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Przesadne nadzieje 
i PRZESADNY PESYMIZM 

Podpisanie paktu o nieagresji między 
Polską a Sowietami, wywołało wśród 
znacznego odłamu naszej opinji przesad 
ne nadzieje; prasa europejska omawiała 
fakt zawarcia paktu między Polską a 
Sowietain:, wyrażając częstokroć prze- 
sadny pesymizm (prasa rumuńska i 
część prasy francuskiej); wyrażano oba- 
wę, że to unicestwi przymierze polsko- 
rumuński, a przez to zwiększy nacisk 
Sowietów ne Rumunję, zwiększy praw - 
dopodobieństwo wojny so:v'ecko-rumuń - 
skiej, c może wywołać szereg olbrzy- 
mich fatalnych następstw. 

Prasa sowiecka, jak np. „Krasnaja 
Zwiezda”, pisze o sukcesach pokojowej 
polityki Z.S.S.R. z powodu paktu o ni:- 
agre i z Polską i państwami bałtyckie- 
mt. „Polska w roku ubiegłym miała /29 
dzić się na wznowienie rokowań pod 
wpływem kryzysu, który wstrząsnął całą 
jej gospodarkę i doprowadził do nieby- 
wałego upadku rolnictwa, zastoju w pize 
myśle, wzrostu bezrobocia, całkowitej 
ruiny finansów państwowych i wzrostu 
rewolucyjnych sympatyj do Sowietów 
wśród szerokich mas*. 

Gazeta sowiecka nie rozumie tego, 
że jeżeliby w Polsce wzrosły sympatje 
mas do bolszewizmu, to flirt z Sowieta- 
mi byłby  tembardziej  niewskazany. 
Wzrost komunizmu w każdem państwie 
europejskiem, wywołuje w sferach rzą- 
dzących, oraz we wszystkich grupach 
politycznych, zwalczających przewrót 
społeczno-gospodarczy, odruch niechęci 
do Sowietów, pragnienie usunięcia wszeł 
kich placówek sowieckich z danego kra- 
ju. 

Polska pozwolić sobie może w obec 
nych warunkach na flirt z Sowietami w 
formie paktu nieagresji, gdyż nie czuje 
się zagrożoną przez ruch komunistyczny, 
dziś słabszy w Polsce pomimo kryzysu 
i bezrobocia, niż przed dziesięciu laty: 

Prasa endecka triumiująca Zz powo- 
du paktu o nieagresji, zapomina, że po 
wojnie światowej, wskutek instynktow- 
nej obawy wojny i pogłębiających się 
antagonizmów politycznych, mamy licz 
ne nowe zobowiązania pokojowe: Lo- 
carno, pakt Kelloga, pakt 0 nieagresji. 
Polska z Rosją posiada: Traktat Ryski, 
pakt Kelloga i pakt nieagresji. Wiemy, 
ze Traktat Ryski zobowiązywał Rosję 
do niepopierania żadnej akcji przeciwko 
Polsce; pamiętamy jednak zamach na 
Cytadelę, przygotowanie do zamachu na 
naszą generalicję i korpus dyplomatycz- 
ny przy odsłonięciu pomnika ks. józefa 
Poniatowskiego, napady dywersyjne na 
Ziemiach Wschodnich, które się zakoń- 
czyły wówczas tylko, gdy Polska stwo- 
rzyła Korpus Ochrony Pogranicza. Czy 
nowe zobowiązanie ze strony Rosji So- 
wieckiej ma być mocniejsze? 

Prasa endecka pragnęłaby zbliżenia 
z Rosją Sowiecką, lecz czy chciałaby, 
aby w Polsce legalizowano partję komu- 
nistyczną, nie przeciwdziałano akcji agen 
tów sowieckich na naszym gruncie. Bez- 
warunkowo nie. Walka więc z Sowieta- 
mi na naszym gruncie ustać nie inoże, 
co wyklucza wszelkie znaczniejsze zbii- 
żenie. 

Prasa endencka mniema, że dzięki 
paktowi mamy zabezpieczone tyły 'i 
przez to możemy prowadzić agresywną 
politykę, lub przynajmniej zmniejszyć dą 
żności agresywne zachodniego sąsiada. 
Ignoruje ten fakt, że przymierze z Rosią 
Sowiecką, jest poddaniem się jej wpły- 
wowi, jest zniweczeniem naszego odręb- 

nego bytu państwowego, naszego ustro- 

ju gospodarczo-społecznego. Dogmatem 
partji komunistycznej jest, że przyszła 
wojna musi być przeobrażoną w rewo- 
lucję, musi być dla celów rewolucji wy- 
zyskaną przez politykę sowiecką. Mieli- 
byśmy więc w razie wojny na zachodzie 
wzmożoną akcję rewolucyjną „sprzymie- 
rzeńca sowieckiego'* na naszym gruncie. 
Rosji sowieckiej nie chodziłoby o przy- 
łączenie tej lub owej prowincji polskiego 
państwa do Z.S.S.R., lecz o pochłonięcie 
całej Polski. Rosja sowiecka pod tym 
względem jest spadkobierczynią  polity- 
ki Piotra Wielkiego, który pragnął opa- 
nować całą Polskę i był obcym kon- 
cecji podziałowej. Koncepcja ta przyszła 
znacznie później, jako potrzeba kom- 
promisu między Rosją a Prusami. Histo- 
rja przejawia tendencję do powtarzania 
zjawisk, jakkolwiek w zmienionej formie. 
Rosja sowiecka jest dziś dla nas naj- 
większem niebezpieczeństwem. Gdy ma- 
my spór graniczny z sąsiadem zachod- 
nim, w stosunku do Rosji sowieckiej, ma 
my spór o cały nasz ustrój narodowy, 
polityczny i społeczny. 

Prasa endecka twierdzi, nie przyta- 
czając na to żadnych dowodów, że obec- 
nie Rosja sowiecka utraciła nadzieję na 
wywołanie rewolucji na Zachodzie i ca- 

łą swą akcję przeniosła na Wschód, do 
Azji. Tymczasem tak nie jest. Komin- 
tern, t.j. Komitet III Międzynarodówki, 
kierujący ruchem  komunistyczno-rewo- 
lucyjnym na całym świecie, nie został 
zlikwidowany, nie zostały zlikwidowane 
jego europejskie filje. Co zaś do utraty 
nadziei na rewolucję w Europie, to odro 
dziła się ona w ostatnich latach pod 
wpływem wzmożonego kryzysu europej- 
skiego, który według pisarzy sowieckich 
must zakończyć się rewolucją socjaln:,. 
Zbrojenie się Sowietów zosiało spottgo- 
wane w ostatnich latach. Cały plan „Pia- 
tileiki“, posiada, jako ważną siłę mota- 
1ową, wzmożenie militarnei potęgi Sowie 
tow, które mają przyjść z pomocą rewo- 
lucji europejskiej. Czerwona armja jest 
tylko cząstką tej armji rewolucyjnej, 
która ma ogarnąć całą Europę. Organ'- 
zacje komunistyczne europejskie sa jej 
sprzymierzeńcami, ona zaś musi zdecy- 
dować o ich zwycięstwie. 

Przed zakończeniem planowanej roz- 
budowy swego pizemysiu wojennego, 
S..wiety nie mają zamiaru rozpoczynać 
atcji jawnie agresywnej wobec swych 
sąsiadów zachodnich. Sąsiedzi więc nie 
uzyskują żadnej nowej gwaranciji a Ro- 
sja nie daje zobowiązania, któreby ją w 
czemkolwiekbądź krępowało. Udało się 
jej zawrzeć pakt najpierw z państwami 
bałtyckiemi a następnie z Polską, prze- 
to udało się jej przerwać tę wprawdzie 
iluzoryczną Ścianę, ten wspólny front 
państw nadbałtyckich, Polski i Rumunii. 
Jest to pewna zdobycz polityki sowiec- 
kiej, jej sukces na terenie międzynaro- 
dowym wielokrotnie podnoszony przez 
prasę sowiecką dla żywienia zadowole- 
nia opinii rosyjskiej. 

Czy Polska co zyskuje na pakcie. 
Zyskuje tyłko to, że nie narusza współ- 
czesnych zwyczajów międzynarodowych, 
demenstrując narodowość. « Odmawiaiąc 
się od zawarcia paktu, brałaby na sie- 
tie pewne odium agresywnych  zainia- 
rów. względem Sowietów. To posunię- 
cie pokojowe Polski utraca jednak war- 

tość, nie przyczynia się do wzmocnienia 
naszego kredytu nazewnątrz, jeżeli wsku 

tek postawy naszej prasy, upowszech- 

nia się mniemanie, że zawieramy pakt 

na wschodzie dla zamiarów bojowych 
na Zachodzie. 

  

Władysław Studnicki 
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Pogrzeb š. p. ks. štanistawa 
Lubomirskiego 

WARSZAWA. PAT. W dniu 22 b. m. 
odbyl się uroczysty pogrzeb &. р „ksiecia 

Stanisława Lubomirskiego, zmarłego przed 

kilku dniami w Karlovych Varach, wybit- 

nego działacza na polu gospodarczem i spo 

łecznem. Uroczystości pogrzebowe poprze- 
dzone zostały nabożeństwem żałobnem w 
kościele św. Aleksandra, które celebrował 

iks. infułat Brzeziewicz w asyście licznego 

duchowieństwa. 

Nawę główną, poza rodziną zmarłego, 
wypełnili przedstawicielie rządu w osobach 
p. ministra spraw zagranicznych Zaleskie- 
go oraz wiceministra skarbu Koca i wi- 
cemimistra przemysłu i handlu  Doleżala, 
liczni przedstawiciele sfer przemysłowych 

stolicy. 
Po nabożeństwie nastąpiło wyprowadze- 

nie zwłok na cmentarz Powązkowski, gdzie 
'w imieniu rządu przemówił wiceminister 
przem. i handlu dr. Doleżał. Oprócz p. wi- 
ceministra Doleżala premawiali prezes Ban 
ku Polskiego dr. Władysław Wróblewski, 

wiceprezes Banku Handlowego w Warsza- 
wie dr. Głowicki, oraz naczelny dyrektor 
Centralnego Związku iPrzemysłu Polskie- 
go p. Andrzej Wierzbicki. 
Wszystkie mówcy podkreślili wysokie za- 

lety umysłu i charakteru ś. p. Stanisława 

Lubomirskiego, podnosząc jego wielkie 

zasługi na każdym odcinku naszego życia 

gospodarczego, gdzie zmarły pracował. 

Zwłoki ś. p. Lubomirskiego chwilowo spo- 

częły w katakumbach cmentarza Powąz- 

kowskiego. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
KRASLAW — Ksjegamia T-wa „Lot“, 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
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DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
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ЫА — ui, Suwałska 13 — S. Matesk], 
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Kolejowy —- K. Smarzyćski, 
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Demonstracje Plerowców 2 powoda wyroku w byfomie 
Zabójcy Piecucha skazani na Karę Śmierci 

BERŁIN PAT. — W poniedziałek o 
godzinie 16 min. 45 sąd specjalny w By 
tomiu ogłosił wyrok przeciwko 9 sztur- 
niowcom hitlerowskim, którzy zamordo- 
wali w Potempie robotnika Piecucha. — 
Na karę Śmierci skazani zostali oskarże- 
ni: Kottisch, Mueller, Wollnitzi, Graup- 
ner — za zabójstwo na tle politycznem. 
Główny oskarżony Lachman został rów- 
nież skazany na karę śmierci za podże- 
ganie do morderstwa. Oskarżony Hopper 
otrzymał 2 lata ciężkiego więzienia. 
"Przej pozostali oskarżeni — Hadamik, 
Nowack i Czaja — zostali uwolnieni. 

„HEIL, HITLER!“ 

BERLIN PAT. — Po ogłoszeniu wy 
roków śmierci w procesie bytomskim, w 
gmachu sądu i na ulicach miasta do- 
szło do burzliwych scen, wywołanych 
przez narodowych socjalistów. Interwen- 
»įowala policja, uzbrojona w karabiny i 
hełmy stalowe. Narodowi socjaliści z 0- 
krzykami: „Heil, Hitler!*, opuścili saie 
sądową. Obecny na sali przywódca sztur 
mówek śląskich por. Heines, opuszczając 
salę, oświadczył, że wyrok ten jest syg- 
nałem, który poruszy całe Niemcy. 
Po wyparciu hitlerowców z gmachu są- 
du, umundurowani narodowi socjaliści u- 

tworzyli pochód, na czele którego postę 
powały formacje hitlerowskie, przybyłe 
samochodami ciężarowemi z Wrocławia. 
Z największym wysiłkiem pogotowie po 
licyjne z bronią w ręku starało się opa- 
iować plac i ulice w pobliżu gmachu 
sądowego. Dopiero po dłuższym czasie 
udało się policji sytuację opanować. 

POGROM SKLEPÓW ŻYDOWSKICH 

BERLIN PAT. — „Berliner Tage- 
blatt* w wydaniu wieczornem donosi: — 
W Bytomiu wybuchły rozruchy, spowo- 
dowane ogłoszeniem wyroku w procesie 
hitlerowców. Olbrzymie tłumy otoczyły 
gmach sądu, z widocznym _ zamiarem 
przypuszczenia szturmu i uwolnienia“ 
skazanych. W wielu sklepach żydowskich 
wybito szyby, jak również w redakcji 
miejscowego organu socjalistycznego. — 
W całem mieście skónsygnowano duże 
oddziały policji. Kilkakrotnie doszło Žž 
do wymiany strzałów. 

ZDEMOLOWANIE SALI SĄDOWEJ # 

TARNOWSKIE GÓRY. PAT. — Par- 
tja hitlerowska w Bytomiu po otrzyma- 
niu wiadomości o postawieniu przez pro 
kuratora wniosku, żądającego śmierci dia 
5 oskarżonych w procesie o zamordowa 
  

Marszałek Piłsudski wyjechał do Pikiliszek 
WARSZAWA PAT. — Pan marsza. tek Piłsudski odjechał dziś rano do Piki- 

tiszek, 

ZKETIARS A TZELIOEK INTA 

  

POGRZEB Ś. P. PANI PREZYDENTOWEJ MICHALINY MOŚCICKIEJ 

  

Dnia 20 bm. odbył się w Warszawie po- 
grzeb zmarłej w dniu 18 bm. w Spale małżonki 
Pana Prezydenta R. P. ś. p. Michaliny z Czy- 
żewskich Mościckiej. 

Na fotografji naszej widzimy moment wyru 
szenia konduktu żałobnego z przed katedry Św. 
Jana w Warszawie. Za trumną postępuje Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej wraz z rodziną. 

  

Depesze kondolencyjne WARSZAWA. PAT. Wśród depesz kon- 
dolencyjnych, jakie otrzymał (Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej z powodu zgonu š. 
p. Michaliny Mościekiej, znajdują się mię- 
dzy innemi następujące: 

CiTTA DEL VATICANO. — Głęboko 
wzruszony bolesną mowiną o śmierci Pani 
Mościckiej, Ojciec Święty wyraża najszczer 
sze kondolencje z powodu żałoby, które 
dotknęła dom Waszej Ekscelencji. Modlitwy 
i wstawiennictwo tej tak! szlachetnej duszy 
chrześcijańskiej dadzą pociechę miebieską 
Waszej Ekscelencji i jej bliskim. Ojciec 
Święty przesyła również specjalne błogo- 
sławieństwo apostolskie. Proszę o przyjęcie 
moich własnych najszczerszych wyrazów 
współczucia. 

(—) Kardynał Pacelli. 

Z Białego Domu nadeszła depesza na- 
stępująca: 

Pani Hoover i ja, przejęci wiadomo- 
ścią o śmierci Pani Mościckiej, przesyłamy 
Waszej Ekscelencji szczere kondolencje z 

ЗАЛЛЕ | 
  

powodu ciężkiego ciosu, który Waszą Ek- 
scelencję dotknął. 

(—) Herbert Hoover 

Prócz tego, jak wiadomo depesze kon- 
dolencyjne nadesłali: król bułgarski Borys, 
cesarz Japonji Hirohito i książę Nobuhito, 
szach perski Reza 'Pahlavi, prezydent Re- 
publiki Tureckiej Ghazi Mustafa Kemel - 
Pasza, król rumuński Karol, prezydent 
Finlandji Svinhufwud, regent Królestwa 
Węgierskiego Horthy, prezydent Brazylji 
Ponto Getulio Vargas i inni. 

POWER 

RZYM. PAT Staraniem ambasady 

Rzeczypospolitej przy Watykanie i Kwiry- 
nale w kościele polskim 'w Rzymie odpra- 
wiona została za duszę ś. p. Michaliny Mo- 

ścickiej msza żałobma, którą celebrował 
ibiskup Przeździecki w asyście księży Pol- 
skiego Instytutu Papieskiego. Na mszy by- 
li obecni członkowie obydwu ambasad, kon 

sulatu generalnego R. P. oraz przedstawi- 
ciele kolonji polskiej w Rzymie. 

Fala upałów w Niemczech 
BERLIN. PAT. Wczorajszy dzień 

mależał do najbardziej upalmych dni, jaki 

zanotowano w Niemczech w ciągu ostat- 

nich 80 lat. Berlińska stacja meteorologi- 

czma zanotowała po południu 37 stopni w 

cieniu. Ludność szukała ulgi w kąpielis- 

kach, wskutek czego wydarzyło się wiele 

nieszczęśliwych wypadków. 

Na pojezierzu berlińskiem drużyny ra- 

tunkowe interwenjowały w przeszło w 100 

wypadkach. Mimo to 12 osób utonęło. Do- 

piero pod wieczór nastąpiło w całych Niem 

37 stopni w cieniu 
czech ochłodzenie, poprzedzone silnemi bu- 
rzami. ‚ 

W pobliżu Hamburga szalała trąba po- 
wietrzna, wyrządzając bardzo poważne 

szkody. W miejscowości Hitfeld huragan w 
ciągu kilku sekund zerwał dachy 40 do- 

mów. 

  

Turniej tenisowy © 
WARSZAWA [P.AT. Na kortach Legji 

rozpoczęły się zawody międzynarodowe 
tenisowe o mistrzostwo Polski. Pierwszego 
dnia rozegrano 4 spotkania, gdyż zawod- 
nicy zagraniczni jeszcze nie przybyli do 
Warszawy: para Jędrzejowska — Tłoczyń- 

mistrzostwo Polski 
ski z parą Grąbczewska — Leśkiewicz, za- 

kończone łatwem zwycięstwem pierwszej 

pary 6:3, 6:1, Marszewski contra Tarasie- 
wicz 6:3, 6:0, 6:2, Leškiewicz contra Pod- 

lewski (junjorzy) 1:6, 6:0, 6:3, Beldowski 

contra Luksemburg 6:2, 6:2. 

nie robotnika Piecucha, wydala nadzwy- 
czajne wydanie organu „Deutsche Ostr- 
iront", w którym w artykule p. t. „To 
jest sprawiedliwość'* omawia tendencyj-* 
nie wniosek prokuratora. 

Pod wpływem tego artykułu doszło 
na sali sądowej, gdzie odbywała się roz 
prawa do demonstracji, podczas której 
salę zdemolowano. Ponadto wybito szy- 
by wystawowe w redakcji „Votkswacht'* 
w Bytomiu. Atmosfera w Bytomiu jest 
nadzwyczaj naprężona. 

PROGNOZA LUDENDORFFA 

BERLIN PAT. — .Ludendorffi ogłasza 

w swym organie „Volkswarte* obszerny 

artyku, w którym utrzymuje, że Niemcy 

stają w przededniu wybuchu rewolucji. 

Autor artykułu przeprowadza analogię 

pomiędzy sytuacją w Rosji w r. 1318 a 

obecną sytuacją w Niemczech, ocen:ając 

liczbę ofiar, jakie padły w Niemczech w 

starciach politycznyćh od czerwca rb. na 

6 tysięcy osób. Zdaniem Ludendorifa,— 

akty terroru organizowane kyły przewaž 

nie przez szturmowców hit'erowskich, 

Epilog bójek „Nazi z Reichs- 

bannerem 

BERLIN PAT. — Sąd w Brzegu wy- 
dał w dn. 22 bm. wyrok w. procesie 
przeciwko uczestnikom krwawych zajść, 
jakie miały miejsce w dniu 10 lipca mię 
dzy szturmowcami hitlerowskimi a od- 
działem republikańskiego Reichsbąnneru 
w Iławie. ! 

W starciu tem, pozostającem w zwią 
zku z namiętną kampanją wyborczą zginę 
ły trzy osoby. Burmistrz miasta Iławy 
wezwał wtedy do pomocy Reichswehrę. 
Mocą wyroku dwóch głównych oskarżo- 
nych, kierowników organizacji Reichs- 
banneru, skazanych zostało na ciężkie 
więzienie od 4 do 2 lat. Pozostali oskar- 
żeni skazanie zostali na zwykłe więzienie 

ZNOWU BESTJALSKI NAPAD 

HITLEROWCÓW 

KATOWICE PAT. — „Polonia“ donosi 0 
bestjaiskim napadzie hitlerowców na dom ro- 
dziny polskiej Barowskich w jamach na Ślą- 
sku Opolskim. Synowie gospodarza Barowski 
Wiktor i Barowski Ignacy często naszawiani 
byli do wstąpienia do bojówki hitlerowskiej. 
Początkowo tłumaczyli, że są neutralni i do 
bojówki nie zapiszą się. Gdy jednak w dalszym 
ciągu nie dawano im spokoju, oświadczyli or- 
ganizatorom bojówki, że są Polakami i z ban 
dytami nie chcą mieć nic wspólnego. Za od- 
mowę a zwłaszcza za przyznanie się do pol- 
skości, postanowiono ich zamordować. Sprowa 
dzono złożoną z miejscowych hitlerowców 
„Mordkommando“. Zaprowadzono ich aż do 
okien pokoju, w którym spali ignacy i Wiktor 
Barowscy. 

Bandyci z Morkommando wrzucili do poko 
ju granat ręczny, celując .w łóżka. Granat jed 
nak odbił się i wybuchł w drugiej części po- 
koju. Barowscy nie doznali szwanku. Kowno- 
cześnie bandyci podpalili dom mieszkalny i za 
budowania gospodarcze Barowskich w kilku 
miejscach. Płomienie tak szybko ogarnęły za- 
buowania, że Barowscy zaledwie zdoiali ura- 
towac życie. 

Dom mieszkalny i zabudowania spalone zo 
stały doszczętnie. Sprawcy zbiegli. Ani straż 

miejscowa, ani straże z okolicznych wiosek, bę 

dące pod kierownictwem hitlerowców, nie po- 

śpieszyły z pomocą. Alarmowano straże ogni0- 
we w Bąkowie w Boruszowie, i Kościetiskach, 

jednak napróżno. Nad Borowskimi zlitowali się 

sąsiedzi, dając im tymczasowo dach na gło- 

wą. 

SEJM PRUSKI 
zwołany na 30 b. m. 

BERLIN PAT. Sejm pruski zwołany został 

na dzień 30 bm. o godzinie 13-ej. 

  

72 rocznica urodzin 

Poincarego 
PARYŻ. PAT. Z okazji 72-ej rocznicy 

urodzin byłego prezydenta republiki fran- 

cuskiej Poincarego mieszkańcy Sampigny 

gdzie byiy prezydent ohecnie stale zamie 

szkuje, urządzili uroczysty obchód. Współ- 

pracownik jednego z dzienników paryskich 

udal się specjalnie do Sampigny celem 

wzięcia udziału w mroczystościach. Kores- 

pondent tem przyjęty był przez Poincarego 

który zdaniem korespondenta, zachowuje, 

jak na swój wiek, wielką rzeźkość. 

POŻAR SZYBU NAFTOWEGO 
BORYSŁAW PAT. — Wczoraj z nieustalo- 

nych dotychczas przyczyn wybuchł pożar ma 

szybie naftowym „Rockieller*. Pożar zniszczył 

doszczętnie wieżę wiertniczą, wyciąg i inne 
urządzenia techniczne wyrządzając olbrzymie 

szkody. 

  

ch, oraz z prowincji a 25 proc, śrożeł, numerach 
cyirowa | tabelarycz: 50 proc, drożej, Administracja zje przyjmuje zastrzeżeń ce 

zmieniane dowoleje. Za dostarczenie numeru dowodowego £$ gr. 

TELEGRAMY 
MONTAGUE NORMAN 

W NEW YORKU 

NOWY YORK. PAT. Przybył tu nieo- 
czekiwanie Montague Norman. Prasa 1- 
waża przybycie naczelnego kierownika Ban 
ku Angielskiego za niezmiernie znaczącą i 
tłumaczy je sobie jako pierwszy krok w 
kierunku przeprowadzenia światowej sta- 
bilizacji pieniężnej ma nowych zasadach. 

OŻYWIENIE NA GIEŁDZIE 
BRYLANTOWEJ 

BRUKSELA. PAT. W Antwerpji dało 
się zauważyć na giełdzie brylantowej wiel- 
kie ożywienie. Z Ameryki i Indyj przyby- 
ło tu bardzo wielu kupców, którzy czynią 
duże zakupy. 

Giełda brylantowa ma w chwili obecnej 
obroty pieniężne na sumy znane tylko w 
czasach wielkiej pomyślności. Należy za- 
zmaczyć, iż w okresie wakacyjnym pano- 
wał tu zawsze ruch słabszy. Ożywienie w 
przemyśie dyamenciarskim zdaje się wska- 
zywać na załamanie się kryzysu, bowiem 
zmiany w tym luksusowym przemyśle są 
zawsze sygnałem nadchodzenia lub przej- 

ścia kryzysu. 

POLSKA KOMISJA EKONOMICZNA 

W ALGIERZE 

ALGER. PAT. [Polska Komisja Ekono- 
miezna z dyrektorem Państwowego Insty- 

tutu Eksportowego na czele w dniu dzisiej- 
szym opuszcza Algier, udając się do Oranu, 

Pobyt misji polskiej w Algierze przynie- 
sie prawdopodobnie poważne rezultaty dla 

naszych ekspamsji gospodarczych. 

REFORMA STATUTU PARTJI 
FASZYSTOWSKIE] 

RZYM. PAT Według miarodajnych in- 
formacyj sekretarjat generalny partji faszy 

stowskiej opracowuje obecnie reformę, do- 
tychczasowego statutu partji. 

GROŹNY POŻAR 
W SANT EUFEMIA ч 

REGGIO CALABRIA. PAT. W miej- 
srowości Sant Eufemja wybuchł pożar, któ- 
ry zniszczył w krótkim przeciągu „czasu 
całą dzielnicę kwitnącej osady, złożoną z 

65 domostw. Pożar wybuchł w składzie 
nafty i benzyny, rozszerzając się błyska- 

wicznie na pobliskie domostwa, przy 
sprzyjającym gorącym wietrze afrykań- 
skim, który wieje od kilku dni. Po 8 go- 

dzinnej pracy straży ogmiowej udało się 

ogień umiejscowić. 

HR. MYCIELSKI OFIARĄ 
KATASTROFY SAMOChODOWEJ 

BERLIN. PAT. W dniu 22 b. m. przed 
południem w Komornikach wydarzył się 

tragiczny wypadek samochodowy. Wskutek 
pękmięcia opon w przedniem i tylnem ko- 

le samochód, kierowany przez hr. Józefa 

Tyszkiewicza, w którym ponadto znajdo- 
wał się Alfred hr. Mycielski z Wolsztyna 
zrulował. Hr. Mycielski doznał skompliko- 
wanego złamania mogi oraz nadwyrężenia 

kręgosłupa. Hr. Tyszkiewicz zaś odniósł 
jedynie ©okaleczenie twarzy i uległ ogól- 
mej kontuzji. Rannych przewieziono do 

szpitala w Poznaniu. 

BURMISTRZ CZERMAK W POZNANIU 

POZNAŃ. PAT. Wczoraj późnym wie- 
czorem przybył do Poznania burmistrz 

miasta Chicago p. Czermak wrdw z rodzi- 
ną i otoczeniem. Przybylych gości powitali 
па dworcu przedstawiciele władz miej- 

skich z prezydentem miasta Ratajskim i 
dyrektorem Międzynarodowych Targów. Po 
znańskich Roppem na czele, poczem goś- 
cie odjechali do Bazaru. Dziś przed połud- 

niem goście amerykańscy zwiedzili ratusz 

poznański, Zamek, elektrownię, zakład u- 

tylizacyjny i t. d. O godzinie 14.43 po 

śniadaniu wydanem przez władze miejskie 

na cześć gości, Amerykanie opuścili mia- 

sto udając się do Berlina. 

NIEFORTUNNY WYNALAZCA 

Prasa francuska szeroko komentuje wy- 

nalazek Alberta Sauvan'a — konstruktora 
najnowszego typu samolotu, odznaczają 

cego się rzekomo zupełnem  bezpieczeń- 
stwem. 

Istota wynalazku polega na umiejsco- 
wieniu kabiny pilota w drugiej zewnętrz- 

nej kabinie, stanowiącej niejako skorupę. 

W ten sposób kabina wawnętrzna: zabez- 
pieczona jest przed rozbiciem. 

Sauvan zademonstrował swój aparat 

przed pół rokiem wobec tłumnie zebranej 

publiczności oraz przedstawicieli prasy, 
jednak z tak nikłym wynikiem, iż władze 

wojskowe francuskie nie uznały próby za 

wystarczającą. Obecnie — przed paru dnia 

mi — niezrażony niepowodzeniem Sauvan 

ponowił próby w miejscowości Trorranut- 
te, nieopodal Nicei. Zająwszy miejsce w 
wewnętrznej kabinie, Sauvam kazał się 

strącić do przepaści z wysokości 25 me- 

| trów. Aparat, koziołkując w powietrzu, 
spadł ma dno, rozbijając się doszczętnie. Z 
pod szczątków: kabiny niefortunny wyna- 

lazca wydostał się mocno potłuczony i ze 

złamaną prawą ręką. 
Wprost z pola próby odważny lotnik zo 

stał odwieziony do szpitala, wątpliwe jed- 
mak, czy w przyszłości podejmie dalsze 

próby „bezpiecznego” latania.



          

_ SILVA RERUM 
NIEMIEC O JASTRZĘBIEJ GÓRZE — 
SZOSA WARSZTATEM  MECHANICZ- 

NYM — A WIĘC LATAJMY! 
O naszem morzu i jego miejscowo- 

ściach kąpielowych piszemy dużo i z 
zachwytem. Gdy słyszy się same zachwy 
ty, bezwiednie budzi sie przekorny scep- 
tycyzm: czy te pochwały i entuzjazm 
nie wyrastają wyłącznie na gruncie uczu- 
ciowego zarozumiałstwa? Więc chciało- 
by się posłuchać obojętnego zdania, opi- 
nji nie — Polaka, a cudzoziemca, nawet 
kogoś z mniej przychylnych ckdzoziem- 
ców. Aby uzupełnić obraz. Kto może 
być najmniej przychylnym z cudzoziem- 
ców dla nas? — Każdy Polak bez na- 
mysłu odpowie: Niemiec. Ten wróg od- 
wieczny, który nie przestaje czyhać na 
nasze dziedzictwo. 

I oto jeden z Niemców spędził waka- 
cje w Jastrzębiej Górze. - Opisuje swoje 
wrażenia w „Neue Lodzer Zeitung“: 

Nomen — omen. To przysłowie daje się 
znakomicie zastosować do tego małego, lecz 
eleganckiego kąpieliska na wysokiem  wznie- 
sienia ponad otwartem morzem. jego położe- 
nie jest niezapomniane. Wysoko nad morzem 
króluje śliczna miejscowość, a u jej stóp, głę- 
boko w dole, rozciąga się plaża. Woda. jest 
ciemnoniebieska, przypominająca przepysznym 
kotorytem wody południa. I dlatego ludność 
miejscowa ze szłuszną dumą nazywa swoją 
zatokę |азпет Wybrzeżem. Niezwykłą jest 
'gra świateł na fulzch: przed chwilą były one 
granatowe, lecz oto przebiegł po nich  szma- 
ragdowy blask, aby natychmiast zamienić się 
w jasny błękit. 

O, Jastrzębia Góro! Jesteś perłą wśród 
kąpielisk zatoki polskiej... Często będę myślał 
o tobie, o twem niezrównanem położeniu, o 
dźwięcznej pieśni twych fal, o wspaniałem, da- 
lekiem morzu... 

Taki poemat na cześć Jastrzębiej Gó- 
ry wyśpiewuje Niemiec w „Neue Lodzer 
Zeitung'. Prawda... sceptyk może po- 
wiedzieć, że ta gazeta wychodzi w Pol- 
sce, że ten Niemiec jest prawdopodob- 
nie naszym poddanym. Ale optymista za 
woła: — Jak to dobrze, że nietylko my 
sami sławimy nasze wybrzeże! Jak to 
dobrze, że nasi Niemcy sławią je z rów- 
nym zapałem! 

Jedźmy więc nad polskie morze, ko- 
rzystajmy z ostatnich pieknych dni lata. 
Właśnie Liga Morska i Kolonjalna urzą- 
dza ostatnie nadmorskie wycieczki. Jedź- 
my nad morze, ale nie w dusznym i na- 
tłoczonym wagonie. Podróżujmy  ina- 
czej: rowerem, motocyklem, samocho- 
dem. Są to najrozkoszniejsze środki ko- 
munikacji. Wymagają tylko jednego wa- 
runku — dobrych dróg. Właśnie „Nasz 
Przegląd* takie czyni o nich spostrzeżc- 

nia: : 
Tego lata wiadomości krajoznawcze pu- 

bliczności znacznie wzrosły: większa, niż da- 
wniej liczba osób jeździła do miejscowości ku- 
racyjaych w kraju i odbywała wycieczki. 
Wszyscy prawie przywieźli przerażające wie- 
ści o drogach. 

Dla zorjentowania się w sytuacji wystar- 
czy zresztą wycieczka podmiejska wzdłuż ty- 
powej szosy. W dni większego ruchu — Sz0- 
sz wygląda jak jedea wieiki warsztat galwa- 
nizacyjr0-mechaniczny. Automobilista zdejmu 
je koło z wozu, w rowie motocyklista zdejmu 
je opone, kolarz pompuje powietrze do dętki. 
Wszystko w ruchu: śrubokręty, pilniki, młotki, 
pompki. Panienka z tyliego siodełka motocy- 
klowego chodzi po szosie zatroskana: kazano 
jej szukać francuskiego wentyla... A co się 
dzieje na drogach kresowych? Tam podróż —- 

"to trzęsienie — ziemi. 

„Nasz przegląd ma rację: ciężko jest 
po naszych drogach podróżować зато- 
chodem. Pozostaje jedno: fokkery  „Lo- 
tu“. Czy kto z państwa próbował już tej 
komunikacji? Narrator. 

Bajki Polityczne 
Aleksandra Zasztowta 

Świeżo ukazały się w druku. 
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Z łodzi i z o 
Każde miasto, każda miejscowość, 

wszystkie mirabilia na świecie odznacza- 
ją się tem, że posiadają pewne punkty, 
z których trzeba je obserwować. Trzeba 
musowo, bo to „trzeba“ uświęcone jest 
tradycją, topografją, warunkami świetlne 
mi i nałogiem zwiedzających. Wszystkie 
mirabilia mają tak, jak ludzie, swoje pię 
kne profile, enface'y czy trois quart'y: 
jedno z nich dobrze wygląda 

w Rzymie zaprowadzi nas 
na Pincio, pokazując 

pod Łukiem Triumfalnym i podziwiać 
- wibrującą ruchem gwiazdę 
avenues; w Berlinie musimy 
się na Kolumnę Zwycięstwa; 
gramolić na Górę Zamkową. 

Tylko z takich punktów widzenia 
pewne rzeczy wyglądają absolutnie pię- 
knie; i pod takiem tylko wrażeniem po- 

turysta opuszczać 
daną miejscowość, unosząc w duszy nie- 
zapomniany obraz. Każde bowiem mia- 

_ winien zachwycony 

sto i każda rzecz jest równie kokieteryj- 
na, jak piękna kobieta, która wie, w ja- 
kiej sytuacji jest jej do twarzy. Podej- 
rzeć ją z innej strony byłoby nietaktem. 
A przecie, każdy przyzna, że podgląda- 
nie ma swój szczególny urok i przewrot 
tny smak. 

Są naprzykład Troki. Z której strony 
trzeba je oglądać? 

Pan Girdwojn, 

watel, powiada o nich temi słowy: 
— Dwa — tylko dwa zamki mamy 

w Polsce godne widzenia, godne czci i 

tylko z 
przodu, inne znowu zukosa. Dlatego też 

przewodnik 
stamtąd  perspe- 

ktywę Piazza del Popolo i daleką pano- 
ramę Watykanu; w Paryżu każe stanąć 

dwunastu 
windować 
w Wilnie 

zasłużony i rozmiło- 
wany w swem rodzinne mieście oby- 

ЗЕО МО 

NIĘDZYNANODOWY RAID SAMOLOTÓW TURYSTYCZNYCH 
Rywalizacja Polaków, Niemców i Włochów 

KRAKÓW PAT. — Lotnik włoski Donatti 
przyleciał do Krakowa .o 7,41 i odleciał do 

Wiednia o 7,53, dokąd przybył o godzinie 12 

i natychmiast odleciał do Zagrzebia. 

WIEDEŃ PAT. — Zawodnicy międzynaro 

dowego raidu turystycznego odłecieli stąd w 
dalszą drogę do Zagrzebia. Pozatem na lotni- 
sku lądowali: zawodnik niemiecki Morzik na 

aparacie C 6 o godzinie 6.38, zawodnik nie- 
miecki Raap na aparacie C6 o 6.58, zawodnik 

francuski Detre na aparacie K2 o 7.04, zawod- 

nik francuski Nicolle na aparacie K6 o 9.08.— 

Wystartowali oni kolejno, jak następuje: pier- 

wszy o 7.05, drugi o 7.21, trzeci o 7.24, czwar 

ty o 9.50. Zawodnik francuski Stroman wycofał 

się. Do tej pory nie przybył jeszcze lotnik wio- 

ski Donatti na aparacie M4. 

RZYM PAT. — Uczestnicy międzynarodo- 

wych zawodów samolotów turystycznych przy 

byli już częściowo do Rzymu.ł O godzinie / 
min. 54 przyleciai seidemana, o 7.55 Maries- 

feld, o 8.04 — Massenbach, o 8.13 — Luifer. 

RZYM PAT. — W dalszym ciągu przybyli 
na tutejsze lotnisko dwa samoloty włoskie i 3 
niemieckie. © godz. 12.35, jako pierwszy z łot 
ników polskich, a 17 w ogólnej kolejności wy 

tądowai Bajan, bezpośrednio po nim, jako 18, 

przybył Orliński, O godz. 12,54 jako 19-ty przy 

ieciai Gedgowd, wreszcie o 13,25 przyleciał 
Karpiński i o 13,28 Żwirko. 

RZYM PAT. — Lotnik czeskosłowacki Ma- 

  

res, biorący udział w raidzie awionetek, mu- 
siai lądować z pobliżu Citta della Padova z 

powodu zepsucia się motoru. Przy lądowaniu 

aparat skapotował. Pilot wyszedł z wypadku 

bez szwanku. Samolot jednak jest tak uszko- 
dzony, że nie będzie mógł wziąć udziału w dal 

szym locie. 

BERLIN PAT. — Biuro Wolifa donosi z 
Rzymu: Do godziny 14.32 wylądowało na Iot- 
niska w Rzymie ogółem 27 lotników. Na po 
witanie lotników zjawili się prezes Aeroklubu 
Włoskiego, szei gabinetu ministerstwa lotnic- 
twą i wielu wyższych oiicerów łotnictwa о- 
raz tłumy publiczności. Lotnik irancuski Lebean 
musiał lądować przymusowo w Ponte di Piave. 

RZYM PAT. —. Lotnicy polscy Bajan, Or- 
fiński, Żwirko, Karpiński, Gedgowd przybyli 
na lotnisko Littorio w dobrym czasie przed 

Gorgonowa | 
    

2 po poi. Maszyny są w dobrym stanie. Sa- 
mopoczucie lotników bardzo dobre. pomimo 
zmęczenia, upału oraz wiatru, który był prze- 
ciwny do kierunku lotu. Lotnicy polscy odbyli 
1-szy etap bez punktów karnych. 

Na lotnisku aeroplany polskie spotykaii am 
basador Przeździecki, konsul generalny Mazur- 
kiewicz oraz przedstawiciele pism polskich i 
kolonji polskiej. We wtorek 0 godz. 6 rano 
nastąpi start lotników do 2-go etapu na szla- 
ku Rzyn:—Paryż. 

RZYM. PAT. — We włoskich kołach sporto 
мо - lotniczych żywo komentują brawurę i 
wyszkolenie polskich lotników, uważając, że 
obecny lot okrężny jest rywalizacją Polaków, 
Niemców i Włochów. Lotnicy polscy — zda 
niem techników włoskich — umieją wydobyć 
maksimum wydajności Silnika i sprawności sa- 
molotów., 

Staś Zaremba 
  

będą poddani badaniu psychjatrycznemu 
Z Krakowa nadeszła wiadomość, że tam 

tejsze wiładze prokuratorskie zarządziły 

zbadanie stanu umysłowego Rity Gorgo- 
nowej jak i koronnego świadka w tej spra- 
wile Stasia Zaremby. Decyzja ta stoi nie- 
wątpiiwie w związku z motywami wyroku 

Sądu Najwyższego, który w odnośnych 
punktach uwzględnił kasację obnony. Po- 

stamowieniu prokuratury krakowskiej prze 

słane zostało do sądu okręgowego, który 
powziąć ma odpowiednią uchwałę wyko- 

nawczą. 
Zbadanie stanu umysłowego Gorgono- 

wej i Stasia Zaremby powierzone zostało 
profesorowi uniw. Jag. dr. Wachhcizowi i 
biegłemu sądowemu dr. Jankowskiemu. 

4 Wiadomość powyższe wywołała w ko- 
łach prawniczych ż sądowych wielkie za- 
interesowanie. 

Zbadanie stanu umyslowego Gorgono- 
wej odbędzie się najprawdopodobniej do- 

piero po porodzie. 

  

Jak poskromiony został AI Capone? 
Wywiad z burmistrzem Chicago 

Do Warszawy przybył słynny mayor (pre- 
zydent) miasta Chicago, p. Antoni ]. СхегтакК, 
podróżujący po Europie wraz z najbliższą ro- 
dziną oraz szeregiem dygnitarzy, magistratu 
chicagoskiego. Nazwisko mayora  Czermaka 
znane jest szerokim rzeszom w związku z licz- 
nemi artykułami, jakie ukazywały się w prasie 
o bandytyzmie w Chikago i o „królu bandy- 
tów* AlCapone, który doniedawna był wszech- 
potężnym władcą tego miasta. Właśnie bur- 
mistrz Czermak, natychmiast po wyborze na 
obecnie piastowane zaszczytne  stanowisko, 
pierwszy wziął się energicznie do walki z Al 
Caponem i zaczął likwidować bandytyzm w 
Chicago. 

Mayora Czermaka spotykamy na przyje- 
ciu, wydanem w ratuszu przez prezydenta m. 
Warszawy inż. Zygmunta Słomińskiego. Sym- 
patyczny gość uprzejmie zgadza się udzielić 
nam krótkiej rozmowy. Ч 2 

— Jak to bylo z Al Capone, panie prezy- 
dencie? — zapytujemy Mayora Czermaka po 
polsku. Prezydent Chicago jest bowiem Cze- 
chem z pochodzenia i doskonale rozumie po 
polsku. Odpowiada nam po czesku. Rozmowa 
toczy się więc w dwóch językach. 

— Trafnie pan zapytał: Jak to było z Al 
Caponem? „Byto“, bo juž Al Capone'a niema 
i nie będzie nigdy. Skończyło się jego pano- 
wanie i tej. całej bandy przemytników ałkoho- 
lu i rozbójników. 

— jak pan dał sobie radę z Al Caponem? 
— Bardzo prosto. Zabrałem się do tępie- 

nia bandytcw w sposób energiczny i bezwzględ 
ny. Trzeba było w pierwszym rzędzie przeiil- 
trować całą policję. Podejrzewaliśmy bowiem 
i słusznie, jak to się później okazało, że Capo- 
ne ma wielu zwolenników i pomocników wśród 
naszych policjantów. W tym celu zwolniliśmy 
wszystkich urzędników, oficerów i szerego- 

  

wych policji. Zaangażowaliśmy ludzi nowych 
i wypróbowanych. W ich liczbie znalazło się 
sporo Polaków i Czechów. 

Jeszcze przed wyborami na stanowisko 
ma$ora, zapowiedziałem, iż w razie wyboru 
złikwiduję caty „alcaponizm“, I zlikwidowałem. 
Po zaangażowaniu ludzi pewnych, zaopatrzy- 
łem ich'w odpowiednią broń i środki technicz- 
ne. Sprowadziliśmy auto pancerne, karabiny 
maszynowe, samochody ze stacjami radjowe- 
mi, umożliwiające komunikowanie się oddzia 
łów policyjnych na odległość. Walkę z ban- 
dytami toczyłem tą samą bronią, co i oni. Oka- 
zało się, że przy dużej dozie energji, wytrwa- 
łości i przy dobrych chęciach, można było od- 
nieść zwycięstwo. 

A wynik mamy obecnie ten, że Ai Capo- 
ne siedzi w więzieniu i będzie siedział długich 
lat jedenaście, tyle bowiem dostał na podsta- 
wie wyroku sądowego za przekroczenia usta- 
wy podatkowej, oraz. za obrazę -władzy.. 

Ai Capone był bardzo pewny siebie i my- 
šiai, že go nikt nie zdoła osadzić w więzieniu. 
Kiedy schwytano Al Capone, cały świat pod- 
ziemi przekonał się, że z nami nie wolno igrać. 
Wynik jest ten, iż spóro bandytów wyemigro- 
wało z Chicago, pozostali siedzą cicho. 

POLACY I CZESI. W CHICAGO 
— A jak układają się w Chicago stosunki 

z Polakami, panie prezydencie? 
— Jaknajlepiej. Polacy, Czesi, Niemcy — 

pracujemy wszyscy razem nad uporządkowa- 
niem gospodarki miejskiej. Wszyscy niemal 
wyżsi urzędnicy w Chicago, to Polacy i Czesi. cy 
Spisują się bardzo dzielnie, pracują wytrwale 
i na pożytek naszemu miastu. Kontrolerem mia 
sta, jest np. Polak Szymczak, sędziami Jarec- 
kii Jan Przystalski, prokuratorem jest p. Śmie 
tana a szeiem jednego z biur miejskich” jest 
pani Emilja Napieralska. 

  

Wyrek śmierci na Gorgułowa 
ZATWIERDZONY PRZEZ TRYBUNAŁ KASACYJNY. — MORDERCA PREZY- 

DENTA FRANCJI ZGINIE NA GIŁOTY NIE, 

Proces kasacyjny  Gorgułowa wywołał 
wielkie zainteresowanie. Już od samego rana 
poczęły się gromadzić przed pałacem sprawie- 
dliwości tłumy. 

Główna sala, w której odbywały się roz- 
prawy, była przepełniona. 

Wszystkie miejsca dla publiczności zajęli 
prawie wyłącznie adwokaci i sędziowie, oraz 
przedstawiciele prasy. 

Obrońca Gorgułowa wskazywai, iż jego 
klient nie powinien być skazany na Śmierć, al- 

  

cna Firkowicza 
adoracji. Dwa najstarsze w całej Rze- 
czypospolitej: Wawel i zamek trocki. 

Najstarszy i najczcigodniejszy zamek 

*królewski, najstarszy i najszacowniejszy 
zamek wielkoksiążęcy. Kraków i Troki 
—dwie odległe, na dwóch krańcach na- 
szych ziem leżące siedziby monarchów 
naszych — złączone wspólną ideą poli- 
tyczną..... 8 

Można w tym duchu mówić dalej, z 
miodopłynnym entuzjazmem. Pan Gird- 
wojn, jako przewodnik po Trokach, ka- 
załby nam patrzeć na nie z punktu wi- 
dzenia politycznego. Najlepiej może by-- 
łoby oglądać je tym sposobem z wież 
Wawelu: przez teleskop przedstawiałyby 
naprawdę malowniczy widok. 

Ale i w samych Trokach jest usta- 
lone zwyczajem miejsce, -z którego nale- 
ży podziwiać zamek. Tem ntiejscem jest 
jezioro. Trzeba wziąć łódkę i pływać 
dookoła wyspy zamkowej. Z którejkol-- 
wiek strony objeżdżamy wyspę, zamek 
jest piękny. Trudno — jeśli się leży na 
wyspie, zawsząd dla oka otwartej, trze- 
ba być przygotowanym na wielostronne 
spojrzenia. Z tej sytuacji zdawali sobie 
sprawę architekci zamku i zbudowali go- 
tak, że z tyłu, z boków i z przodu pre- 
zentuje się jednakowo'wdzięcznie To'zna 
czy — prezentował się kiedyś, gdy z ty- 
łu miał dwie skarpy narożne i mur wy- 
niosły, o który rozbijały się fale jeziora; 
z boków sównież dumnie sterczące mu- 
ry, z frontu wysoką wieżę z wielką bra- 
mą i mostem zwodzonym, a u jej stóp 
cztery pomniejsze baszty, połączone mu- 
rami. 

Ten hardy zamek, górujący nad o- 
gromną roztoczą jeziora, którego wody 

bowiem popełni: mord polityczny. Pozatem 
podniósi on jeszcze szereg wątpliwości natury 
prawniczej, 

Około godziny 5-ej wieczorem trybunał 
po dłuższej naradzie odrzucił ssargę kasacyj- 
ną Gorgułowa. Do tej pory nie wiadomo je-. 
szcze czy Gorgułow zwróci się o łaskę do pre- 
zydenta Lebrun. Jeśli tego nie uczyni, wyrok 
może być wykonany w ciągu najbliższych dni. 

Gorgułow zostane stracony na gilotynie 
na dziedzińcu więziennym. 

są głębokie i ciemne, był piękny. I byt 
zapewne widoczny zdaleka, z tak dale- 
ka, jak daleko można sięgnąć okiem, 
gdy po chwiejnych drabinkach wdrapać 
się na szczyt restaurowanej obecnie je- 
go wieży. Widać stamtąd Iwje, a tam — 
nawprost wieży w odległości ośmiu kilo- 
metrów granicę litewską. 

Na zebraniach w organizacjach polskich, 
na których często bywam, przeimawiam 2а> 
wsze po polsku. Może mówię trochę źle wa- 
szym językiem, ale ze szczerego serca. 

Urząd swój objąłem w warunkach — Баг- 
dzo trudnych. Prócz walki z bandytyzmem, 
który tak niepochlebną opinję wyrobił moje- 
mu miastu na całym Świecie, musiałem i mu- 
szę walczyć z bezrobociem. Trzeba bowiem 
panom wiedzieć, że mamy w Chicago 750 ty- 
sięcy bezrobotnych, co stanowi dziesięć pro- 
cent całej ludności. Walcząc z kryzysem obni- 
żyliśmy podatki o 30 procent, oraz zarobki u- 
rzędników. © rozmiarze kryzysu niech šwiad- 
czy tylko jedna cyfra: na 228 banków w Chi- 
cago zbankrutowało 178.. To chyba daje wy- 
starczające pojęcie. 

INNI GOŚCIE 

Rozmowa urywa się na chwilę. Pana Czer- 

maka proszą, by zajął miejsce na kanapie w 

gronie swoich współpracowników, kapitana po 

iicji chicagowskiej Phil Parody, Włocha z po- 

chodzenia, starosty powiatowego Karola We- 

bera, starosty grodzkiego Mathisa Baulera i 

redaktora wydawnictw koncernu Hearsta, Jo- 

łyna Dinberga. Obok p. Czermaka zajmuje miej 

sce jego córka z mężem, oraz wnuczka Vivian 

Graham, śliczne, złotowłose dziewczę, student - 

ka uniwersytetu w Chicago. 

Obok gości siada p. prezydent Słomiński, 

naczelnik Herbst, oraz przedstawiciele magi- 

stratu. Armja iotogratów przystępuje do pra- 

Po chwili goście wstają. Prezydent Sło- 

miński wręcza prezydentowi m. Chicago imie- 

tiem magistratu warszawskiego pięknie opraw 

ny egzemplarz książki w języku irancuskim 0 

Warszawie, a przedstawiciel Rady Miejskiej 

wręcza odznakę członka rady miejskiej m. 

Warszawy. 

Wracamy znowu do przerwanej tozmo- 

wy. Nie zdołaliśmy jednak zamienić kilku słów, 

a już nam przerywają. Godzina S-ta. Pan Czer- 

mak musi 0 tej godzinie złożyć wizytę w Mi- 

nisterstwie Spraw Zagranicznych. Trudna rada. 

Rzucamy jeszcze tylko jedno pytanie: 

DOWIDZENIA W CHICAGO... 

— A jak zapowiada się wystawa wszech- 

światowa w Chicago? * 

— Wiekszošė miejsc jest zajęta. Udział 

zgłosiło juž 10 państw. Brak tylko Czechosio- 

wacji i Polski. Otwarcie nastąpi dnia 1 czerw 

ca roku przyszłego. Niech pan nas odwiedzi. 
Będziemy bardzo radzi! 

— Dziękuję serdecznie, panie  prezyden- 

cie... — szepnialem cicho i pomyślałem o tem, 

ile to trzeba mieć dołarów, by móc złożyć re- 

wizytę panu Czermakowi. 

NCW ERZE A PAKOOPIRE TAA OOOO AARD KOREA ACZYREZOOKI. WINO OCZS TIT аЕУИа 

by wśród opleśniałych i śliskich kamie- 
ni smyrgały jaszczurki. Jakże czarowne 
byłyby wówczas te ruiny! llu głębokich 
wzruszeń możnaby doznać wśród nich, 
słuchając szumu mrocznego jeziora i pa- 
trząc, jak blask księżyca pełga po zło- 
mach i zwaliskach... Odżyłyby wówczas 
wszystkie legendy, które dziś ukryły się 

  

Konserwacja 

Dzisiaj zamek jest tak samo piękny, al 
bowiem wszystkie jego szczerby i gruzy 
przysłoniła gęsta i wysoka  zieloność 
drzew; ma ona zapewne w pamięci mą- 
dry mierszyk Schillera o tem, že na rui- 
nach zawsze nowe życie kwitnie. I niech- 
by ta zieleń coraz gęściej i szczelniej 
oplatała stare głazy i odwieczną ciężką 
cegłę; niechby rozpełzły się po głuchym 
dziedzińcu bluszcze romantyczne; niech- 

ruin trockich 

w szczelinach murów, w podziemnych pi 
wnicach i przejściach. Ukryły się, spło- 
szone nieustannym hukiem i hałasem, 
wstrząsającym zastygłe mury. To ludzie 
dokonywują tak zwanej konserwacji. U- 
kładają na krawędzi ściany nową cegieł- 
kę w takiej właśnie zębatej linji, by zda 
la można ją wziąć za resztkę starej. Sziu 
kują okna gotyckie, odtwarzają skarpy, 
z wielkich kamieni, spojonych według 

Światewa kanferencja gospodarcza 
Pewne uspokojenie w sytuacji politycz 

nej w Europie i stale rosnące symptomy 

poprawy konjunktury gospodarczej sta- 

nowczo domagają się, aby w najkrótszym 
czasie zwołana została Światowa konferen- 

cja gospodarcza. 

Państwa europejskie już w Lozannie, 
po rozwiązaniu kwestji reparacyj zamierza 

ły podjąć się omawiania zagadnień, doty- 

czących światowego życia gospodarczego, 

których rozwiązanie mogłoby przyczynić 

się do wyjścia z światowego kryzysu gos- 
podarczego. Jednak zamiary te nie mogły 

być uskutecznione, ponieważ Stany Zjedno 
czone w tej chwili odmówiły wzięcia u- 

działu w, konferencji lozańskiej: 

Uczestnicy konferencji lozańskiej przy 

zamknięciu obrad powołali do życia spe- 

cjalne biuro, na czele którego ął an- 

gielski minister spraw zagranicznych Si- 
mon. Zadaniem tego biura jest przygoto- 
wiać i zwołać światową konferencję gospo- 
darczą pod koniec bieżącego roku. Biuro 

to wystosowało zaproszenie do Stanów. 

Zjednoczonych, aby te wzięły udział w kon 
ferencji, bowiem bez ich udziału, konferem- 
cja ta nie miałaby żadnego sensu. Stany 

Zjednoczone zgodziły się wziąć udział w 
konferencji, ale stawiają następujące dwa 
warunki: 1) na konferencji tej nie będzie 

się poruszać kwestji długów wojennych i 
2), że konferencja mie będzie zajmowała 
się kwestjami polityki celnej. Chociaż w 
angielskich kołach politycznych nie spo- 

dziewano się 'imnej odpowiedzi, przecież 
warunki Stanów Zjednoczonych nie zbyt 

pomyślnie wróża o powodzeniu przyszłej 
konferencji gospodarczej. 

Światowa koniferencja gospodarcza ma 
spełnić bardzo doniosłe zadanie. Chodzi o 
to, aby wytworzyć warunki dla nowego о- 
żywienia ruchu gospodarczego, [Pierwszym 

warunkiem jest tu ostateczne zatwierdze- 
nie porozumienia w sprawie reparacyj, ja- 
kie osiągnięte zostało w Lozannie. Zarówno 
aby wytworzone zostały warunki pomyśl- 
nego rozwoju życia gospodarczego, koniecz 

mem jest, aby rozwiązana została kwestja 

zadłużenia państw: europejskich w: Stanach 
Zjednoczonych .Stanowczo musi konferen- 

cja światowa rozwiązać kwestję długów 

wojennych. Dalej konferencja światowa 
musi znaleźć środki dla ożywienia między- 
narodowych stosunków hadlowych. W tym 
celu koniecznem jest, aby uczestnicy kon- 
ferencji zgodnie wyrzekli się owej polity- 
ki izolacji rynków: krajowych, która po 
wojnie znajduje coraz to szersze zastoso- 

wanie. To przejawiać musi się w rewizji 
taryf celnych, a wreszcie w wyrzeczeniu 

się polityki regulacji handlu dewizami. 

Dłatego światowa konferencja gospodar- 
cza musi zajmować się temi problemami i 
tym odcieniem polityki gospodarczej, któ- 
rych Stany Zjednoczone nie życzą sobia 

poruszać. 

Nie ulega wątpliwości, że z tą polityką 

celną ściśle związana jest. kwestja walu- 

  

   

towa. Wyrzec się regulacji handlu dewi- 

zami i usunąć trudności w wypłatach za-- 

granicznych, jakie istnieją w wielu pańs(- 

wach europejskich możemy tylko wtedy, 

jeśli rozwiązana zostanie kwestja waluto- 

wa, a przedewszystkiem przez stabilizację 
angielskiego funta. 

Jeśli przyjęte zostaną warunki Stanów 
Zjednoczonych, to przedmiotem obrad świa 

towej konferencji gospodarczej może być 
tylko kwestja walutowa. Problem ten ma 

wielkie znaczenie. ale to znaczenie raczej 

techniezne, a gdyby konferencja zajmowa- 
ła się tylko tym problemem, to oznaczało- 
by to odstąpienie od majważniejszych za- 
dań, dla których konferencja światowa zo- 
stałaby właściwiie zwołana. 

Przy tem również trzeba zaznaczyć, ze 
Stamy Zjednoczone komplikują kwestję wa 

lutową tem, że chcą znów na konierencji 
podnieść rolę srebra, co mogłoby tylko u- 

trudnić rozwiązanie kwestji walutowej. 

Wszystko powyższe jasno dowodzi, że 
pomiędzy Stanami Zjednoczonemi a pań- 

stwami europejskiemi nie doszło do uzgod- 

nienia stanowisk, co zapewniłoby: niewąi- 

pliwie powodzenie przy rozpatrywaniu 

ikwestyj, dotyczących tak kiontynentu euro- 

pejskiego, jak i Ameryki. Dowodzi to, że 
grunt dla światowej konferencji gospodar- 
czej nie został jeszcze należycie obrobiony 
i że postanowienie, aby konferencja świa- 

towa w sprawach gospodarczych mie od- 
bywała się bezpośrednio po konferencji lo- 

zańskiej, usprawiedliwione było wszelkie 
mi dalszemi wypadkami. Uzgodnienie sta- 
nowisk Stanów Zjednoczonych i Europy 
mie mogło dotychczas nastąpić głównie z 
powodu wyborów prezydenckich w Sta- 
nach Zjednoczonych. Pomimo to jednak, 

w Stanach Zjednoczonych daje się zauwa- 
żyć przełom wi opinji publicznej, jeśli cho- 
dzi o rewizję długów wojennych, co sądzić 
można z ostatniej mowy senatora Boraha. 
Ale senator Borah wiązał — tak jak to czy 

nił dawniej kwestję obniżenia lub skre- 
ślenia: długów wojennych z kwestją roz- 
brojenia Europy. Temsamem więc do pro- 

gramu światowej konferencji gospodar- 
czej wchodzi i kwłestja rozbrojenia. Taka 
formuła zagadnienia jest oczywiście dla 
europejskich państw nie do przyjęcia. 

Konieczność _ jaknajszybszego powrotu 
do konjunktury, która już daje swe ozna- 

iki, konieczność wyjścia ostatecznego z kry 
zysu, który zwłaszcza ciężko daje się we 
znaki Stanom Zjednoczonym, nakłoni mo- 
że Amerykanów do tego, aby natychmiast 
po wyborach prezydenta jeszcze raz zre- 

widorfalii swój stosunek do światowej kon- 
ferencji gospodarczej, Temsamem mogli- 
byśmy mieć nadzieję, że pod koniec bie- 
żącego woku lub z początkiem roku przy- 
szlego, zapanować mogą korzystniejsze 

warunki, które umożliwiłyby i 
pomyślnych rezultatów w pracy, zapocząt- 
kowanej sukcesami w: Lozannie. 

  

RREZIRZĘTYAM RKERZODCSREE ЕО ZTERZZZWY CT REAOE ZOODYZWOZ ZOO OOOO WEOOTSOZZZZOORZODA 

POLSKI SAMOLOT KO MUNIKACYJNY W RYDZE     
Nasza ilustracja przedstawia chwilę, gdy 

premjer łotewski Skujenieks (x) przecina sym 

boliczną wstęgę przed odlotem samolotu PLL. 

„Lot““ do Tallina w obecności posta REZ 

starego, odwiecznego nieładu. Oto tu — 

proszę, widzimy dawną skarpę, a tutaj 

obok mamy nową, zrekonstruowaną. 

Istotnie, są identyczne. Chyba tylko po 

zapachu wapna możnaby określić różni- 

cę czasu. Powąchajmy. . Od starej idzie 

odurzająca woń wieków; nowa pachnie 

snobizmem. 

Zamek podlega konserwacji. jest ona 
prawie na ukończeniu: za parę tygodni 

zdjęte będą rusztowania i odsłonią się 

ruiny, tu i tam połatane, pozszywane no 

wiutkim ściegiem czerwonej cegły, któ- 

rej zaprawdę zdaleka nie można będzie 

odróżnić od starej. Ale za kilka lat usta- 

wi się znowu rusztowania, ruiny bowie 

zaczną się szczerbić w innem miejscu. 

Takie już prawo starości i ucieczki od 

niego niemasz. Prędzej czy później we” 

drze się tu przez wszystkie rozpadliny 

„powoju roślina” i „zajmie dzieło ludz- 

kie w imię przerodzenia”. Pozostanie to, 

co powinno pozostać: pełne „wspomnień, 

legend i czaru przeszłości ruiny, oblane 

żywą, bijącą wodą. Romantyzm, zawsze 

zapładniający. : 

A teraz drugi punkt widzenia, po- 

przedzony pytaniem treści zgoła mate- 

rjalnej, Co mogła kosztować i co będzie 

kosztowała konserwacja ruin trockich, 

których przecie mimo największe wysił- 

ki nie da się na czas dłuższy uratować? 

Więc drugi punkt widzenia, nieuświę- 

cony zwyczajem. Niedyskretny. Niech bę 

dzie nim okno trockiej restauracji Firko- 

wicza. Tej restauracji, gdzie podają spe 

cialites karaimskie: bakłażany, chałwę i 

pierożki orzechowe, gdzie całe wnętrze 

dwóch niewielkich pokoików pachnie mu 
szkatem, którego smak jest podnietą dla 
wyobraźni, budząc w niej reminiscencje 

wschodu. 

Rydze Arciszewskiego (xx). Na lotnisku ry- 
skiem zgromadziło się z okazji inauguracji no- 
wej linji lotniczej liczne grono przedstawicieli 

łotewskiego. rządu i. społeczeństwa 

  

Z okienka Firkowicza jakiż roztacza 
się widok? 

Widać tylko garb, obrzydliwy, ordy- 
narny garb wypiętej jezdni. Wypełnia ten 
garb całą ulicę, i jej dwa  wąziutkie 
chodniki zapadły głęboko z dwóch stron. 
Garb wyłożony jest ogromnemi, wyboi- 
stemi bułyżnikami. Długo siedzieć w 0- 
kienku niepodobna. Bułyżniki zaczynają 
przytłaczać i dusić. Wydaje się, że 
zwalą się na niziutki domek jak lawina. 

I przychodzą złe myśli. Co tu się 
dzieje zimą, gdy zawali śniegiem na 

dwa metry, gdy wąziutki chodnik staje 

się tunelem? A co bywa z wiosną, gdy 

śnieżne, sumioty topnieją z bujnym szu- 
imem? Gdy potoki wody leją się z wiel- 
kiego garbu bez przerwy, bez przerwy 
wdół, zatapiając wąziutki, głęboko poło- 
żony, chodniczek?. 

Z okienka Firkowicza, podniósłszy 0- 
czy wgórę, widzieć można jeszcze z pra- 
wej strony płot sąsiedniej posesji. Jest 
on pomazany wapnem. Takie same pło- 
ty ciągną się i gdzieindziej. A za niemi 
ukryte drewniane, walące się, murszeją- 
ce, krzywe domki... Ruiny.... 

I przychodzą złe myśli i złe skojarze 
nia. Zamek w ruinach, brudne cuchnące 
domki w ruinach. Całe Troki — jedna 
ruina. 

Zamek utrzymać i odnowić — trud 
no, jakże trudno! Nikt w nim zresztą nie 

mieszka. Jego ruiny zresztą więcej są 

warte, niż sztuczne zabiegi lecznicze 

przy nich. Ale w tych domkach mieszka- 

ją ludzie. żeby tak pozwolić śnić w spo- 

koju pieknym umarłym ruinom zamku, a 

z twórczą energją zabrać się do zmursza- 

łych drewniaków i zionących grozą u- 

liczek trockich... Jakby tam wówczas za- 
tętniło życie! 

Wysz.
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Bartłomieja    
KOMUNIKAT STACJI METEOROLQ- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 21 sierpnia 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura średnia; +27. 

Temperatura najwyższa: 32. 

Temperatura najniższa: -- 18. 

Opad: — 

Tendencja: spadek, stan stały. ł 

Uwagi: pogodnie, odległa burza. 

ss: 

š. p. Marji 

    

Z powodu Śmierci 

Mackiewiczowej zespół Redakcji, 

Administracji i Drukarni „Słowa 

składa wyrazy współczucia Posiowi 

Stanisławowi Mackiewiczowi i red. 

Józefowi Mackiewiczowi oraz całej 

Rodzinie Zmarłej, dotkniętej tą bo- 

lesną i nieodżałowaną stratą. 

SONATA 

3 URZĘDOWA 
— Wyjazd na inspekcję. Pan wo- 

jewoda wileński Z. Beczkowicz wyjechał 
we wtorek 23 bm. rano na trzydniową 
inspekcję powiatu wilejskiego. 

MIEJSKA 

— 0 prolongatę egzekucji podatków. Or- 

ganizacje przemysłowo-handlowe zwróciły się 

do władz skarbowych z prośbą, ażeby związ- 

ki komunalne mogły przekazywać  urzędoin 

skarbowym do egzekucji należności z tytułu 

podatku od nieruchomości, płatne w czterech 

ratach, dopiero po upływie roku obrachunko- 

wego. 

— Usuwanie bruku na ul. Zamkowej. 
Wczoraj rozpoczęło się usuwanie bruku 
na ul. Zamkowej. Przy robotach nad u- 
kładaniem nowej jezdni, zatrudniono na- 
razie 20 robotników. 

  

AKADEMICKA 
— Nowy rok akademicki. Zapisy na rok 

akademicki 1932 — 33 odbędą się w U.S.B. w 

dniach od 15-IX do 1 października. Z dniem 

tym rozpoczną się wykłady. 

W związku z zapisami podajemy nowy 

<ennik opłat, jakie obowiązywać będą wstę- 

pującą młodzież. Nowe opłaty, ustalone przez 
ministerstwo WR'i" OP' wynosi dla nowowstę 

pujących, wpisujących się po przerwie i prze- 

chodzących z inn. wydziału 1) wpisowe 30 

zł. 2) opłata manipułacyjna zł. 10, 3) opłata 

za badanie lekarskie zł. 4. Opłaty zryczałtowa- 

ne na pierwszy rok studjów wynosi zł. 270 ua 

drugi rok zł. 250, na trzeci zł. 220, na czwar- 

ty i dalsze po zł. 200. Studenci, którzy już w 

zeszłym roku przebywali na Uniwersytecie 5. 

В. opłatę wniosą według poprzedniej taryfy. 

SZKOLNA 
— Rok szkolny już 1-IX 32. Dowiaduje- 

my się, że rok szkoiny rozpocznie się w dniach 
Нх r.b. W dniu tym młodzież wezmie udział 
w nabożeństwie, zaś dnia 2-1X rozpoczną się 
już normalne zajęcia w szkołach. 

— Warunkowe koncesje szkolne. — Duwia 
dujemy się, iż prywatrie szkoły otrzymują koa 
<cesje tylko na trzy miesiące, a to wobec ichu, 
że od roku 1933 wchodzi w życie nowa usta- 
wa szkolna. Koncesjonarjusze będą musiei: w 
ciągu tego czasu wykazać, że pod wszełkiemi 
względami zastosowali się do nowych wyna 

gań szkolnych, gdyż w przeciwnym razie kor. 
cesja nie będzie przedłużona. Najgiowniejszemi 
wymaganiami są: odpowiedni lokal szkciny 

   

NIKA 
pod względem higjeniczno - sanitarnym, rejen- 
talne zobowiązanie się koncesjonu:iusza, że 
wszelkie koszta wypływające z vrowadzenia 
szkoły będą uiszczane punktualnie, zaswiacze 
nie moralności nauczycieli, jak nowyc1 tak i 
starych, piśmienna deklaracja rodziców. posy- 
łającychz swe dzieci do szkoły, z: punktuaime 
będą uiszczać czesne. 

— Zjazd szkół rolniczych. — W dniach 3 
i 4 września rb. w Bukiszkach odbędzie się 
zjazd Związku Sąsiedzkiego Szkół Rolniczych, 
województw wileńskiego i nowogródzkiego. 
W zjeździe weźmie udział 12 szkoł roinr:zyca 
wraz z dyrektorami i personelem nauczyciei- 
skim. Program dwudniowego zjaz iu pizewidu- 
je otwarcie zjazdu o godz. 10 rano w dn. 3 

     

  

  

  

września i przemówienia powitalne. Następnie 
odbędzie się referat dra Jagmina oraz będą 
miały miejsce zawody fachowe ! sportowe 
wychowanków szkół. 

Dalej wspólne chóry wszystkich szkól wy- 
konają kilka pieśni oraz odbędzie si; 
wienie i wspaniałe dożynki na Wileńszce 
nie. 

Inicjatorem zjazdu jest dyr. Szkoły Rolai- 
cze w Bukiszkach inż. Adolf Garszynski. Pro- 

   

    

   
   

  

tektorat nad zjazdem objął wojewoda Beczko- 
wicz. 

Na zjazd oprócz gości rcieli sfer 
rolniczych i gospoda dą przeč- 

  

   stawiciele władz pańs orządo- 
wych z wojewodą wileńskim Beczkowiczem. 

TEATR I MUZYKA 

— Trzy ostatnie pożegnalne występy w 
Rewji „My dajemy pieniądze". Stanisława Gru 
szczyńskiego i Janiny LŁeitzkówny. Dziś, we 
wtorek 23 b.m o godz. 8 m. 15 dana będzie 
doskonała rewja p. t. „My dajemy pieniądze” 
ze Stanisławem Gruszczyūskim, znakomitym 
odtwórcą najnowszych przebojów, oraz Jani- 
ną Leitzkówną, primabaleriną Opery  War- 
szawskiej na czele, którzy wystąpią pożegnal- 
nie, oczarowując jak zwykle swych wielbicieli. 
Jutro 24 i pojutrze 25 b.m. pożegnalne wystę- 
py Gruszczyńskiego i Leitzkówny. 

—— Teatr Lutnia „Kłopoty  Bourrachona“. 
Dziś, we wtorek 23 b.m. o godz. 8 m.15, po 
raz trzeci Świetna, pełna humoru i werwy, iar 
sa Laurent Doillet'a p.t. „Kłopoty Bourracho- 
na* w doskonałej reżyserji p. J. Boneckiego. 
Rolę tytułową Bourrachona kreuje znakomity 
artysta teatrów łódzkich Józef Winawer, któ- 
ry dał się już poznać Wilnu w kapitalnej kre- 
acji Azefa, Dzielnie sekundują mu nasi arty- 
ści z uroczą Grelichowską i Zielińską na cze- 
le. Jutro i codziennie „Kłopoty Bourrachona”. - 

— W parku Żeligowskiego. Dziś koncert 
symfoniczny pod batutą Michała  Małachow- 
skiego, oraz na żądanie publiczności wystąpi 
po raz drugi i ostatni z zupełnie nowym re- 
pertuarem, król karytonów w Polsce, artysta 
Opery Warszawskiej i scen zagranicznych Eu- 
genjusz Mossakowski, powszechnie znany z 
płyt gramafonowych. l 

Początek o godz. 8.15. Wejście tylko 40 
groszy, 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — 1) Patrol 2) Paryżanka 
HOLLYWOOD — Wiejskie grzechy. 
STYLOWY—Kochanka gwardzisty. 

CASINO—Król Szwejków. 

PAN — Flip i Flap. 

RÓŻNE 

— lzba Rzemieślnicza w Wilnie zawiada- 
mia, iż nadeszły dyplomy mistrzowskie. Rze- 
mieślnicy, którzy złożyłi przy lzbie gmin egza 
min mistrzowski, winni zgłosić się do biura Iz- 
by przy ul. Mickiewicza 23 m. 5 (codziennie 
w godzinach urzędowych od 8-ej do 14-ej) naj 
później do dnia -15 września 1932 r. celem za- 
miany tymczasowych zaświadczeń 0 złożeniu 
egzaminu na dyplomy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— ZATRUŁ SIĘ RYBĄ.  Klukowski 

Franciszek, zamieszkały we wsi Dojlidy, 
gminy niemenczyńskiej, po spożyciu ryby 
w straganie ma rynku Łukiskim zatruł się. 

Lekarz Pogotowia po udzieleniu pomocy 

odwiózł Klukowskiego do szpitala Żydow- 
skiego w stanie nie zagrażającym życiu. 

— OKRADZIONY SKŁAD. Wysocki 

Władysław (Obczowa 17), Wilkaniec Bole 

sław i Fiedukiewiczówna Genowefa (Trwa 
ła 50) za pomocą wyrwania szkobla do- 
stali się do składu Wołoncewicza Adolfa 
(Kalwaryjska 56), skwąd skradli gardero- 

bę damską oraz wędliny łącznej wartości 
200 zł. Sprawców kradzieży zatrzymano. 
Część skradzionych rzeczy odnaleziono. 

AEL LAZ TTD ETO AS SNORAS TS S SRASKS SIS WIERKEA CZT PTRZZTYEKZEAA SZK 

Nocny alarm radjostacji na Zwierzyńcu 
RZEKOMY NAPAD NA FUN 'CJONARJUSZA ROZGŁOŚNI 

Nocy wczorajszej 2 komisarjat policji został 
zaalarmowany nieprawdopodobną wieścią, że 
> Tadineinuj na Zwierzyńcu wdarli się ban- 

lyci 
Natychmiast na miejsce udało się auto wraz 

Z  funkcjonarjuszami policji. 
Sprawców już nie było. Według relacji ofiar 

rzekomego napadu, a byli nimi Tomasz Liszew 
ski z żoną, funkcjonarjusz radjostacji i ich 
znajomy Piotr Kowalewski, wracali oni razem 
z miasta do domu, gdy zupełnie nieoczekiwa- 
nie, tuż w pobliżu budynku radjostacji zostali 

przez kilku osobników, którzy przyję- 
tym u łobuzów podmiejskich zwyczajem zażą- 

dali postawienia im wódki. 
Liszewski odmówił żądaniu i usiłował wy 

dostać się z zasadzki siłą, tecz napastnicy oba 
lili go natychmiast na ziemię, bijąc niemiłosier 
mie, a jednocześnie rewidując kieszenie. 

Ten sam łos spotkał i Kowalewskiego. Je 
dynie żonie Liszewskiego udało się wymknąć 
z rąk rabusiów i dobiec do radjostacji.. Prze 
rażona kobieta zdołała połączyć się z policją i 
w paru słowach powiadomić o tem, co zaszło. 

Policja szuka winnych, a jednocześnie wy- 
jaśnia wszystkie okoliczności zajścia, które na- 
ogół przedstawia się mgłisto. 
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B PRYWATNA KOEDUKACYJNA SZKOŁA POWSZECHNĄ 
I GGRÓDEK DZIECIĘCY 

Z POLSKIM I FRANCUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA 

E. Focht i N. Szapowalnikowowej 5 mę 
DĄBROWSKIEGO 5. 

Szkoła przygotowuje do gimnazjum, — W związku z nową ustawą o szkolnictwie 
jedyna szkoła posiadająca w programie zezwolenie od Min. W. R. i O. P. na nauczanie 
języka francuskiego. — Nadprogrzmowo wprowadzony jest niemiecki — Zapisy dzieci 
przyjmuje się codziennie w kancelarji Szkoły ui. Dąbrowskiego 5 od 10 — 13. Przy 
szkole internat francuski. — Do Ogródka przyjmują się dzieci od lat 3 i pół. 

Początex zajęć od 1 września 1932 r. 
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PRYWATNA KOEDUKACYJNA 
SZKOŁA POWSZECHNA 
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ORGANIZUJE SIĘ 

„PROĄIEŃ 
Grona nauczycieli z wyższem wykształceniem 

Urncbamia się od I do V oddziału włącznie (oddz, V = I ki. gimnazjnm). 

Opieka nad wychowaniem religijzem spoczywa w rękn ks. dr, Lecna Puciaty, 

Brof. 0. 5. В. Opiekę leksrską objął dr. Witold Sylwanowi:z, zdjunkt U. S. B, 
(Specjalność higjena szkolna). Urządzenie lokalu szkolnego zastosowane do nowoczes- 
nych wymagań pedagogiki, Opłaty ustalone jak-najniższe, 

Zapisy codziennie (z wyjątkiem świąt) w lokalu szkolnym przy ul. Wiwulskiego 
4m.7 
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Ara (róg ul. Piłsudskiego) od godz. 4 do 6 wieczorem przyjmaje Władysław 
<imowiecz, kierujący organizacją szkoły w imieniu właścicieli, i 

< 3 
A 

DNI CHOPINOWSKIE 
W WILNIE 

Naród polski nie mógł w czasach nie 
woli złożyć należytego hołdu jednemu z 

największych genjuszów świata Frydery- 
kowi Chopinowi. 

Dla uczczenia pamięci wielkiego mi- 

strza tonów zrobiono _ niewiele. .W 1. 

1894 z inicjatywy kompozytora Bałaki- 

resa postawiono w Żelaznej Woli pierw- 

szy na ziemiach polskich pomnik Chopi- 

na. 
Rozpoczęta w r. 1901 akcja budowy 

pomnika Chopina w Warszawie, prowa- 

dzona z przerwśmi w ciągu 25 lat, zo- 

stała zakończona w r. 1926 W r. 1925 

powstają z inicjatywy prof. Žurawlewa 

międzynarodowe konkursy pianistyczne, 

poświęcone wyłącznie twórczości Chopi- 

na. 

Jednak na społeczeństwie  polskiem 

ciążą i dalsze obowiązki w stosunku do 

pamięci Chopina i dla dopełnienia ich 

został utworzony Komitet Dni Chopinow 

skich w Polsce, — który zwrócił się z 

prośbą o podjęcie inicjatywy zwołania 

zebrania organizacyjnego Komitetu Dni 

Chopinowskich w Wilnie do  miejsco- 

wych organizacyj i _ osób, pracujących 

na polu artystycznem. : : 

W dniu wczorajszym p. wice- woje- 

woda wileński udzielił audjencji p. p. 

5. Węsławskiemu i Z. Śmiałowskiemu, 

z którymi omawiał sprawę Dni Chopi- 

nowskich w Wilnie i wyznaczył termin 

zebrania organizacyjnego Komitetu na 

poniedziałek 29-go sierpnia o godz. 7 

wiecz. w małej sali konferencyjnej Urze- 

du Wojewódzkiego. : 

Akcja ta winna znalezć poparcie w 

jak najszerszych warstwach społeczeń- 

stwa, którym jest drogie imię Chopina. 

Termin pierwszej serji programowych 

uroczystości wyznaczono od 10 IX do 

17.-X. 
Na czele Komitetu Wykonawczego 

Dni Chopinowskich w Polsce stoi geiie- 

rał Kazimierz Sosnkowski. 

EE 77-57 

Z POGRANICZA 

— Wysiedlenia. — W rejonie Loždziej z 

granic Litwy wysiedlono Piotra Wasilewicza z 

Kalwarji. Wasilewicz od roku 1926 mieszkał na 

Litwie i trudnił się sprawami spoieczno — о- 

światowemi. Działalność ta nie podobała się na 

czelnikowi powiatu i polecił Wasilawicza wy 

siedlić z granic Litwy, jako obcokrajowca, nie 

posiadającego prawa pobytu w Litwie. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„CASINO”: PODPORY SPORTU 

Kinematografja każdego narodu ma 

swoje środowiska i materjał, którym z roz- 

maitem powodzeniem operuje. Francuzi w 

Miljonie, Pod dachami Paryża, w Damie z 

pieskiem i t. d. mogą czerpać mieskończe- 

nie z ulicy paryskiej i, prawdę mówiąc, 
nigdy to nie będzie nużące; Rosjanie ma- 

ją piatiletkę i kołchozy; Polacy swoje ple- 
nery i Kiercelaki. Czesi wybrali drobno- 
mieszczańskie środowisko Zlatej (Prahy i 

Szwejka, którego obracają na wszyst- 
kie strony. Może to mieć swój wdzięk i du- 
żą wartość obyczajową, ale podawane bez 

opamiętania — zaczyna męczyć. 
Mamy tego przykład w Podporac spor- 

tu. Wszystkie te Habaski, Naczeradce, O- 
ucholiczki i Szmalfusy — są całkiem sym- 
patyczne, poza: tem z gruntu poczciwe, pra- 

cowite i skromne. Piją piwo, Śpiewają, 

żenią się, słuchają radja, chodzą na mecze. 

Żyją w swej Zlatej Pradze, jak Pam Bóg 
przykazał. Ale czy to wystarcza, aby de- 
monstrować się na ekranie? I zabierać 
nam parę godzin na słuchanie kłótni He- 
baski z synem, albo Oucholiczki z Haba- 

ską? 
Są to prywatne, domowe sprawy, i 

wstyd je wywlekać na pośmiewisko ludz- 

kie. 

    

  

  

— STRACH PRZED ODPOWIEDZIAL- 

NOŚCIĄ. Władze policyjne 'wszczęły do- 

chodzenie przeciwko niejakiemu Adamowi 
Stolarczykowi, zam. przy ul. Kołpienickiej 

za kazirodsbwo (żył ze swą modzoną .sio- 
strą). 

Już samo dochodzenia, tak podziała- 
ło na Stolarczyka, że w dniu 19 sierpnia 
powiesił się we własnem mieszkaniu. 

Po zauważeniu wiszącego wszelki ra- 
tunek okazał się spóźnionym. 

— Z DZIAŁALNOŚCI PCK. Oddział 
Polskiego Czenwonego Krzyża we włas- 
nym lokalu przy ul. Narutowicza 11 otwie- 
ra z dniem 26 sierpnia ognisko, gdzie jed- 
nocześnie będzie urządzona gospoda . 

Wszystkie potrawy będą wydawane po 
b. niskich cenach mie mówiąc już o czy- 
stości i smaczności i t. p. 

Tamże Panie będą codziennie urządza- 
ły dyżury w: godzinach 11 — 13 i 17 — 18 

codziennie w godzinach tych będą udzie- 
lame wszelkie informacje. 

Przy oddziale w godzinach tych będzie 
otwarta czytelnia dla członków, w <czytel- 
ni są codzienne pisma i tygodniki. Przy 
ognisku PCK urządza swój lokal (Polskie 
Towarzystwo Dobroczynności, dyżury Pań 
w tych samych godzinach. 

Polskie T-wo Dobroczynności ostatnio 
rozwinęło szeroką akcję pomocy biednym, 
to też społeczeństwo winno popnzeć tą in-- 
stytucję. 

— Z GMINY ŻYDOWSKIEJ. Reskryp- 

tem Min. Wyznań Religijnych i O. P. zo- 
stał zatwierdzony na stanowisko rabina 
Wejcel. 

Obecnie mają być ogłoszone wybory na 
podrabinów. 

Rada gminy obecnie opracowuje bud- 
żet gminy żydowskiej, który w ciągu 10-— 
14 dni ma być przedłożony władzom Nad- 
zorczym do zatwierdzenia. 

(Dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej) 
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z PIETRASZKIEWICZÓW 
MARJA MACKIEWICZOWA 

KIEROWNICZKA ŻEŃSKIEJ BURSY AKADEMICKIEJ U. S. B. 
B. PRZEŁOŻONA PANSTWOWEGO SEMINARJUM OCHRONIARSKIEGO 

opatrzona Św. Sakramentami zmarła dn. 22 sierpnia 1932 r. przeżywszy lat 59. 
Eksportacja zwłok z Domu Żałoby przy ul. Zamkowej 24 do kościoła św. Jana odbędzie się dziś, we 

wtorek, dnia 23 b. m. o godz. 7 wiecz. ! 
We środę dnia 24 b. m. o godz. 9 rano odprawione zostanie w kcściele św. Jana Nabożeństwo Ża- 

łobne, poczem nastąpi pogrzep na cmentarz Rossa. 
O smutnych tych obrzędach zawiadamiają 

CÓRKA, SYNOWIE, SYNGWE i WNUCZKI 

  

Spis mieszkaniowy | przemystowo-handlow; 2222 сищакии 
w Wilnie 

Spis mieszkań, budynkėw „,przedsię- 
biorstw i zajęć przemysłowych i hamdlo- 
wych, który jak podawaliśmy poprzednio 
rozpoczął się dnia 1 sierpnia b. r., został 

w pierwszym mzędzie przeprowadzony na 

Zwierzyńcu i Sołteniszkach. Obecnie od 
dnia 22 sierpnia zostanie spisany: Antokol. 
Materjały zebrane podczas spisu przez ko- 
misarzy spisowych są następnie przeglą- 

dane i kontrołowane przez urzędników Cen- 

tralnego Biura Statystycznego m. Wilna. 

W: razie ujawnienia jakichkolwiek niedo- 
kiadności czy wątpliwości będą wysyłani 
kontrolerzy do tych nieruchomości na 
terenie których zostały one ujawnione. 

Wskutek tego, może się zdarzyć, że 
mimo iż ma Zwierzyńcu i Sołtaniszkach spis 
został ukończony, będą tam się zgłaszali 
kontrolerzy Centralnego Biura Statystycz- 
nego jeszcze w: ciągu najbliższych czterech 

tygodni i zbierali dodatkowe informacje i 
wyjaśnienia. 

ŚMIERTELNE ŻNIWO PIORUKÓW W. WILNIE 
WILNO — Wczoraj około godz. 5 

p. p. miastem wstrząsnął Ogłuszający 
huk podobny do silnego wystrzału, tem 
charakterystyczniejszy, że słyszany w 
każdej dzielnicy, „robiąc wrażenie, że 
rozlega się tuż gdzieś w pobliżu. 

Jak się potem okazało, były to dwa 
jednoczesne uderzenia piorunów na dwu 
przeciwiegłych sobie przedmieściach. 

Jeden piorun trafił w komin cegiel- 
ni przy ul. Kalwaryjskiej 145, drugi zaś 
spadł na teren posesji nr 19 przy ulicy 
Zbożowej. : 

Komin w cegielni kalwaryjskie; zo- 

Na ul. Zbożowej uderzenie pioruaa 
miało bardziej tragiczne następstwa. 

Została tan zabita 70-letnia Wikto- 
rja Huryn, w chwili, gdy przechodziła 
przez podwórko. Ofiarą pioruna padła 
również wrona, siedząca na pobliskiem 
drzewie, którą rozszarpato na kawaiki. 

Wyladowania atmosferyczne uszka- 
"zły również niektóre połączenia teleto- 

niczne. M. in. zostały zerwane przewody 
łączące 2 komisarjat P. P. z miastem. — 
Również w śródmieściu np na ui. Tatar- 
skiej spaliły się przewody. 

Tegoroczne late było wyjątkowo ob- 

Pp, 
z PIETRASZKIEWICZÓW 

MARJA 

MACKIEWICZOWA 
niecdżałowena Kierowniczka Bur- 
sy zeńskiej U S. B. zmarła dnia 
22 sierpnia 1932 roku. Eksportacja 
zwłok z domu żałoby (Zamkowa 
24 — 3) nastąpi dnia 23 sierpniu 
o godz. 19, pogrzeb dnia 24, VIil. 

© godz. 9 rane. 

Gdy zabrakło nam Tej, która włożyła 
wisle pracy przy organizowaniu Bursy 
i okazała tyle serdeczności w stwo- 
rzenin nam atmosfery domu rodzinne- 
go. pcgrążone w głębckim żalu, za- 
prsszamy Wszystkie Koleżanki na te 

smutne obrzędy. 

Akademicka Bursa Żeńska 

Seminarjum Misyjne 
w Lublinie 

Seminarjum misyjne w Lublinie jest prze- 
znaczone do wychowywania wyłącznie łaciń- 
skich kapłanów, święconych do dyspozycji Sto 
licy świętej dla wykonywania posług duchow- 
nych ku pożytkowi Rosjan. Od 1-go stycznia 

stał częściowo uszkodzony. jeden z ro- iite w burze, połączone z pir"unatri, —- rb. zostało ono przez samą Stolicę św. odda- 
botników 25-letni Aleks. Perwenis uległ 
ciężkiemu porażeniu, lecz zdołano go u- 
ratować. Perwenis przebywa obecnie w 
szpitalu żydowskim. 

lecz jeśli chodzi o Wilno, wczorajsze wy 
padki były bodaj pierwszemi w roku bie 
żącytm. 

ne w zależność od Komisji Biskupów polskich. 
Komisję stanowią: prezes J.E. ks. Kardynał 
Hlond, Prymas Polski; członkowie: — J.E. ks. 

, Arcybiskup Ropp i J. E. ks. Biskup Fulman. 
" Sekretarzem Komisji został wybrany prowizo- 

W Helszanach spokól 
WILNO. — Ubiegła niedziela minęła szkańcy domu Icka Kozłowskiego zacho 

rycznie przez J. E. Nuncjusza Apostolskiego 
w Polsce ks. kan. P. F. Chodniewicz, rektor 
tegoż seminarjum. 

Dzisiejszy stan rzeczy w Rosji, uniemo- 
żliwia kapłanom katolickim udanie się tam w 

w Holszanach spokojnie. Ludność, która wują się obecnie względnie poprawnie. celu pracy nad zbawieniem dusz. Skoro tylko 
przybyła na nabożeństwo, komentowała 
jedynie zaszłe wypadki, notując, że mie 

Policja czuwała cały czas w pobliżu ko- 
ścioła. 

Burza nad PostawamiiBrasławiem 
WILNO. — Nad powiatami postawskim piorunami. Zanotowano cały szereg pożarów. 

jednak Opatrzność pozwoli na to, otworzy 
się tam niezmierzone poprostu pole pracy dla 
kapłanów katolickich. Trzeba ich więc zaw- 
czasu przygotować. Zadanie to właśnie speł- 
nia od kilku lat Instytut Misyjny w. Lublinie. 
To też ci, co czują powołanie do kapłaństwa, 
a chcieliby, gdy Bóg pozwoli, poświęcić się 

brasławskim przeszła Silna burza, połączona z jedna osoba została zabita, dwie ciężko ranne. Pracy katolickiej w Rosji, niech idą za głosem 

0 dolarach które nie były dalarami 
WILNO. — Przed dwoma dniami wieczo- 

rem do restauracji „Europa“ zawitało kilku o- 
sobników, którzy zamówi sutą koiację. Gaś- 
cie bawili się do godziny trzeciej w nocy i 
tuż przed zamknięciem lokalu zażądali rachun- 
ku, wynoszącego 161 zł. Jeden z bawiących się 
znany w restauracji jako Bolesław Józefowicz, 
wręczył kelnerowi banknot 50-dolarowy, za- 
znaczając, że reszty nie potrzebuje, gdyż ju- 
tro przyniesie sam do restauracji należność w 
złotych i weźmie z powrotem swe dolary. — 

  

Przez dwa dni czekano na niego bezsku- 
tecznie, aż wreszcie posłano banknot do ban- 
ku dla wymienienia. 

Tam dopiero wyjaśniono restauratorom, ża 
banknot nie przedstawia żadnej wartości, gdyż 
należy do t. zw. reklamowych, 1ozdawanych 
przez firmy wśród kupujących. 

Wobec tego zarządzający restauracją złożył 
skargę do policji, która poszukuję winnych pod 
stępt. 

  

- bożym, nie lękając się przyszłej pracy w kra- 
ju, w którym czasowo ząpanował antychryst, 
bo rola tam będzie urodzajna, żniwo obfite, a 
praca wdzięczna i pełna zasługi. 

Seminarjum misyjne przyjmuje jako kan- 
dydatów, bez względu na wiek i narodowość, 
absolwentów gimnazjów ze świadectwem doj- 
rzałości, oraz studentów uniwersytetu, a tak- 
że alumnów seminarjów duchownych za po- 
zwoleniem miejscowego biskupa. Podania © 
przyjęcie należy składać pod adresem: Rektor 
Instytutu Misyjnego, Zielona Nr. 3, Lublin. 
Do podania należy załączyć: metrykę chrztu, 
odpis świadectwa dojrzałości, curriculum vi- 
tae, polecenie prefecta, lub proboszcza, Świa- 
dectwo lekarskie i fotografję: Trunk 

  

  

Pół miljona złotych utonełowkieszeniach 
defraudantów komunistycznych 

Dalsze szczegóły z „działalności”" K. P. Z. B. 
WILNO. — O rozłamie w KPZB i na 

dużyciach tam popełnionych nadchodzą 
dalsze szczegóły. : 

Akcja, prowadzona przez komitet 
miński przy pomocy wypróbowanych 
wywrotowców zawiodła na całej linji — 
Intensywna agitacja komunistyczna pro 
wadzona na terenie województw 
wschodnich rozbiła się wobec zdecydowa 
nego stanowiska społeczeństwa , które 
mimo niepomyślnej sytuacji gospodarczej 
w kraju, mimo bezrobocia w szerokich 
masach zarówno na wsi, jak i w mieś- 
cie potrafiło uświadomić sobie niebezpie- 
czeństwo jakie nam grozi. Ludność mimo 
schlebiań agitatorów komunistycznych, 
pomimo różnego podburzania i wyko- 
rzystywania sytuacji ekonomicznej i po 

litycznej nie dała się sprowokować płat- 
nym agitatorom Kominternu. 

Świadczy o tem najwymowniej nastę 
pujące sprawozdanie, które przed kilku 
dniami odebrano specjalnemu delegato- 
wi KPZB, który bawił w nadzwyczajnej 
misji w związku z popełnionemi naduży- 
ciami w łonie komitetów okręgowych. 

Komintern za pośrednictwem KPZB, 
starając się wykorzystać ciężką sytuację 
ludności, zamieszkałej na terenie woje- 
wództw wschodnich rzucił w ostatniem 
półroczu 2,325 tys. zł. na propagande ko 
munistyczną, zarówno na różne związki 
robotnicze w miastach, jak również i na 
wieś oraz na wojsko i młodzież szkol- 
ną i uniwersytecką. Za pośrednictwem 
specjalnych łączników CK KPZB miał 
kontrolować rozwijającą się propagandę 
komunistyczną na tych ziamiach. 

Systematyczna propaganda komuni- 
styczna, prowadzona na naszych zie- 
miach przy pomocy olbrzymich kapita- 
łów nie dawała takich rezultatów, jakich 

spodziewały się czynniki kierujące Cen- 
tralnym Komitetem Partji Komunistycz- 
nej. 

Ciągłe napominania, okólniki i rozka 
ży Centralnego Komitetu nie odnosiły 
skutku, gdyż prezesi Komitetów Okrego- 
wych: wileńskiego, nowogródzkiego i 
białostockiego nie byli w stanie uchro- 
nić organizacje od bankructwa i zmusić 
aktywnych członków zarządów do in- 
tensywniejszej i owocnej pracy. 

Wpływy komunistyczne na na- 
szych ziemizch z każdym dniem poczęły 
zmniejszać się. Wszystkie wystąpienia 
komunistyczne zarówno w mieście, jak i 
na wsi w ostatnich czasach przechodziły 
w kraju bez najmniejszego echa. 

Z upadkiem wpływów komunistycz- 
nych poczęły się szerzyć wypadki nadu- 
żyć w partji, Miejscowi organizatorzy 
komunistyczni pieniądze, przeznaczone 
na agitację i pomoc komunistom, znaj- 
dującym się w więzieniach, zużywają na 
własne potrzeby. 

Według danych Centralnego Komite 
tu prezes okręgowego komitetu wileń- 
skiego roztrwonił "w ciągu ostatnich 6 
miesięcy zgórą 850 tys. zł., z czego na 
cele partyjne wydał zaledwie 329 tysię- 
cy zł. Pozostałą sumę w wysokości 521 

tys. zł. z członkami zarządu  roztrwonił 
na własne potrzeby i następnie zbiegł. 

Dalej C.K. stwierdza, iż w organiza- 
cjach komunistycznych panuje dezorgani 
zacja. Komitety nie posiadają żadnych 
wydawnictw propagandowych, nie prze- 
jawiają większej akcji. W jaczejkach 
i podkomitetach znadują się ludzie nie- 
udolni, którzy zamiast uprawiać propa- 
gandę komunistyczną, kradną, hulają, nie 
przejawiając zadnej akcji na zewnątrz. 
Komitet Centralny w okólnikach 1, 2, 3, 
4, 5, aż do 29 nakazywał wykorzystanie 

obecnej sytuacji w Polsce, a zwłaszcza 
na kresach wschodnich i przeprowadze 
nie energicznej akcji propagandowej. 

C. K. nie skąpił funduszów, wydał 
zgórą 1 miljon rubli na ten cel, który 
nietylko nie przyniósł pozytywnych wy 
ników, lecz skompromitował całą akcję 
komunistyczną. 

Poniesiona klęska na terenie Ziem 
Wschodnich jest wyłączną winą kierują- 
cego prezydjum i w związku z tem Cen 
tralny Komitet polecił swym pełnomocni- 
kom generalnym przeprowadzenie docho 
dzeń doraźnych oraz dokonanie reorgani 
zacji okręgowych komitetów KPZB i ich 
agend. 

BRESZTY KOMUNISTÓW 
Policja przeprowadziła nocy wczorajszej 

liczne rewizje i aresztowania wśród miejsco- 
wych wywrotowców. Zatrzymanych osadzono 
w areszcie centralnym do dyspozycji prokuratu 
ry.-Szczegóły nie mogą być narazie ujawnione. 

450 H. P. 
ОНУ wodnej. 

do wykorzystania 

a      



— OD REDAKCJI. W sprawach na- 

szego pisma zwracać się w Grodnie należy 

— Bośniacka 6 p. Mickiewicz. 

— KONDOLENCJA DOWÓDOY OKRĘ- 

GU KORPUSU PANU PREZYDENTOWI 
RZECZYPOSPOLITEJ. Dowódca Okręgu 
Korpusu Nr. III p. generał inż. Aleksan- 
der Litwinowicz wysłał P. (Prezydentowi 

Rzeczypospolitej mastępującą depeszę: 

„W wielkiem nieszczęściu pozwalam so- 

bie w imieniu własnem i podkomendnych 
mi żołnierzy trzeciego korpusu złożyć wy- 
razy głębokiego smutku i serdecznego prze- 

jęcia się stratą, jaka Cię Panie Prezyden- 

cie dotknęła. 

(—) Generał Litwinowicz 

  

-— LUSTRACJA WYDZIAŁU GOSPO- 
DARCZEGO MAGISTRATU. Dowiaduje- 
my się ,że w Wydziale gospodarczym ma- 

gistratu została przeprowadzona rewizja. 
Rewizji dokonał urzędnik urzędu woje- 
wódzkiego z Białegostoku. 

Rezultaty rewizji mie są jeszcze wia- 
dome. 

— UJĘCIE BYŁEGO SEKRETARZA 
SOCJALISTYCZNEGO ZWIĄZKU RZE- 
MIEŚLNICZEGO. Jak się dowiadujemy 
w Białymstoku został aresztowany i osa- 
dzony  wareszcie śledczym b. sekretarz 

Socjalistycznego Związku Rzemieślników, 
Orbach. Aresztowanemu zarzuca się cały 
szereg spraw, nic wspólnego z uczciwością 

nie mających t nie licujących z godnością 
działacza społecznego, na miano którego 
aresztowany: reflektował. 

Musimy przyznać, że karjera tego pana 
przypomina znane wprawie w zupełności 

karjerę Chlestakowa Gogola. 

Przyjeżdża do Grodna zwyczajny zecer 

w poszukiwaniu pracy, widząc że zegerów. 
w Grodnie nie brak, zaczyna udawać bun- 
dowca, co jemu się udaje. W stosunkowo 
prędkim czasie staje się on władną osobą 
«w sferach bundowskich ii podległych Bun- 
dowi związkach zawodowiych tak że re- 

prezentował nawiet tę organizację w Radzie 
Związków Zawodowych. 

Głównym terenem jego działalności był 
jednak Socjalistyczny Związek Zawodowy 
Rzemieślników Żyd., w którym jako se- 
kretarz załatwiał sprawy rzemieślników w 
Izbie Rzemieślniczej. Wyrabiał karty rze- 
mieślnicze, na eo otrzymywał od rzemie- 
ślników pewne sumy, które to nie zawsze 
kierował i zużywał na przeznaczone cele 

Czując widocznie, że grunt staje się go- 

iącym, nagle znikł, co wywołało pewne 

zaniepokojenie w sferach związku, do za- 
rządu którego zwraca się obecnie cały sze- 
reg. osób, u których Orbach pobierał pew- 
ne kwoty dla załatwieni aich spraw. Wy- 

sokość i ilość poczynionych malwersacyj 
ustali prowadzone śledztwio. 

— CHAIM OHAŁEF OSKARŻONY z 

art. 453 K. K. W dniu 15. 9. b. r. Sąd Ok- 
ręgowy w Grodnie rozpatrywać będzie 

sprawę Chaima Chałefa oskarżonego z 

art. 453 K K. 

Sprawa ta w swoim czasie wyiwo- 
lała duże zainteresowanie. 

Zimą ubiegłego roku wystrzałami z re- 
wolweru została zamordowana niejakaś 

Kodyrusówna. Sprawcę tego mordu nie 
udało się zatrzymać. Podejrzenie padło wów 
czas na Chaima Chałefa, który to ukry- 
niby miał być sprawcą tego mordu. 

Przyczyną tego mordu miało rzekomo 
być nienawiść do denatki, za to, że była 
bliższych stosunkach z ojcem Chaima. 

Oskarżony C. sam zameldował się do 
sędziego śledczego i do winy się przyznał 

Obecnie znajduje się na: wolności. 
Zawikłana ta sprawa, wywołała w mie- 

ście duże zainteresowanie. 

— CHRZEST BAPTYSTÓW. W dniu 
wczorajszym pomiędzy godziną 11 a 12 li- 

cznie zebrana publiczność, na plaży miała 
niecodzienne widowisko odbywającej się 
ceremonji chrztu baptystów. 

Do chrztu przystąpiło dwie osoby: męż- 

czyzna i kobieta. Cały: ceremonjał chrztu 
tnwał około godziny, po licznych śpie- 
wach i odczytaniu ikilku ustępów Ewange- 
lji. Duchowny baptystów ubrany w białe 
szaty i skarpetki wszedł do wody powy- 

żej pasa, za nim podążył także w białych 
szatach nowoprzybywający wierny. Po kil- 

ku ceremonjalnych zapytaniach i odpowie- 

dziach duchowny zanurza go całkowicie w 
wodzie, następnie powtarza tą samą cere- 

moniję i z kobietą. 

Dla ogółu jest to ceremonjał mało zna- 
ny. 

Baptyści w Grodnie, mimo dość usil- 
nej propagandy, nie zdobyli sobie jeszcze 

zaufania, na które liczyli. 

Kwestja religijna jest własnością każ- 
dego człowieka, jednak w Grodnie, jak do- 

tychczas, sekciarstwo mie zdobyło zbyt 
wielu zwolenników. 

Społeczeństwo nasze dzieli się na wy- 

znania i zbyt poważnie jest przywiązane 

do swojej religji, by miało iść ma tak bar- 
dzo nowoczesne prądy. 

— SPRAWY TEATRALNE. Dziś, 23 
b. m. odbędzie się posiedzenie Komisji Te- 

atralnej Magistratu, na którem ma być 
zadecydowana kwestja kierownictwa  Te- 
atru w Grodnie. W każdym razie nie zano- 
si się na to, by kierownictwo teatru prze- 

szło do osób z poza Grodna. 

— ZBIORY PLONÓW! ROLNYCH. W 
związku z ustaleniem się pogody ma tere- 

nie powiatu grodzieńskiego, nastąpiła czę- 

ściowa poprawa w sytuacji rolnictwa, gdyż 
istnieje możliwość dokończenia zwózki — 
pszenicy i owsa w warunkach pomyślniej- 
szych. Według prowizorycznych obliczeń o- 
koło trzeciej części owsa i pszenicy nie na- 
daje się do właściwego użytku wskutek po- 
rośnięcia. 

— KUPONY KINOWE. Dyrekcja poj E K ii 

należących do PTK wprowadziła w bieżą- 
cym sezonie wzorem innych miast kupony, 

podlegające wymianie w kasie kin na b:- 

lety wistępu, a które to kupony można na- 

bywać zawczasu na cały miesiąc po 60 gr. 
opłacając je zdołu. Rzecz zrozumiała, że 

taka sprzedaż biletów na kredyt i po zni- 

żonych cenach wprowadzona została dla u- 
rzędńików państwowych i samorządowych. 

Na tej koncepcji wygrywają obie strony, 

bo posiadacz kuponu częściej będzie chodzi! 
do kina, mając kupony za 60 gr. i płatne 
„po pierwszem', a dla kina wygrana w 
tem, że przyciągnie widza ;któryby inaczej 

wcale mie przyszedł. 

— CISZA I SPOKÓJ NA TERENIE 
NASZEGO POWIATU. Za ubiegłą dobę z 
20 ma 21 b. m.) policja nie zanotowała żad- 

mego wypadku zakłócenia spokoju publi- 

cznego. 

AAAAABAAŁ AKA NAŁAKAAADAAAAÓŻAKADAŁAŁŻAWAAAĄE 

Największą i naibezpiecz. 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
BSZCZĘDNOŚC! POWIATU 

G6RQDZIEŃSKIEGG 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

  

    KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 

GRODNO, Brygidzka 2. | p. t. 

  

Początak szansów o G. 6, 810, 1010 

Cany miajst od 65 gr. 
Ujrzymy królewską parę kochanków ekranowych Maurice 
Chevalier i Jaanatta Mc. Donaid w przebojowym superfilmie 

genjalnego Ernesta Lubicza 

„Godzina z tobą" 
Nad program: tvgodnik „Paramountu* 

SK [AJ 

newogfódzka 
— WYJAZD STARGBTY POWIATO- 

WEGO w NOWOGRÓDKU NA URLOP. W 
dniu 20 b. m. starosta Nowogródzki p. 
'Winczewski wyjechał na urlop. Powrót p. 
starosty spodziewany jest 'w dniu 12 wrze- 
śnia. 

— WYCIECZKA BURSY OSADNIKÓW 

WOJSK. Z WARSZAWY W NOWOGRÓD- 
KU. W dniu wczorajszym przybyła do No- 
wogródka bawiąca nad Świtezią wycieczka 
bursy osadników wojskowych w Warsza- 
wie. Wycieczka zwiedzi zabytki Nowogród- 
ka. 

— BURZLIWA AKADEMJA „TRUM- 

(PELDORA“. W dniu 21 bm. o godz. 10-tej 
wieczorem w sali teatru miejskiego od- 

była się akademja z okazji 15-lecia istnie- 
nia „„Nrumpeldora* — żydowskiej organi- 
zacji harcerskiej. Na akademję przybyli 
również członkowie Haszomir - Chacair, z 

zamiarem niezbyt potrzebnego  „ożywie- 
mia' akademji. Oczywiście doszło do gorą- 
cej wymiany zdań między członkami obu 
rywalizujących organizacyj, a nawet: po- 
gróżek, 'w związku z czem, prezydjum aka- 
demji zamknięto zebranie zacietrzewieni zaś 
członkowie zebrania na: wezwanie przedsta 
wicieli bezpieczeństwa — musieli opuścić 
salę. Odbyło się bez rękoczynów i innych 
poważniejszych incydentów. 

AE RUERIES, 

  

Przedstawiciele.n 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

TYYYYYTYYYYYYYYYVYVY* і 

sean. o g. 6, 8 i 10.15. 

Dźwiękowiec 

Kino „POLONJA“ 
Pacztowa 4. 

GRETA GARBO 
w SU NN A p. 

CHRISTIE 
Wstep od 75 gr. 
  

Dźwiękowiae 
Kino „Ą P 6oLL O“ 

Dominik. 26. 
joan Crawford, Anita Page, Rod 

La Rogue I Jėzefina Dūnn 
w filmie dźwiękowym p. t. 

TANIEC WŚRÓD 
SERC 

wstęp 65 aroszy 

KINO „PALACE“ 

Orzeszk. 13. 

Billie Dove ! Ben Lyon 
w wielkim filmie р. (, 

NIEWOLNICA 
KSIĘCIA BORYSA 

wstęp 45 gr. 
Seans o g. 6, 8 i 10.15 
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Skandale na zawodach w Chicago 
CHICAGO. PAT. Korespondentka 

PAT-a donosi z Chicago, że na wielkich 
międzynarodowych zawodach lekkoatlety- 

cznych doszło do wielkich awantur z wi- 

ny organizatorów. Zaczęło się od finnów, 

którzy chcieli się wycofać ze startu mimo, 
że znajdowali się już na boisku. Dopiero po 
wielu konferencjach zgodzili się wreszcie 
startować. Następnie sędzia amerykański 
koniecznie nalegał, aby Kusociński po mor 
derczym biegu na 5.000 m., nie bacząc na 

podzwrotnikowy upał, stawał również i do 
biegu na 10.000 m. Kierownictwo polskiej 

  

— Nabożeństwo żałobne za ś.p. Michalinę 
Mościcką Prezydentową Rzplitej Polskiej. Ra- 
da Powiatowa BBWR w Słonimie komuniku- 
je, że w dniu 24-VIII r.b. o godz. 10-ej rano 
w kościele parafjalnym, na Zamościu, zostanie 
odprawione uroczyste nabożeństwo żałobne za 
duszę ś.p. Michaliny Mościckiej, Prezydento- 
wej R. P., na które tą drogą proszeni są oby- 
watele słonimscy o przybycie. 

— Posiedzenie Komitetu Miejskiego BBWR 
w Słonimie. W sobotę odbyło się zebranie Ko- 
mitetu miejskiego BBWR w Słonimie, na któ- 
rem rozpatrzono kilka spraw natury organiza- 
cyjnej. 

Bardziej impulsywna praca Koła tego, mo 
jacego dużo na naszym terenie do zdziałania, 
nastąpi w czasie najbliższym. 

— Budowa magistrackiego mostu przez 
kanał rozpocznie się w najkrótszym czasie. W 
bieżącym tygodniu rozpocznie się budowa mo 
stu zwodzonego przez kanał w Słonimie. Przer 
wa w pracy, jaka nastąpiła z powodu braku 
kredytów dała się we znaki mieszkańcom Sło- 
nima, oczekującym z niecierpliwością zakoń- 
czenia robót, i oddania do użytku publicznego 
mostu i drogi, stanowiącej najkrótsze połącze- 
nie centrum miasta z dworcem kolejowym. 

Mecz piłki nożnej drużyn „Makabi“ 
Slonim — Baranowicze. W ubiegłą sobotę sen- 
sacją dnia był mecz piłki nożnej między dru- 
żynami sportowemi „Makabi* Słonim — Ba- 
ranowicze. 

Na sportową tę imprezę przybyła nie- 
bywała dotąd liczba 
2.000 osób. 

Piękna gra „Makabi* Baranowicze góro- 
wała pod względem sprawności technicznej 
nad słonimianami, szybko tracącymi niezbędny 
w grze hazard, zrażającymi się niepowodze- 
niami. Widoczne to było już przy wbicit przez 
drużynę baranowicką pierwszego gola. 

To też bez specjalnego wysiłku zwycię- 
żyła drużyna baranowicka wbijając przeciw- 
nikowi 5 goli. (Rezultat 5:0 na korzyść Ba- 
ranowicz). 

Porażka słonimskich makabistów winna 
wpłynąć na spotęgowanie treningu tego klu- 
bu, by móc walczyć skutecznie przy rewanżu. 
Zaczekamy na ten rezultat. Wik. 

widzów, bo sięgająca 

  

Radjo wileńskie 
WTOREK 23 SIERPNIA R. B. 

11.58 Sygnał cztsu; 16.10 Program dzien- 
ny. 15.15 Świecka pieśń chóralna w ciągu wie 
ków; 15.55 Kom. met. 15.40 a) Muzyka poiu 
dnia b) Muzyka lekka (płyty); 16.40 Przegląd 
czasopism kobiecch; 17.00 Koncert; 18.00 „O 
morskich ogrodach* odcz. wygł. prof. Roszkow 
ski; 18.20 Muz. tan.; 19.10 Rozmaitości; 19.15 
Przegląd litewski; 19.30 Program na środę; — 
19.35 Pras. dziennik radj.; 19.45 „Ze świata 
radjowego* pogł wygł. A. Daun; 20.00 Kon- 
cert; 20.55 „Pomniejszanie współczesności” 
ielj. wygł. L. Pomtrowski; 21.10 Koncert; 
21.50 Kom. 22.00 Muz. tan. 22.40 Wiad. sport. 
22, 50 Muz. tan. 

ŚRODA 24 SIERPNIA R.B. 
11.58 Sygnał czasu; 15.10 Program dzien- 

ny; 15.15 Muzyka (płyty); 16.35 Kom. tow. 
gimn. „Sokół*; 16.40 Aud. z cyklu: Przyroda 
w polskiej pieśni; 17.40 Wielcy śpiewacy na 
płytach; 18.00 „Samolotem przez Łotwę i E- 
stonję“ felį. wygt. Strzelecki; 18.20 Muzyka 
tan.; 19.15 Litewska aud. literacka; 19.30 Pra 
sowy dziennik radj. 19.45 „Co nas boli?* prze- 
chadzki Mika po mieście; 19.55 Rozmaitości; 
20.00 Słuchowisko 20.45 Kwadr. literacki (St. 
Wasylewski); 20.55 Koncert solistów; 21.55— 
Koim.; 22.05 Muz. tan.; 22,25 Odczyt esperan 
cki; 22.40 Wiad. sport. 22,25 Muz. tan. 

ekspedycji oczywiście kategorycznie sprze- 
ciwilo się temu. 

Do wielkiego skandalu doszło w czasie 

startu Weissówny. Sędziowie wyraźnie fa- 
woryzowali ameryikankę Didrikson tak da- 
lece, że nawet przekroczony, przez nią rzut 

został przez nich zaliczony, mimo protes- 
tów, jako prawidłowy. Nie na wiele to się 
przydało, gdyż Weissówna za 5-tym rzu- 
tem, bardzo dalekim, mzyskała znaczną 

przewagę nad amerykanką. Wówczas Sę- 

dziowie pozwolili sobie na rzecz niebywałą. 

Mianowicie skrócili rzut Weissówny i o- 
głosił fałszywy wynik Na widowni zerwała 
sę burza. Klkanaście tysięcy Polaków, o- 

becnych na trybunach, chciało się wedrzeć 
na boisko. Kpt, Baran w imieniu polskiej 

ekspedycji interwenjowa i: dopiero wów- 

czas sędziowie sprostowali „pomyłlkę”. Ten 
właśnie rzut zadecydował 0 zwycięstwie 
Weissówny. 

W biegu na 5.000 m. Lethinen narzucił 

mordercze tempo. W drugiem, trzeciem i 

czwartem okrążeniu czas czołowej dwójki 
iwymosił 1,06. Tempo to okazało się jednak 
zgubnem dla finna. Bardziej wytrzymały 
Kusociński zniósł bez trudu mordercze 
tempo, podczas gdy Lethinen mniej więcej 

w połowie drogi osłabł i musiał się wyco- 
fać z biegu. 

Bohaterką dnia byla Walasiewiczówna, 
która startowała aż w 4 konkurencjach, 
zdobywając bezapelacyjnie trzy pierwsze 
miejsca. 

W kołach amerykańskiej Polonji panu- 
je bezgraniczny entuzjazm Dla. propagandy 
polskości zawody w Chicago mają nieby- 
wałe zmaczenie. 

WALASIEWICZÓWNA STARTUJE 
W CLEVELAND 

CHICAGO. PAT. — Jak już podaliśmy, 
kierownictwo polskiej ekspedycji olimpij- 
skiej zdecydowało nie wziąć udziału w mię 
dzynarodowych zawodach  lekkoatletycz- 
nych w Cleveland. 

Na skutek prośby amerykanów, kierow- 
nietwo zgodziło się na start Walasiewi- 

czówny. Na tych zawodach zatem wystąpi 
tylko jedna zawodniczka. polska. 

ENTUZJASTYCZNE PRZYJĘCIE 
W SAINT LOUIS 

SAINT LOUIS, PAT. — W Saint Lonis 

odbyło się wczoraj specjalne przyjęcie wy- 

dane przez miejscową (Polonję ma cześć 

polskiej drużyny: olimpijskiej. Zawodników 
naszych witano zaieby wały mentuejazmem 

Prezydent miasta zaprosił Polaków na o- 
biąd. Wieczorem odbyło się specjalne ga- 
lowe przedstawienie w jednym z miejsco- 
wych teatrów. Teatr był przepełniony. Po- 

laków oklaskiwano bunrzliwie i bardzo ser- 
decznie. 

DALSZE WIEŚCI Z CHICAGO 
CHICAGO. PAT. — Po zakończeniu 

zawodów polska ekspedycja olimpijska 

zwiedzała Chicago. Konsul R. P. m Zby- 
szewski wydał przyjęcie ma cześć naszej 
drużyny. Nasza reprezentacja olimpijska 
złożyła wieńce pod pomnikami Lincolna i 
Kościuszki. 

Wieczorem odbyło się przyjęcie, wyda- 
ne przez miejscową polonję. 

Olimpijczycy nasi wzięli pozatem u- 

dział w urządzonym przez polonję obcho- 
dzie sierpniowym zwycięstwa oręża pol- 
skiego. 

  

CURIOSA W PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH 
Tylko dla niższych szkół wyda się 127 rodzajów podrecznl- 
ków szkolnych.— Brak papieru uniemożliwia wydanie książek 

szkolnych. 
Sowieckie wydawnictwo państwowe 

przygotowuje wydanie nowych podręczni- 

ków szkolnych na rok 1932-33. Okazało się 
bowiem, że dla szkół sowieckich brakuje 
ogółem jeden miljon książek szkolnych. Cy 
fra to naprawdę ogromna i jak oświadczył 
dyrektor Wydawnictwa sowieckiego Tom- 
skij, wydanie podręczników: szkolnych bę- 
dzie znacznie opóźnione, pońieważ dla о- 
pracowania tychże było mało czasu, a w 
dodatku opracowanie książek szkolnych 
powierzono młodym,  miedoświadczonym 
autorom. którzy, rzecz jasna, popełnili ca- 
ly szereg błędów, które muszą być w cza- 
sie druku usunięte. 

W Rosji sowieckiej nawet w podręczni- 
kach szko.mych mie obejdzie się bez curio- 

w. Tak tp. w nowym podręczniku geo- 
grafji mówi się o prymitywnym komuniź- 
mie Indjan amerykańskich następująco: 
„Indjanie żyją według zasad komunistycz- 
nych, pudie« 7 zympatyzują z nauką Mar- 

ska“. W innem miejscu autor objaśnia, co 
to jest syslem rzeczny i odpowiedni roz- 
dział kończy mastępującemi słowy: „na 
przykład wszystkim znane zagłębie do- 
nieckie. (Bezmyślność tego porównania u- 
wydatnia się w oryginale rosyjskim. Dia 
systemu rzecznego język rosyjski ma wy- 
raz „Rzecznoj bassejn', podczas gdy „Do- 
nieckij bassejn“ znaczy donieckie zagłębie 
węglowe). Z tego wynika, że podręcznik 
geografji dla sowieckich szkół miższych ©- 
pracowany był przez kompletnego nieuka, 
mie znającego elementarnych pojęć geogra- 
ficznych. 

Na mastępny rok szkolny większość 
podręczników szkolnych zupelnie przero- 
biono i tak „zreformowane“ mają być wy- 
dane ponownie. O chaosie, jaki panuje w 
Rosji sowieckiej w kwestji podręczników 
szkolnych świadczy fakt, że tylko dla niż- 
Szych szkół sowieckich wydawnictwo pań- 
stwo wewyda 127 gatunków podręczników 
Wydanie książek szkolnych utrudnione 

   

  

jest przez brak odpowiedniego wyposaże- 
nia drukarskiego oraz przez katastrofalny 
brak papieru. W pierwszej połowie Ирса. 
wydawnictwo naukowo - pedagogiczne ©- 
trzymało tylko 250 ton papieru, podczas 
gdy dla wydania swych książek: potrzebu- 
je 1.400 ton. 

Już obecnie można więc powiedzieć, że 
szkoły sowieckie jeszcze długo będą bez 
podręczników, gdyż braki powyższe nie da- 
dzą się tak łabwo usunąć. 

LITS L RR 14 

Gielė: warszawska 
Z dnia 22 sierpnia 1932 roku. 

WALUTY 1 DEWIZY 

Londyn 30.87—30.90—31.40—30.02. 
Hoiandja 359.25—360.15—358.35. 
Nowy York 5.921—8.941—8.90i. 
Nowy York kabel 8.924—8,946——8.906. 
Oslo 154,50—155.27—153.73. 
Paryż 34.99—35.08— 34.96, 
Praga 26.39—26.45—26.33. 
Szwajcarja 173.70—174.13—173.27. 
Włochy 45.70—45.93—45.47. 
Niemcy 212.30. 
Tendencja słabsza. 

PAPIERY PROCENTOWE 

3. proc. bud. 35.90—35.75. 
4. proc. inwest. 96,75—97 
6 proc. dolar. 55, 
4 proc. dolar.. 48.50—48.35—48.40. 
7 proc. stabilizacyjna 55—53.56—53.75. 
10 proc. kolejowa 101. 
4,5 proc. L. Z. ziemskie 30.75—39.50. 
8 proc. Ł. Z. m. Warsz, 59—59.25. 
10 proc. L. Z, m, Lublina 56 
8 proc. L. Z. Łodzi 57.40. 
10 proc. m. Siedlec 52. 
Tendencja mocniejsza. 

AKCJE 
Bank Polski 73—73.50. Cukier 20.50 — Żt. 

Starachowice 7.75. Tendencja mocniejsza. 

"1 POLSKIE W NOWYM YORKU 

Dillonowska 57.25. Stabilizacyjna 53. Wac- 
szawska 40. Śląska 42. 

  

  

GABINET 
Racjonainej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z.P. 
  

m A 

Choroby skórne, we 
ueryczne moczopłcio. 
we. Wileńska 3, — od 
8—1 14—8, Tel. 567 

NIANIĘ kwalifik. da 
noworodka poleca ie- 
karz. Adres w redak- 
cji. 

POK06] 
umeblowany dla jedne 
lub dwu osób, osobne 
wejście, balkon — do 

  

Osoba wynajęcia, Artyleryjska 
samotna bardzo praco- 1 m. 3. 
wita uczciwa, poszu- POKÓJ 
kuje pracy, umie do Z wszelkiemi 4 
skonale gotowač može ы 

  

doglądać dzieci lub 
chorych. Ma dobre mieszkania dwa do 
Świadectwa. Sawicz 16 czterech pokoi z ku- 
m, 8. chnią i wygodami w 

okolicy Zwierzyńca, 
Służąca Pohulanki. Zgłoszenia 

z podaniem warun- 
ków skierować do 
Administracji dla kapi 

do wszystkiego z do- 
brem gotowaniem i do- 
bremi  šwiadectwemi k 
potrzebna, Jagiellońska  tana Miillera. 
Nr. 6 m. 22. 2 — 3 POKOJE 

umeblowane  słonecz- 
Domek ne I piętro wygody, 

oglądać od 2 — 4-ej 
Portowa 23 m. 21. 

POKÓJ 
do-wynajęcia Zygmun- 
towska 12 m. 14, Oglą- 
dać godz. 9—11. 

z ogródkiem lub mie- 
szkania 2-п 1 4-о po- 
kojowe do wynajęcia 
Sosnowa (Zwierzyniec) 
23. Oglądać od godz. 
15:ej do 19-tej. 

dami, Wileńska 32m. 5 + 
SZUKAM 

PRZETARG 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 

Wilnie niniejszem ogłasza przetarg nieograniczo 
ny na zwózkę węgla i drzewa do gmachu 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wil 
nie-, ul. Słowackiego 14. 

Warunki przetargu i warunki ogólne, oraz 
bliższe szczegóły są do obejrzenia w Wydzia- 
le Drogowym D.O.K.P. w Wilnie przy ul. Sło- 
wackiego 14 drugie piętro, pokój nr. 3 w dnie 
urzędowe od 9-ej do 12-ej. 

Oferty winny być nadesłane lub złożone do 
specjalnej skrzynki, znajdującej się w Prezy- 
djum Dyrekcji do godziny 12-ej dnia 12-go 
września 1932 r. 

Wadjum w wysokości 50 zł. winno być zło 
żone w sposób _ ustalony przez Ministerstwo 
Skarbu w Kasie Dyrekcji Okręgowej Kolei Pań 
stwowych w Wilnie lub przekazane do P.KO. 
na rachunek Dyrekcji, kwit zaś o złożeniu wa 
djum winien być dołączony do oferty. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie. 

W WARSZAWIE 
dla urzędnika, urzędniczki wojskowego lub 
nauczycielki pokój z całkowitem utrzymaniem 
od 1 września. Dowiedzieć się w „Słowie* — 
CZ 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYYYYYYYYVYŃ 

W WARSZAWIE 
od 1 września wspólny pokój z utrzymaniem 
e pech Dowiedzieć się w „Słowie* — 

AK TO i K, 

PRZYJMIE dom oby- pasa 
  

  

ECS RZEBREODNIW. 
watelski niedrogo u- Z 0 b 
czennicę na stancję— u 
najtroskliwsza opieka, 
pomoc w językach, ' $Kradziono 
fortepian.  Zakretowa dowód obywatelstwa 
13 -m5. i kartę rejestracyjną 

wydaną przez gminę 
w Holszanach na imię 
Wiktora Bobowicza — 
zam, w m. Bosacka gm. 
rudomińskiej — unie- 
ważnia się. 

MIESZKANIE 
3 pokojowe do wy. 
najęcia wszystkie wy- 
gody. Informacje ul. 
Białostocka 6 m. 1. 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego 3-go rewiru w 
Wilnie Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie 
przy ul. M. Pohulance 13 m. 2, na zasad'ie art. 
1030 U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 24 sierpnia 
1932 r. o godz. 10-ej rano w Wilnie przy ul. 
Wielkiej Nr 66 odbędzie się sprzedaż z licyta- 
cji publicznej w drugim terminie majątku ru- 
chomego, należącego do firmy „OPPYi VT”, 
składającego się z aparatów radjowych. in:o- 
graficznych i innych rzeczy, oszacowanych na 
sumę zł. 1350. — na zaspokojenie pretensji 
firmy „j. KODAK“ w Warszawie w sunie 
zł. 1300. — z procentami i kosztami. 

Komornik Sądowy W. LEŚNIEWSKI. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego 3-go rewiru w 

Wilnie Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie 
przy ul. M. Pohulance 13 m. 2, na zasadzie art. 
1030 U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 23 sierpnia 
1932 r. o godz. 10-ej rano w Wilnie pizy u!. 
Wileńskiej Nr. 21 odbędzie się sprzedaż z I'cv- 
tacji publicznej majątku ruchomego, należące- 
go do  Ajzyki Mincera, składającego 
się z umeblowania mieszkania, oszacowa- 
nego na sumę zł. 570. — na zaspokojenie pre- 
tensji Kasy Chorych m. Wilna w sumie zł. 
502 gr. 30 z procentami i kosztami. 

Komornik Sądowy W. LEŚNIEWSKI. 

OBWIESZCZENIE 
Sąd Okręgowy w Wilnie ogłasza przetarg: 
1) na uszycie i dostawę materjałów na 

umundurowanie niższych funkcjonarjuszów Są 
du. 

2) na robotę związaną z przeróbką i re- 
montem niektórych pokoi w gmachu sądowym. 

Oferty składać na imię prezesa Sądu Okrę- 
gowego pokój Nr. 104 w godzinach urzędo-- 
wych. Bliższych informacyj udziela Intendent 
Sądu pokój Nr. 3. 

Zastrzega się dowolny wybór ofert. 

  

SAAAAAAAAAAASAAAMAAAAAAMAAAI 

Potrzebne mieszkanie 
2 pokoje z używ. kuchni, w śródmieściu. 
Oferty do Administracji „Słowa* dla T. C. 
WYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYVYYVYVYYVYYYVYVYYYVYE 

  

zwiękowe 

Kino DOUGLAS FAIRBANSK įr. 

Dziś! 

w wielkim 

Na I-szy seaus ceny zniżone 

Najbardziej atrakcyjny podwójny program! 
1) Najpiękniejsi gwiazdorzy ekrann RYSZARD BARTHELMESS i 

rowelacyjuym  dźwiękowcu 

2) Przebój erotyczny PARYŻANKA Współcz 

Film wykonany 
z niezwykłym rozmachem PATROL 

esna m łość, W rolach głównych IRENA BORDONI 
JACK BUCHANAN, bohater „Monte'C:rlo*. 

Początek seansów o g. 4, ostatni o g 1020, 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel, 15-28.   
DŹ WIĘKOWE KINO 

CG/INC 
Wielka 47, tel. 15-41   

Dziś wielki dźwiękowy dramat erotyczny, mający za tło stosunki rodziane w rosyjskiej wsi. 

WIEJSICIE GRZECHY 
W rolach głównych wybitni artyści teatru Stanisławski:go w Moskwie Е, Z to R. PUSTNAJA, G. BABINIK. 

Ceny miejsc na wszystkie seanse: Parter od 40 gr. Początek seansów o godz. 4 

Produkcja „Sowkino“. 
Realizacja; Olga Preobrażenskaja 

, ostatni o godz. 10.16 

Dziś! Specjalnie dla miłośników fmdbolu wyświetlamy czeską komedję sportową 

». „KRÓL SZWEJKÓW:* (eoDPORY SPORTU) 
z udziałem czeskich gwiazd ekranu oraz „ADJUTANT CARA" 
Ceny od 25 groszy. 

z Iwanem Mozżuchinem I Carmeną Bont 
Początek cd godz. 4, 6, 8, 10 w święta o g. 2-ej 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

  

Drzewo opalowe, 
sosnowe i olszowe, oraz węgiel 

górnośląski 
P-0-L-E-C- A 

SKŁAD DRZEWA 

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

Dostarcza również dla urzędów i instytucji. 

Dla P.P. Urzędników na raty. 

Niezrównani komicy świata FLIP E FLAP 

naszego kina w 100 proc, filmie dźwiykowym najnowszej produkcji 1932 r. — Nad program dodatki dźwiękowe. 
Początek seansów o godz. 4, 6 81 10.15, W dnie Świąteczne od godz. 2-ej. 

ANONS: Wkrótce „KRUL WALCA" dramat z życia wielkiego kompozytora Jana Straussa. 

    

Dziś wielka premjera! Poraz pierwszy w Wilnie! 

dawno oczekiwani w Wilnie nkažą się na ekranie 

  

brzozowe, 

„АМГ 
į 

:   

Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 
Papieru i Materjałów Piśmiennych 

pod firmą 

Šoka Aktyjna“ 
Wilno, Zawalna 13, telefon 501. 

Na sezon szkolny 
poleca p. Detalistom i Spėldzieiniom wielki wy- 
bór materjałów szkolnych i kancelaryjnych po 

cenach niskich. 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljoaów i innych wy- 
robów introligatorskich. 
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