na 
ulicach, placach i w ogrodach m. Wilna, a 
wieczorem w Sali Miejskiej będą urządzane 
wesołe widowiska publiczne, na które złożą 
się: zawody na Wilji, rewja lotna, tańce, 
walki munzynów, wędka szczęścia i t. d. 

Wieczorem w sali miejskiej o godz. 20 
wielka bardzo wesoła Rewja, monolbgi, naj- 
nowsze przeboje operetkowe, śpiewy i t. d. 

Ceny konkurencyjne. 

„Mitostki ułańskie" 

„Nasza flota" 
Staraniem Związku Rezerwistów dnia ió 

sierpnia r. b. w dużej Say Miejskiej o godz 
20 z udziałem najlepszych sił zespołu Nowej 
Rewji Wileńskiej: Antoniego Jaksztasa, Jad- 
wigi Szomańskiej, Lopka Łukaszewicza, Ja- 
neczki Rozenberg, Tadeusza Koryckiego, Ja- 
niny Grygalenówny, Henryka Łabuńskiego. 
Muszki Zejnówny i Edwarda Jeleńskiego zo 
stanie wystawiona wielka parada rewjowa 
w 2 odsł. 1) „Miłostki ułańskie* wesoła ope. 
rętka Cyprjana Godelskiego i 2) „Nasza Flo- 
ta“ oryginalna rewja w 13 obrazach pióra A. 
Jaksztasa, Z, Kruszewskiego, A. Banio i in- 
nych. 

Kier. muz. Kompozytor A Jaszczyński. Re. 
żyserja: A. Jakszlas, Jazz—balet—humor— 
nowe przeboje. Wysoki poziom artystyczny 
i piękny celi Święta Żołnierza winny zgro- 
madzič cate Wilno, zwlaszeza, że ceny od 
30 gr. do 1 zł. 50 gr. udostępniają wesołą i 

piękną tę impreze dła wszystkich 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

WIYBUCH MASZYNKI „PRYMUS* 
RZYŁ TROJE DZIECI. 

Wczoraj rane w mieszkaniu rodziny Sza- 
pire w domu Nr. 51 przy ul. Ponarskiej za- 
szedł tragiczny wypadek: Wskutek nadmier- 
nego rozpalenia nastąpił nagle wybuch „pry- 
musa*, Maszynka rozleciała się na części 

zaś paląca się nafta oblała bawiące się przy 
mszynce Libę Szapirównę, jej siostrzyczkę 

Gitę oraz Ajnbinderównę (ulica Beliny 11), 
będącą wówczas w kuchni rodziny Szapiro. 
Krzyki poparzonych dzieci zwabiły sąsia- 
dów, którzy ugasili płonące na dizewczyn- 
kach sukienki. Dzieci doznały poważnych po 
parzeń twarzy, rąk i caełgo ciała. Na miejsce 
wypadku zawezwano pogotowie ratunkowe, 
które udzieliło dzieciom pierwszej pomocy. 

Wypadek miał miejsce podczas nieobec- 
ności matki która wyszła na miasto po za- 
kupy pozostawiając dzieci bez dozoru. (e) 

SAMOBÓJSTWO 60-LETNIEGO STARCA. 

W: dniu wczorajszym przy ul. Kalwaryj: 
skiej Nr. 12 w swoim mieszkaniu popełn:ł 
samobójstwo przez powieszenie się 60-letni 
handlarz M, Szturo. Szturo nosił się z za- 
miarem samobójczym od dłuższego czasu zaś 
w dniu wczorajszym korzystając z: nieobec- 
ności domowników powiesił się . 

Zwłoki samobójcy zabezpieczono na miej 
scu dg decyzji władz śledczych. Przyczyna 
samobójstwa — niechęć do życia. (e) 

ZLIKWIDOWANIE SZAJKI ZŁÓDZIEJ- 

SKIEJ W: WILNIE. 

Wtzoraj po dłuższych wysiłkach udało 
się policji wileńskiej zlikwidować niebezpie* 
czną szajkę złodziejską, która dokonała os“ 
tatnio w mieście na terenie 4 komisarjatii 
i1 posterunku P. P. szeregu zuchwałych kra 
dzieży i włamań. Członkowie szajki dzałali 
bardzo sprytnie tak że policja przez dłuższy 
czas nie mogła wpaść na ich trop mimo 
że podejrzewała kim są sprawcy kradzieży. 

Dopiero obecnie wszyscy członkowie szaj 
zostali zdemaskowani i aresztowani dzięki 

stosunkowo niedużej kradzieży jaką dokona- 
li w tych dniach przy ulicy Artyleryjskiej 
Nr. 14 u p. Cara, zastępcy naczelnika urzędu 
pocztowego Wilno 1. 

Wiacających z kradzieży złodziei zatrzy- 
mał na ulicy Lwowskiej śledzący ich wywia 
dowca. 

Są to znani policji zawodowi złodzieje i 
włamywacze Piotr Jezierski, Władysław 
Szumski i Mikołaj Gruzdziew, których osa- 
dzono w więzieniu na Łukiszkach. (e) 
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DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 
2 

  A nie mówiłem? — rzuciłem 

szeptem w ucho Peru.—Dobrze was 

poinformowałem, że dziś go nie bę- 
dzie, Nie wróci. Nawet rolety nie są 
spuszczone. 

— Gdzie kasa?—mruknął. 

Poszedłem na palcach do okien i 
spuściłem dła wszelkiego bezpieczeń” 
stwa firanki, poczem zapaliłem lampę 

stojącą w rogu pokoju. Obok za pa- 

rawanem był telefon, a dalej kalory- 

fer, nad którym wisiał obraz, zasła- 

niający kryjówkę z kasą. : 

Weszliśmy obaj ma kaloryfer i 
zdjęli obraz. Peru przyjrzał się ma- 

łym drzwiczkom. 
—- Psiakrew'!—zaklął pod nosem. 
— Trzeba sforsować? 

Tak. W tamtym pokoju? 
Niema 'nikogo. 
'Dobra. 

'Wyjął z wewnętrznej kieszeni sta- 
owy łom z jednym końcem ostrym 

a drugim obłożonym gumą i krótki, 
ścieżki "młotek. Wietknąwszy ostrze w 

*szpatę(drawiczek, zaczął uderzać Бел- 

  

  

Wydawnictwo „„Kupier Wileński 

głośnie młotkiem. 
Tymczasem ja myszkowałem po 

pokoju. Poprzednim razem zdumiał 
mnie brak jakichkolwiek zapisanych 
papierów, listów, czy dokumentów. 
Teraz znalazłem koło maszyny do pi- 
sania dwa pakiety korespondencji. 
Zaniosłem je skwapliwie do lampy, 
rozwiązałem sznurki i zakląłem. 

Papierzyska były absolutnie nie- 
szkodliwe. Jeden pakiet obejmował 
prawie wyłącznie korespondencję z 
Louisem Ginzbergiem na temat kom 
plikacyj warcabowych. Drugi — za- 
proszenia do Masona, lub do obojga 
Masonów i odpowiedzi na ich zapro- 

szenia. 
Miękkie kucie młotka ustało. Pod- 

niosłem oczy. 
Peru stał nieruchomo, nasłuchu- 

jac. 
— Czy słyszysz 

bezdźwięcznie. 
Skinął głową, zeszedł z kaloryfera, 

zgasił światło, odkręciwszy żarówkę, 
i pomknął cicho jak kot ku zamknię- 

co?—zapytałem 
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Mord jako narzędzie polityki, 
Ostatnie lata powojenne przyniosły ze 

sobą nadzwyczajny rozkwit mordu, jako na- 
rzędzia polityki. Zdziczenie obyczajów, do 
którego przyczynił się walnie panujący kry- 
zys, nędza i bezrobocie, znalazło swój wyraz 
w niesłychanym wzroście liczby mordów i 
zamachów, popełnianych na podłożu walki 
politycznej. Klasycznym terenem tego typu 
zbrodni stały się obecnie Niemcy, gdzie od 
dwóch zgórą lat, a zwłaszcza teraz, teror i 
mord polityczny stały się zjawiskiem codzien 
nem, przekształcając kraj. gdzie panował 
dawniej ład i ponządek, w jaskinię morder- 
ców i bandytów, 

Niemcy hitlerowskie, Niemcy dyktatury 
junkierskiej upodobniły się do jakiejś Mace- 
donji na wielką skalę, gdzie nikt nie jest 
pewien życia ani na ulicy, ani u siebie w do- 
mu, gdzie karabin maszynowy, gra ręcz- 
ny, bomba wyparły z użycia przestarzały 
rewolwer i nóż „jako narzędzia mordu. Z 
postempem techniki idąc, wywindowali się, ie 

i zamachowcy niemieccy na wyższy 
stopień zbredniezości, o którym nie marzor.'. 
nawet na Bałkanach ani w podziemnyn: 
świecie bandytów amerykańskich. 

Wi jakim stopniu narastała po wojnie 
fala mordów politycznych i zamachów, $ 
czy książka znanego publicysty niemieckie- 
go. Alfonsa Nobla, p. t. „Mord in der Pol:- 
tik*, (Mord w polityce). Autor zestawił ta- 
belę najgłówniejszych zamachów i mordów 
politycznych, poczynając od r. 1800. W* tej 
kronice znajduje się w międzyczasie 1800—- 
1913 r. (113 lat) 58 zamachy i 45 mordów 
natury politycznej. Od roku 1914 do r. 1931, 
t. j. w okresie tylko 18-tu lat, popełniono 43 
morderstwa i*28 zamachów natury politycz- 
nej 

Wizrost, jak widzimy, olbrzymi, choć au- 
tor wziął pod uwagę tylko zamachy popę 
niane na wybitnych osobistościach ze świ 
politycznego, Tymczasem w samych ty 
Niemczech w ciągu r. 1931 naliczono z 

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

    

dą 
300 mordów politycznych, nie mówiąc już 
o zamachach. W! r. zaś bieżącym niema ty- 
godnia, któryby nie zaznaczył się w życiu 
Niemiec liczbą 10-ciu zabitych conajmniej 
i odpowiednio większą liczbą rannych. 

    

Przechodząc do podziału na kraje, A No- 
bel w okresie 1914 — 1931 wylicza nastę- 
pujące cyfry zamachowców i mordów pol'- 
tycznych: Egipi —1, Argentyna — 1, Bra- 
zylja — 1, Bulgarja — 6, Niemcy — 13, 
Anglja — 1, Francja — 3, Grecja — 2. 
Japonja — 3, Indje — 1, Włochy 6, Litl   
wa — 1, Meksyk — 5, Austrja — 4, Rosja -- 
11, Hiszpanja — 2, Turcja — 1, Portugalja 
—2, Węgry — 1, Jugosławja — Iš Irlandja 

Nawet w tem zestawieniu, gdzie chodzi 
tylko o zabójstwa i zamachy na wybitne 
osobistości, Niemcy zajmują pierwsze miej- 
sce, Świadczy to naocznie o wielkiej rozpię- 
tości i zaciekłości wałk politycznych, ja! 
locza się na całej przestrzeni kraju, gdzie 
niegdyś panował wszechwładnie duch zrów- 
nowazonego mieszczańskiego | filisterstwa. 
Koło historji obracą się z coraz większym 
rozpędem. WAS, Or. 
E a AL aaa фег 

Jak Brazylja pozbywa się 
niesprzedanej kawy. 

Korespondent węgierskiego dziennika „At 
Est“, Munkaesi, odbył podróż po Brazylji w 
celu zaznajomienia się z sytuacją w kraju. 
w którym kawą pali się w piecu, z kawy ro 
bi się cegły (sic) asfaltowe do brukowania 
ulić, topi się kawę w morzu, „koksuje”* się 
kawę na gaz świetlny etc. etc, 

Munkaesi pisze o tem, co widział i sły. 
szał w ten sposób: 

„Czem jest zboże dla Kanady, mięso dla 
Argentyny, wino dla Węgier, tem kawa dla 
Brazylji — produktem nie mającym zbytu 
na rynku światowym, artykułem zdepracjo- 
nowanym. 

Brazylja produkuje trzy czwarte kawy w 
Świecie. Ale większa część zbiorów kawy 
przeznaczona jest na zniszczenie. gdyż nie. 
ma komu jej sprzedać, Dwanaście miljonów 
worków kawy zostało więc częściowo zato- 
pionych w morzu, częściowo spalonych. Nie_ 
ma dnia, aby z portów brazylijskich nie 
wypłynął statek tówarowy, wyładowany po 
brzegi workami z kawą, które zrzuca się w 

morze po odpłynięciu od brzegów. 
Na Węgrzech gasi się pożar i zalewa po- 

gorzelisko wiadrami wina, w Brazyiji nisz. 
czy się codizennie miljony tonn kawy. 

Ale co najciekawsze, to to, że „netody 
niszczenia kawy są bardzo kosztowne. Licz- 
ne ekipy robotnicze są zatrudnione prz 
wyładowywaniu i transporcie worków z ka- 
wą. Mówiłem z robotnikami i spytałem się 
jednego z nich: 

-—— No i eóż macie zajęcie? Zarabiacie na 
utrzymanie? 

— Nie można narzekać, tymczasem zara- 
bia się, póki trwa robota przy zniszczeniu 
kawy. Ale co będzie gdy nadejdzie sezon 
zbiorów? Nie wiem z czego będziemy wte- 
dy żyłi. 

Niesprzedane pozostałości zbiorów z u- 
biegłego sezonu wynoszą 6 miljonów wor- 
ków, czyli 360 miljonów kilogramów. Co się 
stanie z tą olbrzymią ilością? 

Na dnie morza w okolicach Rio spoczy- 
wają miljony tonn kawy, w okolicach San. 
tos kłęby dymu z palonej kawy przesłania- 
ją stale niebo, w fabrykach materjałów kon_ 
strukcyjnych pod Sao Paulo miele się aro- 
matyczne ziarno na proszek i po wymiesza- 
niu ze smołą, prasuje się na cegły, któremi 
brukuje się potem szosy. 

  

   

      

  

  

   

  

„nie: Gabriel Bialer przy ulicy Rudniek: 

MAT BNS CL 

Dźwięk. Kino - Teatr DZI Ś ! 

Hollywood 
*'akiew. 22, tel. 15-28 

Oryginalny 
  

  

Dziśł 
1) Po raz |-szy w Wilnie 

Pe ea CRY. |01000, dźwiekody dania 
PAN 

al. Wielka 42, tel. 5-28 | 
  

lomynikat! 

film japoński 

Najbardziej urozmaicony podwójny program! 

Współczesne małżeństwo 
Pikantne sceny i sytuacje z życia nowocz. małżeństwi 
2) Ulub. publ., mistrz ekwilibr. i akrob. Ken Maynard olśni widzów trikami 
ježdzieckimi i niezrówn. pomysłami w świetnym 100% 
Ceny nie podwyższone: od 30 gr. Nad program: 

Dyrekcja kina „PAN“ 

YAKICHI DRWAL 
Ceny miejsc na wszystkie seansy: Balkon 30 gr. Parter 66 gr. Początek o g. 4,6, 8i 1015 

W rol gł. 

śpiewno-dźwięk. filmie 
Aktuaija dźwiękowe. 

jącemi na ekrany rezydencyj świata 

Nr, 184 (2426) 

z udziałem najwyb. 
aktorów japońskich 

Sensacja i dramat salonowy w jednym seansie? 
(Hasło: Wolna miłość). In- 
tymne kulisy życia małżeńskiego 

słynny Conrad Nagel i Genevieve Tobin. 

Parada Zachodu 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15 

podaje oo wiadomości, iż celem utrzymania wysokiego poziomu artystycznego repertuaru kina, zakontraktowała na sezon 1932/33, pomimo olbrzymich kosztów, 
giery filmowe najnowszej produkcji światowej 

możliwie najlepsze szla- 
1234 : z udziałem koryfeuszów ekranu Greta Garbo, Marlena 

Dietrich, Brygida Helm, Ramon Nowaro, Maurice Chevalier, Iwan Petrowicz, Iwan Mozžuchin, 
Keaton, Harold Lioyd, Georg Milton i wiele innych. 

Już wkrótce otwarcie sezonu 

Buster 

najnowszemi wspaniałemi przebojami obcenie dopiero występu- 
Р В 5 „Mata Hari“ = zenjalną Gretą Garbo i Ramonem Nowarro, „Syn Indji“ z czarującym Ramonem Nowarro, 

Nagel i in., 

Sowkino, 

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

pujące wpisy: 

W dniu 22.IV. 1932 r. 
13191. I. Firma: „Ratner i Szwerdlin Spółka fir- 

mowa*. Prowadzenie handlu przetworami farbiarskie- 
mi, chemicznemi i naftowemi. Siedziba w Wilnie, ul. 
Kwaszelna 3. Spółka istnieje od 25 lutego 1932 r. 
Wspólnicy zam. w Wilnie: Mendel Ratner, Izaak Rat- 
ner i Morduch Ratner — wszyscy trzej przy ul. Rud- 
niekiej 6 oraz Rebbeka Swerdlin i Izrael Swerdlin — 
obaj przy ul. Kwaszelnej 2. Spółka firmowa zawarta 
na mocy umowy z dnia 25 lutego 1932 r. na czasokres 
do dnia 31 grudnia 1933 r. z automatycznem przedłu- 
żeniem do dnia 31 grudnia 1935 r. o ile nikt ze wspól- 
ników na trzy miesiące przed upływem lerminu nie 
zgłosi żądania na piśmie przystąpienia do likwidacji. 
Zarząd należy do wszystkich wspólników. Wszelkiego 
rodzaju umowy i zobowiążania w tej liczbie akty 
notarjalne i hipoteczne rewersy i plenipoteneje czeki, 
weksle i żyro wekslowe podpisują pod stemplem fir- 
mowym dwaj członkowie zarządu łącznie, przyczem 
jeden podpis winien być jednego z Ratnerów, drugi 
zaś Rebeki lub Izraela Swerdlinów. Odbiór korespon- 
dencji pocztowej i telegraficznej zwykłej i warloś- 
ciowej oraz wszystkie czynności w urzędach poczto- 
wych, telegraficznych, kolejowych i celnych załatwia 
każdy ze wspólników za swoim podpisem. 

  

681/VI. 
    

13193. I. Firma: „Chaim Lejzerowski* w Trabach 
pow Wołożyńskiego. Przedmiot: Skup drzewa, Firma 
istnieje od 1932 r. Właściciel Lejzerowski Chaim zam. 
tamże 682/VI. 

13193. I. Firma: „Chlawna Cepłowicz* w Posta- 
wach Rynek. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1923 r. 
Właścicielka Cepłowicz Chławna, zam. w Postawach, 
ul. Brasławska. 683/VI. 

W dniu 26.IV. 1932 r. 
13194. I. Firma: „Motel Mełamed* w Wilnie, ul. 

Nowogródzka 15. Nawijalnia nici. Firma istnieje od 
1932 r. Właściciel — Mełamed Motel zam. w Wilnie, 
ul. Nowogródzka 15. 684/V1. 

W dniu 4.V. 1932 r. 
13195. I. Firma: „M. Szulgiejfer, Z. Gordon i Ska“. 

Spėlka Firmowa“. $Кар surowcow oraz skup i eks- 
port jaj. Siedziba w Głębokiem, ul. Wileńska 7. Spół- . 
ka istnieje od 14 kwietnia 1932 r. Wspólnicy zam. w 
Głębokiem, pow. Dziśnieńskiego: Mojżesz Szulgiejfer, 
Załman Gordon, Josel Gordon, Załman Koe i Mos- 
duch Koc. Spółka firmowa zawarta na rmiocy umowy 
z dnia 14 kwietnia 1932 r. na czas nieograniczony 
Zarząd należy do Mojżesza Szulgiejfera. Wszelkie z0- 
bowiązania, umowy, weksle, czeki, pełnomoen'ctwa 
i akty podpisuje pod stemplem firmowym Mojżesz 
Szulgiejfer, który również podpisuje wsz: 
pondencję zwykłą, poleconą, wartościową i pieniężna 
oraz pokwitowania z odbioru takowej z urzędów 
pocztowych i telegraficznych. W razie choroby lub 
nieobecności Mojżesza Szulgiejfera, wszystkie jego u- 
prawnienia przysługują Załmanowi Gordonowi. 

685/VI. 
W dniu 10.V. 1932 r. 

13196. I. Firma: „Przedsiębiorstwo Robót Budowla- 
nych Aleksander Czyrkow i Andrzej Klimuk—Spółka 
firmowa". Prowadzenie robót budowlanych. Siedziba 
w Wilnie ul. Rozbrat 32. Przedsiębiorstwo istnieje 
od 30 kwietnia 1932 r. Wspólnicy zam. w Wilnie. 
przy ul. Rozbrat 32: Aleksander Czyrkow i Andrzej 
Klimuk. Spółka firmowa zawarta na mocy nmowy 
z dnia 20 kwietnia 1932 r. na czas nieogra 
Zarząd należy do obydwóch wspólników. Wszelk 
bowiązania w imieniu spėlki weksle, czeki, žyra na 
wekslach pełnomocnictwa umowy i t. p. jak również 
pokwitowania, rachunki i wszelką korespondencję, 
odbiór pieniędzy z urzędów, poczty i telegrafu i od 
osób fizycznych i prawnych podpisuje pod stemq:lem 
firmowym jeden którykolwiek ze wspólników. 

686/VI. 

   

  

  

   

  

13197..]. Firma: „Bezet — Bialer i Złatkowicz — 
Spółka firmowa”. Handel obuwiem i futrami. Siedziba 
w Wilnie, ul, Niemiecka 24. Wspólnicy zam. w Wil- 

3 1 Abram 
Złatkowicz przy uł. Niemieckiej 31. Spółka f-rmowa 
przekształcona ze spółki jednoosobowej „Bezel - Ga- 
bryel Bialer“ istnieje na mocy umowy z dnia 30 

stycznia 1932 r. uzupełnionej umową dodatkową # 

   

„Czemp' z niezrównanym Wallace Beery, 
„Zuzanna Lerox'' z Gretą Garbo, 

dnia 6 lutego 1932 r. i zawarta ifa czasokres do dnia 
1 stycznia 1934 r. Zarząd należy do obydwóch wspól- 
ników. Wózelkie zobowiązania wydawane przez spół- 
kę jak to weksłe, czeki i t. p. winny być podpisywane 
przez obydwóch wspólników jak również i plenipo- 
tencje wydane w imieniu tejże, wszelkiego zaś rodzaju 
korespondencję nie wyłączając pieniędzy może otrzy- 
mywać każdy ze wspólników. 687/V1. 

13198. I. Firma: ,Chaja Lewin* w Wilnie, ulica 
Stefańska 1. Sklep spożywczo-kolonjalny. Firma _ist- 
nieje od 1932 r. Właściciel — Lewin <haja zam. w 
Wiilnie, ul. Stefańska 28. 688/V1. 

13199. I. Firma: „Juljan Kołosiński w Wilnie. ul. 
Miodowa 3. Slep mięsny. Firma istnieje «d 1981 r. 
Właściciel Kołosiński Juljan zam. tamże, 

  

    

  

689/V1 
  

  

13200. I. Firma: „Iutowiėz Ieko“ w Szczuczynie. 

  

Sklep towarów „spożywczych obuwia i miaterjałów 
budowlanych. Firma istnieje od 1925 r. Właściciel 
llutowicz Icko zamieszkały. tamże. 690/VI. 

  

13201. I. Firma: Mleczarnia Izydora Nepiórkow- 
skiego? w Kolonji Giejszyszki, gm. Mejszagolskiej, 
pow. Wileńsko-Trockiego. Mleczarn.a. Firma istnieje 
od 1932 r. Właściciel — Napiórkowski Izydor zamesz- 
kały tamże. 631/VI. 

   

  

      

    

13202. I. Firma: „Abram Kotler, sprzedaż artyku- 
łów spożywczych* st. Gudogaje, gm. Polańskiej, pow. 
Oszmiańskiego. Detaliczna sprzedaż artykułów spo- 
żywczych. Firma istnieje od 1932 r. Właściciel — 
Kotler Abram zamieszkały tamże, 

  

  

692/V1. 

  

13203. I. Firm 
rańce, gm. Kołowickiej, pow. Wilejsk 
nych towarów. Firma istnieje od 1928 r. 
Gorelik Grzegorz zamieszkały tamże. 4 

Grzegorz Gorelik,* we wsi Ba- 
vu. Sklep drob- 

aściciel— 

  

   
   

693/V1. 
W dniu 12.V. 1932 r. , 

13204. I. Firma: „Przedsiebiorstwo Budowlane Lud 
wik Forbichler i Wiłodzimierz Charytynow, Spółka 
firmowa*. Wykonywanie robót budewlanych. Siedzi- 
ba w Wilnie ul. Wiosenna 1. Spółka istnieje od 18 
kwietnia 1932 r. Wspólnicy zam. w Wilnie: Ludwik 
Forbichler przy ul. Wiosennej 1 : Włodzimierz Cha- 
rytynow przy ul. Szeptyckiego 11. Spółka firmowa 
zawarta na mocy umowy z dnia 18:kwietnia 1052 r. 
na czas nieokreślony. Zarząd należy de obydwóch 
wspólników. Wiszelkie zobowiązania, umowy, pleni- 
potencje, weksle, czeki i akty podpisują obaj wspól- 
nicy łącznie, 694/VI 

W dniu 14.VI. 1932 r. 
4230. II. Firma: „Solonojė Roda“. Przedsiębierstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru z 

    

  

    

urzędu. 

W dniu 4.V. 1932 r. 
3639. II. Firma: „Cześla Mówsza*. Przeds 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru 
z. urzędu. 

W dniu 28.V. 1932 r. 
2627. II. Firma: „Załkind Michla*. Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejostru z 
urzędu. * 

W dniu 25.III. 1932 r. 
12416. II. Firma: „Ratner Samuel* Przedsięb'or- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru 
z urzędu. 

7 
waza 

  

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

. MILL, 

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

zaopatrzona w znaczny dobór Ostatnich no- 
wości i dzieł klasycznych. 

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

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

  zm 

odziez 

Plac do sprzedania : оу 
© powierzchni 3400 m.* na dogodnych warunkach, 
w całości lub działkami. Informacje: Mahometańska 3, 

P. Kuleszo, od godz. 5—6 po poł. 

„Pogromcy Nieba'' z Clark Gable, Копгь@ | : „Gi : oraz całym szeregiem Ostatnich nowości produkcji najnowszemi muzykalno-śpiewnemi przebojami francuskiemi i in. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłciawe 

Wilenska 3 tn. 567. 
od godz. 8—] 1 4—-. 

Dr. J. Bernszteim 
choroby skórne, wenerycze 

ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—] i 4—8 

ŻW. P 

DR. MED. 

Benedykt Schermank 
przeprowadził się na 

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

w chorobach płuc 

Akuszerkał 

Marja LahNerGW 
rrzyjmuje od 9 do 7 wieex. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

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

    

  

  

    

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

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

ZARZĄD 
Bratniej Pomocy 
1 N. H. G. w Wilnie, uł. 
Mickiewicza Nr. 18—]V p. 
uprasza właścicieli woł- 
nych jednopokojowych 
mieszkań o podawanie- 
swych adresów i warun 
ków wynajmu tychże do 
Kancelarji Bratniej Pom. 
w godz. od 17 @о 18 we 
wtorki, czwartki i soboty 

    

Posiadacze 

niemieckich 
przedwojennych 

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

się natychmiast pod adre-. 
sem: Leon Pilgan, Wilno,. 
ulica Subocz 9/8, w celu. 
otrzymania ważnych in- 

formacyj. 

Języki obce 
niemiecki,francuskt 
włoski (konwersacja),. 

oraz klasyczne 

łacina i grecki. 
Przygotcwywanie do 

maty | egzaminów 
w zakresie szkół Średn.. 
Lekcyj udzielają rutyn, 
korepetytorzy b. profes, 
gimn. oraz absolw. U. S.B, 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzaminy* 

  

Auta jeżdą po szosie z kawy!*.. Or. 

  

tym drzwiom hallu. Zaświecił sobie 
latarką dwa razy. Wiedziałem, że dru- 
gą rękę trzymał na kolbie rewolweru. 

Czekałem w ciemnościach, przy: 
gotowany na wszystko. A raczej nie- 
przygotowany. 

Peru otworzył _ niedosłyszalnie 
drzwi i rzucił. wgłąb hallu smugę świa 
tła. Po chwili wrócił nie zachowując 
już takich ostrożności. Przykręcił ża” 
rówkę i wziął się znów do roboty. 

Odetchnąłem swobodniej. 
Kończyłem właśnie ponowną re- 

wizję stołu, która nie dała rezultatu, 
kiedy Peru wezwał mnie gestem do 
siebie, Założył w drzwiczki dwie dźwi 
gnie i chciał, żebym mu pomógł wy 
ważyć je, Byla to najeichsza metoda. 
przy której mogło się obe jednym 
zgrzytem. Nawet, gdyby się kto obu- 
dził. to nie słysząc nic więcej, uspo- 
koiłby się prawdopodobnie i usnąt po- 
nownie. 

Wyważyliśmy drzwiczki jednem 
szarpnięciem. Hałas był mniejszy, niż 
się obawiałem. We wnęce stała mała 
zielona kasa z zaokrąglonemi rogami. 

Wyjęliśmy ją—nie była wmurowa- 
na w ścianę—j postawili na podłodze. 
Była dosyć ciężka i miała zamek, i 
kombinację. 

— Zabierzemy z sobą ?—zapytałem 
szeptem. Peru obejrzał zamknięcie, 
parsknął i, jak mi się zdawało, stłu- 
mił pogardliwy chichot. 

   

  

— Ręce do góry—rozkazała spo-- — (07?—zapytałem —Trudne? 
Uznał, że nawet nie warto odpo- 

wiadać, ale po chwili mruknął żar 

tobliwie: 
— Dzieckoby otworzyło. 
I miał rację. Zadałem sobie pyta: 

nie, dlaczego przy takiej prostej kom- 
binacji był taki trudny zamek. 

Peru otworzył drzwiczki i oczom 
naszym ukazało się wnętrze, zapcha- 
ne fotografjami. Część wysypała się 
na dywan odrazu, Wszystkie miały 
jednakowe wymiary i były powiązane 
w paczki. Peru wygarnął resztę. Nie 
było żadnych dokumentów—nic—tyl 
ko fotogratje. 

Pomimo wielkiego podniecenia 
ogarnęło mnie zdziwienie. Bo jak to 
mogło być, że w pokoju była maszyna 
do pisania i zapasy czystego papieru, 
a ani skrawka zapisanego maszyno- 
wo? Czyżby jej nie używano? 

Raffy kazał nam poszukać jakiejś 
fotografji, powiedział, że ją poznamy. 
Zaczęliśmy szukać, 8 

Po minucie wymienilišmy znaczą- 
ce spojrzenia, po trzech Peru zaczął 
sepać jak miech kowalski, po dzie- 
sięciu klął pod nosem, na czem świat 
stoi. Siedzieliśmy obaj w kucki i plecy 
bolały nas od ciągłego pochylania się. 
Znów wymieniliśmy spojrzenie. Po: 
łowa fotografij była już przejrzana. 

— (0 to ma znaczyć, u wszystkich 
djabłów *—rzekłem. 

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

    

LOTS 
A 

Peru odpowiedział słowami nie na- 
dającemi się do druku. 

Wszystkie fotografje przedstawia- 
ły niemowlęta w pieluszkach, lub bez, 
w wieku poniżej roku. Niemowlęta 
obojga płci. Niektóre fotografje były 
w dziesięciu, stu egzemplarzach. Nie 
ulegało poprostu wątpliwości, że resz- 
ta fotografij była taka sama. Nic 
tylko te małpiątka. : 

W głowie mi się burzyło jak w 

kuflu z piwem. Jeżeli Mason był szan- 

tażystą to w lżejszym stylu. 
— Na Boga, Peru—zapytałem zdu 

szonym szeptem —Czy i Raffy jest 

wśród tej menażerji?Czy mamy go 

poznać? 
Lecz jemu nie było do żartów, 

Chciał coś odwarknąć, kiedy zobaczy- 
łem na jego twarzy drgnienie zdziwie- 
nia. Zerwał się z ziemi błyskawicznym 
ruchem i skoczył za parawan. 

Powinienem był zgasić światło i 
szurnąć pod łużko. Ale straciłem gło” 
wę i zostałem w miejscu jak głupi. 
Nie zdążyłem jeszcze usłyszeć kro” 

ków, gdy drzwi otworzyły się szybko 
i znalazłem się oko w oko z lufą ma* 

  

' łego rewolweru. 

W, progu stała hrabina Sieftert, 

podobna w czarnym negliżu do zakon 

nicy, z głową w aureoli jeszcze nie 

spuszczonych, płomiennych włosów. 

Twarz jej nie była blada i nie zdradza 

ła najmniejszego podniecenia. 

kojnie szeptem. е 
Pierwszy raz w życiu podniosłem: 

sztywno ręce do góry i posłuszny zna- 
kowi danemu rewolwerem. wstałem. 
powoli z podłogi 

Rozdział XIIL. 

TAJEMNICE. 

— Niech pani go puści — rzekłem 
zdławionym głosem. — Proszę pan 

Słowa te zabrzmiały śmiesznie w 
moich własnych uszach. Wycelowana. 
lufa ani drgnęła, a mnie przyszło do 
głowy, że ta kobieta musiała bawić się: 
nią już nieraz. 

— Proszę usiąść tam — rzekła. — 

Prawa ręka w górze, lewą zdjąć mas- 
kę. Tylko bez ociągania. 

W głosie jej zaznaczał się jakiś nie: 
określony akcent cudzoziemki. Zauwa: 
żyłem również, że robiła błędy w uk- 
ładzie zdań. 

Rozumiałem, że opór nie przydał- 
by się na nic. Ona była górą, aja nie 
chciałem ostateczności.  Posunęła się: 
do mnie, jakby chcąc zedrze ćmi mas- 
kę, ale uprzedziłem ją. 

Nie wiedizała, że za parawanem 
siedzał Peru z rewolwerem w ręku. 
Miał rozkaz nie zabijać Gray'a Maso- 
na, ale Raffy nie zrobił wcale zastrze: 
żenia co do innych osób. 

(D. e. n.) 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

   


