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Podstawy niemieckiej 
polityki gospodarczej. 

(Z powodu książki dr. Schachta). 
Były prezycient Banku Rzeszy, dr. 

Hjalmar-Schacht, jest nietylko jedną 
z czołowych postaci w świecie gospo- 
darczym Niemiec, ale również i oso- 
bistością, która jeszcze może odegrać 
wybitną rolę aktywną w życiu publi- 
cznem. Dr. Schacht bowiem pogląda- 
mi swemi jest zbliżony do obozu 
nacjonalistycznego, a z chwilą, w któ 
rej ten obóz zagarnąłby władzę w 
Niemczech, prezydent Banku Rzeszy 
nie pędziłby zapewne żywota spokoj 
nego emeryta, a niechybnie powołany 
zostałby do pierwszego rzędu czyn* 
nych działaczy w montowaniu hitle- 
rowskiego „Trzeciego Królestwa”. 
Zresztą również obecnie — acz nie 
zajmuje oficjalnego stanowiska — dr. 
Sehachi ma możność oddziaływania 
na poglądy opinji publicznej, rozwi- 
nął bowiem intensywną działalność 
publicystyczną i wpływa poważnie 
na postawę Niemiec wobec najważ- 

niejszych zagadnień ekonomicznych. 
Również i ostatnia, właśnie wyda* 

na, jego książka „Podstawy niemiec- 
kiej polityki gospodarczej”, nie ma 
na oku tylko celów teoretycznych, 
nie jest w Ścisłem tego słowa znacze- 
niu dziełem naukowem—a zabiega o 
cele praktyczne, jest przeniknięta ten 
dencjami propagandowemi, wyraża 
tezę zasadniczą, której wszczepienie 
w jak najszersze warstwy uważa au- 
tor za rzecz ważną. 

Teza ta brzmi: Niemcy powinni 
zastosować w jak najszerszych roz- 
miarach politykę autarkji gospodar: 
czej. 

Co to jest ta „autarkja gospodaf- 
cza“, ten cudzoziemski wyraz, coraz 
częściej używany obecnie, jedno z 
tych pojęć, które — jak wiele innvch 
określeń — zawdzięczają swój byt 
kryzysowi? 

Autarkja gospodarcza —- to hasło 
nietylko samowystarczalności wewnę 
trznej społeczeństwa, lecz również 
odcięcia się od współpracy czy po- 
mocy zagranicy. 

Otóż dr. Schacht stoi na stanowi- 
sku, że jedynem wyjściem z wszelkich 
opresyj gospodarczych dla Niemiec 

jest zastosowanie bezwzględnej autar 
kji. Dr. Schacht zaprzecza istnieniu 

  

  

związku między gospodarstwem nie- 
mieckiem a gospodarką międzynaro- 
dową. Z wywodów jego bije zarówno 
głęboka pogarda, jak i nienawiść do 
współpracy międzynarodowej; o idei 
solidarności gospodarczej wyraża się 
w słowach urągliwych; nie wierzy w 
żadne porozumienie, żadne konferen* 
cje międzynarodowe, żadne układy i 
żadnej stąd nie oczekuje pomocy i 
możliwości przełamania kryzysu. 

Wojna gospodarcza „wszystkich 
przeciw wszystkim* — powiada — 
została światu narzucona. Jakie-z tej 
wojny wysnuć trzeba konsekwencje? 
Czy dalej iść po linji dłużących się w 
nieskończoność a pozytywnych rezul 
tatów nieprzynoszących rokowań mię 
dzynarodowych? Nie! — powiada dr. 
Schacht. Jedyną odpowiedzią jest 
przejście na system bezwzględnej au: 
tarkji, odgrodzenie się od współpracy 

międzynarodowej, zabarykadowanie 
się gospodarcze wewnątrz Niemiec. 

A więc radzi politykę zaostrzenia 
zasad bojowych na terenie gospodar- 
czym do krańcowych możliwości pod- 
wyżki celne, nieprzebyte barjery w 
wymianie towarów, restrykcje i za- 
Kazy należy z całą ostrością stosować, 

Nie zamyka oczu na bezpośrednie 
następstwa tego dla życia wewnętrz- 
uego miljonowych rzesz mieszkań- 
ców państwa. Taka autarkja sprowa 
dzi niechybnie obniżenie „standarta 
życiowego* każdego obywatela. Bę- 
dzie musiał się obejść bez wiel rze- 
czy, dostarczonych z zagranicy, bę- 
dzie musiał zeskromnieć w swych 
przyzwyczajeniach — ale z zasady 

ystarczalności wywiedzie nie- 
tylko wielką dumę narodową, ale rów 
nież i spokojniejsze warunki bytu. 

„Tylko w ten sposób — pisze 
Schacht — mogą Niemcy nauczyć 
świat i unaocznić mu straty, jakie po- 
nosi w obecnym stanie rzeczy”. 

Ma to być zatem niejako metoda 
„wychowawcza* zarówno wobec wła 
snych obywateli państwa, jak i tych 
potęg światowych, które Schacht czy- 

- ni odpowiedzialnemi za pogłębienie 

się kryzysu gospodarczego. 
Nie będziemy oczywiście poddawa; 

      

li krytycznej analizie, czy zrealizowa- 
nie takiej koncepcji bezwzględnej au 
tarkji, takie odgrodzenie się od współ 
pracy międzynarodowej na polu gos 
podarczem, jest możliwe do przepro 
wadzenia w praktyce. W każdym ra- 
zie jednak fakt, że główny inspirator 
gospodarczej części programu obozu 
nacjonalistycznego w Niemczech, nie 
tylko sam żywi takie poglądy. ale sta 
ra się im nadać jak najszerszy od- 
dźwięk w opirji — jest sam w sobie 
bardzo znamienny. я 

A to tem bardziej jeżeli przypom 
nijny. że dr. Schacht przez tych sze: 

reg lat, w których stał na czele ban- 
ku Rzeszy i wywierał ' dominujący 
wpływ na życie gospodarcze, działał 
właśnie wręcz przeciwnie, niżłi opie- 
wają zasady „autarkji“. Wtedy bo- 
wiem Niemcy całą odbudowę swego 
życia gospodarczego po wojnie opie- 
rały o — pomoc finansową zagranicz 
ną, a zwłaszcza amerykańską. Sze- 
roką strugą płynęły miljony dolarów 
do Niemiec na inwestycje, budowle, 
fabryki, zakłady przemysłowe. Cho- 
dziło o jak najwydatniejsze skorzy- 
stanie z pomocy zagaranicznej dla 
„biednych* Niemiec, o wciągnięcie 
wierzyciela w jak największe inwesty 
cje, by potem wywiesić szyld: bankru 
tujemy, nie płacimy... 

A gdy to się już stało, gdy kilka 
krotnie kampanja przeciw płaceniu 
długów dopięła tego, że wierzyciele 
Niemiec coraz bardziej oswoili się z 
tem, iż kapitały ich. inwestowane w 
Reichu, trzeba umieścić na koncie 
wątpliwych pretensyj — dr. Schacht 
wysuwa sprytnie nowe hasło: autar- 
kji, samowystarczalności, odcięcia się 
od współpracy gospodarczej z zagra- 
nicą... 

Jest to w najgłębszej swej istocie 
gospodarcze uzasadnienie polityczne” 
go hasła Hitlera, sprowadzającego się 
również do autarkji duchowej, a w 
materjalnym sensie zbiegającego się 
w silnem postanowieniu... niepłacenia 
długów M. 

a 

Nabożeństwo za duszę 
$. p. Prezydentowej Mościc- 

kiej 
MOSKWA. 29. 8. (Pat). W koście- 

le polskim Św. Potra i Pawła w Mo- 
skwie odbyło się nabożeństwo żałobne 
za duszę ś. p. Michaliny Mościekiej, 
małżonki Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej. Na nabożeństwie obecni byli człon 
kowie i urzędnicy poselstwa polskie- 
go oraz przedstawiciele kolonji pols- 
kiej, 

Fundusz dobroczynności 
im. Michaliny Mościekiej. 
Jak się dowiadujemy, P. K. O. 

chcąc uczcić pamięć Wiielkiej Obywa 
telki ustanawia fundusz imienia Ś. p. 
Michaliny Mościckiej, który przezna- 
czony będzie na leczenie klimatyczne 
najbiedniejszych dzieci z ochronek 
prowadzonych przez Tow. .,Opieka'* 
w Warszawie, 

Podróż inspekcyjna wieemin. 
Czapskiego. 

Podsekretarz stanu w ministerst: 
wie komunikacji, inż. Witold Czapski, 
wyjechał w dniu wczorajszym w to- 

warzystwie dyrektora departamentu 
budowy, inż. Andrzejewskiego w po- 
dróż inspekcyjną na teren wileńskiej 
dyrekcji kolejowej. Wieemin. Czapski 
dokona inspekcji robót, prowadzo* 
nych przy budowie linji Wioropajewo 
—Druja długości 89,5 km. Budowa tej 
linji, przy której zatrudniona jest 
znaczna ilość bezrobotnych, posiada 
duże znaczenie gospodarcze ze wzglę 
du na rzadką sieć dróg komunikacyj 
nych w tej części kraju. Ponadto 
wicemin. Czapski dokona inspekcji 
prace przy przebudowie linji Podbro- 
dzie—Królewszczyzna, długości 161 
km. 

Epidemja „Heine-Medina“ 
na Pomorzu pruskiem. 

PIŁA 29. 8. (Pat). Panująca od pewnego cza 
su w Pile choroba Hejne—Medina (paraliżu 
dziecięcego), która spowodowała tu 5 wypad 
ków śmiertelnych na 14 zachorowań oraz 
zmusiła władze sanitarne do zamknięcia szkół 
na przeciąg 2 tygodni, rozszerza się wzdłuż 
całego pogranicza Ostatnio zanotowano pier 
wsze wystąpienie tej choroby w powiatach 
bytomskim i lęborskim na Pomorzu pruskiem 

    

    

   

  

Rozruchy hitlerowskie w Bytomiu 
z powodu skazania morderców polskiego robotnika. 
„BERLIN. 23. 8, (Pat). Po ustąpie- 

niu szturmowek wroclawskcih z By- 
tomia tHumy zaczęły znowu groma- 
dzić się przed gmachem sądu. Silne 
kordony broniły dostępu do wnętrza 
gmachu. Przez całą noc polieja pozo- 
staje w pogotowiu alarmowem. Skle- 
py żydowskie zostały w całem mieście 
zamknięte. Żydowski handlarz owo” 
ców został przez rozjuszonych hi: 
tlerowców rozebrany na uiicy do 

naga i pobity do krwi. 
Wobee możliwości powtórzenia 

się rozruchów władze rozważają ewen 
tuałność ogłoszenia stanu wyjątkowe 
go. Dowódca. szturmówek śląskich 
Hieines wygłosił przemówienie de 
wrocławskich oddziaiów, oświadcza: 

jąc, że gdyby wyrok wykonano, ea- 

łe Niemcy, jak jeden mąż, wystąpią z 
protestem. 

Rząd stanie w obronie powagi sądu. 
BERLIN, 23. 8. (Pat). Wieczorna 

prasa berlińska donosi z kół miąrodaj 
nych, że rząd gotów jest wyciągnąć z 
wyroku sądu bytomskiego wszelkie 

konsekweneje, niezbędne dla utrzyma 

Depesza Hitlera 
BERLIN, 23, 8. (Pat). Hitler wy- 

stosował do skazanych na Śmierć w 
Bytomiu hiiieroweów depeszę nastę' 

pującej treści: 

„Towarzysze moi W obliczu tego 
potwornego, krwawego zamachu а- 

czę się z mawi w uczuciu bezgraniez- 
nego przywiązania. Wolność wasza 
est od tej chwili sprawą naszego ho- 
noru, zaś walka przeciw rządowi, któ 
ry dopuścił do tego wyroku, naszym 
obowiązkem*, 

  

  

Na łamach swego organu „Voel- 
kischer Beobachter* oglasza Hitler о- 
dezwę, zawierającą niezwykle ostre 

nia autorytetu państwa. Oznacza to 
— według dzienników — że czynniki 
rządowe wypowiadają się za wykona” 
niem wyroku. 

do skazanych. 
ataki na rząd Papena,, który przy” 
wódca narodowych socjalistów czyni 
wyłącznie odpowiedzialnym za wyrok 
sądu bytomskiego. Wyrok ten — pi- 
sze Hitler — ostatecznie zadecydował 
e stanowisku narodowych socjalistów 
wobee rządu Papena, Nazwisko Pape' 
na zapisane zostanie na kartach dzie” 
jów niemieckich krwią bojowców na' 
rodowych. Odezwa kończy się oświad 
czeniem, że teraz rozpocznie się wal- 
ka o głowy skazańców. 

W, Bytomiu noe minęła spokojnie. 
Gmach sądowy obsadzony jest silne- 
mi oddziałami policji. Po ułlieach Кга 
żą wzmocnione patrole z karabinami. 

Groźby hitlerowców. 
BERLIN 23. 8 (Pat). Wyrok sądu bytom- 

skiege przeciwko mordercem robotnika Pie- 
eucha w dalszym ciągu wywołuje komentaze, 
zarówne w kołach politycznych, jak i w 
prasie. Przeciwko wyrokowi prołestuje kić- 
równictwo partji narędęwo-socjalistycznej, 
Gświadczająe, że kanclerz Rzeszy jako komi 

  

Saryczny premjer pruski natychmiast musi 
uchylić wyrck śmierci. Spokój u Nienyczech 
nie będzie weześniej przywróceny, dopóki 
nie nastąpi uchylenie wyroku bytomskiego. 
Odpowiciziałni kierownicy państwa powin 
mi zrGziumieć "powagę chwili, póki jeszcze 
czas. 

  

Konferencja rolnicza w Warszawie. 
W obradach stałego komitetu stu- 

djów ekonomicznych państw rolni: 
czych Europy Środkowej i Wschod- 
niej, które rozpoczną się 24 b. m. w 
ministerjum rolnictwa i reform rol- 
nych, uczestniczyć będą delegaci oraz 
eksperci Bułgarji, Czechosłowacji, E- 
stounji, Jugosławji, Łotwy, Rumunji 
oraz Węgier. Przyjazd delegatów tych 
państw nastąpi w ciągu wtorku dn. 
23 b. m, W imieniu Polski wezmą u- 
dział w konferencji stali delegaci Pol- 
ski do komiteiu studjów pp.: Adam 
Rose, dyrektor departamentu ekono- 
micznego minsterjum rolnictwa i re- 
torm rolnych, Mieczysław Sokołowski 
— dyrektor departamentu hadlowego 

ministerjum przemysłu i handlu, An- 
toni Roman — radca ekonomiczny w 
min. spr. zagr. Ponadto w charakterze 
ekspertów wezmą udział w konferen- 
cji pp.: Leon Barański — dyr. Banku 
Połskiego, Wiktor Przedpełski — 
prezes państwowych zakładów prze- 
mysłowo-zbożowych, Jerzy Nowak —- 
naczelnik wydziału kredytu zagrani- 
cznego w min. Skarbu, Tadeusz Ży- 
chowski — radca min. przemysłu i 
handlu. Na konferencji przewodniczyć 
będzie, zgodnie ze statutem stałego 
komitetu studjów rezerwującym prze: 
wodnictwo dla delegata kraju w któ- 
rym konferencja się odbywa, przed- 
stawiciel Polski dyr Adam Rose. 

Sowieckich pacyfistów nie wpuszczają 
do Holandii. 

MOSKWIA. 23. 8 (Pat) Delegacja so- 
wiecka na kongres antywojenny w 
Amsterdamie nie otrzymała wiz wja* 
zdowych do Holandji. Delegacja wy- 

stosowała w tej sprawie list protestu- 
jący na ręce Romain Rollanda i Hen- 
ri Barbusse'a, 

Polonja amerykańska święci rocznice 
sierpniowe. 

GHICAGO. 23. 8, (Pat). W Chicago 
rożpoczęła się olbrzymia manifestacja 
polska, nazwana „świętem zwycięst- 
wa polskiego oręża”. Celem jej bylo 
upamiętnienie i uczczenie bitwy pod 
Warszawą, wymarszu kadrówki i pow 

stania armji polskiej. Stadjon, obej: 

mujący 25 tys. miejsce, był całkowicie 
wypełniony. Odczytane zostało orę- 
dzie Hoovera oraz list ministra Zales- 
kiego. Publiczność z ogromnym entu- 
zjazmem witała polską drużynę olim- 
pijską, która była obecna na obcho- 
dzie. 

Dwa loty ponad Atlantykiem. 
NOWY JORK 23. 8. (Pat). Dzisiaj 

rozpoczęły się tutaj dwa loty ponad 
Atlantykiem. W jednym bierze udział 
rodzina Hutchinson, która odleciała z 
Nowego Jorku do Saint John w sta- 
nie New Brunswick, z zamiarem od- 
bycia lotu penad Atlantykiem do An- 

glji. > 
Drugi lot rozpoczęłi lotnicy Lee i 

Wniosek o rewizję 
PARYŻ. 23. 8 (Pat). Adwokat Geraud о- 

brcūca Gorgułowa złożył w ministerstwie 
sprawiedliwości prośbę o rewizję procesu, 

Bochken, wyruszając o 10.15 wg. cza 
su nowojorskiego z Barre Vermont 

do Harbourgrace w Nowej Ziemi. Ce- 
lem ich iotu jest Oslo. 

Rodzina Hutchinson, która rozpo- 
ezęła lot nad Atlantykiem, składa się 
z ojea, matki i dwóch eórek. Wraz z 
nimi wylecieli mechanik-pilot, radjo 
telegrafista. 

procesu Gorgułowa. 
Gpierająe się na pogorszeniu stanu umysło- 
wego skazańca. , 

Nowa ofenzywa japonska. 
PARYŻ. 23. 8 (Pat). Ašpneja Indo - Ра 

cifiquc donosf, że Japort(zycy rozpoczęli 
oienzywę w kierunku prowincji Jehol, gdzie 
toczą się zażarte walki. Plan japoński, zmie 
rzający do przyłączenia tej prowincji do 
Mandżurji, zdaje się napotykać na wiele 
trudności. Generał Czang-sue ljang zdecydo 

wany jest na energiczną interwencję. Oddzia 
ły jego skoncentrowane są głównie na połud 
nie cd wielkiego muru chńiskiego* Generał 
wtedy zdecyduje się na prowadzenie walki 
dopiero, gdy Japończycy przekroczyli mur 
chiński. 

Napad na króla Cyganów. 
TARNOWSKIE GÓRY. 23. 8 (Pat). Ubieg- 

łej nocy do namiotu króla eyganów Michała 
Kwieka, obozującego od pewnego czasu w 

Tarnowskich Górach wtargnęli eyganie, któ 
rzy steroryzowalį żonę króla eyganów re- 
wolwerem i zrabowali 25 dukatów 

Komunikat urzędowy. 
BERLIN. 23, 8. (Pat). Ogłoszono 

tu następujący komunikat urzędowy: 
Wehee aktów gwałiu w walce we- 

wnętrzno-politycznej, narażających w 
najwyższym stopniu na szwank au“ 
torytet państwa, Prezydent Rzeszy na 
wniosek rządu wprowadził najostrzej 
sze kary przeciwko terorowi polity- 
cznemu. Z chwilą wejścia w życie de 
kret prezydenta musi być w równej 
mierze stosowany wobec wszystkich 

którzy naruszają prawo i przepisy u 
stawowe, bez względu na osoby i par” 
tie. Rząd Rzeszy w razie konieczności 
zastosuje wszelkie Środki siły, jakiemi 
państwo rozporządza i nie Ścierpi aże 
by jakiekolwiek stronnictwo wystę: 
powało przeciwko wydanym przez 
rząd zarządzeniom. Również rząd pru 
ski nie ulegnie naciskowi polityczne 
mu przy powzięciu decyzji, czy może 
skorzystać z przysługującego mu pra 
wa łaski w stosunku do bytomskich 
wyroków Śmierci. Namiętne ataki ! 

podżeganie opinji publicznej przecw- 
ko temu wyrokowi powinno zwrócić 
się przeciwko sprawcom krwawych 
wydarzeń nie zaś przeciwko rządowi, 
który w interesie ogółu zmuszony był 
zastosować tak ostre zarządzenia. 
Rząd Rzeszy potrafi odeprzeć każdą 
próbę naruszenia zasad państwa pra- 
werządnego przez podjudzanie namię- 
tności politycznych do nowych wysią 
pień. 

Naprężona sytuacja w mieście 
KATOWICE 23 8 (Pat). Z Bytomia 

doncszą, že noc z poniedziałku na wtorek 
przeszła pod znakiem demonstracyį hitierow 
skich. Dziś rano panował spokój. Oczeki- 
wana jest odpowiedź na prośbę © ułaskawie 
nie skazanych 

W. godzinach porannych rozeszły się w 
Bytomiu pogłoski, © zamordowaniu przez 
hitlerowców prokuratora cskarżyciela w pro 
сейе 6 zamordowanie Pieeucha. pogłoski 
te ckazały się fałszywe. Miejscowa Or 
ganizacja hitlerowców wystosowała depeszę 
do komisarycznego ministra Prus w sprawie 
niedopuszczenia wykcnania wyroków šmier 
ci. W! mieście panuje duże podniecenie w 
związku z wczorajszemi zajściami. Podniece 
nie te potęgują nadjeżdżające bezustannie z 
ckalie auta z bojówkami  hitlercqvskiemi, 
które mają nie dopuścić do wykonania wy- 
reku. 

Na ulicach miasta w różnych punktach 
ustawione są karabiny maszynowe, cbsługi- 
wane przez policję. 

Prasa berlińska donosi, że decyzji w 
sprawie skazanych na Śmierć hitlerowców 
należy oczekiwać dopiero za kilka dni. 

Z powodu pacyfizmu. 
BERLIN. 23. 8. (Pat). Profesor 

nadzwyczajny Uniwersytetu w Heo- 
delbergu, Gumbel, znany pacyfista, na 
wniosek senatu akademickiego został 
pozbawiony prawa wykładania na 
uniwersytecie. Koła nacjonalistyczne 
od szeregu lat prowadziły ostrą kam- 
panję przeciwko profesorowi Gumbe- 
lowi. Na terenie uniwersytetu w sku: 
tek tego dochodziło do zajść między 

    

młodzieżą prawicową a lewicową. 
Prof. Gumbel jest matematykiem, 
specjalnie zajmuje się statystyka, 
cieszy się sławą wielkiego uczonego. 
Obecnie przebywa w Ameryce. 

Sukcesy polskie w zawodach 
szybowców. 

WARSZAWA, 29. 8. (Pat) Polska wyprawa 
na międzynarodowe zawody szybowcowe, 
które odbyły się w Niemczech, dzięki swym 

sukcesom wywołała szereg przychylnych gło- 
sów ta w niemieckim świecie lotniczym jak i 
'w prasie. Ostatnio polski aeroklub otrzymał 
list od komitetu szybowcowego istniejącego 
przy aeroklubie międzynarodowej komisji 
studjów lotniczych bez silników. W liście tym 
poza potwierdzeniem przyjęcia polskiego ae- 
roklubu do kojnisji, wyrażono podziękowanie 
polskim lotnikom za udział w tegorocznych za 
wodach szybowcowych w Rhoen, podkreśla- 
jąc dużą wiedzę i doświadczenie polskich pi 
lotów i doskonałą konstrukcję naszych szy- 
bowców. Prasa niemiecka przychylnie podk- 
reśla udział Polski w tych zawodach. Wszyscy 
jednogłośnie stwierdzają, że szybowce pols- 
kie, zbudowane przez studentów, zbliżone są 
w konstrukcji do niemieckich szybowców 
darmszatadzkich, a więc najlepszych, jakiemi 
się Niemcy mogą pochwalić 

  

WIADOMOŚCI z KCWNA 
PRZED OTWARCIEM UNIWERSYTETU 

KATOLICKIEGO. 

Na otwarcie uniwersytetu katolickiego w 
Kownie zaproszono przedstawicieli  Waty 
kanu. Oczekiwane jest przybycie grupy kar 
dynałów. Otwarcia dokgna przedstawiciel 
papieski w Kownie Arata. 

NOWIY PROCES WOLDEMARASA. 

W! końcu września rb. rozpatrywana bę 
dzie sprawa Włoldemarasa o korony duńskie. 
Woldemaras zamierza wezwąć nowych świad 
ków, m. in. b. prałata Olszewskiego, które- 
mu podczas konferencji pokojowej w Pa- 
ryżu przekazał wiele pieniędzy. 

RUCH WYDAWNICZY NA LITWIE. 

„Dzień Kowieński* '-donosi: W ciągu roku 
ubiegłego wydano w Litwie 1.070 książek i 
broszur, w tem 246 z dziedziny nauk spo- 
iecznych, 80 treści religijnej, 68 z historji i 
geografji, 58 o treści przyrodniczej, 162 li- 
terackich i 18 filozoficznych. 

WSZECHLITEWSKI ZJAZD ADWOKATÓW. 

Wi związku z rozpatrywaniem projektów 
ustaw o adwokaturze i reformie sądowej, ma 

się odbyć wszechlitewski zjazd adwokatów, 
na którym sprawy te będą rozważane. 

Wynurzenia Mussoliniego. 
Korespondent pisma amerykańs- 

kiego „New York American“ miał roz 
mowę z Mussolinim, który oświadczył 
m, in.: 

„Doświadczenie życiowe nie pozwała mi 
wierzyć w pokój wieczysty, jakkolwiek to nie 
znaczy, że nie dążę lo zapewnienia pokcju 
na świecie. Przeciwnie pragnę jego ze wszyst- 
kich sił. Aby zapewnić pokćj i 
broić, do tego więc staram 

żeli św się nie rozbroi eszeze jedna 
wojna, która zaszy „w с * 

. Zapytany o zdanie swoje co do sy- 
tuacji i przyszłości Stanów Zjednoczo- 
nych Am. Półn., Mussolini odpowie- 
dział: 

„Ameryka nie potrzebuje swego Muusoli- 
niego, ona sama znajdzie własne środki zara 
dcze na sytuację obecną. Kapitalzm zbliża 
się do swego końca, razem z długami wojen: 
nymi i reparacjami. Trzeba aby Stany Zje 
dnoczoóńe zdały sobie sprawę z tegu faktu. 
Jestem przeciwnikiem prohibicji uważam ją 
za niemoralną. Ameryka powinna pójść za 
przykładem Finlandji". 

Nie trudno dopatrzeć się w tych 
wynurzeniach sprzeczności charakte 
ryzujące wogóle politykę faszystow* 
ską. я 

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA. 289. 8. (Pat) Bilans Banku 

Polskiego za drugą dekadę sierpnia wykazu- 
je: 

Zapas złota 476.125.000 zł. t j o 510000 
zł więcej niż w poprzedniej dekadzie 

Pieniądze i należności zagraniczne, zali- 
czone do pokrycia zwiększyły się o 1.176.000 
zł. do sumy 46,401,000 zł. również nie zali. 
czone do pokrycia wzrosły o .3,277,000 zł. 
do sumy 104,912,000 zł. 

Portfel wekslowy spadł o 10,907,000 i wy- 
nosi 648,187,000 zł. 

Stan pożyczek zastawowych 
się o 1,025,000 do 120,648.000 zł. 

Inne aktywa* wynoszą kwotę 138.800,000 

t. j. o 3,993,000 zł. większą niż w poprzedniej 
dekadzie 

W passywach pozyeja natychmiast pła- 
tnych zobowiązań wzrosła o 29.323,000 do 

192,627,000 zł K 
Obieg biłetów bankowych zmniejszył się 

o 34,152,000 do 1,034,172,000 zł. 
Stosunek procentowy pokrycia obiegu bi- 

letów i natychmiast płatnych zobowiązań 
banku wyłącznie złotem wynosi 38,81 proc. 
pokrycie kruszcowo walutowe — 42,59 proce. 
wreszcie pokrycie złotem samego tylko obie- 
gu biletów bankowych — 46,04 proc. 

Stopa dyskontowa banku 7,5 proc., lombar- 
du — 8,5 proc. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWA. 23. 8 (Pat). Dewizy: Nowy 

York 8,92 — 8,94 — 8,90. Paryż 34,99 — 
35,08 — 34,90 Szwajearja 173,40 — 173,83— 
172,97. Berlin 212,30. Tendencja niejednolita 

Papiery procentowe. 3 proc. budowłana 
35,90 — 36,15. 4 proc. inwestycyjna 97 i pół 
—87—97 i pół 4 proc. inwestycyjna seryjna 
104 i pół — 103. 5 proc. konwersyjna 37. 
6 proc. dolarowa 55 i pół. 4 proc. dolarowa 
48 i pół — 48,60. 7 proc. stabil. 53,75 — 
53 i pół — 53. 10 proc. kolejowa 101 8 proc. 
o©bl. bud. BGK. 93 LZ. 51; 4 proc LZ ziem. 

39 i pół . 
'Tendencja niejednolita 
Akcje: Bank Polski 74 i pół — 75. Sole 

Potasowe 75. Cukier 21.25. Starachowice 8 

— 8,25. Tendencja mocniejsza. 

Dr. S. MARGOLIS 
Rentgenolog powrócił. 
Wileńska 39, telefon 920. 
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Wyniki drugiego dnia miedzynarodowych 
mistrzostw 

WARSZAWA. 23. 8 (Pat). W drugim dniu 
międzynaroóowych mistrzostw tenisewych 
rczegrano na kortach Legji następujące spot 

kania: > 
W, grze pojedyńczej pań Jędrzejowska wy 

grała z Grąbczewską 6:1, 6:1—a Volkmerów- 
na zwyciężyła Lilpopównę 6:2, 6:0. 

W! grze pojedyńczej panów Maks Stolarow 
odniósł zwycięstwo nad Altschulerem w czte 
rech setach 6:1, 4:6, 6:4, 7:5 — Popławski 
wygrał z Tarłowskim 6:2, 4:6, 6:2, 6:8, 8:6. 
Hebda wyeliminował Kruczkiewicza 6:0, 6:0, 
6:2. Wreszcie Tłoczyński pokonał Marsiń- 
skiego 6:2, 6:3, 6:1. 

W, grze podwójnej panów para Tłoczyń 

tenisowych. 
ški i Maks Stołarow zwyciężyli parę Majew 
ski-—-Kruczkiewicz 6:2, 6:2, 6:4, 

Mecz pomiędzy Stolarowem a  Cze- 
chem Kleinem przerwane po dwu setach 
z powodu ciemności, dotychczasowy wynik 
5:7, 6:2. Kilku gości zagranicznych przybyło 
dopiero we wtorek wieczorem. (żzech Menzel 
wskutek pewnych trudności paszportowych 
przybędzie dopiero y Środę rano. Barbier 
edwełał swój przyjazd z powodu nadwerę 
żenia nogi w czasie zawodów w Szwajcarji. 

Z jutrzejszych najciekawszem spotkaniem 
będzie walka między parą Granguillet z Egip 
tu i Gallet z Francji a parą polską Volkme 
równa — Hebda.



Listy z Warszawy. 
Słów kilka o krajoznawstwie — Brak porównań — Cudzoziemski turysta — 

Cukier krzepi — Mydło i Tunguzi. 

— (Czy znasz swój kraj? 
— Oczywiście! — odpowie dzi- 

siejszy warszawianin, który jeśli nie 
jest cyklistą, to wioślarzem, jak nie 
wioślarzem, to piechurem, a w każ 
dym razie jakimś lekkoatletą, upra 
wiającym dodatkowo turystykę. Kra 
joznawstwo niewątpliwie zawdzięcza 
bardzo dużo tak dziś modnemu upra 
wianiu sportów, Kto w naszych cza 
sach nie zwiedza Zakopanego, Helu, 
Pienin, Beskidu, Białowieży, Ojcowa 
it. d, i t d.? Wymienianie nazw 
miejscowošci krajowych stalo się do 
brym tonem, lepszym aniżeli chwale 
nie się podróżami na Riwjerę. Nawet 
nowobogaccy, lubiący popisywać się 
opowiadaniem: na co to ich stać— 
szczycą się odwiedzaniem klimatyk 
rodzimych, gdzie płaciło się donieda 
wna bajońskie sumy, niewiadomo za 

co. 
Przedewszystkiem wszakże roz 

wój krajoznawstwa zawdzięczamy po- 
žytecznej modzie wycieczek. Gdy 
Warszawa latem pustoszeje, to nieko 
niecznie na rzecz letnisk i miejscowo 
ści klimatycznych: ogromna część jej 
mieszkańców — zwłaszcza młodzieży 
—rusza z plecakami na długie węd 
rówki i spędza wakacje, biwakując 
coraz to w innej okoliey kraju. 

Cały ten ruch jest bezwątpienia 
zwrotem doskonałym i zasługującym 
na gorliwe ze strony prasy poparcie. 
Niemniej wszakże pamiętać trzeba. 
że znajomości własnego kraju nie mo 
źżna zdobyć w pełni bez poznania stron 
obcych. Turystyka wewnętrzna nie 
uzupełniona podróżami zagranicę da 
je naukę niekompletną, bo wyklucza 
możność porównań. Łatwo w tych 
warunkach stać się może, iż znany 

* czterowiersz Wincentego Pola wypad 
nie sparafrazować w sensie odwrot- 
nym: 

Swój kraj chwalicie, 

cudzych nie znacie, 

Sami nie wiecie, 

co braków macie. 

Do czasu i w pewnym stopniu 
korzyść jaką dają wyjazdy w obce 
strony, osiągać możemy u siebe w 
domu; a to dzięki różnicom, wytwo 
rzonym pomiędzy b. zaborami. War 
szawianin, udający się do Poznania 
lub Katowic, ma wciąż jeszcze wraże 

nie, jakby trochę był zagranicą i po 
powrocie do domu lepiej już zna... 
Warszawę. 

Różnice te jednak stopniowo za 
cierać się muszą. Już obecnie drogi 
„galicyjskie“, które przed wojną naie 
żały do najlepszych w Europie, za- 
czynają przypominać „polskie drogi“ 
b. Królestwa. Chodzi więc o to, aby 
upodabnianie się dzielnie szło w kie- 
runku wprost przeciwnym. 

A propos dróg... 

Przed paru tygodniami „Cyrulik 
Warszawski, pełniący pożyteczną 
funkcję nadwornego wesołka, umieś 
cił karykaturę ministra skarbu, Jana 
Piłsudskiego, lękającego się opuścić 
stolicę, otoczoną trudnemi do przeby 
cia gościńcami. Miałem niedawno spo 
sobność przekonania się, że satyra ta 
ani trochę nie jest przesadzona. 
W towarzystwie zagranicznego gościa 
zwiedzałem jego autem okolice War 
szawy. Dwa razy popękały gumy, 
choć jechaliśmy „Tatrą”, czyli samo 
chodem, zalecanym na najgorsze dro- 
gi. Raz trafiliśmy na wcale niezłą szo 
sę, to znów wpadliśmy na straszliwe 
koce łby, wyściełające ulice miaste- 
czek, to wreszcie koła grzęzły w pia- 
chu po osie... 

— I wy się dziwicie — odezwał się 
mój towarzysz — że turyści obcy 
rzadko zaglądają do Polski?... Zapo 
minacie, że dziś turystyka najwięcej 
posługuje się autem. A wobec takich 

dróg podróż staje się zbyt kosztowna, 
długa i uciążliwa. 

* Lecz nie na tem koniec. Niemniej 
szem złem jest niesłychany brak napi 
sów i drogowskazów. Na przestrzeni 
25 klm. spostrzegliśmy tylko 2 ostrze 
żenia dla samochodów i jedną wska 
zówkę, dokąd rozstajne drogi prowa 
dzą. Oczywiście błądziliśmy kilka- 
krotnie, bo albo nie było nikogo, 
mogącego udzielić objaśnień, albo też 
rzadcy, choć bardzo uprzejmi, prze 
chodnie dawali błędne informacje. 

— Nie, mój kochany! — zawołał 
zrozpaczony cudzoziemiec. — Naj- 
pierw trzeba mieć europejskie dro- 
gi, a potem dopiero zapraszać do Pol 
ski turystów zagranicznych. Nawet 
najlepsza reklama nic w tych warun 
kach nie pomoże. 

Tu wskazał spory żółty szyld z 
lapidarnym napisem: „Cukier krzepi'*. 

Szyldy te już przestały robić wra 
żenie, już się poprostu przejadły. Co 
zanadto, to niezdrowo. Dojeżdżasz do 
stacji, chcesz wiedzieć, jak się nazy 
wa, Wyglądasz przez okno wagonu... 
„Cukier krzepi*... A nazwa miejsco 

wości niewiadomo gdzie. Drogi się 
krzyżują, szukasz wskazówki, w którą 
stronę skierować auto... „Cukier krze 
pi*, ale drogowskazu niema. Zatrzy 
mujesz się w nieznanem miasteczku; 

zanim dopytasz się, co za jedno — 
5 razy dowiesz się, że... „Cukier 

krzepi“. 
I gdybyž to przynajmniej byla pra 

wda. Cukier możeby i krzepił, gdyby 
go u nas ludzie jeść mogli. Ale przy 
dzisiejszych cenach i dzisiejszej bie- 
dzie cukier nasz krzepi tylko polskich 
fabrykantów i angielskie świnie. Pod- 
czas gdy przeciętny Anglik zjada 
około 40 kg. cukru rocznie, Czech. 
Francuz, Niemiec — po 24, na Polaka 

wypada niecałe 7 kg. Ładne mi krze 
pienie!., I jeszcze jedno godne jest 
zaznaczenia. Mianowicie, że nigdzie 
niema takiej, jak u nas, różnicy mię 
dzy konsumcją przedwojenną, a ohec 
ną. W r. 1913/14 Anglik spożywał 
niewiele więcej, niż dzisiaj — t. i. 
42,5 kg. Niemiec zjada nawet więcej 
teraz, niż dawniej: przed wojną spo 
żywał tylko 21 kg. rocznie. U nas 
natomiast spożycie spadło do połowy, 
bo w r. 1913/14 przeciętnie wypadało 
tu na głowę 12,3 kg. rocznie. 

Ciągłe więc przypominanie ludziom, 
że cukier krzepi, gdy im się nie daje 
możności korzystania z tego wzmac 
niającego Środka, zaczyna wreszcie 
ogół irytować i nietyle wygląda na 
reklamę, ile na urągowisko. 

Kilka miesięcy temu prasa war 
szawska zaałarmowała opinję publicz 
ną smutnem odkryciem: mianowicie. 
że w używaniu mydła wyprzedzają 
nas nawet niektóre kraje bałkańskie. 
Przypomniano sobie, że ktoś kiedyś 
wygłosił zdanie, iż konsumcja mydła 
należy do ważnych wskaźników stop 
nia kultury. Publicyści uderzyli na 
trwogę: myjmy się! Przez tydzień 
było o tem głośno, ale paroksyzm 
szczęśliwie minął. 

Obcuję teraz blisko z poczciwym, 
bardzo zdolnym i inteligentnym z 
natury cieślą. Człowiek ten myje się 
raz na tydzień, a i to — raczej obrzę 
dowo. Kiedy wyraziłem z tego powo 
du zdziwienie, odrzekł z powagą: 

— Jakem był na Syberji, to Tun 
guzy mówili, że ja frant wielki. Bo 
oni myją się raz na rok. 

Bardzo mnie ta wiadomość pocie 
szyła. A uspokojenie zawdzięczam 

temu, że przyjaciel mój zwiedzał obce 
kraje i ma możność porównywania 
nas z innymi. Е 

Benedykt Hertz. 
  

Popierajełę Przemysł Kralnwą 
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Miedzynarodowy raid 

I- LSE Na 5 k I 

  

WI niedzielę przeleciało przez Włarszawę 40 uczestników międzynarodowego rai/u sa- 
mołotów turystycznych dookoła Europy. Samoloty polskie, prowadzone przez wytraw- 
nych pilotów mają w tych zawodach poważne szanse na zajęcie czołowych miejsce. 
Na fotografji widzimy reprezentanta Polski, pilota Karpińskiego (lecącego na maszy- 

nie konstrukcji Polsk. Zakładów Lotniczych; 

Przebieg lotu. 
RZYM. 23. 8 (Pat). Uczestnicy międzynaro 

dowych zawodów tutrystycznych wystartowa 

li dziś rano z Rzymu Zawodnicy podzielili 

się na 9 grup wyruszających kołejno w pię- 

ciominutowych odstępach czasu. Orliński 

wystartował © godzinie 6, Bajan o godzinie 

6,10, Zwirko o godz. 6,15, Karpiński o godz. 

6,25, Giedgowd © godz. 6,35. 

LIZBONA. 23. 8 (Pat). W Alverca około 

Lizbony wylądował o godzinie 8 wieczorem 

samolot polski, pilotowany przez kpt. Kuzia. 

na. Samałot przybył z Madrytu, pokonując 

tę przestrzeń w ciągu dwu godzin. Pilotowi 

polskiemu zgotowano na fotnfsku serdeczną 

owację. 

PARYŻ. 23. 8 (Pat). Uczestnicy rajdu mię 
dzynarodowego samolotów turystycznych 
przybyli dzisiaj do Cannes Pierwszy przybył 
o 11,10 przed południem niemiec Seidemann 
przed swym rodakiem Massenbachem i wło 
chem Cclemhe. Jako 11-ty zkolei nadleciał 
o 12,30 porucznik Żwirko, jako 13-ty Kar- 
piński. W) Cames wycofali się z raidu włoscy 
piloci De Angeli, którego aparat uległ uszko 
dzeniu, połamały się skrzdła — oraz Lombkar 
di, Viazzo, Stoppani. 

Do Lugdunu (Lyonu) pierwszy przybył 
Niemiec Seidemann, drugi o g. 13,40 Mas 
senbach, trzeci o 13,41 Colombo, jako 13-ty 
Gedgowd. 

Wicch Colombo w Lyonie wycofał się z 
raidu. 

PARYŻ. 23. 8 (Patj. Pierwszy przybył na 
lotnisko tutejszy lotnik niemiecki Seideman. 
Bajan przybył o godzinie 17,25, Orliński o 
18,30. Do St. Gallen przybył pierwszy Sei- 
demann o 15,10, jako 12 Giedgowd o 17,58. 

samolotów turystycznych. 
Tragiczna śmierć [otników. 

PONTE SAN PIETRO. 23. 8 (Pat). Same 
lot prowadzony przez pileta inż. Józefa Giot 
tiego z lotnikiem Ryszardem Januzzim na 
pokładzie, z niewiadomych przyczyn spadł 
z wysokości 400 metrów na dach chaty 
wieśniaczej w pobliżu lądowiska i zapalił się. 
Obydwaj lotnicy ponieśli śmierć w płomie- 
niach, oraz spaliła się chata, w której znaj 
dowało się dwoje dzieci. 

Oparzenia odnieśli 
kujący chatę. 

BERLIN. 23. 8 (Pat). Dziś w pobilżu miejs 
cowości Elbenga na wybrzeżu północno-za 
chodnieh Włoch spadł samolot, w którym 
jechał letnik Suster, oraz towarzyszący mu 
dziennikarz sportowego dziennika Litoriate. 
Suster jest ranny, dziezniłarz poniósł śmierć 
Suster uczestniczył w roku 1929 w pierwszym 
raidzie europejskim i należał do czołowych 
pilotów. W| reku 1931 brał udział w dru- 
gim raidzie włoskim, z którego musiał się 
wycofać wskutek wypadku, jakiemu uległ. 

PARyż, 23. 8. (Pat). Agencja Hawasa do- 
nosi z Rzymu: włoski minister lotnictwa po- 
lecił lotnikom włoskim, biorącym udział w 10 
cie okrężnym samolotów turystycznych, aby 
wycofali się z zawodów. Decyzja ta powzię- 

ta zostana naskutek wypadków, jakim uległy 
samoloty włoskie. Jak wiadomo, aparat lo- 
tnika Sustera spadł w Elbengie, skutkiem zła- 
mania się skrzydeł, Lotnik uratował się za 
pomocą spadochronu. Dziś rano identyczny 
wypadek zdarzył się lotnikowi włoskiemu De 
angeli, który jednak zdołał jeszcze Śli- 
wie wylądować. Istnieje podejrzenie, że wy- 
padki te zostały spowodowane konstrukcyjną 
wadą samolotów. Włoski minister lotnictwa 
polecił generałowi Tauhini przeprowadzić 
śledztwo. 

wieśniacy, zamiesz- 

    

Fotografja przedstawia reprezentanta Polski w raidzie p. Żwirkę (na aparacie „Rz 
WID 6*, który w czasie postoju na lotnisku mokotowskiem wiła się ze swym synkiem. 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Zawezešnie, kwiatku... 

„Gazeta Połska* pisze o Gdańsku: 
Zwycięstwa hitleryzmu w Niemczech 
„nastroiły nastroje gdańskie na zbyt 
wysoki ton. Tem przykrzejsza była 
konieczność „zniżki”, gdy 

„dzień 31 lipca i jego następstwa wyka- 
zały, że polityka zarządu wolnego miasta 
Zagalopowala się wšlad za... za fatą Morganą, 
nie pozostało nic innego, jak droga od- 
wrotu. 

Zaraz po fiasku epokowego dnia w Niem- 
czech senat gdański wydał zaka pochodów 
i demonstracyj pod gołem niebem i w pierw- 
szym sierpniowym numerze hitlerowskiego 
„Vorposten*, bezpośrednio pod artykułem 
pełnym wściekłości z powodu polskiego Świę 
ta Morza, ukazało się, oczywiście bez cienia 
protestu lub choćby tylko szemrania zreda- 
gowane, obwieszczenie, że „wskutek wyda- 
nego w międzyczasie zakazu* dzień brunat- 
nych koszul nie może się odbyć w oznaczo- 
nym terminie. Nowego terminu igrzysk na 
cześć „trzeciego imperjum* przezornie już 
nie wyznaczono, zadawalniając się jedynie 
obietnicą, że niezawodnie nastąpi to „w któt 

kim czasie”. f 

Słusznie podkreśla ,„Gazeta Pol- 
ska“, že gonienie za miražem, jakiego 

   

  

świadkami jesteśmy, ze strony Gdań- 
ska, skończy się zawsze smutnem 

przebudzeniem. Już „Stary Fryc* ro- 
zumiał, że 

aby Gdańsk od Polski odebrać trzeba prze- 
dewszystkiem zniszczyć polskie państwo, mu. 
si pojmować także każdy, ktokołwiek w Gdań 
sku gospodarzy. 

Sen o chlebie i makabryczna 
pociecha. 

Szereg pism, artykułów, książek 

traktuje, mało: alarmuje o głodzie 
jako zjawisku kryzysowem. Ostatnio 
„Gazeta Poranna* pisze o dalszym 
nieustannym spadku konsumcji naj- 
ważniejszego produktu — chleba. 

Przejście do okresu kryzysowego musiało 
niewątpliwie wywołać dalszy spadek wydat- 
ków na ten cel. a więc i spadg: konsumcji 
najważniejszych artykułów, jakiemi są mię- 
so i chleb. Ścisłych obliczeń w tej mierze 
jeszcze niema, ale pośrednio już można się 
orjentować w dużym spadku konsumcji w 

miastach. Ž > 

Otóż spada ona nieustannie jak- 
kolwiek właśnie z powodu paupery- 
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zacji 

wzrosnąć, gdyż mało zarabiający 
„„„człowiek dla podtrzymania swej energji 

życiowej, spożywa stosunkowo więcej chleba, 
ponieważ na mięso i nabiał go nie stać. 

konsumcja chleba  winnaby 

   
eli przejść do mięsa, to wszelkie wąt 

ści znikają. Budżet robotnika najniższej 
grupy na mięso przeznacza rocznie 19.74 zł. 

Pismo wyciąga stąd wnioski co 
do zdrowotności. — Zdrowotności 
zwłaszcza młodego dorastającego po- 
kolenia... 

Nie przejmują się tem „zabardzo 
w „Dzienniku Poznańskim, który cy 
tuje z „Kurjera Warsz. 
ja... 

„„.Pan Fernand Baudhuin, profesor nauk 
ekonomicznych i finansowych uniwersytetu 
w Louvain, pisze: „Gdy się bada skutki prze- 
silenia ekonomicznego. nadewszystko w Eu- 
ropie zachodniej, to się stwierdza, że dotych- 
czas położenie jest nieskończenie mniej złe, 
niż bywało w dobie kryzysów w w. XIX. 
Ludność nasza cierpi mniej, ponieważ rozpo- 
rządza większemi rezerwami; zbiorowość zaś 

jest jeszcze dość zamożna, aby dawać zasiłki 
bezrobotnym. Wogóle żyjemy lepiej w czasie 
kryzysu, niż pięćdziesiąt lat temu w okresie 
pomyślności gospodarczej..,“ 

Przypomina się stary kawał: księ- 
dzu, prawiącemu z ambony o tem, że 
Bóg wszystko stworzył dobrze, prze- 
rywa garbus — „Czy mnie też?* 

Jak na garbusa, wcale udatnie! 
—odpowiada niespeszony kaznadzie- 

Jednakże taka argumentacja wo- 
bec dzisiejszej rzeczywistości jest 
trochę niesamowita. Czyżby wszyscy 

konserwatyści mieli pociąg do ,ma- 
cabre“*? ' jim. 

m M 
Nr. 192 (2434) 

Z żałobnej karty. 
Ś. p. Marja z Pietraszkiewi- 

czów Mackiewiczewa. 

Osierociła nietylko swe dzieci i 
wnuki, ale duże duże grono młodzieży 
któremu była prawdziwą Matką, O: 
piekunką i Przyjaciółką, odnosząc 
się do wszystkich z tą wesołą pogodą, 
która była najbardziej widoczną ce- 
chą Jej charakteru. 

Z czystej i wysokiej atmosfery du- 
chowej przybyła do nas przed laty ta 
krakowianka, córka powstańca z 63 

roku, profesora Ksawerego Pietrasz” 
kiewicza, który mając sobie zamknię- 
ty dostęp do ziem pod zaborem rosy 
skim, osiadł z rodziną w Krakowie. 
Tam całe liczne grono Pietraszkiewi- 
czów, skupiło się wokoło pensji panny 
Seweryny Górskiej, jednego z najbar- 
dziej znanych i cenionych zakładów 
wychowawczych dla młodych panien, 
zwłaszcza tych  „zakordonowych*. 
Tam, domem.,.który miał cechy domu 
rodzinnego, zajmowała się zacna pani 
Pietraszkiewiczowa, zaś szkolnictwem 
kierowała sroga, ale dobra bardzo 
panna Górska, siostra poprzedzającej. 
Panny Pietraszkiewiczówny dawały 
lekcje na pensji i cała ta rodzina wży- 
ta była w pensyjne losy, stanowiąc w 
pięknym domu, położonym w ogro- 
dzie przy ulicy Garbarskiej jakiś 
świat szlachetnych celów i wielkiej 
miłości Ojczyzny. Całe pokolenia pa- 
nien wychodziły z tego zakładu by iść 
w głuche ziemie litewsko-białoruskie 
z sercem gorącem i głową pełną za- 
sad których tam uczono. 

W takiej atmosferze żyła do za- 
mążpójścia i p. Marja Mackiewiczo- 
wa; małżeństwo przeniosło ją na czas 
jakiś nad Newę, potem zaś zamiesz* 

kała w Wilnie gdzie mąż miał posadę 
bankową i tu poświęciwszy się rodzi- 
nie, znajdywała jednak czas na pracę 

dla dzieci ubogich. Za okupacji nie- 
mieckiej i bolszewickiej prowadziła z 
poświęceniem ochronkę na Rosie, a 
gdy nastały polskie czasy, nie ustała 
w zajęciach pedagogicznych wprowa” 
dzając w nie czynnik ideowy, który 
Jej całe życie przyświecał. 

Od 1921 roku kierowała Zmarła 
Bursą dla Akademiczek, przy ul. Św. 
Jana i potrafiła tam stworzyć praw- 
dziwe ognisko domowe. Wysoka 
kultura duchowa, wyrozumiałość, po- 
goda żywego i wykształconego umys- 
łu, jednała Jej przyjaźń i szacunek 
każdego kto się do niej zbliżył i miał 
możności ocenić nieprzeciętne zalety 
Jej charakteru i duszy. Zabraknie wi- 
leńskiej młodzieży zacnej Opiekunki 
i życzliwego człowieka. 

Wśród najbliższych i znajomych 
pozostawi po sobie wielki żal i dobrą 
pamięć kobiety szlachetnej, wyższej 
ponad małe zjadliwości świata i posia 
dającej w sposobie ujmowania zjawisk 
duchowych ów odcień romantyczny, 
wyniesiony z domowych tradycyj pow 
stańczych, któremi się Jej młodość 
syciła w Krakowie. 

Cześć Jej pamięci! 

  

Zgon prof. Zaleskiego. 
WARSZAWA, 23. 8. (Pat), W dniu 22 

sierpnia zmarł tu profesor zwyczajny chemji 
na wydziale farmaceutycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego, dr Jan Zaleski, Pogrzeb we 
czwartek 25 b. m. 

3-ch Klasowa 

KOBDUKACYJNA SZKOŁA 
HANDLOWA 

z 4-tą klasą specjalną o kierunku 
samorządowym 

w Smorgoniach 
przyjmuje zapisy do wszystkich 

czterech klas 

Warunki przyjęcia wysyła Kancelarja 
Średniej Szkoły Handlowej w Smor- 

goniach po nadesłaniu znaczka na 
odpowiedź. 
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Rozmówki Ludwiga ze Stalinem. 
Rosja! „Kraj ogromny, posępny, 

bolesny. Szerokiem rozłożem borów 1 
pól i rzek przebogatych i stepów 
wspaniale falistych, przelewa się tam 
tłum bedny, brudny, ciemny, pierwot 
ny, pozostawiony głuchym, instynk- 
tem, bezradny w duchowem tułactwie 
chwiejny odwiecznie między serdecz* 
ną dobrocią a zezwierzceniem ohyd- 
nem, Na tem tle krzewią się skrajne 
typy dusz ludzkich. Śni tam mistyk 
szlachetny, ślepy na świat, głuchy wo- 
bec žyca, hipnotycznie olšniony jed- 
ną jedyną, zapewne wzniosłą ideą. 
'Tuż' koło niego gad brzydki, wstrętny; 
niepozbawiony dzisiaj przebłysków 
sumienia, jutro zejdzie z ochotą do 
dna plugawej podłości. Poświęcenie 
i zapał, kara i zbrodnia rosną w tym 
kraju natychmiast do rozmiarów po: 
twornych. Jednym przypada tam 0so0- 
bliwie do smaku krwawe katawskie 
rzemiosło. Inni szczycą się uiegłością 
ofiary, niewolniczą pokorą; wielbią 
nieudolność, niedołęstwo wznoszą na 
piedesiał metafizycznych rusztowań, 
głoszą bierność jko hasło narodo* 
wych przykazań. 

Tak pisał przed laty o Rosji, z wiel: 
kiem uczuciem prawdy pewien publi- 
cysta polski. Nie wiem czy podobnem 
uczucem rosyjskiej rzeczywistości po- 
szczycić się może Emil Ludwig, który 
bawił niedawno w Moskwie i prowa- 
dził „intymne rozmówki z „czerwo- 
nym dyktatorem vulgo „cudownym 
Gruzinem* — Stalinem, 

Niemniej z pewnością znany od 

  

Remarque'a, Bernarda Shaw czy Sau- 
erweina pisarz niemiecki Emil Lud- 
wig ma wielki .talent feljetonowy. 
Jego „Napoleona* podobnie jak por- 
trety współczesnych znakomitości po- 
litycznych czyta się z zapartym 
tchem. Podkreślam tę okolezność dla- 
tego tylko, że gdyby rozmówki Lud- 
wiga ze Stalinem wyprać z talentu 
pisarskiego autora, to nie pozostałoby 
w nich nic oryginalnego, ani nawet 
nowego. To, co nam Ludwig o ..cu- 
downym Gruzinie* opowiada jest od- 
dawna znane. Żadnej Ameryki w syl- 
wetce Stalina Ludwig—przynajmniej 
dla nas—nie odkrywa. Umie jednak 
zdobyty materjał rozłożyć tak, że na- 
wet strzępki rozmów z czrewonym 
dyktatorem, jakie się w kolejnych 
numerach pisma rosyjskiego w Rydze 
ukazały mają pewną barwę aktualno- 
SC 

Stwierdza więc przedewszystkiem 
Ludwig, że Stalin prowadzi żywot 
drobnomieszczański, Żadnego przepy 
chu, żadnych ekstrawagancyj. Porzą- 
dek dnia ustalony zgóry raz na zaw- 
sze i wykonywany z drobiazgową do- 
kładnością. (Ciekawe, czy Ludwig 
istotnie mógł choć na chwilę przypu- 
ścić by Stalin żył życiem jakiegoś 
wschodniego satrapy, osypany klejno 
tami i słuchający w otoczeniu odali- 
sek zmysłowej wschodniej muzyki. 
Gdyby tak było, reputację Stalina w 
Kompartji rychłoby djabli wzięli —- 
jak mawiał Kmicic. 

Jako cechy charakteru uderzyły 

   
  

    

   

    
  

Ludwiga w Stalinie przedewszyst- 
kiem energja, cierpliwość i nieufność. 
Stalin dzała powoli, lecz stanowczo. 
Z natury dobroduszny, zaś ze względu 
na swe słanowisko — nieubłagany. 
Niepozbawiony fantazji, lecz jedno- 
cześnie niedający się nią powodować, 
Specjalnych aspiracyj nie posiada. 
Nie nęcą go pieniądze, ani zaszczyty. 
Jest jednak zawzięty i mściwy. Wy- 
tknął sobie cel w życiu i zmierza doń 
od lat 35, „Celem mojego życia — 
oświadczył Ludwigowi — jest dźwig- 
nięcia klasy pracującej. Nie chodzi 
mi o wzmocnienie państwa narodo- 
wego, a tylko o wzmocnienie potęgi 
cjezyzny socjalistycznej, pomagającej 
ludziom pracy w całym świecie. Gdy- 
by każdy mój krok nie prowadził do 
wzmocnienia tego socjalistycznego 
państwa, uważałbym swe życie za 
bezeelowe*. Ten zapewne szczery pa: 
tos Stalina przypomina pewnego sta* 
rożytnego  dobroczyńcę ludzkości. 
Był nim cezar Tytus, „deliciae generis 
humani*, któremu spalenie Jerozoli- 

my, wymordowanie niezliczonej licz- 
by ludzi i rozpędzenia ludu Izraela 
na cztery wiatry nie przeszkodziło 
zostać autorem przysłowia „Dient 
perdidi, amici!* Jak Tytus uważał za 
stracony dzeń, w którym nie spełnił 
jakiegoś dobrego uczynku, tak Stalin 
uzależnia celowość swego życia od 
postępów socjalizmu. Ciekawe, co po: 
wie o tem kiedyś historja. 

W Stalinie wszystko jest ciężkie 
—powiada Ludwig. Chód, spojrzenie, 
wola, nawet śmiech. Stalin często sis 
śmieje, a wtedy rozbrzmiewa z ust 
jego ponury, głuchy, powolny śmiech. 

  

Źródłem tego śmiechu jest pogarda 
do *„człowieka — bestji* — uczucie 
wspólne, jak zapewnia Ludwig, wszy- 
stkim dyktatorom. Być może. Dlacze- 
goby osłatecznie czerwony dyktator 
nie miał żywić pogardy względem 
mljonów swych współobywateli, któ- 
rzy partretowi jego oddają cześć nie- 
mal boską? Cała Rosja patrzy na Sta- 
lina, jak w tęczę. A Stalin — tęcza. 
„Car solnyszko“ spoziera ze szczytów 
Kremla i Śmieje się ponurym, głu- 
chym, powolnym i pogardliwym śmie 
chem. 

Stalin żywi, czy też udaje że żywi 
głęboki kult względem Lenina, Na 
zapytanie Ludwiga, czy nie uważa 
siebie za następeę Piotra Wielkiego, 
Stalin z oburzeniem oświadczył: „Je 
stem zaledwie uczniem Lenina. Chcę 
być jego godnym ucznem. O ile chodzi 
panu o porównania, to z Piotrem Wie 

lkim można porównać tylko Lenina. 
Jednak Piotr stworzył jedynie kroplę 
w porównaniu z oceanem, stworzo* 
nym. przez Lenina*, Podzwiać należy 

   
   skromność  „eudownego  Gruzina”. 

Przecież zasługi jego w pośpiesznem 
uprzemysławianiu Rosji są stanowczo 
większe od zasług Łeinna. Mimo to 
Staln „chce być tylko uczniem Leni- 
na“ i špiewa dytyramby na cześć ja- 
kiegoś mitycznego, zrodzonego w fan- 
tazji fanatyków bolszewickich „„осе- 

anu“. Można się od biedy zgodzić jedy 
nie na „ocean“ krwi i łez, w jaki po* 
grążył Lenin Rosję. Istotnie, krwawe 
stłumienie buntu strzelców i bezkrwa 
we obcinanie bród kupieckich przez 
Piotra było „kropią* w porównaniu 
z dziełem Lenina. Zaiste, Stalin uciekł 

się do hiperboli dosyć makabrycznej. 
Zresztą można też powątpiewać 

w szczerość kultu Stalina względeni 
zmarłego wodza bolszewizmu, gdy się 
zważy na wrażliwość i mściwość Gru- 
zina, o którym Lenin w swym testa- 
mencie napisał co następuje: „Stalin 
jest zbyt brutalny. W partji toby jesz 
cze uszło, lecz na stanowisku general 
nego sekretarza jest to cecha nieznoś: 
na. Proponuję przeto znalezienie spo 
sobu usunięcia Stalina z tego stano- 
wiska. Te pozorne błahostki mogą 
kiedyś odegrać rolę decydującą: 

Niezbyt pochlebna ta opinja z pew- 
nością zapadła głęboko w duszę „cu* 
downego Gruzina*, który postawił 
wkońcu, jak wiemy, na swojem, utrzy 
mując się na stanowisku sekretarza 
generalnego partji i pogrąžając stop- 
niowo, lecz bezapelacyjnie swych wro 
gów, w rodzaju Trockiego. 

Trockiemu poświęcili Stalin i Lud 
wig w swych rozmówkach sporo 
miejsca. Trocki i Stalin nienawidzili 
się wzajemnie. Po śmierci Lenina, 
któryś z nich musiał ustąpić, Jak 
było do przewidzenia, Troeki, które- 

go Ludwg perównuje z wszędzie 
przenikającym samochodem. musiał 
ustąpić pod naciskiem Stalina, przy- 
pominającego również w/g malowni- 
czeg oporównania niemieckiego pisa: 
rza — ogromny, ciężki traktor, miaż* 
dżący bezlitośnie wszystkie przeszko 
dy na swej drodze. 

Ludwig daje wyraz swemu miłemu 
zdziwieniu z powodu stwierdzenia, że 
Stalin przyjeżdża codziennie do pracy 
bez żadnej zbrojnej asysty. Wogóle 
osoba Stalina tak mało nazewnątrz 

  

miejsca zajmuje, że nawet wartow- 
nicy u wrót kremlowych nie oddają 
„czerwonemu dyktatorowi* honorów 
—jak twierdzi Ludwig ze zdziwie- 
niem, Nas również brak asysty dziwi. 
Czyżby Stalin absolutnie się nie liczył 
z możliwością zamachu na siebie? 
Zwłaszcza dziś, kiedy niezadowolenie 
mas wzrasta podobno — w związku 
z widmem, głodu i chłodu z dnia 
na dzień? Raczej przypuścićby więc 
można, że Ludwig asysty nie dojrzał, 
lub że mu jej nie pokazano. Pismo 
ryskie, drukując urywki rozmów 
Ludwiga ze Stalinem przypuszcza nie 
bez pewnej dozy słuszności, że Kreml 
pragnął wyzyskać Ludwiga dla celów 
reklamy. Tem się więc ma tłumaczyć 
fakt, że Ludwig maluje Stalina i kre- 
mlową rzeczywistość w barwach tak 
sielankowych. 

Istotnie, zdaje się Ludwig odegrał 
dla bolszewików rolę analogiczną do 
tej, jaką odegrał Bernard Shaw po 
swej sowieckiej podróży. Nie będzie 
węc ghyba od rzeczy, jeżeli zakończy 
my dyskretne zachwyty Ludwiga 
gorzkiem słowem prawdy eytowane- 
go na samym początku publicysty: 
„Od stuleci i do dziś dnia rozpościera 
się w owym kraju przemoc najgrub- 
sza i zalęknienie poddaństwa; płytka 
pewność panoszy się u góry i zaro* 
zumiałość rozstrzygnięć coraz no- 
wych, zawsze bezwzględnych; bizan- 
tynzm skostniały trwa pod władzą 
pięści oraz obłuda tatarska”, 

= T. J—ski. 

adis 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Pragnienie — powodem napadu rabunkowego. 

Wczoraj w godzinach porannych na dro 
dze pomiędzy Wilnem a Rudominem w od- 
Aeglošci kilku kilometrów od miasta miał 
miejsce charakterystyczny napad rabunko- 
wy. 

'Tego dnia e godzinie 5 nad ranem wyje- 
chała z Wilna w kierunku Rudomina fur- 
manka z transportem napojów chłodzących, 
przeznaczonych dła sklepikarzy w Rudomi- 
nie. Wi pewnej chwili kiedy furmanka znaj- 
dowała się w polu w odległości trzech kilo- 
metrów ed Rudomina, wiźnica Ch. Szuste- 
rowicz, zamieszkały na Lipówkce Nr. 15 za- 
uważył nagle dwóch oscbników zbliżających 
się do jege furmanki. Byli te parobcy, pracu 
jacy na pobliskim folwarku. Woźnica na 
pierwsze ich żądanie zatrzymał furmankę, 
Zbliżywszy się do furmanki parobcy zażą- 
dali ed Szusterowa kilku butelek łemonia- 
ały. Wioźniea sądząc, iż chcą eni lemoniadę 
kupić wydał żądaną przez nich iłość bute- 

lek i zażądał zapłaty. 
Nabywcy jednak miast zapłaty zagrozili 

mu pobiciem i zaczęli się spokojnie odda- 
lać. Szusterowicz pobiegł za nimi żądając za 
płaty. W; pewnej chwili jeden z parobków za 
trzymał się podbiegłszy do Szusterowicza u- 
derzył go nożem w rękę. 

Krzyki napadniętego zwabiły tymezasem 
policjanta, który po krótkim pościgu zatrzy- 
mał napastnika. 

Rannego Szusterowicza przewieziono dź/ 
ickalu pogotowia ratunkowego gdzie udzie- 
leno mu pierwszej pcfnocy. 

Zatrzymany napastnik podczas przesłu- 
chania go oświadczył że napadu na Szustero 
wieza i kradzieży lemoniady dokonał pod 
wpływem silnego pragnienia spowodowa- 
nego przez upał. 

„Špragnionego“ rabusia osadzono w aresz 
cie policyjnym. (e) 

Szczegóły zagadkowego zabójstwa Leontego 
Boruty przez zięcia. 

Grzegorz Szczypiorek ze wsi Lipno, gm. 
Brzeskiej żył ze swoim teściem już od trzeci: 
dat w niezgodzie. Teść jego Leonty Borute 
nie miał zaufania do zięcia i-nie chciał prze- 
pisać na niego przyrzeczonej mu przed ślu- 
bem części majątku. Pozatem zięć niejedno- 
krotnie pozwalał shoie na drobne kradzieże. 
'To spowodowało jeszcze większe zaostrzenie 
stosunków pomiędzy zięciem a teściem. 

Przed dwoma dniami teść powrócił z jar- 
marku w Kamienicy-Litewskiej rizem ze 
swoim bratem storem, przywiózł ze sobą 
butelkę wódki i zaprosił zięcia i brata na 
Aibację. 

Pod wpływem wódeczki pokłócił się on 
2 zięciem i przy pomocy brata swego dotkł: 
wwie go potłukł. Pobity Szezypiorek obmyślił 

  

    

zemstę. Pozostawił obu Borutów przy bu- 
telce a sam udał się do miasteczka. Tutaj 
zdobył bagnet, zamaskował się i zaczął cza- 
tewać na teścia, wiedząc że musi on przejść 
przez drogę, gdzie go wyczekiwał. 

Szczypiorek długo nie czekał. Po skoń- 
czonej libacji kiedy obaj Borutowie przecho- 
dzili zamaskowany Szezypiorek napadł na 
teścia i bagnetem przebił mu płuco oraz u- 
szkodził woreczek sereowy. 

Leonty Boruto padł trupem na ziemię. 
Kcchany zięciulek próbował uciec lecz, brat 
zabitego, Świadek zajścia, wszezął alarm i 
Szezypicrka zatrzymano. Jak nas informują 

stanie cen przed sądem doraźnym za zabój- 
stwo w celach zysku. (e). 

Tajemnicza wizyta w Inspektoracie Szkolnym. 
w Oszmianie. 

W; nocy z 19 na 20) b. m. nieznany spraw 
ca za pomocą otwarcia lufcika zakradł się do 
strony podwórza do kancelarji Inspektora 
Szkolnego w Oszmianie, 
przy ulicy Holszańskiej. 

Nieznany sprawca w poszukiwaniu ja- 
kichś tajemniczych akt otworzył szuflady w 
stołach kancelaryjnych i przeszukał dwie 
szafy z aktan 

Dowodem, że sprawca nie hył zawodo- 
wym włamywaczem służy fakt, że do ot. 
«wierania szufład i szaty posługiwał się on 

        

mieszczącym się 

znalezionemi w kancelarji nożyczkami. 
Wszystkie akta zostały poprzewracane i 

porozrzucane, lecz żadne nie zginęły. 
Nieproszony gość skorzystał z okazji, że 

mu nikt nie przeszkadza i poczęstował się 

konfiturami z butelek pozostawionych przez 
jedną z urzędniczek w kancelarji. A że wi- 
dać smakowały mu postanowił zabrać je ze 
sobą. 

Butelki te znaleziono jednak jeszcze nie- 
opróżnione na śmietniku, na podwórzu In 
spektoratu. (c) 

Śmierć pod kołami pociągu. 
Pociąg osobowy zdążający z Drohiczyna 

«w kierunku Śnitowa najechał na K. Pień 
kowskiego, głuchego. 

Koła pociągu obcięły nieszczęśliwemu ka- 
Aece nogi. Po zatrzymaniu pociągu Pieńkow 

  

    

   

Postawy. 
Msza żałobna za duszę Ś, p. Prezyden- 

towej Mościckiej. 

Z inicjatywy Zarządu Powiatowe- 
go Federacji P. Z. O. O. odbyła się 
tutaj w miejscowym kościele рагас- 
jjalnym msza żałobna celebrowana 
przez ks. proboszcza Jankowskiego, 
„za duszę Š. p. Prezydentowej Mošcic- 
žie. Na ustawionym katafalku spoczy 
«wała trumna obłożona żywem kwie- 
ciem, kościół zaś wypełniło dużo wier 
nych w obecności miejscowych władz 
powiatowych, przedstawicieli urzę: 
dów zespolonych, organizacyj społecz 
mych i Związku Federacji P, Z. O. O. 

J. S. 

Smorgonie. 
Rozpoczęcie roku szkolnego, 

Dowiadujemy się, że w dniu 1 wsześnia 
r. b. o godzinie 9 rano odbędzie się w $mor- 
goniach uroczystość otwarcia roku szkałnego 
w Średniej Szkołe Handlowej. Ponieważ 
Szkoła Handlowa w Smorgoniach otrzymała 
w tym roku doskonale urządzony lokal pań- 
stwowy na pomieszczenie Szkoły i internatu, 
©raz prawo na uruchomienie klasy czwartej 
© kierunku samorządowym, więc - 

stość otwarcia roku szkolnego wyp. 
tem bardziej imponująco. Jednocześ 
sposobności podajżtny warunki zapisu do 
Szkoły: 

Do klasy 1-ej ukończenie 7-miua oddzia- 
łów Szkoły Powszechnej lub 3 kl. Gimnaz 
jum (bez egzaminu). 

Do klasy 2-giej i trzeciej z promocją od- 
powiednich Szkół Handlowych. 

Do klasy czwartej ze świadectwem ukoń 
czenia 3-chletniej Szkoły Handlowej. 

Uczniowie, którym warunki materjalne 

   

    
   

   

FEMA JĄKÓB WINER i S-ka 
w Lidzie ul. Suwaiską 55 (przeniesiona po pożarze. 

Poleca wytworną konfekcję damską i męską, płaszcze, futra 
oraz wszelkie materjały manvfakiurowe w najmodniejszych ko- 

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

ski zmarł. 

Trupa zabezpieczono. Nieszczęśliwy wy- 
padek nastąpił z winy Pieńkowskiego, który 
będąc głuchy szedł torem i nie słyszał zbli: 
żającego się pociągu. (e) 

nie pozwolą skończyć w Szkole 4-ej klasy 
po ukończeniu klasy 3-ej i złożegiu egzami 
nu otrzymują świadectwo ukończenia 3-Ct: 
klasowej Średniej Szkoły Handlewej. 

W. czasie feryj uczniowie (nice) odbywają 
praktykę w samorządach. 

Uczniowie Szkoły korzystają z odroczeń 
służby wojskowej i prawa wstępu do Szkoły 
Podchorążych Rezerwy. 

Świadectwo ukończenia Szkoły daje pra- 
wo uzyskania w państwowej służbie cywil- 
nej stopnia urzędnika II kat. 

Za dzieci urzędników czesne opiaca skarb 
państwa. 

Wi roku szk. 1932-33 kl. IV uruchomio 
na bedzie napewno. 

Zapisy przyjmuje Kancelarja Szkoły Han 
dłowej w Smorgoniach od godziny 10—12. 
Zamiejscowi dołączają znaczek na  odpo- 
wiedź. 

Przy Szkole jest dobrze zorganizowany 
internat 

Wbbec otrzymania doskonale urządzo- 
nych budynków dła Szkoły na każdym kur- 

"sie jest po kilkanaście miejsc. 

Z pegranicza. 
Antykomunista niszczy sowieckie słu- 

py graniczne. 

Na granicy polsko-sowieckiej w rejonie 
Michniewicz zatnzymano mieszkańca  zaś- 
cianka granicznego Łukasza Łukjanowa, któ 
ry do tego stopnia nienawidział bolszewi- 
ków, iż w nocy z narażeniem własnego žy- 
cia przedostawał się na teren linji granicz 

nej i z zawziętością niszczył sowieckie słu 
py graniczne. Wizoraj Lukjauowa przyła 
pano na niszczeniu słupa granicznego so- 
wieckiego. 

Zatrzymany Łukjanow zdradza objawy 
pomieszania zmysłów. 

Zaznaczyć należy, iż Łukjanow b. oficer 
carski przebywał dłuższy czas w więzieniach 
sowieckich. (z) 

BEEREK > 222 7 a DRZOORZEDŃ 

„Manhattan“. 

  
Największemu okrętowi zbudowanemu w Stanach Zjednoczonych dano naz- 

wę wyspy olbrzymów—,Manhałtan*. 

Na ilustracji naszej widzimy s/s „Manhattan* na tle sławnej dzielnicy New 

Yorku, której imię nosi, przed swą pierwszą podróżą przez północny Atlan- 

tyk. Ma on 2385 mir. długości i rozwinąć może szybkość 20 węzłów na godz. 

  

   

Burmistrz Chicago w Warszawie. 

  

Mr. Gzermak, burmistrz m. Chicago, przybył na parę dni do Warszawy, gdzie był po- 

dejmowany przez władze miejskie. P. Czermak Czech z pochodzenia, który wypowie 
dział w swem mieście walkę z nadużyciami, zawdzięcza swój wybór na stanowisko 
burmistrza w znacznej mierze obywatelom Ch 
naszej widzimy burmistrza Czermaka (x) z себ. 
warszawskim, gdzie go przyjmował prezydent miasta Słomi 

Ameryki. 

  

     ago pochodzenia polskie 
ą i wnucz 

o. Na ilustracji 
ą na przyjąciu w ratuszu 

i (xx) i.grono przyjaciół 

  

    

    

Żałobna akademja Ku czci ś. p. Michaliny 
Mościckiej małżonki Pana Prezydenta Rzplitej. 

„We środę 24 sierpnia punktualnie 
o godz, 18 odbędzie się w Auli Kolum 
nowej. U. S. B. żałobna akademja ku 
czci Ś. p. Michaliny Mościekiej mał 
żonki Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej, urządzona staraniem Obywate] 
skiego Komitetu Uczczenia, który za 
wiązał się w Wilnie na wieść o zgo- 
nie tej znakomitej patrjotki i wielkiej 
działaczki społecznej. 

Akademję zagai p. prezes senator 
Witold Abramowicz. Przemówienie o 
życiu i czynach dostojnej zmarłej 
wygłosi Prezeska Związku Pracy 

    

Obywatelskiej Kobiet p. Janina Rost- 
kowska, W części artystycznej wystą 
pi chór „Echo“ pod batutą prof. Wla- 
dysława Kalnowskiego, orkiestra 6 
P. p. Leg, pod kierunkiem kpt. Bogu- 
miła Reszkego oraz art. dramatycz: 
ny p. Marjan Wyrzykowski. 

Komitet uprasza organizacje społe 
czne korporacje akademickie o wcze 
śniejsze delegowanie pocztów sztan- 
darowych, celem zajęca miejsc „na 
podjum. Ze względu na ograniczoną i- 
lość miejsc w Auli Kolumnowej wstęp 
tylko za zaproszenami. 

Pertraktacje w sprawie wymiany więźniów 
politycznych między Polską a Litwą. 

W związku z prowadzonemi per: 

traktacjami w Warszawie z delega- 
tem i szefem Międzynarodowego Ко- 
mitetu Czerwonego Krzyża w Gene- 
wie p. Sidneyem Brownem w spra 
wie nawiązania pertraktacyj z rzą- 
dem litewskim celem wymiany więź- 
nów politycznych między Polską a 
Litwą dowiadujemy się iż prowadzo: 
ne od dwóch dni pertraktacje w War 
szawie doprowadziły upoważnione 
czynniki rządowe w Warszawie do 
pomyślnego porozumienia. Rząd Pol- 
ski zgadza się bez zastrzeżeń na wy 

mianę więźniów politycznych z Litwą 
Po porozumieniu p. Browna z 

czynnikami rządowemi delegat udaje 
się przez Łotwę do Kowna, gdzie w 
dniu 26 b. m. przeprowadzi konfe- 
rencję z premjerem Litwy, ministrem 
Spraw Wewnętrznych i Obrony Kra- 
jowej. 

Jak nam komunikują obecna kon- 
ferencja najprawdopodobniej dopro- 
wadzi do porozumienia między rzą* 
dem litewskim a polskim i jeszcze 
w m. wrześniu wymiana więźniów 
politycznych nastąpi. 

Werbunek „Iadsknechtów” 

w XX wieku. 
Boliwja i Paragwaj wynajmują żoł- 

nierzy w Anglji za pieniądze. 

Boliwja i Paragwaj, które zamierzają pro- 
wadzić wojnę o Gran Chaco rzekomo, a de 

facto o naftę, posiadają minjaturowe armje 
przystosowane do liczby swych mieszkańców. 
Boliwja, której ludność liczy 3 miljony, dy- 
sponuje armją z 7.000 ludzi wraz z oficerami 
i generałami; Paragwaj, kraj o 800.000 miesz- 
kańców, posiada summa summarum 4.100 
ludzi wojska, policji, marynarzy. 

Z takiemi siłami zbrojnemi trudno pro- 
wadzić wojnę, zwłaszcza, gdy „armjom* po 

obu stronach zbywa na oddziałach technicz- 
nych. Ale i to nie byłoby jeszcze największą 
przeszkodą w nabijaniu sobie guzów, gdyby 
nie wyraźna niechęć tak boliwijczyków jak 
paragwajczyków do zapuszczania się w dzikie 
puszcze Gran Chaci, gdzie czyha na śmiał- 
ków żółta febra, jadowite węże, głód, moski- 
ty, pantery. 

  

To też ani jedna, ani druga strona nie 
spieszy się z rozpoczęciem działań wojennych 
w większym stylu. Natomiast obie, i Parag- 
waj i Boliwja, werbują usilnie amatorów i 
desperatów... w Europie, którzyby za dobre 
pieniądze zechcieli walczyć po tej lub iamtej 
stronie o sprawę nafty. Skąd Boliwja i Pa- 
ragwaj. państwa nezasobne w mamonę, mają 

pienądize na 4ynajmowanie i utrzyn$wan'e 
tysięcy cudzoziemców? Oto należałoby zapy- 
tać nie odnośne rządy i ministrów skarbu, 
lecz trusty naftowe, które bezwątpienia finan- 

sują całą tę sprawę. Wie o tem zapewne coś 
New-York, wie również Londyn, wie Rocke- 
feller, wie i Deterding. 

W gazetach londyńskich znajdują się te- 
raz łokciowe ogłoszenia, nawołujące do zgła- 
szania się do służby w szeregach armji boli- 
wijskiej czy paragwajskiej byłych żołnierzy 
frontowych, głównie zaś instruktorów-artyle- 
rzystów, taperów, lotników, sanitarjuszy. 
Werbownicy otworzyli już swe biura w Lon- 
dynie. I — znak czasu — trzeba przyznać, 
iż podaż już większa niż popyt. Utworzył się 
nawet w Londynie związek wojaków, który 
złożył ofertę rządowi boliwijskiemu na „do- 
stawę* do armji boliwijskiej natychmiast 
500 wykwalifikowanych żołnierzy, weteranów 
zachodniego frontu, a w ciągu 14 dni następ- 
nych jeszcze tysiąca żołnierzy oraz oficerów 
fachowców. Takie same oferty otrzymał rząd 
Paragwaju. Anglicy mają więc walczyć prze- 
ciw Anglikom w połudnowej Ameryce, jedn: 
w interesie trustu naftowego angielskiego, 
drudzy — amerykańskiego. 

Ale — jak się mówiło — podaż jest więk- 

sza niż popyt i ceny spadły. Gdy na samym 
początku ofiarowywano zwerbowanym żołnie 
rzom 70 funtów zadatku, teraz już tylko-- 
30 funtów. Żołd na miejscu wynosi i tu i tam 
45 funtów tygodniowo oraz wolny przejazd 
do Ameryki. Bezrobotni, którzy stanowią ot- 
brzymią większość wśród kandydatów na 

żołnierzy paragwajskich czy boliwijskich, po- 
szli chętnie i bez namysłu na lep propozycyj, 

suwa się naprzód. Paragwaj zaangażował już 
400 instruktorów Anglików, co czyni wobec 
4100 żołnierzy paragwajskich, jednego instruk 
tora na każdych 10 żołnierzy. Boliwja wy- 
najęła natomiast 1500 żołnierzy, przeważnie 
artylerzystów, obznajmionych z obsługą cięż- 
kich dział. 

Jedyne, co wydaje się europejczykom dzi 
wne i niezrozumiałe w tej historji, to to, iż 
ani Boliwja ani Paragwaj nie wpdły na po- 
mysł werbowania żołnierzy. i instruktorów 
znacznie bliżej, w północnej Ameryce, w Sta- 
nch Zjednoczonych, gdze tysiączne zastępy 
weteranów bezrobotnych domagają się od 
rządu wypłaty zasiłków. Rozwiązanie tej za- 
gadki tkwi w fakcie, iż armje Boliwji i Pa- 
ragwaju składają się po większej części z 

kolorowych, a żaden Amerykanin, choćby u- 
mierał z głodu, nie będzie służył w jednym 
dzięki którym mogli odrazu zdobyć większą 
sumę pieniędzy. 

Tak czy inaczej business werbowniczy po- 
szeregu z kolorowym. Dlatego to werbunck 
landsknechtów, gotowych walczyć o interesy 
trustów naftowych w dalekiej i dzikiej dżun 
gli Gran Chaco odbywa się w Europie, gdzie 
nie brak desperatów nie mających nic do 
stracenia. " E. R. 

Istotna przyczyna zatargu 
zbrojnego między Boliwią 

a Paragwajem. 

Nafta tu, nafta tam. 

Centralny organ Labour Party angielskiej 
„Daiły Herald", podaje brzmiącą dość sen: 
sacyjnie wiadomoś$ o istotnych przyczynach 
konfliktu zbrojnego między Boliwją a Pa- 
ragwajem. Nie chodzi zatem o płaskowzyć- 
rze Gran Chaco, które jest nieurodzajnem, 
pustynnem; pokrytem moczarami  terytor- 
jum, nie przedstawiającem żadnej faktycz- 
nej wartości dla obu krajów. Nie o posia 
danie też Chaco jako takiego tu chodzi, 
lecz o.. naftę. A nafta, jak uczą dzieje współ 
czesne — ma to do siebie, że potrafi poróż- 
nić między sobą najserdęczniejszych przy- 
jaciół i uczynić z nich zawziętych wrogów. 

Boliwja posiada naftę. Ale nie ma przy- 
stępu do morza, ani do spławnych rzek, co 
utrudnia i podraża ogromnie eksport tego 
niezbyt wonnego, ałe cennego produktu. 
Najbliższym i najdogodniejszym dła Boliwji 
portem morskim jest Jacuiba w Argentynie 
Zatem, aby dostać się do tego poifu rząd 
boliwijski (a ewentualnie stojące poza nim 
konsarcjum obcokrajowe) zamierza przepro 
wadzić kosztem 10—15 miljonów funtów 
sterlingów olbrzymi naftociąg (pipe-line) z 
Santa-Cruz na własnem terytorjaum do portu 
argentyńskiego na Pacyfiku — Jacuiba. Naf- 
tociąg ten musiałby przechodzić w części 
przez terytorjum republiki Chile, a także 
nąłby otrzymać koncesję na budowę skła- 
przez Paragwaj. gdzie rząd boliwijski prag- 
dów, warsztatów i portu rzecznego nad Rio 
Pileomayo. 

To jest sedno sprawy. Śpór o bezwartoś 
ciową pustynię nadgraniczną Gran Chaco 
jest raczej pretekstem, niż przyczyną zatac- 
gu zbrojnego między obu republikami. De 
facto chodzi o naftę. Or. 

  

8-miu kamunistėw przed Sądem Apelacyįnym. 
Na posiedzeniu z dnia 23 bm. Sąd Apela 

cyjny w Wlilnie w składzie: sędziowie Jun- 
dziłł (przewodniczący), Borejko (referent) i 
Eydrychiewicz rozpatrywał sprawę 8-u mie- 
szkańców wsi Sieramowicze w powiecie Stoł 
peckim, oskąrżonych z art. 102 cz. I K. K. 
Dymitr Szezukin, Jan Duka, Mikołaj Popok 
Mikołaj Iwaszko, Konstanty Machadzej, El 
jasz Iwaszko, Józef Żuj i Wincenty Linnik, 
należąc do Komunistycznej Partji Zachodniej 
Białorusi, uprawiali w latach 1924—1931 na 

terenie gminy i powiatu wrogą państwu dzia. 
łalność, rozwijali agitację, zarzucali transpa 
renty, wywieszali sztandary. Obecnie znaj- 

dują się w więzieniu w Baranowiczach. 
Sprawa ich była rozpatrywana 14 marca br. 
Nowogródku, gdzie zapadł wyrok skazujący 
w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w 
Szczukina na 6 lat, Żuja na 5, pozostałych 
na 4 lata więzienia. Na skutek apelacji spra 
wa znalazła się na wokandzie Sądu Owoław 
czego w Wiilnie. W) imieniu Szczukina, Duki, 
Popoka, Machadzeja i Mokolaja Iwaszki 0 
bronę wnosił adw. W, Kapłan. Po wysłucha 
niu obrońcy i krótkiej naradzie Sąd Apela- 
cyjny wyrok Sądu Okręgowego zatwierdził. 

Ost. 

    

Taniec cen i towarów 
w ZSSR. 

Zaprowadzenie wolnego handlu sowieckie 
go w bazarach i na targach w ZSSR i rėw 
noczesne zniesienie zakazu wolnej sprzeda- 
ży produktów rolniczych i wyrobów prze 
mysłwych wywołało niebywały taniec cen i 
produktów. z 

Sezrokie warstwy ludności silnie odczuły 
upadek papierowego czerwońca, ponieważ 
ceny poczęły szybko się podnosić. Wizrost 
cen daje się zauważyć we wszystkich baza- 
rach i na wszystkich targach. Według „Eko 
nomiczeskaja Żizń* w bazarze w mieście 
Kosimowie kosztował dnia 9 czerwca 1 kg. 
mąki I i pół rubla, ale w miesiąc później, 
dnia 9 lipca 1 kg. mąki kosztował już 2 ru- 
ble i 40 kopiejek, cena ziemniaków w tym 
czasie podniosła się z 12 kpiejek na 42 ko 
piejki, masło z 12 na 28 rubli za kg. 

Ale różnice w cenach nie dają się zau- 
* w poszczególnych bazarach czy mia 

stach. Zdarzają się wypadki, że jeden i ten 
sam artykuł na jednym końcu targu sprze- 
daje się taniej a na drugim drożej. Cieka- 
wem jest, że gdy n. p. w zachodniej Euro- 

  

„pie ceny pod koniec dnia targowego upa- 
dają, w miarę jak ubywa kupujących, w, Ro- 
sji sowieckiej pod koniec dnia targowego ce 
ny niebywale wzrastają. Ale i sami kupujący 
przyczyniają się do tego wzrostu cen. Jak 
oznajmia pismo „Za industrjalizaciju* za- 
chodzą wypadki, że kupujący podbija ceny 
o pół a nawet o całego rubla, byleby tylko 
dany artykuł otrzymyway, bowiem na rynek 
przychodzi tyle ludzi, że obawiają się, że 
dla wszystkich towarów nie będzie. Ale nie 
tylko brak towarów powoduje ich drożyznę. 
Do tego przyczynia się również fakt, że w 
bazarach i na targach zakupują potrzebne 
towary również organizacje sowieckie, któ- 
rym polecono, aby zaopatrywały się w zbo 
że na własną rękę. Na targach zapanowała 
prawdziwa anarchja jak to stwierdza nawet 
prasa sowiecka. Sowieckie instytucje stacza- 
ją na targach /iekiedy prawdziwe bójki, aby 
uzyskać towar dla pokrycia swego zapotrze- 
bowania a często również dla spekulacji, bo- 
wiem stwierdzono, że instytucje sowi ie 
tanio zakupują towary. na targu, a później 
sprzedają je po cenach wyższych w swych 
sklepach, powodując w ten sposób jeszcze 
większą drożyznę. 

Nie mniej jednak i prywatna spekulacja 
jest przyczyną tego szalonego tańca cen. W 
ostatnim czasie w Rosji sowieckiej pojawił 
się nowy typ, typ robotnika spekulanta, któ 
ry stara się wyzyskać swój wolny czas, aby 

powiększ: swe dochody przez sprzedaż z 
drugiej ręki. Walka z takimi spekulantami 
jest nie do pomyślenia, ponieważ taki sspe- 
kulant wykaże się wszystkiemi potrzebnem* 
dokumentami, dowodzącemi, że ich właści 
ciel jest proletarjackiego pochodzenia i ja- 
ko taki należy dą klasy uprzywilejowanej 
a za proste zakupno lub sprzedaż niewiel- 
kiej ilości zboża nie można obecnie po za- 
prowadzeniu wolnego handlu nikogo pociąg- 
nąć do odpowiedzialności. To samo odnosi 
się do rolników, którzy przychodzą na targ 
z workiem zbożą skradzionego w kołchozach. 

  

   

  

  

* Wiładzom trudno stwierdzić skąd towar ten 
pochodzi, bowiem musiałyby prowadzić 
śledztwo* w miejscowościach z których rolni 
cy na targ przychodzą. 

W; bazarach sowieckich raz towarów jest 
pod dostatkiem, raz znów niema go wcale 
Nigdy nie wiadomo, jaki towar będzie moż- 
na zakupić dziś a jaki jutro. Handel jest tyl 
ko przygodny i wcałe nie prowadzi do wyjś- 
cią z ciasnej uliczki w jakiej ZSSR się zna- 
lazł. (Centropress), 

Walka ze spekulacją 
w Sowietach. 

MOSKWA. 23. 8 (Pat). Urzędowa agencja 
donosi, że ogłoszone zostało rozporządzenie 
rządu, ustanawiające ostre Środki dla walki 

ze spekulacją. Na zasadzie powyższego roz- 
porządzenia spekulanci i wyzyskiwacze, in- 
ternowani będą w obozach  koncentracyj- 
nych na okres od 5 — 10 lat bez prawa ko- 
rzystania z jakiejkolwiek amnestji. 

u 

  

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Rewja artystów Morskie Oko. Pożeg- 
nalne występy Stanisława Gruszczyńskiego i 
Janiny Leitzkówny. Dziś, we środę 24 sierp- 
nia o godz. 8 m. 15 przedostatni występ w 
Rewji „My dajemy pieniądze* Stanisława 
Gruszczyńskiego i Janiny Leitzkówny. Zapo 
wiedź wyjazdu St. Gruszczyńskiego, który 
jest ulubieńcem i chlubą Wilna — wywoia- 
ła zrozumiały żal że tak wcześnie nas 
opuszcza. Dyrekcji nie udało się pozy- 
że nieodwołalnie tylko dziś i jutro będziemy 
skać Gruszczyńskiego na dalsze występy, tak 
mogli rozkoszować się śpiewanemi przez wieł 
kiego artystę piosenkami. Jednocześnie o- 
puszcza Wiilno Janina Leitzkówna, primaba- 
lerina Opery Whrszawskiej, która czarem 
swych klasycznych kreacyj tanecznych i o 
sobliwym wdziękiem młodości pory 
wała serca widzów. Korzystajmy z ostatnich 
już okazyj ujrzenia odjeżdżających. 

Ceny miejsc nie zostały podwyższone. 
Jutro pożegnalny występ St. Gruszczyń- 

skiego i Janiny Leitzkówny w rewji „My 
dajemy pieniądze* z udziałem całego zespo 
łu. 

— Występy Józefa Winawera. Znakomi- 
ta nowość w „Lutni*, Skromny tytuł świet- 
nej komedji. Dziś, we środę 24 sierpnia 0 
godz. 8 m. 15 po raz 4-ty świetna komedja 
Laurent Doiliet'a p. t. „Kłopoty Bourracho- 
na“. Niezbyt obiecujący tytuł komedji-farsy 
kryje przezabawną treść, arcywesole, nieo- 
czekiwane qui pro quo. Karsa świetnie napi 

sana daje bogaty materjał dla twórczości 
aktorskiej. To też huragany oklasków zbie 
rają Józef Wfinawer, równie świetny w Bo- 
urrachonie jak i w Azefie, p. Zielińska, Gre 
lichowska, Gliński, Własilewski i in. Szkoda. 
by ta tak miła, wesoła i rozkoszna komedja 
miała zejść z afisza tylko dlatego, że tytuł 
nie jest krzyczący. Gorąco polecamy tę sztu- 

kę. 
Jutro i dni następnych „Kłopoty Bourra- 

chona* z gościnnym występem Józefa Wina 
wera. 

— Premjera nowej Rewji w Teatrze Let- 
nim. Wobec wyjazdu St. Gruszezyūskiego i 
J. Leitzkówny dyr. Sempoliński przygotowu 
je nową rewję p. t. „Tylko dla dorosłych”, 
która ujrzy Światło rampy już w piątek 26 
sierpnia by wyrównać wielką lukę powsta- 

jącą z wyjazdem St. Gruszczyńskiego wzmoe 
niono zespół pozyskaniem artystów Stołecz- 
nych. W| nowej Rewji, która organizuje się 
pod znakiem sprawięości fizycznej ujrzymy 
fenomenalną parę taneczną, stale występują 

cą w teatrze „Morsk. Oko* Irenę i Jerzeg Ney 
Znawcy i wielbiciele tańca będą mieli peł 
ną satysfakcję oglądania równej Parnellom 
i Halamom klasy tancerzy. Ponadto atrak- 
cyjną nowością piątkowej premjery będzie 
występ Włodzimierza  Pormińskiego, zna: 
nego w całej Polsce odtwórcy piosenek Ol- 
gierda Cypkina: Oczywista, że w nowym 
programie nie zabraknie naszych ulubieńców 
Ireny Carnero, Janiny Kozłowskiej, Jerzego 
Sulimy-Jaszczołta, że Rewji bez Sempol ń- 
skiego brakowałoby kropki nad i — więc 
będziemy świadkami jak to mistrz humoru 
i subtelnie przemycanych pikanteryj pokaże 
tym razem już ./Tylko dla dorosłych*. Bi- 
lety już są do nabycia w kasie w Lutni. 

— Popołudniówki niedzielne. W; niedziele 
28 sierpnia o godz. 4 w Lutni „Azef*, w Te- 
atrze Letnim Rewja o godz. (4 m. 15) po ce- 
nach zniżonych. Ten sam program dany bę - 
dzie jako tani poniedziałek w dn. 29 sierp- 
nia rb. 

Najbliższą premjerą komedjową „jest świet 
na sztuka p. t. „Handlarze sławy”. 

Premjera 1 wrzešnia r. b. 

„RADJO 
ŚRODA dnia 24-go sierpnia 1932 r. 

11,58: Sygnał czašu; 15,10: Program dzien- 
ny; 15,15: Muzyka (plyty); 15,35: Kom. met. 
15,40: Audycja dla dzieci; 16,05: Utwory fort. 
Schuberta (płyty); 16,35: Kom. tow. gimn. 
„Sokół*; 16,45: Audycja z cyklu: „Przyroda 
w polskiej pieśni*; 17,45: Wielcy śpiewacy na 
płytach; 18,000: „Samolotem przez Łotwę : 
Eston felj., 18,20: Muzyka tan.; 19,15: 
Litewska audycja literacka; 19,30: Program 
na czwartek; 19,35: Prasowy dziennik rad- 
jowy: 19,45: „Co nas boli* przechadzki Mika 
po mieście; 19,55: Rozmaitości; 20,00: Słu- 
chowisko; 20, Kwadr. literacki( St. Wa- 
sylewski); 20,55: Koncert solistów; 21,55: Ka- 
munikaty; Muzyka tan.; 22,25: Od- 
czyt esperaneki; 22,4(): Wiad. sport.; 22,50: 
Muzyka tan. 

CZWARTEK, DNIA 25 SIERPNIA 1932 R. 

11,58; Sygnał czasu. 15,10; Program dzien 

            

    

  

    22,05: 

    ny. 15.15; Muzyka. 15,85; Kom. met. 15,40; 
itości. | Muzyka 7 plyt. 16,40; 

Hipolit Korwin Milewski — Pamiętnikarz, 
polityk, działacz — odczyt. 17,00; Transm. 
międzynarodowego meczu tennisowego o mi 
strzostwo Polski. 17,40; Koncert. 18,40; Prze 
mysł ludowy w Polsce — odczyt. 19,00; Pro- 
gram na piątek i rozmaitości, 19,15; Opera 
w Wiilnie za Bogusławskiego — odczyt. 

19,35: Prasowy dziennik radjowy. 19,45: 
„Walkirja* opera w trzech aktach Wagne- 
ra. 21,50; Komunikaty. 22,00; Muzyka tanecz 
na. 22,40; Wiiadomości sportowe. 22,50; Mu- 

zyka taneczna. 

NOWINKI RADIOWE. 
ŻYWIE SŁOWIO I MUZYKA W: HOŁDZIE 

PRZYRODZIE. 

Przebojem dzisiejszego programu radjo- 
wego jest audycja z cyklu „Przyroda w połs 
kiej pieśni”, która nadana zostanie ze stud 
ja wileńskiego o godz. 16,45 i trwać będzie 
całą godzinę. Wezmą w niej udział: Whknda 
Hendrych (sopran), Adam Ludwig (baryton) 
i podwójny kwartet solistów. Przy fortep- 
janie T. Szeligowski. S 

Pierwsze ogniwo cyklu, objęte tytužem 
ogólnym „Niebo“, zawiera muzyczne odzwier 
ciadlenie takich pojęć, jak Bóg, słońce, 
gwiazdy, mrok, noc i t. d., w następujących 
utworach: 1) Kiedy ranne wstają zorze — 
odśpiewa kwartet męski. 2) Moniuszki — 

Ojcze nasz i Pieśń do słońca (kwartet męs 
ki), 3) Chopin „Gdybym ja była, słoneczkiem 
na niebie”, 4) „Szymanowski „Głos w mro- 
ku* 5) Żeleński „Drzemie blask miesiąca*, 
6) Niewiadomski „W  księżycową noc”, 7) 
Szeligowski „O ciche szumy, szepty wieczor 
ne“, 8) Swierzyński „Cicha noc", 9) Gomółka 
„Fisalmy*, 10) Karłowicz „Skąd pierwsze 
gwiazdy” i b) „Wt blasku księżycowym”. 

W. przerwach recytowane będą wybrane 
utwory Kochanowskiego, Potockiego, Mor- 
stina, Krasickieyo, Karpińskiego, Mickiewi 
cza, Słowackiego i innych. 

NA PODNIEBNYCH SZLAKACH. 

O godzinie 18 nadany zostanfe z War: 
szawy barwny feljeton jednggo z pierwszych 
pasażerów, którzy odbyli przelot nowootwar 
tą linją lotniczą Warszawa — Wilno — Ry 
ga — Tallin. . 

Należał do, nich redaktor Tadeusz Strze- 
telski, który opowie radjosłuchaczorm o tem 
jak wygląda Łotwa i Estonja z kabiny pol- 
skiego samolotu pasażerskiego. 

PRZECHADZKI PO MIEŚCIE. 

Pomimo, iż w Wiilnie rozpoczęto już u- 
kładanie na jednej z ulic porządnego bru- 
ku, pozostało źeszcze wiele bolączek nieusu 
niętych, o których przypomni wszędobylski 
Mik w feljetonie p. t. „Co nas boli* (godz. 
19,45). 

ESET EITI STT TA 

Jeszcze jedna ofiara alkchelu w Ameryce. 

   
  

Młody słoń, któremu jako lekarstwo na silną kolkę dano większą dawkę 
whisky nabrał takiego animuszu, że aż złamał przednią nogę. Biedny słoń 
został umieszczony w szpitału dla zwierząt w Atlantic City, gdzie mu nogę 

osadzono w gipsie a następnie w specjalnie skonstruowanej protezie. 
Na ilustracji naszej widzimy rekonwalescenta uczącego się chodzić w swym 

z aparacie ortopedycznym. 

 



Dziś: Bartłomieja. 

Jutro: Ludwika. 

  

  

  24 Nieksd śłośca żę 40.10 
Slarplef“ E Zachša > = 631 

Spostrzeženia Zakladu Metecrolog'i U.S.B. 

w Wilnie z dnia 23/VIII — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia + 180 C. 

1 - najwyższa +- 239 C. 

е najniższa —- 170 C. 

Opad:. — 14 m. 

Wiatr: poludniowy, 

Andes Eaiih SEK, 
Uwagi: Przelotne opady. 

OSOBISTA 
— Prezes Izby Kontroli Państwa w Wil- 

nie p. Jan Pietraszewski powrócił z urlopu 
wypoczynkowego 22 sierpnia rb. i objął u- 
rzędowanie. 

MIEJSKA. 
— Kary na uchylających się od powin- 

neści wojskowej. Władze administracyjne na 
skutek złożonych wniosków przez wydział 
wojskowy Magistratu m. Wilna oraz władz 
wojskowych pociągnęły do odpowiedzial- 
ności karno-sądowej około 70 osób uchyla 
jących się od powinności wojskowej. 

Kilka osób uchylających się od poboru 
utraci obywatelstwo polskie. 

— Prywatna elektrownia z ul. Stefańskiej 
przechodzi pod zarząd miasta. Na wczoraj- 
szem posiedzeniu Magistratu uckwaloao 
przejąć pod zarząd miasta prywatną elektrow 
nię znajdującą się przy ul. W. Stefańskiej. 
Elektrownia Stefańska przez kilkanaście lat 
zasilała prądem ul. Stefańską i sąsiednie. 
Obecnie Magistrat po przejęciu jej będzie 
zasilał prądem miejskim tę dzielnicę. 

— Kasowanie lckali szkół ze względów 

Gszezędneściowych. Ze względów oszczędno- 
ściowych Magistrat miasta Wilna skasował 
kilka lokali szkół i 
dające niewystarczającą ilość ucz 
pletował w jednym lokalu. Na tej komasacji 
Magistrat rocznie zaoszczędzi kilka tysięcy 
złotych. 

tb ` SPRAWY SZKOLNE, 
— lnspektor Szkolny m Wilna komuni- 

kuje. Z dniem 1 września 1932 r. zostaje 
uruchomiona Publiczna Szkoła Powszechna 
z litewskim językiem nauczania w Wilnie dla 
dzieci w wieku obowiązku szkolnego. 

Zapisy dzieci rozpoczynają się w dniu 
25 sierpnia 1932 r. i trwają codziennie od 
godziny 9-tej do godziny 13 w lokalu Pub). 
Szkoły Powsz. Nr. 35 w Wiilnie przy ul. 
Bazyljańskiej Nr 6. 

— Zapisy do Rocznej Szkoły Pracownie 
Gospodarczych Zw. Praey Obywatelskiej 
Kobiet. Roczna Szkoła Pracownie Gospodar 
czych Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
przy ulicy Jagiellońskiej Nr 3/5 m. 3, przyj 
muje zapisy nowowsiępujących uczenic od 
dnia 16 sierpnia do dnia 1 września codzien 
nie od godz. 10 do godz. 12. 

Zadaniem szkoły jest przygotować prak 
tycznie dziewczęta w dzidzinie gospodarstwa 
domowego. 

Fo"... SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Ž Izby Rzemieślniczej. Wi dniu 18 sierp 

nia 1932 roku w lokalu Izby Rzemieślniczej 
w Wfilnie przy ulicy Mickiewicza 23 odbyło 
się informacyjne zebranie w sprawie wzię 
cią udziału rzemiosła wileńskiego w Rucho 
mej Wbstawie Przemysłu Krajowego i Rze 
miosła. Przewodniczył Dyrektor Izby Rze 
mieślniczej p. Młynarczyk. Pan dyr. Wasi 
w dłuższem przemówieniu wyjaśnił z 
nym cel i zaNpia Ruchomej Wystawy, ora 
zakomunikował, iż Wystawa takz odbę, 
się w Wiilnie w czasie od 15 do 25 wrze: 
br. w lokalu Klubu Handlowego przy ulicy 
Mickiewicza 33a. Pomimo kryzysu jaki prze 
żywa rzemiosło postanowiono wziąć grem- 
jalny udział w Włystawie, gdyż jest ona naj 
tańszym i lepszym środkiem propagandy 
rzemiosła. Następnę zebranie w tej sprawie 
z udziałem szerszych warstw rzemiosła od- 
będzie się w dniu 25 sierpnia br. o godzinie 
20 w lokalu Klubu Handlowego przy ulicy 
Mickiewicza 33a, na które Izba zaprasza 
wszystkich zainteresowanych rzemieślników 

— Zarząd Cechu Rz: ków i Wędlinia- 
rzy w Wilnie zawiadamia iż w dniu 24 bm 
o godz. 7,30 wiecz. w pierwszym terminie 
ewent. o godz 8 w drugim w lokalu Cechu 
przy ulicy Niemieckiej 25 odbędzie się Nad 
zwyczajne Walne Zebranie Cqłonków Cechu 
z następującym porządkiem obrad: 

1) Zmiana Statutu Cechu, 2) Sprawa ka- 
nalizacji domu cechowego, 3) Sprawy gos 
podarcze, 4) Wplne wnioski 

    
    

      

    

  

  

      

     
    

    

   

RÓŻNE. 
— Olbrzymi spadek amerykański. Pewna 

rodzina wileńska zamieszkała przy ulicy 

  

Niemieckiej, niejacy pp. D. dowiedziała sę 
obecnie, że należy jej się część olbrzymiego 
spadku sięgającego zawrotnej cyfry 75 mil 
jonów dolarów, pozostawionego, przed kilku 
laty przez niejakiego M. Hurwicza w Kali- 
fornji. Zmarły miljoner nie pozostawił w 

  

WIRGIL MARKHAM. 

  

Ameryce spadkobierców wobec czego pań- 
stwu D. jako krewnym z drugiej linji należy 
się część spadku. 

Wi związku z tem rodzina ta poczyniła 

odpowiednie kroki celem odzyskania należ 
nej jej części spadku. 

— Egzamin z języka polskiego dla kan 
dydatów na rabinów i podrabinów. Wźler 
Urząd Wiojewódzki podaje do wiadomoś 
że dnia 5 września rb. o godzinie 11 rano 
odbędzie się w Wóleńskim Urzędzie Woje- 

wódzkim kolejna sesja komisji egzamina- 
cyjnej egzaminu z języka polskiego dla kan- 
dydatów na rabinów i podrabinów, ubiega 
jących się o to stanowisko w gminach wyz 
naniowych żydowskich na obszarze weje- 
wództwa wileńskiego. 

Kandydaci na rabinów i podrabinów, któ 
rzy dotąd nie złożyli egzaminu i nie uzyska 
li dyspensy od p. Ministra WR. i OP. mają 
się stawić na egzamin we wskazanym ter- 
minie po złożeniu właściwych podań i uisz 
czeniu w Kasie Skarbowej do dyspozycji U- 
rzędu Włojewódzkiego opłaty egzaminacyj 
nej w kwocie zł. 30. 

  

  

  

— Dar dla Połonji w Chieago. Przy- 
kładem pięknej inicjatywy w sprawie 
nawiązania bliskich stosunków z naszą 

w Stanach Zjednoczonych może 

    

    

Szczepaniaka, który nie chcąc za 
mować posady w Dyrekcji Kolejowej Gdań 
skiej w czasach ogólnego bezrobocia zna- 
lazł dla siebie ciekawe zajęcie w postaci 
zbierania odbitek fotograficznych do albu- 
mu pamiątkowego, który ma objąć całą Pol- 
skę. Album ten wraz z dedykacjami ofiaro- 
daweów zostanie przesłany Związkowi Na- 
Yodowemu Polakow w (Chicago jako dar 
społeczeństwa polskiego dla rodaków za о- 
ceanem. 

Dotychczas p. Szczepayiak zdążył zebrać 
materjały do albumu w Małopolsce, na Po- 
morzu, na Śląsku, Podgju i Wbłyniu. Osta 
tnio przybył z Druskienik do Wilna i będzie 
się zwracał do poszczególnych organizacyj 
i władz celem zebrania zdjęć charakterysty- 
cznych dla naszego miasta. 

Administracja ,Kurjera Wileńskiego za- 
ofiarowała dzielnemu zbieraczowi reprodu- 
kcje artystyczne z „Albumu Sztuki Wileńs- 
kiej', obrazów przedstawiających fragmen- 
ty m Wilna. 

Ruch naturalny fudności 
w państwach enrogeiskich. 

Rosja europejska posiada największy w 
Europie przyrost naturalny, na każde tysią:: 
mieszkańców rodzi sie tam rocznie 42,7, 
umiera 21, e że przyrost naturalny w 
nosi 21,7 pro mille rocznie (dane z r. 1927. 
W; Polsce (dane z r. 1930) rozrodczość rocz. 
na sięga 32,3 pro mille a śmiertelność 15,6 
pro mille, czyli że przyrost naturalny wyn si 
u nas 16,7 pro mille, у 

Zaraz po Polsce įdzie Rumunja, jej przy 
rost naturalny równa się 15,6 pro mille (roz- 

   

   

  

  

        

   

  

rodczość 25 pro mille, śmiertelność 19,4). 
Duży przyrost naturalny wykazuje rów- 

nież Holandja. Wiprawdzie ilość urodzeń 

  

jest tam stosunkowo nie wielka: 23,1 pro mil 
le (polska 32,3, Rumunja 35), ale zato śm'ex 
telność jest bardzo niska (najmnejsza w Eu. 
ropie), wszystkiego 9,1 pro mile, co tłuma. 
czy się niewątpliwie wielką czystością. hi- 
gjeną i kulturą fizyczną Holandji; ostatecz- 
nie więc Niderlandy, mimo niewielkiej róż. 
rodczości, mają duży przyrost naturalny, 
sięgający 14 pro mille rocznie. 

Włochy powojenne odznaczają się o w:e 
le mniejszą rozrodczością, niż przed wojna. 
Podczas gdy w r. 1912 jlość urodzeń docho- 
dziła tam do 32,5 pro mille rocznie, obecnie 
spadła ona do 26. Zmniejszyła się również 
śmierteln z 20,3 do 13.7 pro mille, tąk, że 
ostatecznie Włochy dzisiaj mają przyrost na 
iuralny 12,3 pro myjlle rocznie. 

Inne państwa europejskie posiadają przy 
rost naturalny niższy od 10.ciu pro mille. 
Na szczególną uwagę zasługują tu Niemcy, 
Anglja i Francja, Niemcy mają obecnie 5,4 
przyrostu rocznego pro mille (rozrodczo 
17,5, śmiertelsość 11,1); przed wojną miały 
prawie 13, a zatem przyrost spadł o połowę. 

Anglja ma przyrost naturalny 4,9 pro ml 
le (rozrodczość 16.3 Śmiertelność 11,4), a 
przed wojną miała 10,7 czyli, że spadek przy 
rostu w porównaniu z ostateniemi latam. 
przedwojennemi przekracza 50 proc. 

Francja wykazała w roku 1930 dość duży 
przyrost, bo... aż 2,4 pro mille ozrodczo 
18,1, šmiertelno ia się nie 
wątpliwie dużą ilością cudzoziemców, 2a- 
mieszkałych stale we Francji, a odznacza- 
jących się wielką płodnością (Polacy i Wło 
si), dawniej bowiem Francja wykazywała mi_ 
nimalny przyrost ludnoścj, nie przekra- 
czający ułamka pro mille. 

Z innych państw wymienić należy Cze- 
chosłowację która ma 8,6 pro mille przyro- 
stu naturalnego (rozrodczość 22,8, śmiertel- 

ść 14,2); Belgja — 5,8 (rozrodczość 18.5, 
śmiertelność 12,7), Szwajcarję — 5,6 (rozs. 
17,2, śmiertelność 11,6) i Szwecję — 3,7 
(rozr. 15,4, šmiert, 11,7). 

Reasumując, dochodzimy do wniosku, że 
największy przyrost naturalny ma Rosja 
(zaraz po niej Połska), najmniejszy zaś — 
Francja. Największą rozrodczość ma Rosja, 
najmniejszą Szwecja. Śmiertelność osiąga 
maximum natężenia w Rosji, minimum —- 
w Holandji. R. W. 

  

  

   

    

     
   

    

    

   

     
   

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Uciekliśmy Pierwszą Aleją, ścigani 
krzykami i nawoływaniem, wśród któ 
rych dał się słyszeć pierwszy gwizdek 
policyjny. 

— Dokąd? — zapytał mój kie- 
rowca. 

— Mnie wysadź na stacji kolei pod 
ziemnej*na Osiemdziesiątej Szóstej— 
odparłem — a jego zawieź do łaźni 
tureckiej. Jeżeli wyjdzie stamtąd ży 
wy to dostarcz go Raffy'emu. 

Rozdział XV. 

Udałem się na Pięćdziesiątą Siód- 
mą do domu Raffy'ego. Ale ponieważ 
nie chciałem dzwonić, żeby nie budzić 
ludzi, a na pukanie do drzwi od tyłu 
nie odpowiedziano, wróciłem do sie- 
bie. Wypatrzyłem odpowiednią chwilę, 
żeby mnie nie zauważyła urzędniczka, 
siedząca na dole przy biurku, i wem 

knąłem się na schody. Wszedłem na 
piętnaste piętro o własnych siłach. 

Wziąłem prysznic i rozciągnąłem 
się na łóżku. Ale jak było do przewi- 
dzenia, nie dano mi odpocząć. 

Nie miałem już teraz najmniej- 
szych wątpliwości, że Mason był Mąd 
rym Juljanem. Jego śmierć pozbawiła 
mnie szansy, na którą pracowałem od 
wielu tygodni. Gdyby Raffy wiedział 
to i powiedział mi prawdę, byłbym się 
urządził zupełnie inaczej. 

Nagle chwyciłem się rękami za 
głowę. A może Raffy wiedział? Przy- 
pomniałem sobie wyraz jego twarzy, 
kiedy mu powiedziałem, że szukam 
Mądrego Juljana. Zdziwienie, a potem 
chytry półuśmiech. Wiedział! Wie- 
dział! I naumyślnie nie powiedział. 

Zdjęty goryczą, zerwałem się bez 
namysłu i pobiegłem do telefonu. O- 

    

    

WoPZRENZECR 

Fala upałów. 

  

Trójka młodych londyńczyków znalazła dobry sposób przechadzki w czasie upałów 
panujących w 

     

  

WYPADKI ! KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

TRAGICZNY WYPADEK NA DACHU 
KOŚCIOŁA OSTROBRAMSKIEGO 

Wezoraj w godzinach poobiednich 
rzył się tragiczny wypadek na dachu k 
ła Ostrobramskiego. 

Jak doncsiliśmy w kościele od dłuższego 
czasu przeprowadzany jest gruntowny re- 
mont. Między inny robotnikami pracował 
przy naprawie dachu Świątyni blacharz Le- 
cnid Sckcłewski, zamieszkały przy ulicy Pod 
górnej Nr 10. Podezas pracy Sokołowski 
przez własną nieostrożnęść zaczepił 6 nie- 

izółowany przewód elektryczny. 
Porażony silnym prądem elektrycznymi 

Sckcłowski stracił równowagę i spadł ze 
znacznej wysokości na ziemię, ponosząc bar 
«zo poważne Gbrażenia głowy i tułowia. Na 
miejsce wypadku zawezwano pogotowie уз- 
tunkowe, które przewiozło rannego Soko- 
łowskiego w stanie bardzo ciężkim do szpi 
tala żydewskiego. (e) 

TRAGICZNE SKUTKI SPŁOSZENIA SIĘ 
KONIA. 

Wezoraj w godzianch wieczorowych uli 
ea Raduńska stała się widownią tragicznego 

wypadku. Ulicą tą jechała wiejska furman 
ka, należąca de mieszkańca pobliskiego zaś- 
cianku Michałowo, gminy rudomińskiej. Win 
centego Wojikiewicza. 

/ pewnej chwili koń wystraszył się prze 

   

  

   

   

    

   
   

  

6w Wpjtkiewicza, wystraszone 
wróciło w pewnej chwili wóz. 

Wójtkiewicz zaś wyrzucony z całą Siłą roz 
pędu uderzył o słup telefoniczny głową, nad 
werężając czaszkę. 

Wstanie bardzo ciężkim z powodu 
dcznanegoe wstrząsu mózgu  przewiezio- 
no efiarę tragicznego wypadku karetką po- 
gctewia ratunkowego do szpitala św. Ja- 
kóka. (e) 

WŁAŚCICIEL REKLAMOWEGO „BANKNO- 
TU DOLAROWEGO* ZATRZYMANY. 

W! uzupełnieniu podanej przez nas wiado 
mości © zapłaceniu rachunku w restauracji 
„Europa* przez niejakiego B. Józefowicza 
reklamowym papierkiem imitującym 50 do- 

larowy banknot dowiadujemy się, iż pomy- 
słowy „gość* został w dniu wczorajszym 
zatrzymany i przesłany do dyspozycji władz 
sądowo-śledczych. (e) 

NAPAD NA FRYZJERNIĘ. 

W| dniu wezorajszym w godzinach wieczo 
rowych ulica Bakszta stała się widownią 

krwawego zajścia. W, domu Nr i przy wspo 
mnianej ulicy mieści się zakład fryzjerski 
będący własnością p. Cejkińskiego. 

Wszoeraj wieczorem jaki Wiajner fryz 
Miłosiernej będący w stanie pod 

usiłował wtargnąć do pomiesz 
yzjerni, Cejkińskiego w czem mu 

jednak przeszkcdzono. W. trakcie szamota- 
nia się Wajner wytłukł szybę od drzwi wej- 
śeiowych. 

Odłamkami szkła została pokaleczo- 
na żona Cejkińskiege, którą grzewiezio- 
ne do ambulatorjum pałzotowia ratunkowe- 
go, które udzieliło jej pierwszej pomocy. W 
międzyczasie wspomniany Wajner usiłował 
po raz wtóry napaść Cejkińskiego grożąc mu 
neżem. Tym razem zajście zlikwidowała po- 
lieja i uwieczniła je w protokule policyj- 
nym. (c) 

KRADZIEŻ KIESZONKOWA NA RYNKU 
DRZEWNYM. 

Chaim Bas zamieszkały przy ulicy Su- 
bocz 77 zameldował policji, iż w dniu wczo 
rajszym  podźzas pobytu jego na Rynku 
Drzewnym skradziono mu z kieszeni zawi 
niątko zawierające banknotów i bilonu na 

ogólną sumę 150 zł. złodzieja narazie nie u- 
jawniono. (c) 

KRADZIEŻE. 

W dniu 22 b. m. nieznani sprawcy zapo- 
mocą dobranego klucza dosiali się do miesz 
kania Ogonowskiego Grzegorza (Ludwisars 
ka 4) skąd skradli garderobę męską, bieliznę 
oraz inne drobne rzeczy łącznej wartości 
300 zł, 

W dniu 22 b, m. Nowik Dymitr (Rudnicka 

  

  

    

  

strożność nakazywała nie dzwonić do 
niego do domu, ale wtedy się nie za- 
stanawiałem. Połączyłem się szybko i 
zaraz zabrzmiał mi w ucho jego głos. 

— O co idzie? Kto mówi? 
— Ja — zna pan mój głos. 
— 0? Ma pan? Dlaczego pan się 

nie zgłosił zaraz osobiście — zapytał 
skwapliwie. 

Naturalnie poznał mnie. 
— Powiem później. Stało się to i 

owo. Ale czy... 
— Wiem. Tony wrócił z taksówką. 

Ma pan, czy nie? 
— Powiem później. Słuchaj pan... 

— Do cholery z tem „pėžniej“. 
Czemuś pan tu nie przyjechał? — 
.. widzę, że wystrychnięto mnie na 
dudka. 

—Gdzie pan jesteś? 
— U siebie. Niech mi pan... 
— Proszę natychmiast przyjechać. 
— Dobrze. Ale dlaczego. : 
Rozłączył się. i 
Przed wyjšciem ogolilem się, gdyž 

czekala mnie jeszcze jedna wizyta i 
włożyłem najlepsze ubranie, oraz czar 
ne kamasze i czarny krawat bez szpil- 
ki, jak na pogrzeb. Faktycznie przewi 

dywałem pewnego rodzaju pogrzeb. 
Nie swój własny, naturalnie. 

metropolji brytyj. 

  

25) skradł z niezamkniętego mieszkania An 
drukajtisa Kazimierza (Rudnicka 25) wyroby 
tytoniowe wartości 115 zł Nowika zatrzymano 
Skradzionych rzeczy nie odnaleziono, 

W dniu 22 b. m. Jankowski Jan (Pożaro 
wa 9) i Lisowski Bronisław (Raduńska 26) 
skradli z niezamkniętego mieszkania Pławs 
kiej Zofji (Młynowa 9) zegarek męski warto 
ści 60 zł. Sprawców kradzieży zatrzymano. 
Zegarek odnaleziono. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W dniu 22 b. m. Kolańcówna Józefa lat 
17. z zawodu służąca (Podzamcze nr. 1) w 
celu pozbawienia się życia wypiła esencji 
octowej. Lekarz pogotowia ratunkowego po 
udzieleniu Kolańcównie pomocy odwiózł ją 
do szpitala Sawicz w stanie niezagrażającym 
życiu. 

Epidemja jagiicy 
w Wileńszczyźnie. 

Mimo trwającej akcji zapobiegawczej 
przeciwko epidemji jaglicy w Wilenszczyž- 

  

  

Džsięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Hilańska 38, tel. 9-26 

  

nie, choroba ta w pow. dziśnieńskim, bras- 
ławskim, wilejskim, postawskim i święciań- 
skim daje się we znaki ludności. 

Na epidemję jaglicy choruje około 4000 
osób z czego przeważna ilość dzieci. Do wal 
ki z epidemją jaglicy zmobilizowano kolum 
ny przeciwjagliczne pod kierunkiem wybit- 
nych lekarzy. (e) 

Zanik kłusownictwa 
w Wileńszczyźnie. 

Kłusownictwo w lasach Wileńszczyzny w 
związku ze znacznemi karami źakładanemi 
na osoby bezprawnie polujące na  zwie- 
vzynę podlegającą ochronie w ostatnich cza 
sach zmalało do minimum. Zdarzają się 
wprawdzie wypadki sporadyczne zatrzymy- 
wania na gorącym uczynku bezprawnego po 
lowania, lecz jest to znikoma ilość klusow- 
ników w porównaniu z rokiem ubiegłym, 
gdzie w naszych lasach zatrzymano około 
250 kłusowników z bronią, zaś kilku w wał” 
ce zastrzelono. 

W]l pierwszej połowie b. m. na terenić 
Wileńszczyzny zatrzymano załedwie 47 osób 
trudniących się kłusownictwem. Wbbec zna- 
cznych kar nakładanych za kluso“ 
„fach* ten, który przed laty;był dość znacz- 
nym zarobkiem naszych włościan podupadł 
i zdaje się, że w najbliższym czasie zupel- 
nie zaniknie. 

  

     
   

  

Klubom lotniczym nie wolno 
zarobkować. 

Departament Lotnictwa Cywilne- 
go w ministerstwie komunikacji wy 
dał zarządzenie zabraniające klubom 
lotniczym uprawiana lotów zarobko 
wych samolotami przeznaczonemi wy 
łącznie do szkolenia, treningu, wzglę 
dnie lotów sportowych członków da 
nego klubu. Departament wyjaśnia, iż 
na tego rodzaju loty zarobkowe wyma 
gana jest specjalna koncesja. Na pod: 
stawie prawa lotniczego przekrocze- 
nie tego przepisu grozi karą aresztu 
do 6 tygodni, względnie grzywną do 
2000 złotych, 
WOZU PD RRT IDRIS ELSIS 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzecznąl 3 

  

PATROL 55,55 
W rolach głównych Irena Bordoni i 
Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4-ej, ost 

Nr. 192 (2434) 

SPORT 
PIŁKARSKIE WILNO NA DRODZE 

DO LIGŁ. 

Rozgrywki okręgowe w całej Polsce są: 
już ukończone. Obecnie czołowe kluby pił- 
karskie naszej kl. A walczą, by wyłonić z 
pośród siebie 4-ch listów, którzy zkolei 
rozstrzygną kto zasili zastęp Ligi. Gra od- 

bywa się o wielką stawkę, gdyż drużyna li- 
gowa, już przez sam fakt należenia do ek- 
straklasy piłkarstwa polskiego, staje się po- 
pularną i uzyskuje znaczne możliwości roz 
woju. Jest ona znana całej sportowej Polsce. 
mecze jej interesują wszystk'e środki spar- 
towe kraju. 

   

  

   

  

  

  

  

  

1 p. p. Leg. — mitrz Wilna — by dojść 
do rozgrywek międzygrapowych mus: os ag 
nąć zwycięstwo w -grupie IV-2j, dy, której, 

  

  

Ъ 
i: Bialystok. 

gnie zwy 
zpuje mu 

wnież nie 

oprócz Wilna. należą Brześ 
Należy sądzić, iż 1 p. p. Leg. osi: 
cięstwo, gdyż mistrz Brz 
conajmniej o klasę, a Biał 
zdaje się być zbyt niebózp 

   

  

   

  

   

  

     

  

5-ch grupach 
zmagań. 

Rozgrywki w pozostały 
jeszcze nie dały wyraźnego zar 
o wejście do Ligi. Starcie Poiaor \РоЮю 
nia) z Poznaniem (Legja) zakończyło sę wy 
nikiem 1:1. Podobnie remisowy rezuliat 2:2 

uzyskała Unja lubelska z mistrzem Wfioły: 
nia — Hasmoneą. Sensacją była przegrana 
w Katowicach, mistrza Śląska I F. C. z 
Podgórzem (Kraków) w stosunka 15 

      

   

  

h wyników, zwycięstwa 
em 6:2 wscizuje na wy 

naszej gru- 

Na tle pow. 
Wilna nad Brz 
raźną przewagę 1 p. p. Leg w 
pie. 

Mistrz Wiilna bezsprzeczn'e ma szanse na 
do Ligi, aczkolwiek ustępuje takim 

om jak np. Podgórze. Jednak, by zre 
ć powyższy zamiar gracze wileńscy, 

powinni wykrzesać z siebie znacznie więcej 
ambicji i równomierności w grze, niż na 
ostatnim meczu. Należy nieustann.s pamiętać 
o tem, iż każda strzelona lub  obronicna. 
bramka zb naszego mistrza do Ligi. Dla 
rozwoju piłkarstwa w szczególności, a spor 

      

        

    

   
   

tu wileńskiego wofjóle ewentualny ndziat 
1p.p. Leg. w rozgrywkach logowy ma cl 
brzymie znaczenie. Przyjazd najlepszych pił 
karskich drużyn Polski do Wilna edrazu 
podniesie poziom naszej piłki nożnej a rów 
nież zwiększy zainteresowanie się sportem 
wśród szerokich warstw ludności. O tem mu 
szą pamiętać gracze 1 p. p. Leg. przy na- 
stępnych meczach. i 

    

Dziś ostatni dzień! Najbardziej atrakcyjny podwójny program! 1) Najpiękniejsi gwiazdory ekranu Ryszard Bart- 
helmess i Douglas Fairbanks jr. 
w wielkim rewelacyjnym dźwiękowcu 
(Współczesna miłość). 

nany z niezwykłym roz- 
2! Przebój erotyczny Paryżanka 

Jack Buchanen, bohater „Monte Carlo". 
seans o g. 1020. 

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wisika 47, tel. 15-31. 

1) Postać dziecka 
ulicy w filmie 

Tajemnica pa 
Początek od godz. 4, 6, 8'i 10 

Wilełki podwójny program Il! Dziś ujrzycie postać żywą, realną, wyczarowaną z mroków życia amerykańskiego 

„Dziecko ulicy 
2) Znakomitą gwiazdę ekranów świata 
Qlgę Czechową w filmie pod tytułem 

Ceny od 25 gr. 

trtułowej urocza i 
› > 

Sally O'Neil. 
ni g: Nad program „Doskenale 

Ё 33 :'s« dodatki dźwiękowe. 
w święta od godziny 2-ej. 

w roli rozkoszna 

  

  

/Diwizk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
al. Wielka 36. 

Dziś! Najnowszy 100% dźwiękowiec! _Na otwarcie 
olbrzymi superfilm dźwię- 

kowo-śpiewny p. t. 
[g 46 1-sza 

serja )* „OGIE W ogrin i ziemi” 
sacyjny dramat w 2-ch serjach 12 aktów (całość w jednym seansie). W rol. gł. Tim Mac Coy i Marjon Shockley. 

jesiennego sezonu nakładem dużych kosztów wyświetlamy 
2.ga serja „Wojna z podpalacza- 

mi I fałszerzami''. Przepiękny sen- 

  

twięk. teatr świetlny 

PAN | Nikt   Dziś! Wielka epopea śmiechu, hu- 
moru i wesołości! Potrójny program! 

Niezrównani komicy świata 
nie jest w stanie powstrzymać się od wybuchów śmiechu podczas słuchania i oglądania tych filmów. 

Flip i Fiap 
w najnowszych 100% filmach dźwiękowych: 
1) „Mężowie i żony*', 2) „Gubernator na 
inspekcji", 3) „Pułkownik i jego sługa'* 

  

sb. Wielka 42, tel. 5-26 Deszcz fenomenalnych pomysłów! Niezwykłe sceny, pobudz. widzów do parck:yzmów śmiechuf 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dni świąt. o godz. Ż-ej. Ceny od 30 groszy. 

Akuszerka! 

  

NA SEZON SZKOLNY 
  

Własna wytwórnia zeszytów, 

Jedyna na Kresach Wschodnich 

Polska Hurtownia Papieru I Materjałów Piśmien. 
pod firmą 

„Papier Spółka Akcyjna" 
Wiino, Zawałna 13, telefon 501 

my 

bycia. 
pernika 

Ww 

Fortepian 
w doskonałym stanie fir- 

„Budzianowicza“ za 
cenę przystępną do na- 

  

KANALIZACJA 

Sporządzenia 

Wara Labqerowa 
zrayjmuje od 9 do 7 wieea 
' lica Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Urządzenie 
szkolne 

Baranowicze, Ko- 
20, 

  

ODOCIĄG 
projektów 

e SS и ik ów, j ów- iki polec PP. Detalistom i Spółdzieiniom wielki wybór mater- A RE p EZ x. 
jsłów szkolnych i kancelaryjnych — po cenach niskich. szych robót, przyjmuje | ły, krzesła. E as EE 

ka Aalolnyciė ne i t.p.) tanio do sprze- 7 > 2 > > у + dania zaraz. Wiadomość bruljonów i in. wyrobów introligatorskich. Inż.dypi. SPOKOJNY up Erekowskieza 
sRRVOROGOGOGPOOPOPOOGOGOO0O0002A | vino, UL Suaszuna |0-3. | "l: Tartaki 26 m. |. 
Poważne przedsiębiorstwo poszukuje kilku 

zdolnych 

agentów -ek do sprzedaży 
artykułów pierwszej potrzeby. 

Zgłoszenia osobiste z referencjami do Domu 
Handlowego „Erdcha* Gdańska 6 m. 4. 

P.P. Agentów prowincji upraszamy © na- 
desłanie ofert listownie. 

Udzielam lekcyj | odi.3% 

Donia 54 maszytie 
zgłoszenia kandyda- 
tów (kandydatek) 

przyjmuje 
Leon SARTORI. 

  

Koncesjonowany zakład elektrotechniczny 

J. Miłanowicza . makiewicza 1 | 
Wykonywuje przewijanie i remont dynamo maszyn 
i instalację siły i światła elektrycznego i wszelkie 

wchodzące. 
Ładowanie i naprawa akumulatorów. Robota solidna. 
inne roboty w zakras elektrotechniki 

Ceny umiarkowane. 

Wyszedłszy na ulicę, wziąłem tak- 
sówkę i pojechałem najprzód do do- 
mu Masona, myśląc w drodze o tem, 
co się musiało dziać nad rzeką, w 
miejscu katastrofy. Znalezienie samo 
chodu nie mogło przedstawiać wiel- 
kich trudności, znalezienie, ciała więk 
sze, ale i to nie było niemożliwe. Ma- 
son mógł nie mieć przy sobie żadnych 
legitymacyj, zato policja mogła dojść z 
łatwością skąd pochodził samochód. 
Wszystko zależało od tego, żeby zdą 
żyć do jego domu przed policją. 

Dzwoniąc do drzwi zastanawiałem 
się, co się tam mogło dziać. Jednego 
byłem pewny, mianowicie: że hrabi 
na nie zdradzi się z niczem i że do- 
mownicy nie doniosą policji o wła- 
maniu. 

Pani Manson napewno nie pragnę- 
ła rozgłosu. 

Policja była dla hrabiny niepożą 
dana-, gdyż mogłaby jej zadać za wiele 
pytań, a służba odznaczała się nad 
zwyczajną dyscypliną i nie okazywała 
skłonności do plotek. Lokaj zaś, który 
wpuścił Masona, napewnoby nie chciał 
żeby się o tem dowiedziano. 

Otworzył mi ten sam służący, któ- 
ry w noc Śmierci Magdaleny Brovard 
siedział w szatni. Z twarzy jego nie 

od 1-3 p.p. i od 7-8 wiecz. 

Mieszkanie 
z 4ch pokoi z wy- 
godami przy ul. Piw- 

  

  

40 godz przyjęć: ” 5 

Mieszkanie 
4 pokoje z elektrycznoś- 
cią, ogrodem, suche, ciep. 
łe. Dowiedzieć się w Ad- 
ministracji „Kur. Wil,“, 

ul. Jagiellońska 3—1 
od godz. 9 — 3 p. p. 

  

  

Ul. Suwalska Nr 62. | nej Ne 3/5 naprze- 
LIDA ciwko Ostrej Bramy Uwaga! 

Zabłudowski Lejba rok dowiedzieć się u dor Właściciele domów! 
1911 zamieszkały w Li- 
dzie przy ul. Szkolnej 35 
unieważnia skradziony 

mu dowód osobisty Nr. 
4698 wyd. przez Magi- 
strat Lidy i zaświadczenie 
Kom. Poborowej wydane 

przez PKU. Lida. 

cyj   
wyczytalem, aby co wiedziat, chociaž 
musiał słyszeć, co się działo, kiedy go- 
niłem jego pana. 

Ale okazał, że mnie poznaje. 
— Dzieńdobry — rzekłem z uś- 

miechem. — Może za wcześnie przy- 
chodzę, ale chciałbym zobaczyć się z 
hrabiną Sieffert. 

Wyraz jego twarzy zabił we mnie 
momentalnie iskrę nadziei. 

—-Pani hrabiny niema, proszę pa- 
na — odpowiedział. 

Odczułem, że go nie przekupię. 

— Ależ — zaprotestowałem — te- 
lefonowałem do niej przed niecałą 
godziną i miaał mnie przyjąć. Mnie 
przyjmie. 

— Nie, proszę pana. Przepraszam ' 
pana, ale to niemożliwe. Pani hrabina 
wyjechała, proszę pana. 

Na szczęście pamiętał mnie nie- 
tylko jako gościa, ale również jako 
człowieka dobrze wychowanego i nie- 
podejrzanego, bo rozkrochmalił się tak 
dalece, że dodał: 

— Pani hrabina wyjechała rano z 
wielkim pośpiechem. Pakowała się na 
gwałt i o ósmej już jej nie było. 

—Na Boga! A czy nie neoglibys- 
cie mnie objaśnić, dokąd pojechała? 

Lokaj zesztywniał 

zorcy domu. 
Mieszkania 4 i 5 po- 
kojowe z wygodami | ; 
również dla instytu- 

ul. Tatarska 20 
Dowiedzieć się u wła- 

ściciela tamże. 

Proszeni są o zarejestro- 
wanie wolnych mieszkań 

lokali w Spółdzielni 
„Inżypol* ul. Niemiecka 

4. Telefon 222. 

EEFEFIEFEFFE 

  
    

— Niech mnie pan o to nie pyta, 
proszę pana. Tylko moja pani mogła 
by to panu powiedzieć. 

Przeklinając w duszy jego lojal- 
ność, rzekłem: 

— W takim razie prosiłbym o kil- 
ka minut rozmowy z panią. 

Do tej chwili konferowališmy- 
przez uchylone drzwi. Na moje ostat 
nie słowa wpuścił mnie do hallu i 
poprosił do poczekalni. 

— Nie daję biletu —rzekłem — 
Proszę powiedzieć, że nazywam się 
Jerzy Peters i że nie zajmę pani dużo 
czasu. 

Ukłonił się i odszedł. 
— W domu panowała cisza, dziw 

na cisza, zważywszy na to, że w nocy 
było włamanie, że gość, który mieszkał 
tu długo, wyjechał nagle i że sam pan. 
tego domu spoczywał jako topielec na 
dnie rzeki. 

Lokaj wrócił, meldując, że mu przy: 
kro, lecz, że jego pani nie może mnie 
przyjąć. 

—Ależ naturalnie — odparłem. 
— Powinienem był uprzedzić panią, z: 
czem przychodzę. - 

е п) 

„Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul Ś-to Jańska 1. tel, 3-40. Wydawnictwo „Kurjer Wileński S-ka z ogr. odp. Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

 


