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1. Pomiędzy podpisaniem 

  

paktu a zjazdem w Gdyni. 

Żydzi, endecy i masoni 
Powitaliśmy pakt o nieagresji z Ro- 

sją sowiecką bez entuzjazmu, lecz bez 

niechęci. Wskazaliśmy na plusy, które 

przynosi on dla pokoju Europy. Ale gło- 

sy prasy polskiej o tym pakcie wywo- 

łują u nas refleksje, o których niesposób 

jest milczeč.Gazeta Polska zdefinjowata“ 

znaczenie paktu z 25 lipca dla nas i dla 

Sowietów powściągliwie, lojalnie wobec 

nowego kontrahenta i w granicach zdra- 

wego rozsądku. Znajdujemy jednak pra- 

sę, która w pakcie widzi otwarcie „drogi 

dla handlu, dla przemysłu polskiego, któ- 

ra klaszcząc w dłonie, zapomina o rze- 

czywistości, znajdujemy prasę, która w 

zapalczywej nienawiści do Niemców wi- 

dzi w pakcie ostatnim, nie zobowiąza- 

nie do nienapadania ze strony tak budzą 
cej zaufanie, jak rząd SSSR., lecz za- 

warcie przymierza z Rosją sowiecką lecz . 

pozyskanie sojusznika, którego siłą, któ- 

rego armją czerwoną, którego  piatilet- 

ką można już wygrażać innym pań- 

stwom, sąsiadującym z nami, państwom 

europejskim. 

To też, raz jeszcze zaznaczymy, 

nie podnosimy głosu przeciwko sameinu 

paktowi o nieagresję, który zdaniem na- 

szem jest szczęśliwem posunięciem po- 

litycznem, lecz przeciwko ekstrawagan- 

cjom w interpretacji jego znaczenia. Prze 

ciwko przesadzie, która dokoła niego się 

wytwarza. Zaznaczamy, że przesadę ię 

wytwarzają bynajmniej nie pisma rza- 

dowe, bynajmniej nie gazety, należące 

do tego obozu politycznego, do którego 

należy p. Patek, który pertraktacje 

“0 pakt moskiewski do szczęśliwego do- 

prowadził końca. Przesadę tę wytwarza- 

ją koła, które świadomie źłośliwie i 
świadomie demagogicznie zdefinjowaliś- 

my w tytule tego artykułu, a mianowicie: 

żydzi, endecy i masoni. Uważamy, że 

ta złośliwość jest na miejscu, że ta de- 

magogja jest aż nadto usprawiedliwiona. 

O wyprawie kijowskiej prasa endecka 

wołała, że była to polityka socjalistycz- 

' na, jakgdyby Bolesław Chrobry przed 

Złotą Bramą musiał opłacić składkę na 

rzecz P.P.S. Polityka zwrócona przeciw- 

ko Sowietom, temu Kościołowi wojuja- 
cemu światowego socjalizmu, była przez 

logikę endecką nazywana polityką socia- 

listyczną, demokratyczną, lewicową, — 

polityką za wszelką cenę, nawet za cenę 

przymierza i współdziałania z bolszewiz 
„mem, dążącą do wojny z Niemcami (bo 

nareszcie trzeba powiedzieć, że polityka 

„endecka świadomie, czy nieświadomie 

ao tego prowadzi), z tą ostoją konser- 

watyzmu w Europie — mocą tej samej 
rozumnej logiki, ma być typem polityki 

„prawicowej. Cieszymy się, że te nieprzy 

jemne dla ucha endeckiego zestawienie: 

żydzi, endecy i masoni, możemy nietyl- 

ko wypisać w tytule, ale także i uzasad 

niać z całym spokojem i na podstawie 

iaktów oczywistych i notorycznych. 

A więc przedewszystkiem żydzi. Pra- 

sa żydowska posiada wspaniale orjentu- 

jących się i nader inteligentnych publi- 

cystów. Żydzi są narodem niepomiernie 
od nas inteligentniejszym, tak mnie przy- 
najmniej zapewniają młodzi moi znajomi, 

akademicy i zwolennicy Numerus Cla- 

sus. Ale żydzi są jednocześnie narodem 

nerwowym, ulegającym fantazjom, a stąd 

to, co im się chce, uważają za możliwe 

do realizacji. Handel z Rosją, handel +.5- 
dzi, Warszawy, Nalewek aż het po Tasz- 
kient i Samarkandę, po Jakutsk, handel 

z Moskwą — oto jest marzenie wczoraj- 

szego, dzisiejszego i niewątpliwie ju- 

trzejszego pokolenia Izraela. Oczywiście 

z punktu widzenia państwowo - polskie- 

go, jest to myśl nietyfko niezdrożna, lecz 
bardzo pożyteczna. Ale jest to marzenie 
nieziszczalne. Dzisiejszy ustrój społeczeń 

stwa rosyjskiego w swoich porach utrzy 

muje pewną ilość spekulantów, paskarzy, 
i przekupniów. Dzisiejszy ustrój Rosii 

wyklucza możliwość handlu, wielkiego, 

poważnego handlu, obliczonego na dzie- 

siątki lat w przyszłość. 

W imię jednak tej fantazji żydzi i 

prasa żydowska przesadzają znaczenie 

paktu z Sowietami. Pod względem ży- 

że 

czeń, adresowanych do naszej dyploma- 

cji, prasę żydowską i „Gazetę Warszaw- 

ską* mogłaby obsługiwać jedna agencja 

prasowa. 
Drugi czynnik to masoni. Używam tu- 

taj tego wyrazu przez złośliwość, iecz 

przecież znowu z prasy endeckiej wia- 

dome mi jest, że loże masońskie związa- 

ne są z kołami przemysłowemi, że maso- 

nerja to jest ten „kwadrans duszy”, na 

który sobie przemysłowcy, różni Niem- 

cy i żydzi, pozwalają. O tem wszyst- 

kiem dawno już czytałem w „Gazecie 

Warszawskiej“, ,„Myšli Narodowej“ &г 

innych, na równym poziomie naukowym 

stojących wydawnictwach. Zresztą O 

związku lóż masońskich z ruchem libe- 

ralnym, odpowiadającym walce wyzwa- 

lającego się i dążącego do supremacji 

mieszczaństwa z ziemiańsko - szlachec- 

ko - rolniczo - oficerską „,reakcją'* moż- 

na pisać w przekroju historycznym i bez 

powoływania się na źródła endeckie. 0- 

tóż kołom przemysłowym polskim nie- 

wątpliwie dzieje się źle, ale one: — po- 
pierwsze życzą sobie nadal wojny cel- 
nej z Niemcami, bo na tem tle otrzymują 

od rządu różne ustępstwa i dogodno- 

ści; po drugie: objęte są równym, jak 

prasa żydowską, zapałem do wprowa- 

dzania polskiego przemysłu na rynek re- 

syjski. Czem był zachwyt p. Wierzbickie 

go i towarzyszy dla rosyjskiej piatiler- 

ki? — Niczem innem, jak zachwalaniem 

przed bankierem wystawcy weksla, który 

się chce zdyskontować. Przeglądnijmy 

zresztą prasę, pozostającą pod wpływem 

„przemysłu. - Czego 'się tam 0 Niemczech 

nie pisze, jak się tam wymyśla nie takie- 

mu, czy innemu Niemcowi, nie p. v. Rin- 

telen'owi, czy Hitlerowi, lecz Niemcom, 

jako narodowi. Może się zdawać, że pra- 

sa ta drukuje się w całkiem innem pań- 

stwie, niż w tem, w którem kierowni- 

<ctwo spraw zagranicznych spoczywa w 

rękach szlachetnego inicjatora wniosku 

o rozbrojeniu moralnem. 

Gdybym był endekiem, tobym napew- 

no napisał, że p. Dmowski i wszyscy 

publicyści eńdeccy, to poprostu ludzie, 

przekupieni przez żydów i masonów. 

Nie rzucam jednak tych oskarżeń, raz, 

że przypuszczam, że tak nie jest, dwa, 

że nie chodzi mi o dociekanie, kto kogo 
przekupił, lecz chodzi mi o wykazanie, 

jakim interesom gospodarczym i jakim 

nastawieniom psychicznym odpowiada 

judzenie na Niemców, wydymanie paktu 

o nieagresję do rozmiarów przymierza z 
Bolszewją. A więc powtórzmy raz je- 
szcze: Przemawiają tu interesy, czy fan- 
tazje żydowskie, przemawiają tu intere- 
Sy, czy fantazje przemysłowe. Bra- 
kuje tu jakiegokolwiek udziału in- 
teresów rolniczych, bo przecież kur- 
sują wiadomości, — ше mające w 
sobie nic nieprawdopodobnego, ani 
nielogicznego, że za obstalunki, kióre 
Sowiety czynią w Katowicach, żądają 

one dopuszczenia na nasz rynek swego 

drzewa, swoich ryb, a zapewne i innych 

płodów gospodarki  „sowchozów*, i 

„kołchozów *. Brakuje tu oczywiście tak- 

że jakiegokolwiek udziału, nawet w for- 
mie mikroskopijnego atomu, ideologji 

prawicowej, religijnej, czy konserwatyw- 
nej. jest rzeczą przecież jasną, że konsek 
wentne zwalczanie bolszewizmu nie. może 

być prowadzone jednocześnie i równoleg- 

le do przymierzeńczych stosunków z oj- 

czyzną bolszewizmu, z państwem, które 
jest, według własnych deklaracyj, tylko 
aparatem w ręku partji komunistycznej, 
świadomej swych celów i dążącej do 
wywołania rewolucji wszechświatowej. * 

Zwłaszcza, kiedy dochodzi się do o- 

statnich granic, do koncepcji, przeciwsta 

wiającej porozumienie polsko - bolsze- 

wickie już nie Niemcom i _ pretensjom 
hitlerowców do „polskiego Gdańska, 

lecz przeciwstawia się je formującemu 
się porozumieniu francusko - niemieckie- 

mu. A więc zamiast koncepcji „Słowa* 

o francusko - niemiecko - polskiej poli- 

tycznej kooperacji przewiduje się dwa 

ugrupowania «francusko - niemieckie z 
jednei strony i polsko - bolszewickie ze 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
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Rozruchy antyrządowe w Hiszpanjj 
WALKI POLICJI Z POWSTAŃCAMI 
MADRYT PAT. — Wczoraj © Świ- 

cie wybuchły tutaj rozruchy antyrządo- 
we. Zamachowcy dążyli przedewszyst- 
kiem do zawładnięcia gmachami mini- 
sterstwa wojny i poczty. O godz. 4,30 
doszło do starcia między uczestnikami 
ruchu a policją, która dokonała wielu a- 
resztowań. 

Już przedtem w ciągu nocy minister 
stwo spraw wewnętrznych, przewidując 
wybuch zamieszek, nakazało rewizje w 
kołach monarchistycznych, przyczem 24 
monarchistów aresztowano. 

Ruch antyrządowy rozszerzył się i 
na prowincję. 

Przez cały ranek komunikacja z za- 
granicą była przerwana. Po bitwie sto-- 
czonej przez policję z powstańcami rząd 
wydał oświadczenie, w którem stwierdza 
że sytuacja została opanowana. 

OFICEROWIE NA CZELE 
POWSTAŃCÓW 4 

MADRYT PAT. — O 4-tej rano do 
ministerstwa komunikacji wtargnęło 3 
oficerów, którzy zwrócili się do strażni- 
ków z wezwaniem do poddania się. Ci 
jednak nie ustąpili, nie pozwolili oiice- 
rom wtargnąć do części gmachu, w któ 
rej znajduje się centralny urząd telegra- 
ficzny. 

Tymczasem na ulicy przed minister- 

stwem komunikacji rozpoczęła się strze- 
lanina. Gwardja cywilna w czasie wałki 
zabiła 3-ch rewolucjonistów i  zraniła: 
kilkunastu. 

Jak przypuszczają, na czele ruchu re 
wolucyjnego stoi generał Ctalezuti i kil 
ku oficerów monarchistów. Generał ten 
ukrył się przed aresztowaniem. Powstań 
com odebrano wiele broni, m. in. karabi 
my maszynowe. Pomiędzy godziną 8 a. 
9 rano słychać było w Madrycie siiną ka. 
nonadę armatnią. Ministerstwo spraw we 
wnętrznych oświadczyło, że są to odgło- 
sy ćwiczeń artyleryjskich. 
POWSTANIE W SEWILLI ROZPOCZĄŁ 

GARNIZON WOJSK. : 
MADRYT PAT. — Powstanie w Sevilli 

zostalo wywołane przez naczelnego dowódcę 
korpusu karabinjerów, San Jurio i zostay po 
parte przez garnizon w Sevilli i miało objąć 
również miasto Jerez. 

Ministerstwo spraw wewnętrznych oświad- 
cza, że rząd jest panem sytuacji w całym kra 
ju. Komunikacja z Sevillą jest nadat utrzywa- 
na. už 

OŚWIADCZENIE MINISTRA SPRAW“ 

WEWNĘTRZNYCH 
MADRYT PAT. — Minister spraw wewię- 

trznych oświadczył, że ruch powsianczy, któ- 
ry wybuchł dzisiaj rano, a zorganizowany był 
przez dymisjonowanych generałów z poparriem 
elementów monarchistycznych został już opano 
wany. Powstańcy, którzy usiłowali opanować 
gmach głównej dyrekcji policji zostali według 
tego oświadczenia odparci,, przyczem dokona- 
no 50 aresztowań. 

MANIFESTACJE REPUBLIKAŃSKIE 
— SPOKÓJ PRZYWRÓCONY 

MADRYT PAT. — Rozruchy wojskowe, któ 
re wybuchły dzisiaj rano, wywołane były przez 
koła monarchistyczne i skierowane były prze- 

ciwko ustrojowi republikanskiemu— Przeszło 
300 powstańców, przeważnie oficerów kawałe 
rji, brało udział dzisiaj rano w starciu. Ogó- 
łem padło okolo 200 strzałów. Zbuntował się 
pulk kawalerji garnizonu, stacjonowanego w 
Alcala de Henarez. Pułk ten usiłował masze- 
rować na Madryt, został jednak powstrzyma- 
ny. 

Wypadki w Madrycie spowodowały poza 
kilku zabitymi sporo ofiar w rannych, w tem 
było kilku ciężko rannych. Dokonano około 
106 aresztowań. 

O godz. 10 ulicami miasta przemaszerowa- 
ły liczne pochody manifestacyjne z chorągwia 
mi o barwach republikańskich i czerwonemi 
sztandarami Grupa maniiestantów wtargnęła do 
klubu wojskowego, wypędziła oiicerów i wy- 
wiesiła na gmachu sztandar republikański. 

Obecnie panuje spokój, zarządzone zostały 

REKONSTRUKCJA GABINETU 
HFTLER BEN7IE 

BERLIN PAT. — Przybył dzisiaj do Berli- 
ua prezydent Hindenburg i przyjął przed po- 
łudniem kanclosza Papena, upoważniając go 
do podjęcia rokowań w sprawie rekonstrukcji 
gabinetu. 

Kanclerz Papen na zlecenie Hindenburga 
zwrócił się do Hitlera z zaproszeniem odbycia 
konierencji. 

Przedtem jeszcze kanclerz odbędzie konie- 
rencję z przedstawiciełem centrum posłem Joo- 
sem i b. ministrem Stegerwaldem oraz prze- 
wodniczącym niemiecko - narodowych Huggen 
bergiem. Na temat składu przyszłego rządu 
krążą już dziś najsprzeczniejsze pogłoski: 

Narodowi socjaliści nadal żądają oddania 
im teki kanclerza. Tekę tę objąłoy Hitler. — 
W przyszłym „gabinecie osobistości* narodowi 

Aprobata dekretu 
BERLIN PAT. --- Według doniesień 

prasy, prezydent Rzeszy zaaprobował de 

"BERLIN PAT. — Sądy specjalne według 0- 
głoszonego dekretu zostały zaprowadzone na- 

nadzwyczajne środki, celem zapewnienia bez- 
pieczeństwa. 

Związki robotnicze ogłosiły odezwę, petę- 
piającą dzisiejsze wypadki. Klasa robotnicza — 
mówi odezwa — musi okazać energję i zacho 
wując spokój musi jednak być gotowa do 
walki. 

OFIARY I ARESZTOWANIA 
MADRYT PAT. — Według ostatnich da- 

nych w starciach powstańców z wojskiem, któ 
re pozostało wierne rządowi, zginęło 8 osób 
i rannych było 50, w tej liczbie 4 ciężko. 

Aresztowano trzech generałów, zawieszono 
8 dzienników o charakterze zachowawczym— 
Aresztowano b. ministra Estradę z gabinetu 
Berenguera i brata b. ministra z czasów dyk- 
tatury Sotello. 

Połączenie telefoniczne i telegraficzne z 
Sevillą jest przerwane. Poza Sevillą wszędzie 
panuje spokój. 

WARSZAW ATA 

W NIEMCZECH 
KANCLERZEM? * 

socjaliści otrzymać mają 2 teki. Ministerstwo 
spraw wewnętrznych objąłby Grzegorz Stras- 
ser. Ministerstwo spraw zagranicznych pozosta 
łoby w ręku Papena, który objąłby również sta 
nowisko wicekanclerza. Minister Schleicher po- 
zostałby ministrem Reichswehry, Neurath 0b- 
jałby z powrotem placówkę dyplomatyczną w 
Londynie. 

Minister spraw wewnętrznych Gayl ma być 
powołany na stanowisko nadprezydenta Prus 
Wschodnich. Hitler jako kanclerz byłby zara- 
zem komisarzem rządu dla Prus. W kołach po 
litycznych liczą się z zgłoszeniem formalnej dy 
misji gabinetu jeszcze przed rozpoczęciem ro- 
kowań. 

przeciw terorowi 
kret w sprawie zwalczania aktów tero- 

ru politycznego. 

$ądy specjalne wprowadzone 
razie w następujących okręguch: Berlin, Króle- 

wiec, Wrocław, Duesseldorff. Hamm, Elbląg. 

A jednak teror nie ustaje 
BERLIN PAT. — Grupa umundurowanych 

hitlerowców w miejscowości Potemba w po- 

wiecie gliwickim zajechała przed dom 22-let-- 

niego robotnika Konrada Pieczuszy i wtargną- 

wszy do mieszkania pastwiła się nad Pieczu- 
szą bijąc go .do krwi. Kiedy bezbronny Pieczu 
sza wydarł się napastnikom, został przez-jedne 

go z nich zastrzelony na miejsca _ Również 
brat zastrzelonego został ciężko pobity. 

Pod Wrocławiem w Reussendoriiie ostrzeli- 

wano biura urzędu gminnego. W Pezigu rzu- 

cono granat do mieszkania reichsbannerowca, 

Altmanna, który został ranny. 

W Zgorzelicach rzucono granat na miejsco- 

wą spółdzielnię.. 

W Saksonji we Freital dokonano zamachu 

bombowego na księgarnię ludowa. 

W Obersaltzburgu wybuchła maszyna pie- 
kielna w willi hr. Moltkego, gdzie mieś-'ła się 

siedziba miejscowej bojówki hitlerowskiej. 

Hitlerowcy wycofują się z Beriina 
BERLIN PAT. — „Deutsche Allgemeine 

Ztg'., donosi, że wczoraj wieczorem kanclerz 
odbył dłuższą rozmowę z ministrem Sciieiche 
rem. --- 

W dzieinicy gmachow rządowych post2- 
iunki policyjne otrzymały karabiny. W zwiaz- 
ku z wiadomościami o koncentracji hitlerow- 
skich oddziałów szturmowych w okolicy Ferli- 
na z kół narodowo - socjalistycznych wyjaś- 
niają, że ostatnie wyda:zenia zmusiły kierow- 

nictwo partji do wycofania hitlerowców z Ber- 
lina. Koła oficjalne osświadczają, że niema po- 
wodów do obaw. Osta:aie wypadki śledzone 
były z wielką uwagą przez czynniki miiaredaj- 

ne. — 
Zapewnia się, że ze strony rządowej pod- 

jęte zostały wszelkie zarządzenia celem spara- 
liżowania ewentualnych prób wywołania rozru 
chów. 

SREB NS UK OLTENA I Li M T ILS ITA WRECZ SASKA РУ оЛ9 Ь са к 
strony drugiej. Kiedy dochodziło do skut 
ku Locarno, w którem Francuzi spostpo- 

nowali nasze interesy na rzecz porozu- 

mienia z Niemcami, prasa endecka wy- 
myślała Skrzyńskiemu, legz jej stosunek 

do Francji nadal był łzawo - sentymen- 

talno - bezkrytyczny. Słowa cierpkie pod 

adresem Francji zasłyszeliśmy ze strony” 

endeckiej po 15 latach zachwytów dopie 
ro teraz, dopiero wobec tej rzekomej 
możliwości polsko - bolszewickizj koo- 
peracji. Proszę przeczytać artykuł prof. 
Strońskiego p.t. „Do przyjaciół Francu- 
zów*. 

Nie mówię nic o stronie moralnej, 
czy też o stronie europejskiej takiego 
mirażu, jak to polsko - bolszewicki: zbli- 
żenie, jako przeciwwaga istotnie torniu- 
jącej się oddawna francusko - niesnicec- 

kiej politycznej kooperacji. Dlatego tych 

kwestyj nie poruszamy, bo takie polsko- 

bolszewickie zbliżenie to nie koncepeja 

polityczna, lecz właśnie jedynie i wy- 

łącznie miraż polityczny.. Sojusze, przy- 

mierza zawierane są dla wzmacniania 

państw, a w każdym razie dla utrzyma- 
nia niepodległości państwa. Z przeciw- 

stawiania polsko - bolszewickiej koope- 

racji państwom europejskim, wszystko 
inne, prócz utrzymania niepodległości 

państwa polskiego, wyniknąć może. 

Winston Churchill w Il tomie swoich 

wojennych pamiętników opowiada, jak 

w latach 1919 — 1921 państwa zwycię- 

skiej koalicji nie chciały, aby Polska 0- 

trzymała prowincje wschodnie, jak wszy 

stko robiły, co umiały, aby odrestauro- 

wać dawną Rosję. Ale te zwycięskie pań 

stwa koalicji zmieniły w końcu końców 

swój stosunek do Polski, gdy się prze- 

konały, że Rosji odrestaurować się nie 

da. One rozumiały, że Bolszewja to ko- 

cioł wrzący, to dom objęty pożarem, io 

organizacja rewolucyjna, to jakiś zakon 

ideowy, — wszystko wreszcie, byle niz 

partner w grze dyplomatycznej. jeżeli 

endecy we współdziałaniu z Sowietaini 

widzą odrodzenie swego planu z 1914 r. 
współdziałania z Rosją, to mylą się bar- 

dzo. Zapoznają zupełnie, całkowicie inny 

materjał, z którego SSSR. jest zbudo- 

wana. 

Kończymy na tem, na czem zaczęli- 

śmy. Paktu o nieagresję z SSSR. nic 

zwalczamy, przeciwnie, uważamy za pol- 

ski sukces, że został podpisany. Polity- 

cy rumuńscy powinni ufać w polską lo- 

jalność i w to, że przez podpisanie te- 

go paktu w niczem ani swoim, ani ich 

interesom nie chcieliśmy zaszkodzić. Boi- 

my się jednak tych objawów zwyrod- 

nienia myśli politycznej, które fakt pod- 
pisania tego paktu podsycił i rozżarzył. 

Boimy się głównie dlatego, że stanowią 

one nie takie lub inne koncepcje politycz 

ne, lecz właśnie zwyrodnienia myśli po- 

litycznej, oparte na marzeniach o rzeko- 

mych interesach gospodarczych, które 

są również nierealne, jako nic z polską 

racją stanu wspólnego nie mające. Cat. 

POLSKA DOKONAŁA WIELKICH 
RZECZY 

WARSZAWA PAT. — W czasie śniadania 
wydanego na cześć p. Deveya przez polsko - 
amerykańską Izbę Handlową i Tow.. Polsko - 
Amerykańskie p. Devey wygłosił przemówienie 
w którem na wstępie dał wyraz swym sympa- 
tjom do Polski, poczem charakteryzując sytua- 
cję gospodarczą ogólnoświatową i Stanów 
Zjednoczonych w szczególności, podkreślił, że 
Stany Zjednoczone i cały świat wstępują w o- 
kres wielkiego przystosowania się. 

Cały kryzys jest Skutkiem następstw woj- gay. 
ny i złego podziału złota, niedostatecznej kon 
sumcji i nadprodukcji. 

Polska — powiedział p. Devey — dokona- 
ła wielkich rzeczy pod obecnym rządem. Rzą 
dy te wykazały swoją wartość w czasie bez- 
przykładnych trudności, aż do chwili obecnej 
i jestem przekonany, że aż do końca depresji 
naród polski wykaże podobną moc do tej, któ 
rą wykazali jego przodkowie podczas 125-let 
niego ucisku politycznego. 

Teraz, gdy praktycznie biorąc, wychodzimy 
z kryzysu, nie czas jest tracić nadzieję, naj- 
gorsze jest poza nami, na najciemniej jest za- 
wsze przed wschodem słońca. Jesteśmy zmę- 
czeni długim okresem wysiłku, lecz wierzę, że 
przychodzą już lepsze czasy. Nie przypuszczaj 
cie jednak łatwo, że te czasy przyjdą jutro, 
pojutrze, lub nawet za tydzień. Taka świato- 
wa choroba potrzebuje lat, by się wyleczyć — 
Jednakże już lata 1932 i 1933 wykażą postęp 
i wskaźniki, choć ciągle jeszcze niskie, nie bę 
dą już tak niskie jak poprzednie. 

Świat po tych próbach, które przeszedł, bę 
dzie lepszy i oprze się na zdrowszych podsta- 
wach w dążeniu do przyszłego postępu i przy 
szłego dobrobytu. 

Wczoraj o godz. 8,30 p. Devey odjechał z 
Warszawy do Poznania, skąd jutro wyjeżdza 
do Paryża.. 

KATASTROFALNY WYLEW SUNGARI 
PARYŻ PAT. —  Donoszą z Dalekiego 

Wschodu: Całe miasto Harbin stoi pod wodą 
wskutek wylewu Sungari. Szkody spowodowa 
ne powodzią, wynoszą już obecnie około 8 mi- 
lionów yen. 

Liczbę osób zaginionych podczas powodzi 
obliczają na 30 tysięcy. Miasta, leżące na Sun 
gari, zostały zalane wodą i zniszczone. 

  

TELEGRAMY 
POŚWIĘCENIE KAPLICY POLSKIEJ 

W GDAŃSKU 
GDANSK. PAT. W ubiegłą niedzielę od- 

była się w Nowym Porcie uroczystość po- ' 
święcenia kaplicy polskiej w przebudowa- 
mym wi tym celu budynku kompleksu nie- 
ruchomości, objętych polskim etapem e- 
migracyjnym. 

Przebudowy dokonano stosunkowo bar- 
dzo niewielkim kosztem, gdyż rzemieślnicy 
i robotnicy polscy wykonali roboty bądź 
bezpłaltnie, bądź też za bardzo niewysokie 
wynagrodzenie. Uroczystość rozpoczęła się 
poświęceniem murów. Następnie została o- 
dprawiona msza święta. Na uroczystości 
był obecny komisarz generalny polski, sze- 
reg przedstawicieli wiładz i urzędów pol- 
skich oraz tłumnie przybyli przedstawicie- 
le ludności polskiej, 

KATASTROFA SAMOCHODOWA PUŁK. 
JASIŃSKIEGO 

KRAKÓW. PAT. Dzisiaj przed połud- 
miem na granicy powiatu limanowskiego 
i nowosądeckiego dowódca: 2-go pułku lot- 
miczego Stanisław Jasiński, chcąc wymi- 
mąć jadący przed nim samochód, wiozący 
pułk. Rayskiego i jego żonę, zaczepił wo- 
zem o przydrożne drzewo, przyczem został 
wyrzucony z auta i poniósł śmierć na miej 
scu. Pułkownik Rayski wyszedł z katastro- 
fy bez szwanku, natomiast jego żona odmio 
sła ciężkie rany i przewieziona została do 
szpitala. w Nowym Sączu. 
ŚMIERĆ POD CZTEREMA AUTAMI 
BARANOWICZE. PAT. W dniu dzisiej- 

szym ma szosie brzeskiej obok majątku 
Grudopol gminy Dobromyślskiej wskutek 
własnej nieostrożności wpadł pod auto cię- 
żarowe mieszkaniec. maj. Grudopol  Bole- 
sław Abramowicz, ponosząc śmierć na 
miejscu. ' 

Nieszczęśliwego przejechały cztery auta 
ciężarowe, wiozące drzewo. Zwłoki zostały 
zniekształcone do niepoznania. 
MECZ KOLARSKI POLSKA—AUSTRJA 

Mec kolarski Polska — Austnja na Dy- 
masach. W biegu drużynowym ma 4 klm. 
drużyna polska została zdekompletowana 
z powodu wycofamia, się Michałaka. Ponie- 
waż Polacy wystawili tylko 3 zawodników 
па starcie pozostało tylko dwóch. Zwycię- 
stwo w tym biegu odniosła Austrja 5 min. 
16,2 sek. Drużyna polska azkończyła bieg 
daleko za Austrją o kilkadziesiąt metrów. 

W biegu z motorem na 25 klm. zwycię- 
żył Polak Oksiutycz 25 min. 50 sek. Jest 
to jedyne zwycięstwo Polski w tym dniu. 

W. ogólnej punktacji wygrała mecz Au- 
strja miespodziewanie wysoko 66 i pół 
punktów : 88 i pół pumiktów. Rewanż odbę- 
dzie się wi przyszłym roku we Wiedniu. 
SKUTKI KRYZYSU W OSTENDZIE 
BRUKSELA, PAT. Całe wybrzeże be!- 

gijskie, pełne znanych plaż, jak Ostenda, 
Blankenbenghe, La: Pamne i t. d. prawie 
zupełnie pozbawione jest turystów. 

Podobnych pustek jeszcze nigdy tam 
nie było. Oczekiwany jest cały szereg ban- 
kruetw największych hoteli zwłaszcza cier- 
pi z powodu kryzysu Ostenda. 
„IZWIESTJA" © SYTUACJI W NIEM- 

CZECH ” 
MOSKWA. PAT. Umyślny korespoa- 

dent „Izwiestij“, omawiając syfłuację w 
Niemiczech, wskazuje na rosnące _przeci- 
'wieństwa pomiędzy hitlerowcami, dążące- 

cymi do władzy, a zamiarami prezydenia 
Rzeszy w kiemmku utrzymania przy wła- 
dzy rządu o charakterze ponadpartyjnym. 

Przynajmiej do czasu zwołania Reich- 
stagu rekonstrukcja gabinetu — zdaniem 
dziennika — mastąpi. Pismo twierdzi, iż 
koła rządowe spekulują ma rozłamie, za- 
znaczającym się wiśnród hitlerowców. Oto- 
cenie prezydenta nastrajać go ma niechęt- 
nie w. stosunku do hitlerowców, stanowią- 
cych zbyt wiellkie niebezpieczeństwo. P;- 
smo konkluduje, iż rząd obecny przygoto- 
wuje się do trwałego sprawowania wła- 
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„Prawda“ pod tyt.: „Terror faszystów” 
donosi o zaostrzeniu metod walki klasowej 
i ścisłego współdziałamia policji z bojów- 
kami Hitlera przeciwko ugmupowaniom le- 
wicowym. 

DYMISJA GABINETU RUMUNSKIEGO 
MANIU NIE BĘDZIE PREMJEREM 
BUKARESZT. PAT. Premjer Vayda 

złożył dzisiaj królowi dymisję gabinetu. 
Miał on pełmić swe funkcje jedynie w okre- 
sie wyborów i poddać się do dymisji po 
ukonstytuowaniu się nowej Izby, co obec- 
nie nastąpiło. 

Maniu oraz wiceprezes partji narodowo 
chłopskiej Michalache nie przyjęli ofiaro- 
wanej im przez króla misji utworzenia rzą 
nowego gabinetu. Wobec tego król powie- 
rzył misję tę byłemu premjerowi Vayda 
Voevodzie. 
CHIŃCZYCY OPANOWUJĄ MUKDEN 

PEKIN. PAT. W licznych dzielnicach 
Miukdenu wybuchły pożary — powstałe 
skutkiem podpalenia przez ochotników 
chińskich w cywiłnem prebramiu. 

Pancerne automobile zajęły punkty 
strategiczne Mukdenu, odpierając ataki o- 
chotników chińskich, którzy następują z 
wszystkich stron. 

Chińczycy mieli rzekomo opanować wa- 
żme punkty strategiczne na wzgórzach ota- 
czających Mukden.
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SILVA RERUM 
Gazety podały krótką wiadomość o sta 

nie ilościowym nauczycielstwa szkół pow- 
szechnych : 

Według ostatnich danych Głównego u- 
rzędu statystycznego, w roku szkolnym 
1930-31 ubyło ogółem w Polsce 5.024 nau- 
czyciek etabpwych 'i komtraktowych publi- 
cznych szkół powszechnych, w tem 2.051 
mężczyzn i 2.918 kobiet. Na emeryturę 
przeniesionych zostało 1.543 osób, zmarło 
212, do szkół innego typu przeszło 81, wy- 
dalonych zostało 629 osób. 

W tym samym okresie czasu przybyło 
3.507 nauczycieli szkół powszechnych, w 
tem 1.179 mężczyźn i 1.182 kobiet. Ogółem 
zatem ilość nauczycieli w publicznych szko 

łach powszechnych w Polsce zmniejszyła 
się w roku szkolnym 1930-31 o 1,417 osób. 

Wiadomość ta: wyraźnie należy do ka- 
tegorji „niepokojących. Wskutek zniesie- 
mia pierwszych klas gimnazjalnych, na 
sakoły powszechne spadnie nowy ciężar; 
dlatego też chciałoby się słyszeć o wyraź- 
mym rozwoju szkolnictwa powszechnego, a 

nie o jego kłurczeniu się — przynajmniej 
w kołach nauczycielskich. 

Polska Zbrojna (218) zastanawia się 

nad wciąż aktualnem pytaniem: „kryzys 
iksiążki, czy kryzys księgawstwa?* 

Autor zastanawia się nad ilością bibljo 
tek w Polsce, które, zdawałoby się, musia- 
ły być naturalnymi odbiorcami nowych 
książek. 

Wiadomo, ile książek rocznie mochła- 
niają czytelnie i bibljoteki Polskie, Macie- 
rzy Szkolnej, Tow. Czytelni Ludowych, 
Tow. Biblj, Powszechnych itd. W Warsza- 

wie i 'w powiecie wanszawiskim — 110 bib- 
bibljotek. W woj. kieleckiem — 128 bibljo- 
tek. W woj. wołyńskiem — 222 bibljoteki. 
W woj. pozrańskiem — 692! W woj. po- 
morskiem — 325. W woj. śląskiem — 288. 

Pomijam już bibljoteki szkolne dla dzie 
ci i bibljoteki mmiejseości narodowych. A 
ile ich jest miezarejestrowanych! A. czytel- 
nictwo wojskowe? Ilość bibljotek; żołnier- 
skich. wyraża się cyfrą 1056. Posiadają one 
520.330 tomów, To też coś znaczy. 

Wnioski stąd proste. Gdyby tylko ka- 
żda bibljotłeka czy wypożyczalńia nabyła 
jeden egzemplarz książki — wydawcy mo- 
gliby spać spokojnie i mie oglądać się na 
nabywców prywatnych. Autorowie zaś nie 
chodziliby bez butów. 

Alle pomimo wyraźny rozwój bibljote- 
karstwa w Polsce, książka. polska nie mo- 
że jakoś trafić ani do bibljotek, ani tem 
Ibardziej, do większej ilości czytelników, 
kupujących książkę na własność. 

Wskutek tego autorowie przeżywają 
nieraz niezwykłe przygody, jak pewien po- 
wieściopisarz: 

Powieściopisurz ten otrzymał od swe- 
go wydawcy lisš następującej treści: „Ze- 
chce Sz. Pam pofatygować się do mnie ju= 
tro po odbiór należnego mu honorarjum". 
Autor zdębiał, Pobiegł czemprędzej, jak Tą. 
czy jelonek. 

— Wezwalem pana — rzekł wydawca 
— gdyż udało mi się sprzedać 200 egzem- 
plarzy pańskiej powieści... w koszu. Sprze- 
dałem je po 40 groszy. A zatem należy się 
pamu umówione 15 procent, tj. 6 groszy od 
tomu. Razem czyni to złotych dwamaście! 
Proszę pokwitować z odbioru. 

Sześć groszy od tomu! Żeby to nie było 
tak smutne, do mogłoby być nawet bardzo 

Ktoś musi przecież pokryć różnicę mię- 
dzy wartością książki nominalną i ceną 
sprzedażną. Nie drukarz. Nie zecer. Nie 
dostawca papieru, I nie wydawca. Tylko 

Ano — los pisarzy jest nie do pozaz- 
droszczenia!.. Alle z plastykami np. jest 

jeszcze gorzej. Nie mówiąc już o naszem 

ibiednem społeczeństwie, które obrazów i 

rzeźb ni kupuje, ale i zagranicą jest kiep- 

sko. Niedawno skończył życie samobójst- 

wiem znamy angielski zbieracz dzieł sztuki, 

P. E. Kuenrich. Jego zbiory zostały zlicy- 

towanie, alle cóż to były: zaj ceny!... 

Tak np. za znamy obraz amgielskiego 
mistrza, jakim był miezawodnie T. Law- 

rence, zatytułowany „Dama ż dwojgiem 
wzieci“, od którego płacił właściciel pro- 

  

TSS OOOO ALSA RIO RKT 

„Azja, mistyczna Azja”... 
W nocy 'wiosennych zmysłowość, gdy 

[płonie księżyca Światło, 

Spływamy w sennej nostalgji dusz 

[tajemniczą inwazją 

W szumiącą trawami przestrzeń, gdzie 

[kwitnie różowy kwiat łąk — 

I wiatr nas upalny owiewa: — Azje, 

[mistyczna Azjo!... 
St. Kryczyński. 

Tatarzy polscy niezawodnie są jedną 
z najciekawszych grup obywateli Rzeczy 

pospolitej Polskiej. Stanowiąc szczupłą 

garstkę (ogółem około 7 tysięcy osóż), 

nie giną oni jednak w przeszło trzydzies= 
tomiljonowem morzu obywateli polskich 
i zachowują swoją indywidualność, choć 
nie posiadają zasadniczej cechy odrębrio- 
ści kulturalnej — własnego języka. 

Struktura społeczna polskiej wysepki 
tatarskiej również jest niezwykła, gdyż 

wykazuje nieproporcjonalnie wielką ilosć 
inteligencji i to nie byle jakiego gatunku! 

Lud tatarski zlewa się z ludem biało- 
ruskim i w życiu kulturalnem tatarskiem 
udziału nie bierze; mieszczaństwa brak; 
inteligencja zaś pochodzi wyłącznie z 
warstw szlacheckich. 

Szlachta tatarska ma najświetniejsze 
tradycje, bez trudu może się wykazać rze 
telną pracą długich szeregów pokoleń; 
rody zaś kniaziowskie wcale nie są rzad- 
kością. 

Tradycje szlacheckie naszych Tata- 
rów, są tradycjami polskiemi nietylko w 
znaczeniu wspólnych historycznych prze 
żyć, lecz i pod względem pojmowania 
zadań, obowiązków i praw szlachty. 

Ogromnie ceniąc te tradycje i chlu- 
biąc się — całkiem słusznie ! — swoją 
przeszłością, Tatarzy polscy, ściślej szła 
ohta tatarska stanowi obecęie najbardziej 
zwartą grupę szlachecką, polską, nie zna- 

  

TAM, GDZIE POLEGŁO 
CZTERYSTA TYSIĘCY ŻOŁNIEKZY 

Na polach pod Verdun, gdzie krwawiła 
się Francja przez leilka miesięcy i cios šmier- 
telny zadała armji niemieckiej, odbyło się uro 
czyste odsłonięcie mauzoleum. To mauzole:in 
wzniesiono ku czci czterystu tysięcy żołnierzy, 
którzy Śmiercią bohaterów zginęli w obronie 
Verdun. 

Prezydent Lebrun podczas inauguracji 
pomnika wzniesionego w Douaumont, wygłosił 
przemówienie, w którem wspomniał o wielkich 
ofiarach, na jakie zgodziła się Francja po woj- 
nie dla idei porozumienia pomiędzy narodarni 
i odbudowy ekonomicznej Świata. Prezydent 
podkreślił, iż Francja pragnie pokoju i wytrwa 
w swych zamiarach, ale nie można wymagać, 

by wyrzekia 
tak długo, dopóki duch pokoju 
wszędzie i dopóki na całym 
staną utrwalone podstawy bezpieczeństwa ogó! 
nego, zapewniającego jednakową ochronę za- 
równo narodom małym jak i wielkim. 

się troski o swe bezpieczeństwo, 
nie zapanuje 

świecie nie z0- 

  

Minister wojny Paul Boncour w przemó- 
wieniu wyraził ubolewanie, iż świat nie przyjął 
dotychczas koncepcji francuskiej o stworzeniu 
międzynarodowej siły zbrojnej, albo  przynaj- 
mniej nie zrealizował ideę zorganizowanej 
wzajemnej pomocy, które jedynie mogłyby za- 
pewnić światu prawdziwe bezpieczeństwo. 

Marszałek Petain dziękował  Prezydento- 
wi Lebrun, ministrom, przedstawicielom zagra 
nicy, urzędów cywilnych, wojskowych i du- 
chownych za ich obecność na uroczystości. Na- 
stępnie przedstawił psychoiogję żołnierza pod 
Verdun. Już nad Marną — mówił marszałek 
— otrzymał żołnierz fancuski nieubłagany roz- 
kaz: raczej umrzeć na miejscu, aniżeli cofnąć 
się. Osiemnaście miesięcy wojny  przekresliło 
iluzje natychmiastowego zwycięstwa. Twarde 
doświadczenie przekonało .o słabości człowieka 
wobec siły materjalnej. Wie on ju że nie- 
przyjaciel pod Verdun ma lepsze p je i 
przewagę środków, lecz żołnierz francus У 
się z wizją śmierci. Za każdym razem po ata- 
ku huraganowym, który niszczył wszystko, co 
żyło, Niemcy ze zdumieniem widzieli powsta- 
jace widma ludzkie, oblepione błotem, rzuca- 
jące się z bagnetami na następujące niemiec- 
kie fale szturmowe. Wśród zażartych bitew žo! 
nież doznawał bolesnego uczucia osamotnie- 
nia, nie widząc swego oficera, który tak, jak i 
żołnierze, miotany burzą może tylko w rzadkich 
chwilach nieść mu pomoc swym  autoryteieia 
i rozkazem. Żołnierz francusk«  osądza jednak 
użyteczność wszystkich wysiików, jakich się od 
niego wymaga. Żołnierz, który bił się pod Ver- 
dun, zachował świadomą wolę przyjęcia ra 
siebie cierpień, a nawet Śmierci, byleby ura- 
tować Francję. 10 wieków życia narodowego 
Francji przemówiło do jego obrońcy. Bohater- 
stwo tych, którzy polegli pod Verdun będzie 
na zawsze wzorem dla przyszłych pokoleń. 
GRZE JEZ GT PYCZKA a iii 
cent od 2500 funtów szterlingów ubezpic- 
czenia, nie znalazł wcale nabywcy. Naj- 
więcej zapłacił pewien starożytnik z Lon- 
dynu, czyli 35 funtów za autentycenega 
Rubensa. Corregio i Vam Dyck poszły za 
20 fumtów każdy. Za wszystkie obrazy, 
sprzedane na licytacji, zapłacomo około 
1000 funtów, czyli sumę, jaką płacił Kuen- 
rich za jeden obraz. Tymczasem sprzeda- 
nych obrazów było dwieście, przyczem za- 
znaczyć należy, że duża część, i to najcen- 
ntiejszych, nie znalazła wcale kupca, 

Tak, tak... Dziś Conregio i Van Dyck, 
gdyby żyli, nikomuby nie zaimponowali, 
nikogoby nie wzruszyli... Zresztą byliby 
mikomu nieznani, chybaby któryś z nich 
potrafił ustalić mowy rekord biegu lub 
skokuo tyczce!... Lector, 
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jącą ani przesadnego demokratyzniu, 
ani też udawania świetności tradycyj, 
bo o blagę w podobnym wypadku nie 
jest łatwo. 

I rzecz charakterystyczna: pierwszą 
większą publikacją, z jaką wystąpili Ta- 
tarzy odrodzonnej Polski był fundanen- 
talny „herbarz rodzin tatarskich w Pet- 
sce* prof. St. Dziadulewicza. 

Warstwą więc nietylko przodujący, 
ale właściwie jedyną, posiadającą indy- 
widualność, jest w społeczeństwie tatar- 
skiem szlachta, która od szeregu wieków 
przyjęła mowę, zwyczaje i obyczaje pol- 
skie. 

Zdawałoby się, że polonizacja Tata- 
rów nastąpiła całkowita, a jednak—i to 

jest niezmiernie ciekawe — wielka potę- 
ga atawizmu raz po raz daje się we zra- 
ki, stawiając naszych Tatarów w roli 
łączników pomiędzy Wschodem i Zacho- 
dem. ' 

Czasy porozbiorowe zaczęły wyko- 
lejać Tatarów polskich, którzy musieli 
jakoś pogodzić biegunowe sprzeczności: 
swe tradycje szlacheckie, polskie z no- 

wą rzeczywistością rosyjską, która ad- 
działywała na nich chociażby wskutek 
służby w wojsku rosyjskiem bardzo wiel 
kiej ilości członków ich -społeczeństwa. 

Wojna światowa w swym pierwszym 

okresie nie postawiła przed naszymi Ta- 
tarami odrębnych problemów. 

Pierwszem zadaniem było wykonanie 
bezpośredniego obowiązki służby żoł- 
nierskiej w szeregach, rzecz jasna, armii 
rosyjskiej. Walczono więc i czekano na 
rozwój wypadków, które coraz wyraźniej 
zaczęły zarysowywać trzy wielkie spra- 
wy blisko obchodzące naszych Tatarów.. 

Pierwszą było odradzanie się pań- 
stwowości polskiej, a więc możność po- 
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Że Stadjonu Olimpijskiego 
Dwa zwycięstwa naszych wioślarzy 

CZWÓRKA I DWÓJKA NA PIERW SZEM MIEJSCU W PRZEDBIEGACH 

LOS ANGELES PAT. — We wtorek 
rozpoczęły się olimpijskie zawody wioś- 
larskie w przedbiegu czwórek ze sterni- 
kiem. Polska odniosła zwycięstwo, zaj- 
mując sze miejsce w swoim przed- 
biegu przed osadami amerykańską i ja 
pońską. Polska wysunęła się na tiniszu 
przed osadę amerykańską na trzy czwar 

te długości łodzi. 
Po zwycięstwie czwórki Polska odnio 

sła drugie świetne zwycięstwo, zajmu- 
jąc pierwsze miejsce w przedbiegu dwó: 
jek bez sternika. Czas drużyny polskiej 
7 min. 53 sek., na drugiem miejscu by- 
ła osada Francji, na trzeciem Stanów 
Zjednoczonych. 

O TRZY CZWARTE DŁUGOŚCI * 
Przedtieg czwórek ze sternikiem: Polska 

osada w składzie: Braun, Ślązak, Urban, Ko- 
byliński Skolimowski (ster) startowała z Ame 
ryką i Japonją. Polska prowadziła cały czas 
od startu na drugiem miejscu znajdowała się 
osada amerykańska, na trzeciem japońska. — 
Na tysiącznym metrze osada amerykańska 
zwiększyła szybkość i zaczęła Polakom zagra 
żać. Nasi wioślarze mają w tym czasie 36 u- 
derzeń na minutę, podczas gdy Amerykanie 39. 
Na 1500 m. Polacy wyprzedzają osadę amery 
kańską zaledwie o dwie stopy. Na ticiszu Pola 
cy wysunęli się znów naprzód, zajmując pier 
wsze miejsce o trzy czwarte długości przed 
Ameryką. Polacy mają najlepszy czas ilnia 7 

min. 4.2 sek. Ameryka 7 min. 5.5 sek, Japoń- 
czycy 7 min. 19.6 sek. 

* * * 

BOKSERZY EUROPEJSCY 
ZWYCIĘŻAJĄ 

Pierwsze wyniki olimpijskiego turnieju 
bokserskiego wykazały wyższość bokserów 
europejskich. Prawie wszystkie spotkania 
wygrali pięściarze niemieccy, wiłoscy i 

węgierscy, 
W wadze muszej: Rodrigue (Włoch) — 

wygrał na punkty z Grayem z Filipinów:. 
Spannageł (Niemicy) zwyciężył Argeńtyń- 
czyka Trillo, Eneks (Węgry) pokonał Fran 
cuza Fayanda. Salica (Amerykanin) wy- 
punktował, Kanadyjczyka. Callura. 

W wadze półśredniej: Campe Niemiec, 
wygrał wysoko na punkty z Japończykiem 
Hirabayahi. 

Fabboroni Włoch wyśrał z Thoma- 
sem N. Zelandja: Manecini (Kanada) prze- 
grał na punkty z Finlamdczykiem Ahlber- 
giem, Mae Cleave, Anglik zwyciężył Ro- 
mera, Bartom (Połudn. Afryka) wygrał na 
punkty z Floodem (Irlandja). La Palace, 

Francuz pokonał Padilla (Filipiny), Sar- 
della przegrał z Flynnem (Ameryka), 

Szwed Allten pokonany przez Duńczyka 
Jensena. 

W wadze ciężkiej: Amierykanin Lang 
wygrał z Tirado Meksyk, Pereira (Argen- 
tyma) zwyciężył Hughesa (Irland.). 

W wadze lekkiej: Ponce (Meksyk.) prze 
grał z Francuzem Meyerem, Bianchini — 
Włoch wyeliminował Purdiego N. Zelan- 
dja. Kanadyjczyk Genovese wygrat z Ar- 
gentyńcz. Vargasem, Kartz pokona! Japoń 
czyka Ko, Stevebs Połudn. Afr. odniósł 

zwyjcięstwo nad Padillo Filipiny. 

MISTRZ SZPADY 
W szermierce ma szpady pierwsze 

miejsce zajął i tytuł mistrza olimpijskiego 
zdobył Wiłoch Cornagęia Medici. 

Odniósł on 9 zwycięstw, poniósł tylko 
jedną porażkę. 

Dmugim był Francuz Buchard 8 zwyc., 
3 poražiki. 

"Trzecim Agostoni Włoch 78 i pół zwyc. 
2 1 pół porażki 

KONKURS SKOKÓW PŁYWACKICH 
W konkursie skoków pływackich pań 

pierwszą była Oeleman, Ameryka 87,52 p. 
2) Rawels Ameryka 82,56 p. 
3) Fauntz Ameryka 82,12 p. 

NA WZNAK TEŻ JAPOŃCZYCY 
W przedbiegu 100 m. panów na wznak tri- 
umfowiali dziś też Japończycy. 

1) Przedbieg Kiyokawa Japonja 1 m. 
8,9 sek. najlepszy czas dnia. 

2) Przedbieg przyniósł zwycięstwo A- 
merykaninowi Zefirowi 1 m. 9,9 s. 

3) zwyłleiężył Japończyk Ire 1 m. 11,3 

sek. 
4) przedbieg wygrał. Norwieg Carlson 

1 m, 13,7 sek. 

W pierwszym  przedbiegu Wiosi pokonali 
Niemców, Nową Zełandję i Brazyije 

* * % 

W drugim przedbiegu dwójek bez sternika 
triumiowala Anglja, która zajęła pierwsze miej 
sce w czesie 7 min. 43 sek. przad'N. Zelandja 
i Holandją. 

>. IS as 

Dziżki swym zwycięstwom  polsiie Osady 
wicšlarskie wchodzą cd:azu do fina't podczas 
g:1. pozostałe drużyny walczyć bedą w tepesza 
żu © wejście do finału. 

Zwycięstwo nasze, skutkiem którego wioś- 
iarze polscy odrazu wchodzą do finału, było 
wielką niespodzianką. Polacy wywarli doskona 
łe wrażenie i wydają się być najlepszymi, w 
każdym razie do finału startują z bardzo po- 
ważnemi szansami. 

ZNÓW JAPOŃCZYCY 
W półfinałach biegu na 400 m. styl dowolny 

panów w pierwszym półiinale wygrał Japoń- 
czyk Yokoyama 4 min. 51.4 sek., jest to rekord 
olimpijski. 2-gi Francuz Taris, 3-ci Japończyk 

Qyokata. 
W drugim półiinale zwyciężył. Crabbe, A- 

merykanin, 4 m. 52.7 sek. przed Japończykiem 
Sugimoto i Charltonem (Australia). 

* * * 

W finale sztaiety 4x200 styl dowolny pa- 
nów nowy triumf odniosła Japonja zajmując 
pierwsze miejsce, osiągając rekordowy czas 8 
min. 58,4 sek. 2) Stany Zjedn. 3) Węgry, 4) 
Kanada, 5) Anglja 6) Argentyna i 7) Brazy- 
ija, 

REKORDY HOLM I DENNIS 
Przedbieg na 100 m. nawznak pan: Amery 

kanka Hotm pobiła rekord światowy osiągnąw 
szy wynik 1 m. 18.3 sek. 2) Australijka Maling 
3) Angielka Harding. Drugi przedbieg wygra- 
ła Angielka Davies 1 m. 22 sek., trzeci Holen- 
derka Braun 1 m. 23,8sek. 

* * * 

W finale 200 m. styl dowolny pań Australij- 
«a Dennis pobiła rekord światowy i olimpijski 
3 min. 6.3 sek., 2-gie miejsce Mahata 3 m. 6,4 
sek. rekord olimpijski, 3-ci Jakobsen 3 m. 7.14 
sek, rekord olimpijski. 

PAWEŁ BOWER OLIMPIJSKIM 
MISTRZEM... LITERATURY 

Pierwszą nagrodę i zioty medal olimpijski 
w dziale literatury przyznany został Niemcowi 
Pawłowi Bowerowi za ogis wyprawy himałaj- 
skiej, druga nagrodę zdobył Duńczyk Peterson 
za histotję lotnictwa. 

* * * 

W dziale muzyki pierwsza nagroda nie zo- 
stała nikomu przyznana, drugą otrzymał Czech 
Józet Suk za marsza syimionicznego. 

OBRADY W SPRAWIE NURMIEGO 
We wtorek- w obradach międzynarodowej 

federacji lekkoatletycznej rozpatrywano powtór 
nie sprawę Nurmiego, przedstawioną przez dwu 
delegatów fińskich. Międzynarodowa federacja 
uznała ponownie, że sprawa Nurmiego jest 0-* 
statecznie rozstrzygnięta i dyskwalifikacja by- 
ła w zgodzie z regulaminem oraz ze statutem 
Związku. 

PRZEDBIEGI JEDYNEK 
Równocześnie rozegrano tu bieg jedynek, 

Pierwszy przedbieg wygrał Australijczyk Pear- 
ce 7 min. 27 sek., przed Mileerem (Stany Zjed- 
nocz,). W dugim przedbiegu zwyciężył Sou- 
wood (Anglja) 7 min. 42,6 sek. przed Dougla 
sem (Urugway) i Wrightem (Kanada). 

Faworyt tego biegu, zwycięzca wyścigów w 
Henley, Niemiec Buhtz musiał się wycofał z po 
wodu choroby. 

PROCES BEATYFIKACYJNY INDJANKI 
W Stanach Zjednoczonych rozpoczął 

się proces beatyfikacyjny i kanonizacyj- 
ny znanej w katolickim świecie amery- 
kańskim młodej Indjanki, urodzonej w 
1656 roku, która swem cnotliwem i peł- 
nem poświęcenia życiem zasłużyła cał- 
kowicie na nazwę świętej. 

WOJSKOWA CZAPKA TATARSKA Z CZASÓW NAPOLEONA 
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NIECO SPROSTOWANIA, 
NIECO UZUPEŁNIENIA 

W artykule „Dzieje jednej redakcji* 
znalazłem między innemi następujący u- 
stęp: „Przed wojną Studnicki kiedyś or- 
ganizował krakowskich studentów, aby 
okna wybili Zdziechowskiemu'. Fakt ten 
nigdy nie miał miejsca. Jest to legenda, 
powstała skutkiem tego, że w 1901 ro- 
ku wkrótce po moim przyjeździe na sta- 
łe do Lwowa i rozpoczęciu pracy w „Ku- 
rjerze Lwowskim“, prof. Zdziechowski 
przyjechał, zaproszony przez „Czytelnię 
Katolicką*, dla wygłoszenia wykładu na 
urządzonym przez nią w Ratuszu obcho- 
dzie. Nie pamiętam dokładnie tytułu wy- 
kładu, wiem, że miał poruszać sprawę 
naszych romantyków i rosyjskich sło- 
wianofili. 

Prof. Zdziechowski usiłował wytwo 
rzyć słowianofilstwo postępowe, opiera- 
jące się nie o rząd rosyjski, ale o przed- 
stawicieli opozycji. To słowianofilstwo 
usiłował krzewić wśród narodów słowiań 
skich. Uważałem tę akcję za szkodliwą, 
wszelkie bowiem słowianofilstwo  toro- 
wało drogę do moskalofilstwa, zmniej- 
szało świadomość naszego antagonizmu 
dziejowego z Rosją, było atutem w jej 
polityce zewnętrznej. W „szlachetnych 
Rosjan, którym ufał prof. Zdziechowsti. 
nie wierzyłem, powtarzając aforyzm Her- 
cena: „W każdym Rosjaninie jest kropla 
z Murawjowa, jest atom z Arakczejewa'. 
Słowian, ze względu na ciążenie ich do 
Rosji, uważałem za naszych naturalnych 
antagonistów. Otóż w „Kurjerze Lwow- 
skim* napisałem krótki i mócny artykuł 
przeciwko ideologji prof. Zdziechowskie- 
go, zakończony słowami: „Niech ze swe- 
mi odczytami i poglądami jedzie do Mo- 
skwy, a nie wygłasza je w naszym pa- 
trjotycznym Lwowie. 

Zywsza młodzież uniwersytecka, nie 
należąca do obozu socjalistycznego, nie 
była jeszcze opanowana przez organiza- 
cję endecką i zaraz po. mojem przyby- 
ciu do Lwowa, poddała się memu wpły 
wowi. Otóż z własnej inicjatywy, bez 
mojej wiedzy, grupa młodzieży — człon- 
ków „Czytelni Akademickiej, zjawiła 
się tłumnie na owe zebranie z piszczał- 
kami i uniemożliwiła wygłoszenie wy- 
kładu prof. Zdziechowskiemu. Byłem na 
owem posiedzeniu, mając zamiar napisać 
artykuł, polemizujący z prelegentem. Po- 
nieważ przy wyjściu młodzież mnie ota- 
czała i jej wystąpienie było wywołane 
moim artykułem, rozeszła się pogłoska, 
że jestem sprawcą tej demonstracji. Z 
biegiem czasu ludzie zapomnieli, jak 
rzecz się miała i każdy opowiadał in*- 
czej o demonstracji, jakoby  zorganizo» 
wanej przezemnie przeciwko prof. Zdzie- 
chowskiemu. 

Przez długi czas, odnosząc się wro- 
go do ideologji prof. Zdziechowskiegn, 
byłem mu niechętny i unikałem z nim 
spotkania. 
"Z prot.  Zdziechowskim  zbliżyłem 
się przed otwarciem „Słowa*, zbližyto 
nas wspólne przeżycie w okresie wojny 
światowej, wspólna niepodlegtošciowa 
ideologja w tym okresie; byliśmy obaj 
zwolennikami frontu  anty-rosyjskiego, 
zwolennikami przymierza z Niemcanti. 

Po wojnie nas łączy troska o Ziemie 
Wschodnie, boleść z powodu utraconych 
połaci kraju na wschodzie i uznawanie, 
że tyiko zmiana współczesnych stosun- 
ków wrogich polsko-niemieckich na sto- 
sunki prźyjazne, sprzymierzeńcze może 
zapewnić byt i rozwój naszego państwa. 

Rację miał redaktor Mackiewicz, gdy 
pisał, że pragnienie utrzymania uzyska- 

nej niepodległości zbliżyło mnie do „Sło- 
-wa'. Monarchizm, o którym wspominał 
redaktor Mackiewicz, jest tu jednym tyl- 
ko z licznych pierwiastków. Równie za- 
sadniczym pierwiastkiem jest reforma 
konstytucji ze zmianą ordyńacji wyboc- 
czej i przejście od centralizmu do decen- 
tralizmu, w polityce zaś zewnętrznej — 

wrotu do dawnych, świetnych  tradycyj. 
Drugą sprawą było rozpoczynające 

się na ziemiach b. Wielkiego Księstwa 
Litewskiego przegrupowywanie sił naro- 
dowościowych, które w ostatecznym wy- 
niku doprowadziło do rozcztonkowania 
społeczeństwa tatarskiego. Dziś przecież 
część osad tatarskich znalazła się poza 
granicami Polski — na Litwie lub w So- 
wietach. 

Wreszcie trzecią sprawą było bu- 
dzenie się Wschodu; wyzwalanie się u- 
ciemiężonych narodów muzułmańskich z 
pod jarzma rosyjskiego. — 

Sytuacja więc, która się wytworzyła 
wówczas, wymagała czynnego udziału 
Tatarów litewskich w rozgrywających 
się wypadkach. ? 

l oto zaczynamy obserwować nie- 
zmiernie ciekawe zjawisko wielkiej raso- 

wej siły naszych Tatarów. Oderwani od 

własriej ziemi, nawiązują oni łączność ze 

światem muzułmańskim i oni — nie wła 
dający językiem tatarskim, nietylko bio- 
rą udział w walkach o lepszą przyszłość, 
lecz nawet obejmują naczelne kierowni- 
cze stanowiska! ' 

W szeregach tworzącego się WOW- 

czas w Rosji muzułmańskiego korpusu, 

znajdujemy sporo naszych Tatarów. Da- 

wódcą jest gen. Maciej Sulkiewicz, sze- 

tem sztabu — pułk, Józef  Bazarewicz, 
obaj — „Litwini*. 

Na czele republiki Krymskiej staje 
gen. M. Sulkiewicz. Wśród ministrów 
spotykamy senatora Aleksandra Achma- 
towicza i gen. Milkowskiego. 

cen. Po upadku republiki Krymskiej, ge 
Sulkiewicz przenosi się do Azerbajdžanu, 
gdzie obejmuje stanowisko szefa sztabu 
generalnego. Wśród członków rządu а- 
zerbajdżańskiego znajdujemy szereg na- 
szych Tatarów, m. in. dwóch wilnian: 

v-ministra spraw zagranicznych, obecne- 

Katastrofa ekspedycji naukowej 
w Andach 

Z miasta Lima, stolicy Peru nadchodzi 
wiadomość o tragicznem zakończeniu  ekspe- 
dycji geologicznej, która wyruszyła pod wo- 
dzą angielskiego uczonego, prof. J. W. Gre- 
gory'ego. Ekspedycja ta badała wybrzeża rze- 
ki koło Ponto de Mainique. 

Wyprawa prof. Gregory'ego wyjechała ce- 
lem zbadania głównego łańcucha Andów i o- 
kreślenia wieku tych gór. W ten sposób miał 
być zamknięty ostatni łańcuch badań  geolo- 
gicznych nad historją Oceanu Spokojnego. W 
Skład ekspedycji angielskiej wchodzili: panna 
Wood z uniwersytetu w Cambridge, która jest 
znakomitością na polu geologji, dyplomata 
angielski Coverley-Price i Polak Marjan  Tar- 
nawiecki, znany badacz naukowy, oraz specja- 
lista od spraw górniczych. Marjan Tarnawiec- 
ki dołączył się do ekspedycji angielskiej z ra- 
mienia rządu peruwjańskiego i dopomagali w 
wyprawie na terenie Peru. 

Ekspedycja przybyła do miasta Lima z koń- 
cem stycznia i przeprowadziła ważne badania 
w okolicy Ica i Nazca. Stwierdzono w dolinie 
Ocucaje koło Ica obecność wielorybów, co 
świadczy, że ocean sięgał dawniej do miasta 
Ica. Z miejscowości Nazca ekspedycja wyrt- 
rzyła na siodłach mułów do miasta Cuzco, a 
stamtąd przez Machu-Pichu dotarła do Rosa- 
lina, skąd ruch na rzecz ' Urubamba staje się 
prawie niedostępny nawet dla maleńkich i0- 
dek. 

Ekspedycja czekała iu trzy tygodnie na 
otrzymanie odpowiednich łodzi. Stwierdzono, 
że dawniej cały odcinek rzeki Congo de Maini- 
que aż do Rosalina byi uczęszczany przez ło- 
dzie krajowców. Cały ten odcinek jest niesły- 
chanie niebezpieczny z powodu progów skal- 
nych. Pomimo tego krajowcy uprawiali prze- 
wóz gumy po tych niebezpiecznych porohach. 

Wyprawa wyruszyła z ponad wodospadów 
Megantone, które są najbardziej gwałtowne i 
grożne. Dwie iodzie powiązały się liną i ru- 
szyły spienioną rzeką. 

W pewnej chwili wydarzyła się katastrota. 
Pierwsza łódź, w której jechał Marjan Tarna- 
wiecki i prof. Gregory, została rzucona na 
skałę. Tarnawiecki wyskoczył z łodzi i zdołai 
przepynąć do brzegu pomimo niebezpiecznych 
wirów. 

Druga łódź przewróciła się również. Pa- 
sażerowie tej łodzi z panną Wood na czele 
uratowali się wpław, ponosząc ciężkie obraże- 
nia, gdyż prąd rzucał ich o nadbrzeżne šcia-- 
ny. Prof. Gregory walczył długi czas z wira- 
mi, ale nie mógł wydobyć się z matni. Ciao 
jego wyłowiono w trzy dni potem o kilkana- 
Ście kilometrów poniżej biegu rzeki. 

Ekspedycja tak była przybita tą katastrofą, 
że zrezygnowała z dalszej podróży. 

RESORT RYTY UT IS T INS 
SŁOŃCE O PÓŁNOCY. 

  

Oto nastrojowy obrazek północnego krań- 
ca Szwecji. Przez pół roku nie schodzi tam pra 
wie słońce z firmamentu. 

Na ilustracji naszej widzimy to nocne słoń- 
ce nad jeziorem Torne Trisk w Laplandji. 

MELEDCE PEDTWYZERZYĆ ZR OWZDZTZEECCACLRZO 

poddanie gruntownej rewizji jej nasta- 
wienia anti-niemieckiego, oraz zarysowa- 
nia w świadomości naszego społeczeń- 
stwa, że gdy na zachodzie mamy spór 
graniczny, od wschodu idzie zagrożenie 
naszego bytu państwowego i narodo- 
wego. 

Władysław Studnicki. 

go prokuratora, p. Olgierda Kryczyńskie 
go i dyrektora kancelarji rządu, obecne- 
go sędziego, p. Leona Kryczyńskiego. 

P. Olgierd Kryczyński występuje na- 
wet w odpowiedzialnej roli przedstawi- 
ciela republiki Azerbajdżanu na między- 
narodowej konferencji republik zakau- 
kaskich. 

To łatwe nawiązywanie stosunków 
z muzułmańskim Wschodem jest dowo- 
dem, iż nasi Tatarzy mają w sobie zasad- 
nicze pierwiastki duszy Wschodu i sły- 
szą głos „Azji, mistycznej Azji... 

Jakże ciekawe i zastanawiające są 
np. dzieje gen. Macieja Sulkiewicza, skre 
ślone w Roczniku Tatarskim przez Arsia- 
na-beja. 

Ten generał rosyjski, stale podkre- 
ślający, że pochodzi z Wileńszczyzny, 
że jest wielkim przyjacielem Polaków, a 
nawet sam jest prawie Polakiem, — prze 
kształca się powoli w Sulejmana-paszę, 
w przedstawiciela odradzającej się pań- 
stwowości narodów muzułmańskich, a 
gdy po przegranej wojnie z bolszewika- 
mi, zostaje aresztowany i skazany na 
śmierć, wypowiada znamienne słowa: 

— „(Cieszę się, że umieram jako ofi- 
cer armji muzułmańskiej *... 

Rocznik Tatarski jest  wymownem 
świadectwem łączności naszych Tatarów 
ze Wschodem. Nie mówiąc już o tem, że 
szereg artykułów, oświetlając dzieje ku!- 
tury Tatarów polskich, wydobywa nie- 
zmiernie ciekawe pierwiastki Wschodu w 
szacie europejskiej a nawet chrześcijań- 
skiej, — uwagę zwraca udział w wydaw- 
nictwie przedstawicieli narodów muzuł- 
mańskich, z któremi nasi Tatarzy nawią- 
zali łączność na tle walk z bolszewikarii.. 

"Tak Ayas Ishaki — „tatarski Rey- 
mont“, emigrant, czołowy  przedstawi- 
ciel Tatarów nadwołżańskich skreślił dla 
Rocznika artykuł p.t. „Narodowe zada= 
nie polskich Tatarów".
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Na odcinku. gosporarczym 
© CZEM PISZE PRASA GOSPODARCZA. 
„Czasopismo spółdzielni rolniczych" daje na 

wstępniaka uwagi o „zamkach na lodzie". Temi 
„zamkami na lodzie” są placówki spółdzielcze 
tworzone bez należytego przygotowania, wie- 
dzy i doświadczenia. Tu powstaje  spółdziel- 
nia mieczarska bez mleka i krów, tam — spół 
dzielnia rolniczo-handlowa bez kapitału i przy- 
gotowanych do tej pracy ludzi: 

„Na przyszłość przy zakładaniu spół- 
dzielni muszą być stosow ane wymaga- 
nia i warunki, bez których spełnienia 
spółdzielni zakładać nie wolno. 

„Mamy obowiązek budowania spół- 
dzielczości ale zdrowej zdolnej do pra- 
widłowego rozwoju, posiadającej te da- 
ne, które wiedza i doświadczenie žycio- 
wo sprawdziła. Natomiast nie wolno 
nam dopuszczać się do zakładania two- 
rów słabych, zgóry poronionych, bo ta- 
kie spółdzielnie zabijają spółdzielczość, 
narażają ludzi na straty, a zamiast p>- 
żytku, wyrządzają rolnictwu krzywdę i 
przynoszą szkodę”. 

Dobrze powiedziano! Przed dwoma laty, a 

nawet przed rokiem organ Zjednoczenia związ 

ków spółdzielni rolniczych do istnienia „zam- 

ków na lodzie" tak wyraźnie nie przyznawał 

się. Kryzys jednak jest dobrym probierzem i 

dobrym wychowawcą. : 

„Rolnik Ekonomista“ (Nr. 15/16 z dnia 

1 sierpnia) rozważa możliwe wpływy na dal- 

szy rozwoj stosunkėw  gospodarczych ruchu 

naturałnego ludności. Spis z 9 grudnia, 1031 

wykazał, że ludność Polski wynosi przeszło 

32,1 milj. Jeżeli utrzyma się w następnem dzie 

sięcioleciu nadwyżka urodzeń nad zgonami z 

poprzedniego dziesięciolecia ludność Polski w 

końcu 1941 roku będzie wynosiło 37 milį. mie- 

szkańców (przyrost 5 milj. w porównaniu do © 

1931). Oznaczałoby to w bezpośrednim wyniku 

zwiększenie konsumcji głównych zbóż o prze- 

szło 15 milj. centnarów, co stanowi zgórą 3 

razy więcej, niż nasz wywóz tych zbóż w а- 

tach najlepszej konjunktury eksportowej. 

P. R. Rybarski, autor rozważań na ten te- 

mat na podstawie różnych przesłanek docho- 

dzi do dwóch zasadniczych wniosków: 

1. Silny przyrost naturalnej ludności stwa- 

rza potencjalne powiększenie konsumcji pło- 

dów rolnych, — jeżeli zatem odpowiednio nie 

zwiększy się produkcja, nastąpi dalsza paupe- 

ryzacja ludności; : 

2. Silny przyrost naturalny stwarza wiek- 

szą podaż rąk roboczych, obniża cenę siły ro- 

boczej. Umożliwić to powinno obniżenie cen 

artykułów - przemysłu i przywrócenie ich rów 

nowagi w stosunku do ceny płodów rolnych. 

W tymże organie Związku organizacyj rol- 

niczych Rzplitej Polskiej dr. J. Piekaikiewicz 

porusza ciekawe zagadnienie współzależności 

pomiędzy cenami ziemiopłodów a powierzcn- 

nią: niemi zasianą. Zestawienia cen i powierz- 

chni zasianej poszczególnemi ziemiopłodami wy 

kazuje, że współzależność pomiędzy wysoko- 

ścią cen a powierzchnią, jest dziś słaba i przy- 

tem dość różna dla poszczególnych upraw. 

„Gospodarka Narodowa” zastanawia się 

nad wynikami lozańskiemi.. Wydaje się jej, że 

jakgdyby zbliżał się ostatni akt europejskich 

prób zrzucenia nieznośnej supremacji finanso- 

wej Stanów Zjednoczonych. Pozatem w Lo- 

zannie nic nie wskazywało na: PE 

„„.„.uUstaloną formalnie przynajmniej, 

genewską równość wszystkich państw 
suwerennych, umożliwiającą Ouatemali, 

czy Persji być im dediis rebus wszystki в 

zagadnień, dyskutowanych na tym tere- 

nie. Lozanna pracowała bez komisyj, bez 

sesyj plenarnych — w gabinetach i na 
poufnych rozmowach przedstawicieli kil 
ku głównych delegacyj. Nigdy chyba w 
ciągu lat ostatnich podział na „silnych'* 
i ;stabych“ nie miał tak doskonałego 

BOWIEM e By 
„Faktem jest, iż na zachodzie Europy 

tworzyć się zaczyna jakiś „ioedus* mo- 
carstw wysoko-kapitalistycznych, . które 
pragną zgrupować za sobą całą Europę 
w rozgrywce ze Stanami Zjednoczonemi. 
W rwojnie prowadzonej nad brzegami 

Oceanu Atlantyckiego, chociażby to by- 

ła tylko wojna dyplomatyczna, trzeba 

mieć mocny „hinterland* za sobą. Hin- 

terlandowi temu należy narzucić taką 

sanację, jakiej on — zdaniem  rzeczo- 

znawców — wymaga. Ale Sanacja ta 
ma być ostra. Jeśli Europa środkowo- 
wschodnia ma otrzymać pożyczki, to 
pod kontrolą finansową. Jeśli uzyskać 
ma ułatwienia w zbycie produktów rol- 
nych — to wzamian za rekompensaty 
w dziedzinie przemysłowej na rzecz 

„możnych tego świata". Kwestja odszko 
dowań niemieckich sytuacji uzdrowienio- 

wej nie wypełnia. Trzeba Szukać roz- 

wiązań dalszych. Państwo Europy Śśrod- 
kowo-wschodniej nadają się do tego zna 
komicie. Trzeba zatem je wykorzystać 1.. 
odpowiednio na nich zarobić. Oto wszy- 
stko“. 

Stąd wnioskuje autor, že inicjatywa polska 
zwołania bloku rolnego państw šrodkowo- 

wschodniej części naszego kontynentu, ma 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNiE 
Z dnia 10 sierpnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 757. 

Temperatura średnia: +18. 

"Temperatura najwyższa: 22. 

Temperatura najniższa: -+ 14. 

Opad: 12 mm. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

Wscnód słończ g 4.37 

Zachód słoń: @ 19 35 

KOŚCIELNA 
— OBRAZ MATKI BOSKIEJ OSTRO- 

BRAMSKIEJ DLA  DALMACJL  De- 
legacja miejska odjechała wczoraj do War- 
szawy zabierając obraz M. B. Ostrobram- 
skiej, przeznaczony dla nowozbudowanego 
(kościoła katolickiego w Dalmacji, a ufun- 

dowanego przez tamt. Kolonję Polską .0- 
ibraz Matki Boskiej Ostrobramskiej jest 
darem dla Polaków dalmackich. 

OSOBISTA 
— Pan minister Skarbu jan Piłsudski wy- 

jechał w dniu 10 bm. do Druskienik na urlop 
wypoczynkowy. 

MIEJSKA 
— BUDŻET MIEJSKI Niedawno uło- 

żony budżet miejski będzie rozpatrzony 

przez władze wojewódzkie - dopiero we 
wrześniu. Natychmiast po zatwierdzeniu 
nowy ibudżet wejdzie w życie. 

— REMONT W SZPITALACH. W dn. 
16 b. m. otwarte zostają oddział chirurgi- 
czny w szpitalu św. Jakóba i, położniczy w 

szpitalu żydowskim, gdzie od kilku tygod- 
ni przeprowadzany był remont. 

— SKWER KOŁO HAL MIEJSKICH. 
Magistrat przystąpił do umządzenia kolo 

Hal Miejskich przy ul. Zawalnej dużego 
skweru, który poniekąd będzie jedyną oazą 

wi tej dzielnicy. 

RÓŻNE 
— ZJAZD LEGJONISTÓW W GDYNI 

Zarząd Okręgu i Oddziałów Związku Leg- 
jonistów Polskich w: Wilnie, przypomina, 

że karty zjazdowe do Gdyni wydawane są 
w: lokalu przy ul. Tatarskiej Nr. 3, (f-ma 
„Amuto-Garaž“ tel. 17-52) w godzinach od 
10-tej do 14-tej i od 17-ej do 20-tej. i za- 
wiadamia, że wydawanie kart zakończy się 
ostatecznie w piątek dnia 12 sierpnia b. r. 
o godz, 20-tej. 

Wyjazd z Wilna na Zjazd nastąpi w 
sobotę dnia 13-go b. m. o godz. 12-ej w 

południe pociągiem specjalnym. 

Uczestnicy Zjazdu zgromadzą się tego 
dmia o godz. 10-tej ma dworcu kolejowym 
w poczekalni kilasy Il-ej, poczem nastąpi 
zalkiup biletów, zbiorowych. 

Członkowie Związku Legjonistów Pol- 

skich zaopatrzeni w opaski biało - czer- 
wone, na prawem ramieniu z pieczęcią Zw. 

BEM [ŻENI BL ANNA SK ONTT TK I 

bardzo duže znaczenie. „Ma ona za zadanie 
wspólne naradzenie się zainteresowanych nad 
tem, co ich czeka i czekać może. Istnieje mia- 
nowicie obawa, iż w młynie wielkich świato- 
wych planów gospodarczych przypadkowo i 
„niechcący* cierpi jakiś organizm państwowy, 
który jest zbyt słaby, aby stawiał zbyt silny 
opór przeciwko obdzieraniu go ;,w imię dobra 
ogólnego”, gospodarczy „koncert europejski 
nie usposabia do ufności". 

„Rolnictwo przynosi zakończenie pracy 
prof. Kurta Rittera na temat polskiego kryzy- 
su rolniczego. Autor analizuje sposoby reago- 
wania poszczególnych typów przedsiębiorcy 
rolnego na skutki kryzysu, odpornośc różnej 
wielkości gospodarstw na kryzys rolny i przy- 
czyny wahań tej odporności, a wreszcie moż- 
liwości walki z kryzysem. h. 

Piękne i mocne pozdrowienie p.t. 
„Aleyhim Selam!“ nadestat Mamed Emia 

Resul-Zade, również emigrant, b. pre- 
zes parlamentu w Azerbajdżanie, leader 

partji Musawat. 
Pamięci Tadeusza Hołówki szereg 

serdecznych i głębokich uwag poświę- 
cit Halił-Bej Has-Mamed, b. minister 
spraw wewnętrznych i sprawiedliwości 
republiki Azerbajdżańskiej, jeden z naj- 
wybitniejszych działaczy politycznych 
azerbajdżańskich. 

Wreszcie spotykamy nazwisko przed- 

stawiciela Tatarów krymskich Džalara 

Sejdameta, który w liście do min. Achnia 
towicza kreśli słowa wdzięczności i u- 
znamia dła „nos freres, les Tartares de 

I'ancienne Lithuanie''... 
W ten sposób Tatarzy polscy naj- 

pierw bezwiednie, później całkiem świa- 
domie (podróże J. E. Muttiego dr. Szyi- 
kiewicza, oraz prace redakcji Rocznika 
Tatarskiego) zaczęli nawiązywać do da- 

wnych tradycyj naturalnych łączników 
pomiędzy Polską a Wschodem muzuł- 
mańskim. 

W w. XV i XVI, kiedy Tatarzy nie 
zatracili jeszcze swego języka, wystę- 
powali oni jako „tłumacze królewscy”, a 
nawet bywali posłami do Złotej Hordy, 
Krymu i Turcji. 

Tak np. w r. 1492 i 1501 posłem 
do chana krymskiego jest Tatar litewski 
Bejrasz, w 1507 do chana Mengli Gire- 
ja posłuje Abrahim Timirzyc, marszałek 
i pisarz królewski, w r. 1522 jako poseł 
do chana Zawołżańskiego jedzie chora- 
ży tatarski Jaśman z rodu Sulkiewiczów, 
w 1571 do chana krymskiego wyjeżdża 
Tatar Sobol i t. d. 

Ayas Ishaki tak określa zadanie dzie 

jowe Tatarów polskich: 
„Wśród Tiurków Tatarzy polscy 

pierwsi przyjęli kulturę europejską nie- 

tylko z jej strony zewnętrznej, lecz i du- 

gorących aspiracyj całego 

chowej i ta okoliczność posiada niezmier 
nie doniosłe znaczenie, bowiem Tatarzy 
polscy mogliby stać się pośrednikami w 
sprawie rozciągnięcia na Tiurków kul- 
tury europejskiej, stanowiącej przedmiot 

świata tiur- 
kskiego. To zaszczytne pośrednictwo 
wysunęłoby Tatarów polskich na czoło 
narodów tiurkskich. To po pierwsze. 

Nawiązanie łączności Tatarów pol- 
skich z Tiurkami może przyczynić się do 
wznowienia zbliżenia świata tiurkskiego 
i Polski, które istnało za czasów cha- 
now krymskch i kazańskich. To po drit- 

gie. 
Historja powierzyła Tatarom pol- 

skim odegranie określonej i poważnej 
roli dziejowej ku chwale Tatarów i ku 
pożytkowi ich Ojczyzny — Polski, oraz 
nacji tiurkskiej. Żywotne interesy świata 
tiurkskiego i Polski wymagają rychłego 
odegrania tej roli"... 

Taką przyszłość przed Tatarami pol 
skimi widzi czołowy przedstawiciel Ta- 
tarów nadwołżańskich. 

Czy nasi Tatarzy odegrają tę rolę 
dziejową, trudno osądzić, ale jedno na- 
leży stwierdzić, iż ich wielke przywią- 
zanie do Polski, zdrowe ambicje, wybit- 
na inteligencja, oraz zdolność do łatwe- 
go nawiązywania łączności ze światem 
muzułmańskim, tworzą z nich siłę, która 
nieraz może się przydać Polsce. 

Świeżo wydany Rocznik Tatarski jest 
dowodem tej siły naszych Tatarów, jest 
czynem, który śmiało można postawić 
obok ich czynu żołnierskiego z r. 1920. 

Dlatego też nietylko historycy, lecz 
wszyscy inteligentni ludzie, interesujący 
się dziejami naszej kultury, muszą Баг- 
dzo uważnie przejrzeć karty ciekawej 
publikacji... 

W. Charkiewicz. 

A Rar 

Leg. Pol. będą udzielać informacyj, wska- 
zując miejsca w: pociągu i t. d. 

— WODA NA WILJI. Ostatnio desz- 
cze i podnoszenie się poziomu Wilji spowo- 

dowały przerwię w robotach megulacyjnych 

rzeki па odcinku ulicy Zygmuntowskiej. 
Wczoraj po południu woda. cokolwiek o 

padła więc spodziewać się należy, że pra- 
ce będą podjęte manowio. Olbeany poziom 
Wilji jest o metr wyższy od normalnego. 

— Sprostowanie. Do artykułu wstępnego 
w „Słowie z dnia 7 sierpnia p. W. Lewickie- 
go p.t. „Spuścić kurtynę* wkradł się skutkiem 
przeoczenia korekty przykry błąd, znieksztai- 
cający zupełnie sens jednego zdania. Miano- 
wicie zamiast: „rzeczywistość stosunków w 
rolnictwie wyraz „ziemia* akcentuje w zra- 
czeniu „konieczne, należy czytać: „rzeczywi- 
stość stosunków w rolnictwie wyraz „ziemia” 
akcentuje w znaczeniu „kamienie*. 

ŻAŁOBNA 

Ś. P. STANISŁAW BORTKIEWICZ 
W dniu 5 bm. zmarł niespodziewanie 

Krynicy dyrektor firmy Bracia . Jabłkowscy 
Ś. P. STANISŁAW BORTKIEWICZ 

Jako człowiek uczynny, cichy i prawego 
charakteru, przez stosunki handlowe, jakie nas 
łączyły, zaskarbił sobie Zmarły nasze pełne u- 
znanie i pozostawił głęboki żal. 

Niech Mu ziemia lekką będzie. 

Dom Handlowo - Komisowy 
GRAMS I ŚWIĄTKOWSKI. 

TEATR I MUZYKA 
— POŻEGNALNE WYSTĘPY LUDWI- 

KA CZARNOWSKIEGO. Dziś, we czwar- 
tek 11 b. m. o godz. 8 m. 15 przedostatni 
raz w: Bernardynce odęgrana będzie (po 
cenach zniżonych) zyskująca coraz więk- 

sze powodzenie urocza farsa Arnolda i Ba- 

cha „Pod zarządem przymusowym”. Wy- 
jątkowe wprost zainteresowanie (mimo 
złej pogody) sztuka ta zawidzięcza w du- 

żej mierze występom znakomitego artysty 

b. dyrektora Teatrów Lwowskich p. Ludwi 
ka Czarnowskiego. 

Jutró w: piątek 12 b. m. „Pod! zarządem 

przymusowym *, bo raz ostatni, 

W sobotę 13 b. m. — inauguracyjny 
występ Rewfji Wanszawskiej pod kier. art. 
Ludwika Sempolińskiego. 

— TEATR LUTNIA. Dziś, we czwar- 
tek 11 b, m: o godz. 8 m. 15 po raz 12-ty 
odegrana będzie fenomenalna sztuka A. 
Tołstoja i P. Szczeęgolewa p. t. „Azef“. 

Dziś w roli Azefa występuje znakomity ar 
tysta i reżyser Wamszawis kich Teatrów 
Szyfmanowskich p. Jan Bonecki, Naczelna 
postać Azefa ukazana jest z całą zagadko- 
wą prawdą, która pozwala nam wniknąć 
w tajniki dwoistej duszy organizatora re- 
wolucjonisty i sługi carskiego w: jednej o- 
sobie. Był czas kiedy Azefa potępiano be- 
zapelacyjnie. Tołstoj i Szczegolew ukazują 
nam biedmą, szarpaną nieokiełznanymi na- 
miętnościami patologję duszy Azefa. Pu- 
blicznošė m zapartym oddechem śledzi ak- 
cję frapującej sztuki. 

POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE 
Wobec wielkiego zainteresowania w sfe 

rach publiczności, której niewygodnie jest 
uczęszczać na przedstawienia wieczorowe. 
Dyr. Teatrów postanowiła przenieść do 
Lutni „Pod zarządem przymusowym” i o- 

degrać 2-razy jako popołudniówikę o godz. 

4-ej (niedziela i poniedziałek). 

_ — REWIA LUDWIKA SEMPOLIŃ- 
SKIEGO W WILNIE. Miłą niespodzianką 
dla Wilma jest! zapowiedź występów: rewjo- 
wych. Premjera. w sobotę 13 b. m, w Tea- 
trze Letnim, Pierwszy: program nosi tytuł 
„Weź ten kwiatek na zadatek”, w którym 
ważniejsze przeboje: „Ty, i miłość i wios- 
ma“, „A ja na to jak na llato“, „Czamny Bo- 
bi'! i w in. wykonają Stalnistaw Gruszczyń 
ski (I tenor opery warszawskiej) wybitni 
artyści „Morskiego Oka'* Janina Kozłow- 
ska, Irena Carnero , Janina Leitzkówna, 
(primabalerina Opery warszawskiej), Je- 
rzy Sulima - Jaszczołt oraz przemiły con- 
ferencjer ulubieniec Wilna Ludwik Sempo- 
qiński, który jest duszą tej wesołej Muzy. 

Oeny niskie od 50 gr. do 5 zł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Romantyczna noc.. 
HOLLYWOOD — W nocnym lokalu. 

PAN — Ludzie areny. 

CASINO — Cham. 
STYLOWY — Krwawy tyran Ben-Ali. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— NIE BI] KOBIETY NAWET 

KWIATEM.. — Policja aresztowała 
wczoraj Kazimierza Świerkowskiego,: (D. 
Rady 14), który dopuścił — się ciężkiej 
zbrodni na osobie swej przyjaciółki Ma- 
rji Bilewiczówny (Bobrujska 15). 

Fomiędzy Świerkowski:n a Biłewi-* 
czowną wynikła kłótnia, podczas której 
swierkowski dwatrotnie xesnął ;a w 

brat.ch, powodujje pęknięrie pęcherza. 
W sianie groźaym przewier'ono ją do 
szpitala żydowskiego, gdzie walc. ze 
Śmiercią. Świe"kowskiego osidzono w 
areizcie do dyspczycji prokuratury. 

Sprawcę pobicia policja zatrzymała. 
— MŁODOCIANYCH WŁAMYWACZY 

OSADZONO W WIĘZIENIU. — W toku dal. 
szego dochodzenia w sprawie kradzieży zegar- 
ka wartości 575 zł. na szkodę Krasnodębskiej 
Lidji (Witoldowa 35) sprawców kradzieży 

młodocianych: Piotrowskiego Jana (Niedźwie- 
dziad), Rogowskiego Teodora (Krzywa 1) i 
Bogusławskiego Wacława (Dzielna 21) wraz z 
aktami skierowano do władz sądowych. 

-— W OBRONIE ZACRZYMANEJ ZŁO- 
DZIEIKI. — Wezoraj ališmy podstepne 
okradzenie tancerki kaoaieow, Marji Zaja- 
cówny, której z torebki wyk: 50 
towy banknot. 

W związku z tą kradzieżą zatrzymano kil- 
kunastu zawodowych złodziei i złodziejek kie 
szonkowych, między innymi sprytną zawodową 
złodziejkę znaną pod przezwiskiem „Pantera“, 
„Kochanek doprowadzonej do policji „Pante- 

ry" niejaki Jastrzębski będąc pijany udał się w 
chwilę po zatrzymaniu - przyjaciółki do policji 
i począł się awanturować przed wejściem do 
urzędu śledczego. Jastrzębski stawił czynny о- 
pór policjantowi i awanturował się dalej, wy- 
bijając przytem szybę w drzwiach Jastrzębskie 
go ostatecznie obezwładniono i osadzono w 
areszcie. 

Uczucie przepełnienia, bóle kiszkowe, bóle 
w bokach, ucisk w piersiach, bicie serca, usu- 
wa stosowanie naturalnej wody gorzkiej „Fran 
ciszka-Józefa", usuwając zbytnie przekrwienie 
mózgu, w oczach, w płucach i sercu. Żądać w 
aptekach i drogerjach. 

w 

   

       

  

  

B. P. 

żałoby przy ul, W.-Pohulanka Nr. 5, 

- Gilno na szlakach lotniczych 
(garść nowin z lotniska na Porubanku) 

Niewątpliwie największym 'ewenemen- 
tem Wilna wi dniach ostatnich jest włącze- 
nie naszego miasta do sieci linji lotni- 
czych świata. © 

Doniosłą tą imowację zawdzięczamy. ru- 

chliwej i rzutkiej instytucji, noszącej mia- 
no Polskich Linij Lotniezych „Lot', 

W ten sposób i Wilno będzie posiadało 
komunikację lotniczą od dłuższego już cza- 
su istniejącą w imnych wielkich miastach 
Polski. 
Dopingowani chęcią dowiedzenia się ja- 

kichś szczegółów o rozwoju linji oraz uro- 

czystościach inauguracyjnych, wyruszamy 
do Porubanku. 

Ponieważ pociągi na tym szlaku kursu- 
ją, jak się to mówi „raz w: rok koło Wiel- 
kiej Nocy* — miechcąc tracić czasu, wyru- 

szamy per pedes. apostolorum. 

‚ DROGA DO LOTNISKA 

Przeciąwszy tory Ikolejowe, wkraczamy 
na ul. Raduńską. Wspinamy się w górę. 
Na szczycie lewej strony, wznosi się wy- 
smukiła kapliczka przydrożna, kryjąca pod 
daszkiem figurę św. Jana, Zabytek ten, 
(dodajmy nawiasem przeważnie mieuo- 
strzągamy) jest bardzo mało zaany ogóło- 
wi. Wilnian... 

W dalszym ciągu droga zielonym wą- 

wozem zbiega wdół. Mimo, że jest to jesz- 
cze miasto, podróżnego owiewa: 100 procen 
towo wiejskie powietrze! 

Tuż za przejazdem kolejowym, zaczy- 

na sie brukowana szosa Raduńska. Wysa- 
dzona. gęsto młodemi kasztanami wygląda 
miło i kulturalnie. 

W. pewnym jej punkcie odbiega na pra- 
wo droga ma, Ejszyszki. Z lewej — przy- 
ciągają oko przechodnia widoczne z dale- 
ika maszty antenowe Lipówki. 

Przechodzimy jeszcze kilkadziesiąt kro- 
ków, i oto znów: tor kolejowy. To przysta- 
nek kolejowy Porubanekj, a tuż za nim lot- 
nisko wojskowe. 

NA LOTNISKU 

Z daleka widać hangar lotniczy... Gma- 
chy w nowoczesnym stylu, oraz niewykoń- 
czone jeszcze budyniki... 

Na lotnisku stoi parę aparatów oraz 
kilka samochodów. 

Tu i owdzie krzątają się żołnierze; ga- 
+ oficerowie; gapią się ciekawe cywi- 
e... 

W hangarze lśni między: innemi maszy- 
nami, potężny 3-motorowy „Foklker* t-wa 
„Lot”, wypoczywający po locie służbowym 
z Rygi ezy Tallinu!.. Na bocznej jego ścia- 
nie zwraca uwagę duża tabliczka z napi- 
sem „Warszawa — Wilno — Riga — Tał- 
lin"... Pachnie szerokim światem i bezkre- 
sami przestrzeni... 

Zwracamy się po informacje do młode- 
go i energicznego kierownika portu lotni- 

SAGOSOK ROSZAK 

Fałszywy pułkownik 

  

czego z ramienia „Lotu p. Kazimierza Mar 
kiewicza. Udziela on nam uprzejmie na- 
stępujących wiadomości. 

JAK SIĘ ODBĘDZIE URUCHOMIE- 
NIE NOWEJ LINJI? 

Przedewszystkiem ciekawił nas program 
uroczystości inauguracyjnych. Dowiedze- 
liśmy się tedy, że w dniu otwarcia, które 
mastąpi jak wiadomo, 17 b. m. przybędzie 

do Wilna: pierwszy aparat „Lotu. 
Start z Warszawy nastąpi o godz. 10 

rano, w Wilmie zaś przybycie jego spodzie- 
wane jest między godz. 12,30 a 13-tą. 

Aparatem przybędą: Dyrektor Depar- 
tamentu Lotnietwa, Cywilnego przy Min. 
Komunikacji — pułk. Filipowicz oraz człon 
kowie poselstw łotewskiego i estońskiego 
w Warszawie. : 

Po półgodzinnym postoju, podczas któ- 
rego przewidywane są przemówienia oko- 
licznościowe, aparafi wraz z licznemi dyg- 
nitarzami, uda się w! dalszą podmóż do Ry- 
gii Tallinu, inny zaś samolot „Lotu zor- 
ganizuje propagandowe loty pasażerskie 
nad Wilnem. Loty te będą dostępne dla 
każdego po uiszczeniu dobrowolnej ofiary 
na rzecz LOPP-u. 

"By ułatwić Wilnianom odwiedzenie lot- 
niska w* dniu otwarcia mowej linji, uru- 
chomiony zostanie do Porubanku specjal- 
ny pociąg dodatkowy, który wyruszy z 
Wilma o godz. 11,55, a wróci przed wieczo- 
rem. 

JAK BĘDZIEMY LATALI? 

Lotnisko będzie wspólne z wojskowem. 
Hangar również. Prowizoryczną stację dla 
pasażerów buduje się obecnie . Jest to 
skromny budynek drewniany, w którym bę 
dzie mieściła się kasa biletowa i poczekal- 
nia dla pasażerów. Tu również będą się 
odbywały rewizje: celna i paszportowa! - 

Do miasta i na lotnisko pasażerowie 

będą dostarczani własnym autobusem „Lo- 
tu*, którego w Wilnie postój projektowa- 
ny jest przed: „Žoržem“ lub przy placu Ka- 
tedralinym; w. mieście również (będzie mie- 
ściło się biuro informacyjne . : 

Telefon „Lotu“ na: Porubanku nosi Nr. 
80; zostamie on jednak: uruchomiony  do- 
piero w dniu otwarcia Tinji. 

Rozklładi lotów, jest tego rodzaju, że 
codzień będziemy mieli w: Wilmie samolot 
„Lotu: jeden dzień do Rygi, drugi dzień 
do Warszawy. Szczegółowy rozkład go- 
dzin przybycia i odjazdu samolotów „Lotu' 
oraz autobusu dla pasażemów zostaną po- 
dane później. 

Cena jednego przelotu z Warszawy do 
Wilna będzie wymosiła około 50 zł. Szcze- 
góły w: tej sprawie podawała już zresztą 
prasa. 

J. C—ski. 

  

z Wilejki odwiedzał 
rodziny żołnierzy 

WILNO. — Dowództwo jednego z 
pułków piechoty, stacjonującego w Wi- 
lejce Pow. otrzymało onegdaj telefon z 
Warszawy z zapytaniem, co się stało z 
szeregowcem Mendlem Honigiem, który 
miał rzekomo zasnąć na warcie i w tym 
czasie skradziono mu karabin. 

Jak się potem wyjaśniło, do rodziny 
Honiga, zamieszkałej stale w Warszawie 
(Miła 58) zgłosił się jakiś osobnik w 
mundurze pułkownika i przedstawiwszy 
się, jako zastępca dowódcy pułku, w któ 
rym Honig odbywa służbę, opowiedział 
0 przygodzie, jaka się przytrafiła ich sy 
nowi. 

Rodzina aresztowanego, dowiedziaw- 
; szy się, že za tego rodzaju wykroczenie 

grozi surowa kara więzienia, poczęła mo 
jestować i błagać rzekomego putkow- 
nika, by wpłynął na odpowiednie czynni 
ki w kierunku bardziej pobłażliwego trak 
towania tej sprawy. „Zastępca dow. puł 
ku* przyrzekł uczynić wszystko, co tylko 

będzie w jego mocy, nadmieniając jed- 
nak, że wobec zaginięcia ukradzionej 
broni, należy równowartość karabinu w 
wysokości 100 zł., natychmiast zwrócić. 

Matka oraz żora Honiga, będącę świę 
cie przekonane, że mają przed sobą au- 
tentycznego oficera, pożyczyły od sąsia- 
dów żądaną sumę i wręczyły „pułkow- 
nikowi“. : 

„ Dopiero, gdy nie mogąc opanować 
niepewności co do losów bliskiej im 0s0- 
by, skomunikowały się z Wilejką, Honi- 
gowie przekonali się, że padli ofiarą 0- 
szusta. 

Jest to jednak ktoś doskonale zorjen- 

towany w stosunkach pułkowych, więc 
też w tym kierunku czynione są poszuki 

wania policji i żandarmerji, tem bar- 

dziej, że „pułkownik* zdołał, jak się po 

tem okazało, w podobny sposób oszu- 
kać i inne rodziny, których krewni służą 
w. wojsku. 

Tragiczny wypadek z urzędnikiem pocztowym 
WILNO. — Onegdaj w dzień na sta- 

cji kolejowej w Szarkowszczyźnie tniał 
miejsce tragiczny wypadek pnuczas prze 
taczania wagonów. *o przejściu pocią- 
gu z Woropajewa aa płatiormie jedceego 
« wagonów stał utzędeKk pocztowy z 
Woropajewa, 21-letni Mieczysiiw Iwań- 
ski. 

W pewnym momencie doczepiene do 
składu pociągu woropajewski:ga wago-* 
my silnie wstrząsnęły całym pociągiem, 
tak, że Iwański straciwszy równowagę, 
spadł na tory. Koła pociągu zinasakrowa 
ły go w straszliwy sposób, co spowodo 
wało natychmiastowy zgon nieszczęśli- 
wego. 

  

ELJASZ BUNIMOWICZ 
po krótkich cierpieniach zmarł w nocy z 8 na 9 sierpnia 1932 r. 

Eksportacja drogich nam zwłok z domu załoby przy ulicy W.-Pohulanka Nr. 5, odbędzie się dziś 
11 sierpnia, o godzinie 12 w południe. 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych 

pogrążeni w nieutulozym żalu 

ŻONĄ, SYN I RODZINĄ 

  

  

DOM BANKOWY T. BUNIMOWICZ W WILNIE 
z głębokim żałem donosi o miepowetowanej stracie z powodu Śmierci dyrektora firmy 

ELJASZA BUNIMOWICZA 
(Brat właściciela Domu Bankowego) 

który po krotkich cierpieniach zmarł w nocy z 8 na 9 sierpnia r. b. 

Wyprowadzenie zwłok odbędzie się dziś we czwartek, dnia 11 b. m. o godz. 12-ej w południe z domu 

Komisja techniczna Kam. Sato- 
wania Bazyliki 

Przedwczoraj odbyło się posiedzenie Ko- 
misji Technicznej Komitetu Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej pod przewodnictwem 
Dyrektora Robót Publicznych inž. Zubele- 
wicza przy współudziale  zaproszonego 
prof. inž. dr. S. Bryly. Przedmiotem obrad 

i było zdecydowanie sposobu wzmo 
cnienia pontyku, jako majbandziej zagmo- 
žonej częšci świątyni. 

Rozpatrywano 3 projekty wzmocnienia 
wylkoname przez: 

1) Inżyniera E. Romańskiego. 
2) Towarzystwa Robót Inżynieryjskich 

Specjalnych „TRIS*, 
3) Kierownietwa Robót Ratowania Ba- 

zyliki Wileńskiej, 

Po wyczerpaniu dyskusji, prawie jedno- 
myślnie został uznany, jako najbardziej 
odpowiedni, projekt: Kierownictwa Robót: 
Projekt powyższy wi najbliższych dniach 

ma być przez inż. Wąsowicza, po. uprzed- 
niem porozumieniu się z członkami Komi- 
tetu przedłożony Departamentowi Budo- 
wlanemu Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 
nych, dla zatwierdzenia. 

Uchwalono zarazem zwrócić się do maj. 
poważniejszych firm budowlanych w Pol- 

Sce, obznajmionych z tego rodzaju robota- 
mi, o złożenie ofert, 

Rozpoczęcie robót mastąpi w końcu b. 
m., a ukończenie robót zasadniczych prze- 
widuje się przed dniem 1 listopada. 

Przy rozpatrzeniu ofert, co ma nastąpić 
"W tygodniu następnym, będzie wzięta ró- 
wmież pod uwagę oferta specjalnej firmy 
budowlanej na petr yfikację, czyli zeska- 
lenie gruntu. 

W tym samym dniu Komitet Wykonaw- 
czy Ratowania Bazyliki Wileńskiej w obe- 
«ności Jego, Ekscelencji Arcybiskupa Jabł- 
rzykowskiego i Przewodniczącego Komitetu 
Jego Ekscelencji Biskupa Michalkiewicza, 
wysłuchał sprawozdania Komisji Technicz 
nej i aprobowal jej wnioski. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„HOLLYWOOD*: W NOCNYM LOKALU 

W roku 1918 Antoni Słonimski pisywał 
rzewne wiersze miłosne. W| jednym z nich 
jego kochanka stała na balkonie w snebr- 
nym. blasku księżyca. Poeta trwał w zach- 
wycie, i zachwyt swój zakończył kompli- 
mentem : 

— Byłaś piękna i wiotka. jak Erna Mo- 
rena. 

Cztermaście lat temu Ema Morena 
była. piękna i wiotka. Dziś, oglądając ją 
wj roli właścicielki nocnego lokalu, stwier- 
dzamy, że jest rówinie wiotka i piękna, jak 
przed czternastu laty. Dlaczego? Dlatego, 
że na filmach ludzie nie starzeją się, choć- 
by film ibył nakręcony dwadzieścia lat te- 
mu. Więc i Erna, Morena wyglądała W no- 
onym lokalu tak, jak wyglądała za daw- 
mych dobrych czasów, gdy była jeszcze ar- 
tystką filmową. Jest jej bardzo do twarzy 
wi sukience krótkiej po kolanka. 

Jej córeczka, siedemnastoletnia Evelina 
Holt, cieszy na ekranie nasze oczy wiosen- 
nym wdziękiem młodości. Dzisiaj (w natu- 
rze) jest to już pewnie matka dzieciom. 

Otrzepując ten film z pyłu zapomnienia, 
Hollywood kierował się szlachetnemi po- 
budkami: chciał w dzisiejszych czasach 
rozpasania i deprawacji pokazać, jak hań- 
biącem było ongi stanowisko wiłaściciel- 
ki mocnego lokallu, skoro Erna Morena mu- 
si się z tem ukrywać i uprawia wstrętny 
proceder jedynie dla zapewnienia córce do- 
statniego życia. w. 

grodžiejyka 
— MAGISTRAT OGLOSIL PRZETARG 

NA DRZEWO OPAŁOWE. Magistrat ogło 
sił pretarg na dostawę 1350 m.3 drzewa 
opałowego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 bm, w 
gmachu magistratu. 

Oferty przyjmują się do god. 10-ej 
dnia 19 bm. w Wydziale Gospodarczym 
magistratu, dołączając wadjum w! wysoko- 
ści 1000 zł. 

— NOWY ZASTĘPCA KIEROWNIKA 
I KOMISARJATU P. P. Były kierownik 
posterunku P. P. na stacji kolejowej w 
Białym: st. przodownik p. Pierso, wy- 
znaczony został zastępcą kierownika I ko: 
misarjatu P. P, w Grodnie. 

(Dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej) 
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SŁOWO 

— REJESTRACJA ROCZNIKA 1914 
A Eo С 8 3 i Cany od 40 gr. Najbardziej sensacyjny podwójny program 

Wydział administracyjny magistratu w Za bójstw 8 W Holszanach Dzwiękowę 1) 3 gwiazdy LILJANA GISH, ROD LA ROGUE i KONRAD NAGEL w czarującym romansie dźwiękowym 
dmiu 1 września rozpoczyna rejestrację mę- Kino 2) Uwaga! Nareszcie potężny 

żczyzn urodzonych wi moku 1914, 
Rejestracja odbędzie się w pokoju Nr. 

25. 
№ dniu 1września rejestrować się ma- 

ja wszyscy mężczyźni urodzeni w wyżej 
wspomnianym noku, a nazwisko rozpoczy- 
na, się literą, A. 2-7g0o i 3-go lit. В. ,5-g0 
C, 6-g0 D. i H., 7-go F. E.. 8-go i 9-g0 
10-go I. J., 12490 13-g0 i 14=go K., 15-go 
L.. 16-go Ł i W.., 17-go M., 19-go N., 20-go 
O, 21-go P., 22-go R., 23-go, 24-g0 i 26-go 

8., 27-go T, 28-go U, Z i . 
W dniach 29 i 30 września rejestrować 

się mogą ci, którzy bądź z jakichś przyczyn 
nie zdążyli to uczynić we właściwych 

dniach. 
Każdy z osób podlegających rejestracji 

powinie nprzynieść ze sobą dowód osobis- 
ty, ewentualnie metrykę urodzenia. 

Do rejestracji mają stanąć wszyscy mę- 
żcezyźmi urodzcne w roku 1914 į zamieszku- 
jących w: Grodnie stale, lub czasowo, oby- 

watele polscy, allbo ci, których obywatel- 
stwo nie zostało ustalone, 
— SKUP ZBOŻA PRZEZ WOJSKO OD 

PRODUCENTÓW. Zakład zaopatrzenia 
wojska w Grodnierozpoczął drobnicowy 
zalkiup zboża od producentów rolnych. 

Rozpoczęcie skupu zboża przez wojsko 

po cenach wyższych niż rynkowe 'w Grodnie 
zatrzyma dzisiejszą spekulację kupców 
zbożowych, sztucznie obniżających cenę 
zboża. 
„ — KRADZIEŻE. Szapiro Judel — ul. 
Pereca 5, zameldował policji o kradzieży 
ma jego szikodę 20 zł. przez Nowobrudzką 
Rachelę, zam, przy ul. Mieszczańskiej 22. 

— Czortok Szloma ul. Orzeszkowej 29, 
zameldował policji o systematycznej kra- 
dzieży na jego szkodę z miezamkniętych 
koszar różnych materjałów budowlanych, 
jak belek, desek, i t p. na ogólną sumę — 
200 zł, przez Radziwanowskiego Włady- 
sława zam, przy l. Botanicznej 6. 

— Roszczyk Katarzyna — ul. Kanonier- 

ska 11 — zameldowała policji o kradzieży 

na jej szkodę pnzez wiłaścicielkę domu po- 

duszki, 2 podstawek do kiwiatów, koca i 

płachty wiejskiego wyrobu, 
"'  — Kaplanowi Jankielowi zam. przy ul. 
Mostowej 88 skradziono ze sklepu spoży- 

wezegó papienosy, tytoń, machorkę i cze- 

koladę, na. ogólną sumę 100 zł. 
Złodzieje otworzyli drzwi wytrychem 

Policja. prowadzi dochodzenie. 
TYTTYYYYTYTYYETYYYYT YYYTYVYWYWELYYVYVYTYSYY 

DZIŚ w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CENY ZNIŽONE 
(DARTS MERC TTT 

stan. o g. 6, 8 i 10.15. 
visus ian m 

Dźwiękowiec 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

Daniele Parola 1 Pierre Baczew 

w największym dramacie dźwię- 
kowym „p. t. 

Miłość Zorzety 
(Mitostki o północy) 

Dźwiękowist 
Kino „AP 6LLO“ 

Wominik. 26. 

1-вгу najwytworn. dźwiękowiec 
obecnego sezonu 

z Harry Piel'em p. t. 

ON ALBO JA 
(VA BANQUE) 

W rolach pozostałych: Valery Bothby 
ł Olivia Fried, 

KINO „PALACE“ 
Qrzeszk. 13. 

Virginia Valli i Lewis Stone 
w dramacie p. t. 

KŁAMIESZ KOBIETO 
wstęp od 45 gr. 

Seans o godz. 6; 8 i 10.15   PEVTYTYTYYYYTYTTYTYYTT
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WILNO — Na piecu rynkowym w Holsza- 
rach (pow. oszmiański) znaleziono martwego 
mężczyznę ze śladami gwałtownej śmierci. 

W toku dochodzenia zostało stwierdzonem, 
że: zmarły nazywa się Kazimierzem Zakrzew- 
skim i jest stałym mieszkańcem molszan. 

Ustalono, że tegoż dnia zmarły w towarzy- 
stwie kolegów Michała Dokurno i Żygalskiego 
Feliksa byli diuższy czas w restauracji, gdzie 
raczyli się alkoholem. Po wyjściu z restauracji 
Zakrzewski wraz z Żygalskim udali się pod ok 
no Owsieja Rudnika i zaczęli pukać, żądając 

wypożyczenia latarki, rzekomo w celu odnale- 
zienia zgubionej przez Żygalskiego czapki. — 

Spotkawszy się z odmową, awanturnicy 
powybijali szyby w mieszkaniu, więc przestra 
szeni domownicy, sądząc, że mają do czynie- 
nia z bąndytami podnieśli alarm. Krzyki te 
zwabiły okolicznych sąsiadów, którzy rzucili 
się na awanturników, usiłując ich pobić. Ży- 
galski zdołał zbiec, zaś Zakrzewskiego znale- 
ziono potem martwego. Ogiędziny zwłok stwier 
dziły ślady pobicia. 

Otruł syna, wątpiąc że jest jego ojcem 
WILNO. — Mieszkaniec wsi Dziublewszczy 

zna (gm. Kraśne) Michała Pisaronka areszto- 
wano pod zarzutem zatrucia swego 12-dniowe 
go dziecka. Pisaronok wlai do ust chłopczyka 
silny rozczyn kwasu karbolowego co spowodo 
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— Z lzby Rzemieślniczej. — W dniu 22 
23 sierpnia rb. odbędzie się w Nowogródku e- 
gzamiw praktyczny dla kandydatów zawodu 
krawieckiego do egzaminu czeladniczego i w 
dn. 25 sierpnia egzamin teoretyczny dla tychze 

Egzamin teoretyczny odbędzie się w lokalu 
Izby Rzemieślniczej w Nowogródku ul. Piłsud- 
skiego 8. 

W dn. 23 i 24 sierpnia rb. odbędzie się w 
Nowogródku egzamin praktyczny dla kandyda 
tów zawodu stolarskiego do egzaminu czeladni 
czego i mistrzowskiego (normalnego) i w dn. 
25 sierpnia rb. egzamin teoretyczny. dla tych- 
że. Egzamin teoretyczny odbędzie się w loka- 
lu Izby Rzemieślniczej w Nowogródku. 

Kandydaci powyższych zawodów, którzy 

dotychczas nie zostali do egzaminu powołani 

wskutek niewpłacenia całkowitej taksy egzami 
nacyjnej mogą być w oznaczonych terminach 
przeegzaminowani, o ile wpłacą do kasy Izby 
resztę przypadających od nich sum z tytulu 

taksy. ; AŻ 

lidžka 
Wiec przeciw zakusom niemieckim. — 

W dniu 7 sierpnia rb. w m-ku Werenowie na 
rynku odbył się wiec protestacyjny przeciwko 
zakusom niemieckim. Wzięło w nim udział sko 
ło 700 osób. 

Na wiecu przemawia* miejscowy instruktor 
oświaty pozaszkolnej. Ludność zebrana jedno- 
głośnie wzniosła okrzyk na cześć Pana Prezy- 
denta Marszałka Piłsudskiego oraz Rzeczy- 
pospolitej. 

— Odczyt. —W dniu 6 sierpnia rb. w We 
renowie w klubie żydowskim Myśli Państwo- 
wej został wygłoszony odczyt przez Mejera 
Pajkowskiego na temat „Znaczenie współży- 
cia 1 pracy obywatelskiej w państwie". 

Odczyt miał charakter powołania spoieczeń- 
stwa żydowskiego do współpracy z państwem. 

Na zebraniu było około 60 osób. 
— Przedstawienie amatorskie. — W dniu 

7 sierpnia rb. zespół miejscowej młodzieży о- 
degrał sztukę p.t. „Porucznik Pierwszej Bryga 
dy* we własnym lokalu kooperatywy w Bie- 
niakoniach. Po przedstawieniu odbyła się zaba 
wa taneczna, która przeciągnęła się do rana. 

Reżyserem oraz kierownikiem miłej zabawy 
był p. Antoni Pietruszkiewicz, prezes kol. przy 
sposob. Wojsk. Czysty dochód został przezna- 
czony na cel powyższej organzacji. 

GORZE OTC RECE SKIRTA 

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
® OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całka- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

ВОПОВЯСЛЕ СВОПОДООЕТЕЛЫЙСИЕЗСНООЦЕНТ У УОИ RODE, 

  

  

Początek seansów o g. 6, 815, 1015 

Wyświetlany z największym powodzeniem w Warszawie super- 
film sezonu 100 proc, džwiekowiec 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„świarowip" | „BOMBY NAD MONTE-CARLO“ 
z San Maritzą i Hans Albers'em w rol. gtėwnych 

A więc korzystajcie z okazji! Ostatni tydzień 
wstęp od 

GRODNO, Brygidzka 2, | 

eigai 

(I EAS TIA VDI ON S EAN ILE BL 

8. FARDJOHN 

ki qr. 

  

Tajemnica Keithpoci-Square 
Pomruk zaciekawienia przebiegł po sa- 

li, gdy weszli Regimald i Dick, pod eskor- 

tą policji. Po raz pierwszy spotkali się od 

dnia aresztowania Reginalda. 

Reginald wydawał się bardziej przy- 

gnębiony od Dicka, który wypoczął w wię- 

zieniu i odzyskał wesołe usposobienie. — 

Trudno było uwierzyć, patrząc na miego, 

że jego to wilašnie oskarżają O ohydną 

zbrodnię! 

Nadszedł sędzia i zajął miejsce. Obroń- 
ca Pallaret wstał i wyraził madzieję, że 
„sąd posiada. już dostateczne dowody nie- 

winości, lub winy obu podsądnych“. 
Sędzia:— W imię sprawiedliwości mu- 

simy zdobyć pewne dowody ich miewinnoś- 

ci, abyśmy mogli ich zwolnić. Narazie ma- 

my wysłuchać mowy pana prokuratora. 

Prokurator Marlow: — Nie chcemy 

przedłużać do nieskończoności tej sprawy. 

Obrona i oskarżeni przedstawią panom 

swoje wnioski i przy końcu posiedzenia są- 

du, sądzę, że będą mogli panowie wycią- 

gnąć jasny wniosek. Muszę jednak zauwa- 

żyć, że w ciągu ostatniego tygodnia zaszły 

zasadnicze zmiany. Zamiast jednego pod- 

sądnego, mamy już dwóch. Wspólnicbwo 

ich mie budzi żadnych wątpliwości. Ry- 

szard Remington jest krewnym Reginalda 

IBoyde; od chwili, kiedy i on został aresz- 

towany, padło nowe światło ma szereg nie- 

jasnych pumktów sprawy. Sądowo-medy- 

czna ekspertyza wykazała, że zbrodnia z0- 

stała popełniona 1-go marca. 

Pallaret: — Raczej w nocy 2-go mar- 

ca. Rozumiem, do czego pan zmierza... 

"r pyte, Kwak 

, Wydawca: Stanisiuw Mackiewicz. 

  PRINT 

Marlow: Pirzywiązuję specjalną wagę 
temu, że morderstwo zostało dokonane w 

mocy 1-go marca, czyli po wizycie Regi- 

nalda Boyde u ojca. Wystarczy przypom- 
nieć sobie słowa. Reginalda Boyde, aby nie 
wątpić. 

Pallaret: Aby nie komplikować spra- 

wy, przyznaję odrazu, że Reginald Boyde 
był tego wieczoru u ojca i z własnej woli 
opowiedział szczegółowo swą wizytę wobec 
nas wszystkich, zebranych w sądzie. 

Sędzia: — Uważam za konieczne prze- 
czytać zeznanie pana Boyde, zaprotokuło- 
wane w sądzie koronnym, Być możę, że о- 
bnona dostrzeże jakieś mieścisłości. 

Pallaret: — Proszę o przeczytanie wy- 

jatków, dowodzących niewinności p. Boyde 

Marlow: — A ja proszę o przeczytanie 

całości. Poza tem proszę o akt sekcji zwłok 

i zeznania obu podsądnych. 
Pallaret: — Obrona nie sprzeciwia się 

temm. Jest faktem, nie ulegającym dysku- 
sji, że Samuel Boyde został zamordowany. 

Marlow: W nocy z 1-go na. 2-gi marca 
zaszły trzy fakty, eo do których mie ma- 

my wątpliwości: przedewszystkiem zwol- 
nienie z obowiązków sekretarza Abla De- 
atha, którego zagadkowe zniknięcie dotąd 
nie zostało wyjaśnione. Następnie wizyta 
lady Worton u Samuela Boyde i wręczenie 

mu klejnotów według spisu, który się znaj- 
duje w. sądzie, wreszcie zjawienie się Re- 
ginalda Boyde w domu ojca. Wikrótce po 
wykryciu zbrodni, podejrzenie padło na sy- 
na zamordowanego, ale władze nie miały 

  

   

wało śmierć. 
Podczas badania zatrzymany  Pisaronok 

przyznał się do zatrucia swego dzie:ka, przy- 
czem podał, że kierował się riepewnosca, czy 
chłopiec byi rzeczywiście jego synem. 

    

— KINA: A MAGISTRAT. Jak wiad»- 
mo kina w Baranowiczach zastrajkowały, 

na wiosnę (jeśli tak można to nazwać) czy- 

li poprostu przestały wyświetlać obrazy z 

powodu zbyt wygórowanych podatków ma- 
gistrackich. 

Dobre to było latem, kiedy, publiczność 

miechętnie uczęszczała. do kin „kiedy samo- 

chodami, rowerami i pieszo dążyła na My- 

szankę, aby użyć lata. Lecz gdy zbliża się 

jeśień, gdy rozrywika w postaci kina jest 

potrzebna, mie sądzimy, aby Baranowicze 

mogły się bez nich obyć. 

Obecnie kino Apollo zostało odremonto- 

wane, nabrało wyglądu europejskiego, aie 

nie rozpoczyna wyświetlań do czasu uzgod- 

nienia z Magistratem spraw podatkowych. 

Dobrze, że Magistrat dba o swą kasę, 

ale niech pomyśli i o swych obywatelach. 
Nie wiemy, czy podatki zbyt obciąża- 

ją kiniarzy, ale jeśli zdobyli się na niewy- 

świetlanie obrazów w ciągu 4-ch miesięcy, 

widocznie nie mieli zarobków. 
A czy Magistrat zarobił na tem, że w 

ciągu 4-ch miesięcy kina stały nieczynne ? 

WYVYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYVYVYVYTVYYTTYVV*GY" 

DOM DREWNIANY nowy, z dużym placem 
(około 950 sążni3) DO SPRZEDANIA. Wiado- 

mość: Dr. Fiuto Baranowicze dom. kol. Nr. 4. 

RADKA AAAA DAAAKDADAAŻDADAGAAORAADDAARKARAA 

i V) A JM 

Przedstawicielem 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. $zosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

    

JJ M 
— PROPAG. 

WREERCWPYTTJEI 

JU 
SPORTU. Jak po- 

dawaliśmy w niedzielę 26 pułk ułanów u- 
rozmaica park miejski przez urządzanie 
konkursów hippicznych. 

Chcąc propagować sport koński, 
dowódca 26 pułku ułanów plk. Machalski 
wszedł w porozumienie z Magistratem m. 
który z8 swej strony udzielił sporo placu 
w: środku parku, który to place 26 pułk u- 
łanów wykarczuje i stosownie przygotu- 
je przez zaoranie i zbronowanie. 

Na tym placu co niedziela pułk będzie 
urządzał zawody konne, podczas których 
będzie koncertowała jego orkiestra. 

Wstęp Ibędzie dostępny dla wszystkich, 
gdyż będzie wynosił 25 groszy. Cały do- 
chód będzie przeznaczony wyłącznie na na- 

grody jeźdźcom. 
Urządza także pulik niespodziankę dla 

publiczności, gdyż za niską oplatą można 
będzie jeździć komno. 

Konie będą wybrane specjalnie spokoj- 
ne i mawet dla cywilów bezpieczne. Zapew 
me publiczność z przyjemnością przyjmie 
zaproszenie pułku, gdyż nawet w „kryzy- 
sowych czasach“ potrzebna jest rozrywka. 

   
AEO OKUP TACE p М. 

dostatecznych dowodów, aby módz wydać 

nakaz aresztowania. Temniemniej został 
ustanowiony. stały nadzór nad Reginaldem 
Boyde. 

— Na drugi dzień, po rozpoczęciu śledz 
twa, zjawił się nowy świadek dobrowolny, 
w osobie doktora Paya. Ten, ze mwszech- 
miar godny szącuniku, uczony, mimo pnze- 
pracowania i wylłącznych zainteresowań 
naukowych, uważał za swój obowiązek po- 
dzielić się z sądem wrażeniami, które ode- 
brał za pośrednictwem aparatu (własnego 
wynalazku), owej tragicznej nocy. : 

— Swiadectwo jego nie było w. zgodzie 
m zeznaniami pani Death. Dr.Pay twierdzi?, 
że widział jakiegoś młodego mężczyznę, 
wybiegającego z domu Boyde'a o 3-ciej 

mad ranem, a pani Death twierdzi, że w 

tym czasie stała przed drzwiami, stukając 

co sił i nie mogła doczekać się, by jej 0- 

tworzono. Dr. Pay ustalił godzinę trzecią 
według swego zegarka, a pani Death 
twierdzi, że słyszała bicie zegara ma dzwon 
micy. Obrona nie omieszka, naturalnie, wy 

korzystać tej sprzeczności zeznań, aby unie- 
szkodliwić słowa doktora Paya, ale nie 

myśle, by te wysilki obrony. mogły coś 

wskórać. Oboje mówią z jednakowem prze 
konaniem i oboje mogą się mylić. Dlaczego 
nie miałaby się mylić pani Death, która 
przybiegła mawpół przytomna z rozpaczy, 
poszukując swego męża? A więc pozorna 

sprzeczność nie istnieje tu mawet, mojem 

zdaniem. Czy było to o drugiej, czy o trze- 

ciej, w każdym razie doktór Pay widział 

wybiegającego mężczyznę, podobnego ra- 

żąco do Reginalda Boyde. 

Pallaret: — Dziwi mnie, że pan proku- 

rator tak duże znaczenie przypisuje świa- 

оПУО Т 

ROMANTYCZNA NOC 
Fasc, przygody w dziewiczych puszczach Indji. Pelowania rekinów, walka z tygrysami, polowanie na lamparty. Potworsy 

król puszcz orang-utung — Mawas i t 4. Ма 1 seans ceny zniżone Początek o godz 4 ost 10.20 

egzotyczny dźwiękowiec MAWAS, SYN DŻUNGLI 

  
Dźwiękowe kino 

HOLLYWGOD 
Mickiewicza22 

tel. 15-28.   
Dziś! Wielka gwiazda ekranu E w e i į n ė H 3 į t 

„emm „WW NOCNYM LOKALU” 
Ceny miejsc na wszystkie seense: Balkon 30 gr., parter 60 gr. 

  DŹ WIĘKOWE KINO 

CG/ING 
Wielka 47, tel. 15-41 medja dźwiękowa rysun 

kowa Flejszera p t. 

Dziš premjera! Potężny 100 proc. pelski tiim śpiewno-dźwiekowy. Największy przebój produkcji polskiej 

według słynnej powieści ELIZY ORZESZKOWEJ gg € BE A SĄ 86 
Polska mawa! Polski śpiew! W rolach gł. Krystyna Ani NIM Cybulski oraz : wje 

z udziałem znakomitągo gwiazdora „BU " 
Lekcia muzyki i czarujące! gwiazdy BETTY. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie Świąteczne o godz. 2-ej. Ceny od 25 gr. 

  Dsiś! 
Dźwiękowe kino 

„PAN“ 

W piatek 12 b. m. otwieramy 
Nowy Kino-Teatr 

„WIR“ 

Radjo wileńskie 
CZWARTEK, 1i-go SIERPNIA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu. 13.10: Program dzien 

ny. 15.15: Muzyka popularna (płyty). 15.35: 
Komun. met. 15.40: Muzyka polska (płyty). 
16.46: „Puszcze polskie w dawnych wiekach“ 
— odczyt. 17.00: Rozwój sonaty* (płyty). Sło- 
wo wstępne M. Józefowicza. 18.00: „Polowanie 
błotne i wodne'* — odczyt. 18.30: Muzyka tan. 
19.15: „Paszport zagraniczny”, czyli feijeton 
uszczypliwy o rodakach*. 19.30: Prasowy dzien 
nik radjowy. 19.45: Program na piątek i roz- 
maitošci. 20.00: Muzyka lekka. 21.00: Audycja 
wesoła". 21.50: Komunikaty. 22.00: Muzyka 
tan. 22.40: Wiad. sportowe. 22.50: Muzyka tan. 

Giełda warszawska 

Z dnia 10 sierpnia 1932 r. 

DEWIZY I WALUTY 
Belgja 123,80—124.11—123.49. ° 
Bukareszt 5,43—5,37—5.31. 3 
Holandja 359.15—360,05—358,25. 
Londyn 30.85—30.82—31—30.68. 
Nowy York 8,923—8,903—8,343. 
Nowy York kabel 8,928—8.948—8.908. 
Paryž 34,94—35.03 — 34.85. 
Praga 26.40 — 26.46 — 26.34. 

  

Szwajcarja 173,80 — 173,85—174,26 — 
174,26—173.40. 

Włochy 45.40—45.42—45,18. 
Berlin 212,30. 
'Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 
3 proc. budowlana 34,5. 
4 proc. inwest. 94.5. 
4 proc. inwest. ser. 103,5. 
5 proc. konwers. 36.25.—36. 
4 proc. dolarowa 48.5—48.60. 
7 proc. stabilizacyjna 48,13—49,75—48,40— 

48,52 i pół. 
8 proc. L. Z. Ziem. 48. 
5 proc. L. Z. m. Warszawy 45.5 
8 proc. L. Z. m. Warszawy 55.88—56.75. 
8 proc. L. Z. m Łodzi 55,5. 
10 proc. L. Z. m. Siedlec 50.5. 
Tendencja niejednolita. 

AKCJE 
Bank Polski 70,75 

niejsza. 

POŻYCZKI POLSKIE 
W NOWYM YORKU 

Dillonowska 55,5; Stabilizacyjna 49. War- 
szawska 37,25; Śląska 37.25; Dolarowa 52,5. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

gkłań Foriopianów, Pianka, Раг 

K. Dąbrowska 
(F-ma istaleje od 1. 1874) 

Wilno, Niemiecka 8, m. 11 

  

   

dramat erotyczno-sensacyjny polskiej 

Ostatui dzień w Wilnie 100 proc dźwiękowy szlagier 

LUDZIE ARENY 

produkcji 

lilnowy z życia cyrkowców 
Żaden jeszcze film nie odźwierciadlił tak życia cyrku i nie pokazał nam takich atrakcył 
cyrkowych jak słynny, doskonały dramat cyrkowy „Ludzie arany". 

wyróżnia się niezwykłem tempem akcji i ciekawą treścią. W filmie „Ludzie areny* 
cyrkowe świata ujęte w niebywały różnorodny program, „Ludzie areny" to szczyt techniki i akrobatyki! Film „Ludzie 
areny" z podziwem oglądał cały świat! Film ten powinien każdy odwiedzić! Ceny od30gr Pocz ogodz4w dnświąt og2 

„Ludzie areny" 
zfilmowano najlepsze widowiska 

W dawnym odnowionym Jokala kina „„MIMOZY“ przy ui. Wielkiaj 25. Jest tojedyne kiuo nieme w Wilnie, 
mamy nadzieję, że zrobiliśmy zadość sympatykom niemej muzy. Na otwarcie kina wystawiony będzie wspaniały 

podwójny program na który złożą się WAWPIRY % ^“‚1 АМУ 
z igo Symem i Marją Balcerkiewiczówną, oraz „PAM 

DYKTATOR... TO JA'* Świetna komedja w 10 aktach z Heroidem Lloydam. Podczas E 06 przygtywać 
będzie kwartet koncertowy, W sali uruchomiono nowe wentylatory. 

  

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki ieczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona”* według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki га- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

Wa Za P. 
  

POKÓJ. 
umeblowany dla jednej 
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MAAAAAAAAAAAAAAAAAA4V 

Pielęgniarka 
do ciężko chorej osoby potrzebna Zam- 

kowa 24 Bursa Akademicka 
ZYYVYYYYYYYYYYVYYYYYYYVYYYYYVYYYVYYYVYYYVYTVVTYĘ 

SARADAZADADANAAAAAA AA, 

Potrzebne mieszkanie 
2—3 pokoje z kuchnią, w Śródmieściu, 

Oferty do Administracji „Słowa* dla T.C. 
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Do sprzedania 
tanio posesja 1072 kw sąż., lub częścio- 
wo,inspekty, ogród owocowo « warzywny 
i dwa domy, jeden osobniak, drugi o 5-cin 

— 7i.. Tendencja moc 

: —— 1 dyu os6b, osobne 
Lekarze wejście, balkon — do 

Zeldowicz 
chor, skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9--do 1, 

5—8 wiecz. 

    

wynajęcia. Artyleryjska 
1 m. 3, 

  

Mieszkania 
do wynajęcia od zaraz 
4,5 i7 pokojowe z 
wygodami. Oliarna 2 
Dozorca. 

sekė kon 
  

mieszkaniach. Wiadomość Połocka 23 — 
u właściciela 

WYYYYYVYYYVYYVYYYYYYYYYYVYYVYYYYYYVYYVYYYYVYYYYY 

* DO SPRZEDANIA 
dom murowżny Z о- 
grodem 1 ha przy ul. 
Zwierzyn eckiej 31, — 
Dowiedzieć się tamże 
——— 

BULDOG 

    

PEDEGREE 
Różne 
LL 

Zarząd Rocznych 
Kursów  Pialęgao- 

  

DOKTÓR : A wania i wychowania 
ZELDOWICZOWA MIESZKANIE czystej krwi, nadzwy- dzleci w Wilnie przy 

do wynajęcia 6-poko- €22) Iaduy, do sprze- ul Mickiewicza 22 — 5 
KOBIECE, WENE- jowe. Alera Róż 4—6 pasie OO ao: ki. 16—02 poleca ab- 

2 я re ręce. Int. uro solweatki Kursów w 
BYCZNE NARZĄDÓW Ž* wszelkiemi wygo. Wagons Lits, Mickie- charakterze higjenistek 

MOCZOWYCH AL grin, еега 6 tel. 10—42, oraz piel bajstekowy- 

Ra AE sias PAL da ul a 24 PAC łych dzieci, Sckretacja 
tei 277, ma ee € kd. POSZUKUJĄ czynny codzianaie od 

— priedpokój, korytarz, „PRACY PA hnia ze o VVYYYVYVYVYVIVeTe, T ——— is 

DOKTOR miała ** daw i wygodami ‚& szyciem 
Blumowicz 42 wysaięcia * lica BONA. poszakuje 2 

choroby weneryczne, Zygmuntowska Nr. 8 posady do starszych etniska 
E aus i miaszopictoke dowiedziec się u do- dzieci, Może wyjechać, "VYFVYYYYYYYYVYYTYYE 
Wielka 21, tel. 921, ZOCY domu. |_ Ma świadectwa, Wiel- === — 

Mo iar в ka 27—2, 0d11—1 g LETNISKO 
w niedzielę 9—1. 2 mieszkania nii pensjonat w folwarka 

W.Z. P. 238.  2517pokoi(zewszyst  Wykwalifikowana  „Podlssie*; 2 kim. od 
mu mmm Kiemi wygodami) przy kucharka gospodyni — przystanku ,Kaimionka* 

reszwrywzyrwwwyvyyyw ul. Kolejowej 15 i posiadająca dobreświa- cd 15, Vil. — 2 wolne 
k I 1 mieszkanie r 4-ch dectwa może wyjechać pokoje. Intormacje — 

LG a e pokoi przy nl. Zawal- Subocz 2 (z ([rontu) Zsrzecze 16 m. 17 g. 
mwywywyywyvywywywywi nej 55 do wynajęcia, m, 14 4—4 ppoł. 

Mieszkanie VVVYYYYYYVYVYVYVYVYVYYYY VVYVYVYVYVYVYVYVYYYVYYY 
do wynajęcia, Wszelkie 
wygody 8 lub 9 po- 
koi, przedpokój, kuch- 

niu. Uniwersytecka 9. 
(róg Uniwersyteckiej i 
Skopówki). Informacje 
u dozorcy. 

Mieszkania 
do wynajęcia od zaraz 
3 pokoje z wygodami 
Krakowska 51 Dozorca 

Drzewo 
sosnowe        
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dectwu przypadkowego świadka, mie po- 

partemu przez nikogo. 
Marlow: — Przypisuję znaczenie dlate- 

go, że mie przypuszczam, aby dr. Pay mógł 

wymyśleć cos podobnego, jest to świadek 

zbyt poważny... 

Pallaret: Pan mi wybaczy, ale dopra- 

wdy nie należy nigdy polegać na „nieza- 

wodnych'* świadkach, 
Marlow: Mógłbym odpowiedzieć panu 

obrońcy na tą naukę, ale nie chcę przedłu- 

żać rozprawy sądowej. Dane, które daje 

nam śledztwo, pozwalają mam wniosko- 

wać, że Reginald Boyde był albo mordercą 

albo wspólnikiem mordercy. Jakie są jego 

własne słowa, dotyczące stosunku do ojca. 

i ostatniej z nim rozmowy? Przyznał się, 

że był u ojca, ale twierdzi, że wrócił przed 

dwumastą. Gdyby on mógł przedstawić do- 

wody, świadków, oskarżenie, które rzucił 

na niego dr. Pay, musiałoby odpaść siłą 

mzeczy. Ale Reginald Boyde mie ma świad- 

ków. Wobec tego słowa jego nie mają zna- 

czemia. Przypómnijmy sobie jeszcze, że on 

miał klucz, mógł więc dostać się do miesz- 

kania, kiedy mu się podobało. 
— Przejdźmy teraz |do drugiego oskar- 

żonego — Ryszarda Remingtona. Nikt nie 

podejrzewał go do poniedziałku ubiegłego. 

Nie było świadków, którzyby przeciw nie- 

mju zeznawali Po uwięzieniu Reginalda Boy 

de, p. Remington występował! jako jego 

pełnomocnik i zastępca, z jego to rozkazu 

zostały wywieszone afisze z ogłoszeniem o 

magrodzie za odnalezienie mordercy i po- 

informowanie o losie Albla Deatha. Celem 

tego ogłoszenia było, rzecz jasna, wywo- 

łanie wrażenia, że mordercą jest właśnie 

nie kto inny, tylko Abel Death. W każdym 

razie wniosek ten masuwał się każdemu, 

AWZ ROK TTT VO I RAT OOO TTD TAETTYOT S TPS AYEROTERECOREAEAE 

Drukarnia „Słowa* Zamkowa 2: 
ooo 

       

czytającemu afisze. Wkrótce ujrzano na: 

drzwiach domu przy Keithpool-są. kartkę, 

zawiadamiającą o wyjeździe Ryszarda Re- 

mingtona, Wspominam o tem, aby podkre- 

Ślić, iż chodziło mu, widocznie, o wprowa- 

dzenie kogoś w błąd, co do swej domnie- 

manej mieobecnošci. Nie mieszkał już u 

pp. Robsonów. W ciągu trzech dni nie sły- 

szano o mim wcale. Ale w nocy zponie- 

działku ma wtorek rozegrała się scena, któ- 

та możemy nazwać rozstrzygającą w na- 

szej sprawie. Na oczach dyżurnego poli- 

cjanta Aplby, drzwi domu rozwarły się i 

ze schodków zbiegł mężcyzna, który omal 

nie wywrócił policjanta. Aplby złapał go 

— był to Ryszard Reminieton. ; 

— Był w przebraniu chińczyka — ciąg- 

nął niezmordowamy prokurator. — Nie 

mógł wytłómaczyć swego dziwnego stroju, 

bełkotał tylko coś o mordercach, których 

pozostawił w domu Samuela Boyde. Agent 

Lambert i Aplby ustąpili wreszcie jego u- 

porczywym prośbom zrewidowali dom. о- 

czywiście bezskutecznie. Przy rewizji 080- 

bistej znaleziono przy nim dokument, 0% 
ciążający poważnie Reginalda Boyde. Oto 

ten dokument. 
: 

Marlow przeczytał głośno treść notatki 

Samuela Boyde. 

— Jak państwo widzą, dokument tem 

jest datowany z dnia 1-go marca. Nie pod- 

lega dyskusji, że jest to ostatnie pismo 

przedśmiertne. Jakby chcąc oskarżyć syna, 

z tamtego świata daje nam świadectwo. 

Jak wiadomo, ojciec i syn byli wrogami: 

obaj oskarżali się wzajemnie o kradzież. 

Jasnem jest, że Remington schował umyśl- 

nie ten dokument, aby nie zdradzić swego 

wspólnika. Innego wytłómaczenia nie mo- 

żma znaleźć. 7 treści dokumentu dowiadu- 

  

opałowe, brzozowe, 
i olszowe, oraz węgiel 
górnośląski 
Bio LE CA 

SKŁAD DRZEWA 

Michała hr. Tyszkiewicza 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dla urzędów i instytucji. 

Dia P.P. Urzędników na raty. 

UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MAAAAAAAAAAA A AAS AAA AAA AA 
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jemy się również, że Samue] Boyde nie ną- 
pisał testamentu, a więc sym jego, Regi- 
nald Boyde jest jedynym spadkobiercą ca- 
łego majątku. Prócz tego policja wykryła 
immy ważny fakt: klejnoty, pozostawione 
jako zastaw u Samuela Boyde przez łady 

'Worton, znalazły się w wydrążonej lasce, 
którą Remington usiłował wykraść z do- 
mu przy Keithpoolsq. Lady Worton zosta. + 
ła wezwana do sądu dla stwierdzenia iden- 

tyczności tych klejnotów. Odpowiadają о- 
ne ściśle spisowi, który został złożony w są 
dzie. Przy rewizji w pokoju Remingtona 
znaleziono dwa dowody obciążające. Pod 

łóżkiem była ukryta drabinka z hakiem że- 
laznym. Pytanie: poco mu była potrzehna 
ta drabinka, skoro jego wspólnik miał 
klucz od domu? Była ona przygotowana 
w* tym celu, gdyby drzwi zostały zamknię- 
te na zasuwikę i na łańcuch, Tych dowo- 
dów starczyłoby nam najzupełniej. Ale de- 
tektyw Lambert stwierdził prócz tego, że 
krwawe ślady, prowadzące od rozbitego 0- 
kienka do sypialni zamordowanego, odpo- 

wiadają majzupełniej odbiciu obuwia Re- 
minigtona. — Teraz pozostaje tylko zdecy- 
dować, który z dwóch oskarżonych jeździł 
do lady Worton i podał się za Samuela 
Boyde'a, by odebrać mową partję klejno- 
tów? Narazie nie mogę powiedzieć w też 

sprawie nic decydującego, ale pewny je- 

stem, że wkrótce i tę zagadkę rozwiążemy 

mównież. Taki jest w streszczeniu mater- 

jałł oskarżenia, sądzę, że jest dostateczny, 

aby oddać obu oskarżonych do dyspozycji 

sądu koronnego. 

(D.C.N.) 
  

Redaktor w z.: Witołd Tatarzyńska. 
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