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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksiegarnia Jaźwinskiego, 
KOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgamia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch*, 
SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskjego, ui, Mickłewicza 13, 

ST. św *Y — M, Lewin —bBiuro Gazetowv e, ul, 3 Maja 5 

WILEIKA ATOWA — ul, Micki 24, V. Juczos-ska. 

++ AŃOŁAW 3 „ heieseic: 

BRASLAW — Ksiegamia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, ckjego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzjmierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ - 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
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Z d 
ŻWiRKO 

Można dużo napisać o politycznem 

znaczeniu zwycięstwa Żwirki. jest ono 

kitem jedności narodowej w Polsce. ?o 
wojnie mieliśmy „minuty milczenia”. Po- 

jazdy, pociągi, ludzie stawali na chodni- 

kach w milczeniu, myśleli o zmarłych 

wielkiej wojnie. Piękny ten zwyczaj za- 

początkowała Anglja. Taki wypadek, jak 

zwycięstwo Żwirki, dało nam złotą mi- 

nutę, chwilę radości całego narodu. Nie 

było Polaka, któryby się nie cieszył, nie 

było Polaka, któryby się nie pysznił. 

Naszej redakcji udało się ustalić 
przebieg życia Żwirki. Sądzimy, że Wszy 

stkie pisma to przedrukują. Jest to wil- 

nianin,  wiłnianin rodowity.  Wil- 

nianin — oczywiście! — chce się 

nam z dumą wykrzyknąć. Skrzydła sa- 

molotu mają w sobe dużo ze średnio- 

wiecznego rycerstwa. Dalekie są od 

zdradliwych podstępów, od bezimienno- 

ści, od masowości, cechujące nowoczes- 

ną wojnę okopów. Lotnik wałczy sam, 

jak niegdyś rycerz na koniu, widzi świat 

cały i cały świat go podziwia, — od 

przeciwnika się nie ukrywa. Wszystko, 

co wojna dać może pięknego swoim ry- 

cerzom: honor, możliwości zachwycenia 

swoją odwagą, uzależnienie zdobycia 

zwycięstwa od swojej energji, męstwa, 

wyrobienia i wyszkolenia — ze wszy- 

stkiego tego w wojnie nowoczesnej ko- 

rzysta tylko lotnik. 

W tym pięknym orlim zawodzie pal- 

mę pierwszeństwa zdobył Polak! Nic 

dziwnego, że nas to wszystkich zachwy- 

ca. Nie jest to przypadek. Na pierwsze 

w 

jedenaście miejsc Polacy zdobywają 

trzy. Obok Żwirki Karpiński i Bajan. 

orlim turnieju Jedynie Niemcy w tym 

stanęli z nami narówni, zabierając wszy- 

stkie miejsca od 2-go do 9 - 30 

prócz piątego. (W tym małym 

przykładzie jakby symoblicznie spraw- 

dza się nasza teza, że $1 dwa na- 

rody w Europie, zdolne do prowadzenia 

wojny, a niemi są: Niemcy i Polacy. - 

Niemiecka publiczność wołała w Ber- 

linie: „hoch* ku uczczeniu naszego lot- 

nika. Muzyka grała: „Jeszcze Polska..." 
Wogóle depesze z Berlida o  za- 

wodach lotniczych nie / potwierdzają 

wiadomości o stałych szykanach, które 

Niemcy stosują wobec każdego Polaka. 

Zdaje się, przeciwnie, że panowała tam 

kurtuazja nadzwyczajna. Niemcy witali 

owacyjnie naszego rycerzyka, a Żwirko 

fotografował się z dziećmi swoich towa- 

rzyszy w przestworzach. W każdym ra- 

zie 10-letnia praca naszego Minister- 

stwa Spraw Zagranicznych w papiero- 

wej propagandzie nie jest warta tyle, co 

ten jeden lot żołnierski. To jakby orzeł 

zerwał się z drzewca któregoś z naszych 

sztandarów pułkowych i chciał obwie- 

ścić światu zdolności swojej armji! 

VON PAPEN 

Przyglądamy się z zaciekawieniem, 
lecz i ze zdenerwowaniem temu, co się 

w Niemczech dzieje. Mamy sympatję do 

kanclerza von Papena. Jest on autorem 

na gruncie niemieckim koncepcji francu- 

sko - niemiecko - polskiego porozumie 

nia, które jedynie jest w stanie w stały 

sposób zapewnić Europie pokój, pracę 

pokojową w warunkach normalnych oraz 
bezpieczeństwo. Nie ukrywamy jednak, 

że jego gra polityczna w polityce we- 

wnętrznej, aczkolwiek imponuje śmiałoś- 

cią, wydaje się nam strasznie ryzykow- 
na i niebezpieczna. 

„Uiormowanie frontu rządowego* _prze- 

ciw Hitlerowi, przypomina nam te czasy 
Ill-ej Republiki, kiedy prawica była w 
większości, ale tak skłócona pomiędzy 
bonapartystami, legitymistami i orleani- 
Stami, że wśród tych kłótni doczekała 

się zwycięstwa lewicy i całkowitego 

zniszczenia wszystkich tych trzech wy- 

żej wymienionych obozów. Prawica nie- 

Miecka osiągnęła, jeśli nie większość, to 

hajpoważniejsze stanowisko w parlamen 
Cie, Czy to ma być wystarczającą przy- 

3 aby się zacząć kłócić między so- 
bą? 

  

nia 
Prawica Hitlera jest prawicą względ- 

ną. — Zgoda. Ale wszystkie 

partje lewicowe. Hitler skupia w swoim 

obozie elerńenty, które łatwo mogą 

przejść do komunistów. —— Zgoda. Ale 

właśnie cały pożytek z Hitlera, że bez- 

robocie w Niemczech, zamiast zasilać 

komunizm, daje temu państwu główny 

oręż przeciw komunistom, mianowicie 

hitlerowców. -Von Papen, stając do wal 

ki z Hitlerem, ochrania nietylko niedo- 

bitki niemiecko - narodowych, ale i so- 

cjalistów, i komunistów, od tego rozki- 

cia, które niesie im Hitler. A przecież ie 

grupy nie odwdzięczą się nigdy niczem 

ani v. Papenowi, ani ideom, które on 

reprezentuje. Przecież nawet teraz gło- 

sują one przeciw temu gabinetowi. 

Wydaje się, że v. Papen szuka kon- 

taktu z Hitlerem, tylko Hitler żąda za 

wiele. Jakaś konfereńcja miała mieć miej 

sce 29 sierpnia, lecz bez rezultatu. Jeśli 

v. Papen wygra, to powiemy, że prze- 

prowadził wspaniałą grę wśród straszne- 

go ryzyka. Jeśli przegra, to powiemy, że 

nie warto było przeciwstawiać się Hitle- 

rowi, odrzucając ofertę Hitlera, który 

zostawiał v. Papenowi sprawy zagranicz 

ne, a v. Schleicherowi — wojska. 

STOSUNEK DO GOŚCI 
Z ZAGRANICY 

Poglądy, które sobie wyrobiłem na po 

litykę zagraniczną, odbiegają w znacz- 

nym stopniu od linji naszego  Minister- 

stwa Spraw Zagr. Jednakże, gdy rozma- 

wiam z cudzoziemcem, 

dziennikarzem, to jakby zapominam 0 

własnych poglądach, własnych  artyku- 

łach, a staję w obronie każdego posu- 

nięcia naszego Ministerstwa. Jest to mo- 

że niekonsekwentne, ale przychodzi to 

odruchowo i sądzę, że działa tu zmysł 

dyscypliny, który nakazuje wobec ob- 

cych nie kierować się własnemi sądami, 

lecz wskazówkami odpowiedzialneg" u- 

rzędu, stawać się jakgdyby ochotnikiem 

w urzędzie naszej propagandy. 

Piszę tak nie dlatego, aby się chwa 

lit. Sądzę, że wielu Polaków  zacho- 

wuje się w sposób podobiiy, wobec cu- 

dzoziemców i że uważa to za rzecz na- 

iuralną i jedynie możliwa Ale «spo- 

minam o tem, bo bardzo często mam do- 

wody, że panowie endecy stosują meto- 

dy wręcz przeciwne. 

Zwłaszcza dziennikarze trancuscy,' 

przyjeżdżający do Polski, staja się ofia- 

rami bredni endeckich. Nalezy podkreślić 

wyraz: bredni. Wszystkie idjotyzmy, któ 
rych endecy już się nie ośmielają głośno 
w kraju mówić, wszystki: idjotyzmy, 

które 11 lat temu endecy rozszeptywali 

wszystkim na ucho, lecz których dzisiaj 

każdy endek będzie się wstydził mówić 

i wstydził słuchać — do dziś dnia je- 

szcze kładzione są w „uszy dziennikarzy 

irancuskich. 

Nie dalej, jak wczoraj, mam taki 

przykład. Zjawia się do mnie francuski 

dziennikarz, człowiek poważny, sympa- 

tyczny, przedstawiciel ogólnie znanego 

katolickiego dziennika francuskiego o 

miljonowym nakładzie. Pan ten zadaje 

mi szereg pytań w tym rodzaju: czy to 

prawda, że Marszałek Piłsudski działa 

pod wpływem  finansjery żydowskiej, 

czy to prawda, że w Polsce wszędzie 
sprawuje dyktaturę asocjacja  legjoni- 

stów, do których cała władza należy, 

czy to prawda, że wybory w Polsce by- 

ły wszędzie fałszowane, czy to prawda, 

że niemożliwość dojścia do porozumie- 

nia „prawicy“ z obozem Piłsudskiego 

tłumaczy się całkiem inną linją w poli- 

tyce zagranicznej tych obozów?. 2 

Pytania te są oczywiście echem po- 

twarzy, które na własny kraj wypowia- 

dają przed cudzoziemcem endecy. Krój 

tych pytań wyraźnie wskazuje, skąd się 

one biorą. Taka anty-propaganda pol- 

ska jest niewątpliwie szkodliwa, lecz 

jakże jest podła! Przypuszczam, że obu- 

rzenia na tego rodzaju metody uzasad- 

niać nie należy. Ciekawe jest jednak, ja- 

ki jest cel tych nikczemności. Czyżby en 

decy uważali, że uprawiając system po- 

twarzy wobec Francuzów, doprowadzą 

zwalcza 

  

cudzoziemskim. 
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W przededniu rozwiązania Reichstagu 
BERLIN PAT. — Odroczenie Reichs- 

tagu stworzyło krótką przerwę, którą za 
równo rząd Rzeszy, jak i obecna więk- 
szość parlamentarna zamierzają wykorzy 
stać dla wzmocnienia swych pozycyj i 
zdobycia jak największej ilości atutów 
przed ostateczną rozgrywką. Kanclerz 
Papen, jak zapewniają półoficjalnie, ze 
swej strony dążyć będzie do skrócenia 
okresu niepewności. W tym celu kan- 
clerz zwrócił się do prezydenta Reichs- 
tagu Goeringa z żądaniem zwołania ple 

narnego posiedzenia już w ciągu nasięn 
nego tygodnia. Na posiedzeniu tem kan 
clerz zjawi się wraz ze swym gabinetem 
i zgłosi deklarację programową. W ten 
sposób rząd pragnie zmusić stronnictwa 
do ujawnienia ich zamiarów. 

O ile większość stronnictw wystąpi 
przeciw rządowi, spowoduje to rozwia- 
zanie Reichstagu. 

Dekrety, wprowadzające w życie pro 
gram gospodarczo - finansowy Papena, 
ogłoszone będą w poniedziałek. 

Hitlerowcy dążą do koalicji z ceatrum 
BERLIN PAT. — W godzinach wie- 

czornych krążyły w kuluarach parlanien- 
tu pogłoski, że pełnomocnictwa kancle- 
rza mają zakres bardzo ograniczony. --- 
Biuro -Conti z powołaniem się na mia- 
rodajne źródła zaprzecza tym pogłoskom 
twierdząc, iż kanclerz otrzynsiał nicogra- 
niczone pełnomocnictwa. 
  

Oświadczenie, złożone przez nowo - 
obranego prezydenta Reichstagu Goe- 
ringa, komentowane jest w kołach par- 
lamentarnych jako zapowiedź bezw»ględ 
nej wałki 0 utrzymanie przy życiu 
Reichstagu i zastąpienie obecnego rzą- 
du gabinetem centrowo - hitlerowskim. 

W dojście do skutku takiej koalicji 
  

Niemcy żądają równouprawnienia militarnego 
BERLIN PAT. — „United Press* do 

nosi z Paryża, że rząd niemiecki za po- 
średnictwem ambasadora francuskiego w 
Berlinie Francois - Ponceta wystosował 
notę, zawierającą żądania w sprawie 
równouprawnienia militarnego Niemiec. 
Rząd Rzeszy zakomunikował, że domaga 
się równouprawnienia zbrojeń oraz pra- 
wa umacniania fortyfikacyj na grani- 
cach niemieckich zachodniej i wschod- 

niej. а 

„Niedyskracja“ 
BERLIN PAT. — W godzinach  wieczor- 

nych biuro Conti ogłosiło następujący komuni Ф 

kat: 

  

W dzisiejszych wieczornych doniesieniach z 

zagranicy, w których jest mowa o wystąpie- 

niu niemieckiem, mającem na celu uzyskanie 

dla Niemiec zrównania zbrojeń, chodzi widocz 
nie © niedyskrecje. 

Sam takt jako taki zdaje się być prawdzi- 
wy, jednak w obecnej chwili nie można je- 
szcze stwierdzić nic ostatecznego o szczegó- 
łach wystąpienia niemieckiego.  Przypuszezal- 
nie w ciągu dnia jutrzejszego z miarodajnej 
strony niemieckiej ukaże się w tej sprawie wy 
jaśnienie. 

* * * 

PARYŻ PAT. — Dyrektor gabinetu premie 
ra Herriota Alphand wyjechał dziś do Cher- 
ourga celem zawiadomienia premiera o de- 

marche rządu Rzeszy. 

  

koła rządowe nie wierzą, oczekując za- 
razem iż prezydent zaproponuje odrocze 
nie przyjęcia prezydjum parlamentu, do 
chwili swego powrotu do Berlina. W-g 
iniormacyj „Deutsche Allgemeine Ztg.“, 
wczoraj wieczorem odbyła się w hotelu 
„Kaiserhoif* konferencja przywódców 
centrowych z Hitlerem. 

Gwałtowne wnioski Sejmu 

pruskiego 

BERLIN PAT. — Sejm pruski uchwa 
lii wszystkiemi głosami przeciwko nie- 
miecko - narodowym wniosek hitlerow- 
ców, wyrażający naganę Papenowi jako 
komisarzowi Prus. Taką samą większoś- 
cią przyjęto wniosek socjal. - demokra- 
tów o uchylenie dekretu w sprawie po- 
wołania rządu komisarycznego. Głosami 
narodowych socjalistów i komunistów 
przyjęto wniosek, zwalniający  urzędni- 
ków od obowiązku wypełniania zleceń 

komisarza Rzeszy. W końcu przyjęto 
wniosek Oo natychmiastowe uchylenie 
zakazów prasowych. 

Precz z flagą republikańską! 

BERLIN PAT. — Frakcia niemiecko - na- 

rodowyci: zwróciła się do prezydenta Reichs- 

tagu z prośbą o usunięcie iłagi republikańskiej 

umieszczonej nad pomnikiem Wilhelma  orąz 

w kuluarach Reichstagu. 

Hindenburg nie przyjął prezy- 

djum Reichstagu 
BERLIN PAT. — Na prośbę nowego prezy 

djum Reichstagu o niezwłoczne przyjęcie pre 

zydent Hindenburg odpowiedział dziś telegra- 

mem, w którym prosi o odłożenie wizyty do 

czasu swego powrotu do Berlina,  rmnającego 

nastąpić w ciągu przyszłego tygodnia. 

  

Skazanie 9 członków OWP w Gdyni 
MOWA PROKURATORA 

GDYNIA PAT. — W dniu 30 sierp- 
nia po przerwie wieczornej w dalszyin 
ciągu rozprawy przeciwko 13 oskarżo- 
nym członkom Obozu Wielkiej Polski 
prokurator wygłosił przemówienie, w 
którem zaznaczył, że zajścia z dn. 10 lip 
ca rb. nie miały charakteru polityczne- 
go. jest to natomiast sprawa o charakte 
rze kryminalnym, którą należy traktować 
na tle życia społecznego. 

Organizacja OWP została zbudowa- 
na w ten sposób, że przy nastawieniu 
politycznem tego obozu musi dochodzić 
stale do karygodnych odruchów. — Po- 
twierdza to szereg przykładów z ostat- 
nich wystąpień obozu na Pomorzu, w 
Wąbrzeżnie i Święciu. Zajścia te najbar 
dziej jaskrawo podkreślają strukturę i 
charakter OWP. Zasada bezwzględnego 
posłuszeństwa władz niższych w stosun 
ku do władz wyższych, odbieranie przy 
sięgi bezwzględnego posłuszeństwa, sto 
sunek oparty na rozkazie i poleceniu, 
ujęcie poszczególnych oddziałów w kar- 
by dyscypliny — to są charakterystycz- 
ne dane, które mówią o niebezpieczeń- 
stwie, zagrażającem ze strony tej organi 
zacji ustrojowi państwa. Dopóki istnieje 
ta organizacja, zawsze będzie istniało to 
samo niebezpieczeństwo. Sprawa ta ma 
jednak jeden moment dodatni, a miano- 
wicie wyjaśnia ona tajemnice  istnieją- 
cej organizacji. 

Z drugiej strony jest szczególnie 
przykre, że odbywa się to w czasie, kie 
dy Polska jest atakowana przez czynni- 
ki zewnętrzne. Prokurator żąda wyroku 
z par. 115 cz. Il K. K. w stosunku do 
oskarżonych Sobczaka, Stanisławskiego, 
Pipera i Ciesielskiego, oraz par. 115 
cz. I w stosunku do innych oskarżonych, 
prócz sędziwego * Rogali, wobec którego 
zrzeka się oskarżenia. W końcu prokura 
tor zaznacza, że wyrok łagodny byłby о- 
śmieleniem OWP do dalszych wystapień 
wobec władz, musi więc być jak najsu- 
rowszy. 

GŁOS OBROŃCÓW 

Zkolei zabrał głos obrońca Ossowski 
który w półtoragodzianem  przentówie- 

miu dowodzi, że nie należy brać za pod- 

EA" BA ETES TINDI 

do tego, że Francja narzuci nam inny 

rząd? Byłoby to szlachetnem odrodze- 

niem metod z XVlll-go wieku, ale w 

takim razie jakąż naiwnością nadziewa- 

na jest ta nikczemność! Sądzę jednak, 

że chodzi tu o to, co jest istotą vndaci. 

Endecja to nie jest partja polityczna. To 

jest rodzinna swarliwość, złość, niczado- 

wolenie,, płotkarstwo i tępota w spo- 

sób poiityczny zorganizowane. Cat. 

stawę zeznań świadków, Mtórzy mogą 
się mylić. co do przebiegu zajścia, czasu, 
i osób, zwłaszcza wobec szybkiego tem 
pa, w jakiem następowały wypadki.. — 
Zaznaczywszy, ż: ze strony oskarzonych 
nie było zgóry p.zygotowanej i obmys 
ionej akcji stawiania zbrojnego oporu 
władzom bezpieczeństwa z par. 115 cz. 
!ri RK. K. obrońca prosi o zwcinienie 
oskarżonych od Kary. 

Następnie zabrał głos drugi obrońca 
adw. Suchecki ze Starogardu, który w 
pierwsze; części swej mowy usiłował wy 
kazać, że (0WP nie przedsiawia żaduego 
niebezpieczeństwa dla ustroju państwa. 
W dalszym ciągu obrońca staraż się prze 
rzucić wię na organa bezpieczeństwe, 
nazywając udział oskarżonych w zaj - 
ściach dziełem przypadku, Koniec swego 
przemówienia poświęcił obrońca charak- 
teryzacji Obozu Wielkiej Polski i jego 
organizacji. 

WYROK 

31 sierpnia o godzinie l/-cj w Sądzie 
Okręgowym przy wypełnionej sali i ko- 
rytarzach, przewodniczący Sądu Hei- 
drich ogłosił wyrok następujący: 

Oskarżonych: Wacława Ciesielskie- 
go, Bernarda Pipera, Alojzego Sobcza- 
ka, Jana Hoffmanna, Józefa Massowa, 
Adama i Alfonsa Sampłowskich, Pawła 
Łomnitza, Franciszka Szopińskiego, Sąd 
uznał winnymi, że w dniu 10 lipca na 
stadjonie w Gdyni, w czasie zlotu Soko- 
ta, uczestniczyli w publicznem skupieniu 
dopuszczając się czynnego napadu na 
policję, strzegącą przy bramach stadjo- 
nu porządku, a więc w prawnem wyko- 
nywanie ich urzędu, którzy mimo zaka- 

zu, częściowo wydostali się na zewnątrz 

stadjonu, przyczem oskarżony Ciesielski 
Piper i Sobczak — jak stwierdzono —- 
byli przywódcami rozruchów. 

Czynem tym dopuścili się oskarżeni 
Ciesielski, Piper, Sobczak zbrodni roz- 
ruchów, zaś oskarżeni Hoffmann, Mas- 
sow, bracia Sampłowscy, Łomnitz i Szo 
piński — występku rozruchów, za co ich 
zasądza się, w myśl par. 115 cz. li Il 
K. K., a mianowicie: 

oskarżonego Ciesielskiego, przy  u- 
względnieniu okoliczności łagodzących” 
— na karę ciężkiego więzienia 1 roku, 
Alojzego Sobczaka, przy uwzględnieniu 

okoliczności łagodzących — na karę wię 
zienia 1 roku, Pipera — na karę ciężkie 
go więzienia 1 roku, oskarżonych: Holi- 
manna i Massowa — na karę więzienia 
7 miesięcy, oskarżonych  Sampłowskich, 
Łomnitza i Szopińskiego — na karę 
więzienia 6 miesięcy. 

Pozatem uznaje się winnymi oskar- 
żonego Ciesielskiego, że w dniu 10 lipca 

na stadjonie wyrządził zniewagę naczel- 
nikowi wydziału bezpieczeństwa komisa- 
rjatu rządu Szacherskiemu, podczas wy- 
konywania obowiązków służbowych, uży 
wając w stosunku do niego słowa: „pro 
wokator“, czem dopuścił się występku 
zniewagi i za co zasądza się w myśl 
art. 185 K. K. na karę więzienia 3 mie- 
sięcy, zaś oskarżonego Adama Sampłow 
skiego, że w dniu 10 lipca przemocą sta 
wił opór posterunkowemu Uiesielskiemu 
podczas jego urzędowania przez to, że 
chwycił za luię karabinu  Ciesielskiego, 
wzbraniającego mu przejścia, a nadto, że 

uderzył go w rękę, czem dopuścił się 
występku oporu władzy za co zasądza 
się go w myśl par. 113 K. K. na karę 
więzienia przez 3 miesiące.. Orzeka się 
z wymienionych kar oskarżonemu Cie- 
sielskiemu i Adamowi Sampłowskiemu 
jako karę łączną więzienia — pierwsze- 
mu jeden rok i jeden miesiąc, drugiemu 
7 miesięcy. Na poczet kar zalicza się a- 
reszt śledczy: Ciesielskiemu , Sobczako- 
wi, Hoiimannowi, Massowowi, Sampiow 

skiemu, Lomnitzowi, i Szopiūskiemu. 
Oskarżonych Stanisławskiego, Kał- 

duńskiego, Kąkola i Rogalę uwolniono. 
Przytem stwierdza się, że Ciesielski, Pi- 
per i Sobczak byli przywódcami ruchu. 
Pipera, Alfonsa Sampłowskiego, Łomni- 
tza i Szopińskiego uwalnia się nato- 

miast od oskarżenia za spowodowanie 
zajścia przy Domu Zdrojowym. 

Po ogłoszeniu wyroku obrona prosi 

o uchylenie środka zapobiegawczego, 
motywując, że kary są niewielkie i nie 
sia obawy, aby oskarżeni zbiegli. Proku 
rator oponował przeciwko wnioskowi о- 
brony o zwolnienie, a jednocześnie zło- 
żył apelację. Po krótkiej naradzie Sąd 
przychylił się do wniosku obrony o zwol 
nienie, z wyjątkiem 3 pierwszych oskar- 
żonych: Ciesielskiego, Pipera i . Sobcza 
ka. Obrona złożyła apelację. Oskarżeni 

wyrok przyjęli spokojnie. 
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ARESZTOWANIE KSIĄŽAT r 
W HISZPANII 

, MADRYT. PAT. — Wobec braku dowo- 
dów obciążających, sędzia śledczy uwolnił 
37 osób z arystokracji hiszpańskiej, aresz- 
towanych w czasie próby zamachu monar- 
chistycznego. Dziś aresztowano płk. rezer- 
wy Francisco de Bourbon, księcia Sewilli, 
kuzyna byłego króla Alfonsa, oraz księcia 
Villena, w którego mieszkaniu znaleziono 
magazyn broni, 2 

WYROKI ŚMIERCI NA UKRAINIE 
MOSKWA. PAT. — Na Ukmaimie za- 

padły trzy mowe wyroki śmierci za kwa- 
dzież zboża. Skazano między innemi na ka- 
rę śmierci przez rozstrzelanie pewną ko- 

bietę. » 

  

TELEGRAMY 
MIN. BECK U KFÓL/. KARUŁA 

BUKARESZT PAT. Minister . Beck, 

w towarzystwie posła Szembeka, został 

w dniu 31 sierpnia przyjęty w obecności 
premjera, na specjalnej audjencji przez 

króla Karola. Po audjencji minister Beck 
pozostał w Sinaja ma śniadaniu. W. ciągu 
dnia 30 sierpnia minister Beck złożył wi- 
zytę premjerowi, następnie odbył szereg 
rozmów z członkami rządu oraz z wybitne - 
mi osobistościami politycznemi. Opinija tu- 
tejsza przywiązuje dużą wagę do tych roz- 

mów. Wieczorem poseł Szembek wydał 0- 
biad, w którym, prócz ministra Becka i je- 
go małżonki, wzięło udział wielu ministrów 
z premjerem na czele. 

WARTOŚĆ JEDNEGO GRAMA ZŁOTA 

WARSZAWA. PAT. — Minister skar- 
bu ustalił obwieszczeniem z dnia 23 sierp- 
nia 1932 r., ogłoszonem w „Monitorze Pol- 
skim w dniu 31 sierpnia 1932 r., wartość 
jednego grama czystego złota na 5 zł. 92,41 
gm. Wartość ta ustalona została ma miesiąc 
wrzesień 1932 r. 

POLSKĄ WYPRAWA 
ASTRONOMICZNA 

"NOWY YORK. PAT. — Narzędzie pol- 
skiej wyprawy astromomicznej nadeszły tu 
w dobrym stanie. Prof. Banachiewicz i 
Witkowski urządzili polską stację w Ames 
bury, w pobliżu Bostonu, na wzgórzu nad 
rzeką. Z grupą polską współpracuje grupa 
amerykańska z prof. Smiley'em ma. czele. 

SPRZEDAŻ 577 GOSPODARSTW 
W PRUSACH 

KRÓLEWIEC. PAT. — W roku g0spo- 
darczym 1931/32 sprzedano w. Prusach 
Wschodnich na lieytacjach 577 gospo- 

darstw rolnych o obszarze 49.909 ha. -— 
Wśród sprzedanych gospodarstw przeważa 
średnia własność ziemska. 

REWELACJE O LAPPOWCĄCH: 

HELSINGFORS. PAT. — Prasa socja- 
listyczna: publikuje rewelacje o rzekomych 
planach zamachowych aktywistycznych kół 
lappowskich. Według tych rewelacyj, słyn- 
ma próba uprowadzenia ministra. spraw 
wewnętrznych Lahdensuo miała być sygna 
łem do podobnego uprowadzeniia około 30 
czołowych przedstawicieli życia państwo- 
wego Finłandji. Wszyscy uprowadzeni mie 
li być uwięzieni w obozie komcentracyjnym 
w charakterze zakładników do czasu u- 
względnienia przez prezydenta republiki 
postulatów lappowców. Przedwczesne wy- 
jawienie tych planów uniemożliwiło ich 
wykonanie. 

SAMOBÓJSTWO RADCY WiBLA 

HAMBURG, PAT. — W jednym z tu- 
tejszych hoteli popełnił samobójstwo rad- 
ca sądowy Wibel, przewodniczący w sław- 
nym procesie iubeckim o śmiertelne szcze- 
pienie ' dzieci szczepionką  antygruźliczą 
Calmette'a. Jak wiadomo, Wibel tak się 
przejął tragicznym losem skazanego w tym 

procesie "uczonego, który przeprowadzał 
Szczepienia. że bezpośrednio po procesie 
przewieziono go do sanatorjum dla nerwo- 

wo chorych. 

POWÓDŹ W NOWE] ZELANDII 
WELLINGTON. (Nowa Zelandja) PAT. 

Skutkiem olbrzymiego wylewu rzeki Mana- 
watu zalanych zostało 480 tysięcy ha łąk i 
pól ornych. Wylew zagraża dużej części 
wiiększych miast. Tysiące sztuk owiec u- 
tonęło. Drogi i linje kolejowe są poważnie 
uszkodzone. Ruch został wstrzymany. 

AE INT RESZTE ROW RZA EO WKS SORDO ® 

Przybycie szefa sztabu Armii 

Stanów Zjednoczonych do Polski 
Dnia T-go września br. przybywa do 

Polski szef sztabu armji Stanów Zjedno- 
czonych Am. Półn, gen. Douglas Mac 
Arthur, w towarzystwie adjutanta. - + 

Gen. Mac Arthur przypłymie dnia 6-g0 
września do jednego z portów francuskich 
w drodze z New Yorku i bezjyośrednio uda 
się do Polski. Przyjazd jego do Warszawy 
mastąpi dmia 7-go września br. o godz, 17 
min. 55. — W ciągu czterodniowegó jego 
pobytu w Polsce, odbędą się ćwiczenia więk 
szych jednostek wojskowych. Gen. Mac Ar- 
thur będzie obecny na tych ćwiczeniach.— 
Dnia 11-go września br. wieczorem wyje- 
dzie on do Pragi Czeskiej. 

  

Uruchomienie kredytów zasta- 

wowych dla ro!nictwa przez 
B. G. K. 

Wileńszczyzna pominięta 

Zadłużenie rolnictwa w Banku Gospodar 

stwa Krajowego z tytułu kredytów rejest- 
rowych na zastaw zboża wynosiło na Ко- 
niec lipca br. 2,2 milj. zł. Jest to pozosta- 
łość kredytów, udzielonych Bankowi przez 
Bank (Polski w kampanji 1931-32. W bie- 
żącym roku sprawozdawczym 1932-33 Bank 
Polski przyznał Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego mowy kredyt na zastaw zboża 

wi wysokości 5 miljonów złotych. Kredyt 

ten zosta! już uruchomiony i rozprowadzo- 

my będzte pomiędzy większą własność ziem 

ską na terenie województw centralnych о- 

raz województwa wołyńskiego. 
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SILVA RERUM 
MAŁO, MAŁO! JESZCZE 35 PROCENT! 

W zapowiedziach programowych Pol 
skiego Radja na sezon jesienny  czyta- 
my, iż Polskie Radjo, nie rezygnując 
bynajmniej — o, bynajmniej! ze „swo- 
jej doniosłej misji kulturalnej'', postano- 
wiło rozszerzyć dział muzyki — prze- 
dewszystkiem muzyki lekkiej. Polskie 
Radjo podkreśla z dumą: 

Czas, poświęcony płytom gramoionowym, 
został rozszerzony początkowo do 17 proc., 
a w lipcu r.b. do 21 proc. Całość audycyj mu- 
zycznych łącznie z płytami osiągnęła w ten. 
sposób w drugim kwartale r. b. 58 proc. a w 
miesiącu lipcu r.b. blisko 65 proc. ogólnego 
czasu, wykazując zupełnie zdecydowaną prze- 
wagę nad słowem mówionem. Osiągnięto rów 
nież wyraźną przewagę, muzyki lekkiej i ta 
necznej nad muzyką poważną, wyrażającą się 
ostatnio stosunkiem 7 do 3. 

Stosunek — jak 7 do 3! 65 procent 
muzyki — reszta: 35 procent — na sło- 
wo mówione, w którem znowu przewa- 
ża słowo „Iekkie“ — ieljeton i audycje 
wesołe. Płyty i feljetony — oto donio- 
sła misja kulturałna. Dzieje się to wów- 
czas, gdy w Niemczech gwałtownie wy- 
stępują do walki ze szlagierami w ra- 
djo. Notowaliśmy na tem miejscu głos 
„Deutsche Rundschau in Polen*, która 
również z dumą podkreślała, że mło- 
dzież niemiecka nie chce słuchać przez 
radjo przebojów i lekkich piosenek. 
„Deutsche Rundschau“ nazwała ten pro- 
test młodzieży — odradzaniem się įej. 

My idziemy ku odrodzeniu inneini 
drogami. Naśladujemy zapewne Amery- 
kę, o której „piosenkach'* czytamy wła- 
śnie poniższe zachwyty w „Nowym 
Dzienniku '': 

Już wczesnym rankiem jedna z radjosta- 
cyj nowojorskich nadaje lekcję muzyki forte- 
pianowej. Warto jej posłuchać, bo udziela jej 
jeden z najsłynniejszych pedagogów. I z jaką 
werwą, z jakim humorem to czyni! 

A potem codziennie są wykłady o muzy- 
ce nieznane w Europie: prelegent wykazuje 
na przykładach swoje tezy i ma się wrażenie, 
że się jest słuchaczem wyższej szkoły mu- 
zycznej. 

„Potem słyszycie muzykę dziecięcą z sze- 
regu stącyj. Co za komiczne nieraz sytuacje! 
Co za brawa zebranej dziatwy! z 

A potem, nabrzmiewając upojeniern, 
opisuje „Nowy Dziennik* coraz to inne 
melodje, transmitowane przez radjo aine 
tykańskie: ukraińskie i syberyjskie, mu- 
tzyńskie i hiszpańskie, żydowskie i ha- 
wajskie... Z tego wszystkiego — powia- 
da — wytwarza się 

specyficzna aura, unosząca się nad New 
Yorkiem, prawdziwy czar muzyki, oszałamia 
jacy zmysły, cudowna melodja Broadwayu... A 
Muzyka, jak bogini, panuje dziś niepodzielnie 
nad New Yorkiem, a wraz z nim nad całą 
Ameryką... 

Tak... Od wczesnego ranka, przez 

dzień cały i całą noc — do następnego 
ranka. Amerykanie mają mocne nerwy: 
mogą wytrzymać, nie tak jak Waissów- 
na, która odrazu dostaje szoków nerwo- 
wych. Ale zato studenci amerykańscy — 
na pytanie kto to był Kant, odpowiadają: 
znakomity generał niemiecki. — A na- 
si — przy 65 procentach mużyki jeszcze 
do tego nie doszli. Tymczasem mylą tyl 
ko niekiedy Moniuszkę z Matejką. Zro- 
bią i z Kanta generała, ale do tego po- 
trzeba czystych stu procent muzyki lek- 
kiej. Narrator. 

5 klasa 23 Lot. Państw. 
1moryew 
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Ciągnienie 0d18 września do 12 paździer- 
nika, Szczęsliwe losy do nabycia w ko= 

tektare „LICHTLOS” 
wielka 44. Mickiewicza 10. 

Powiew z 
Wszystko jest kolorowe w słońcu: 

złoto-błękitno-szafirowe. Piaszczysta dro 
ga, pomiędzy wzgórzami, pokrytemi la 
sem, pamiędzy jasnemi willami sunie po 
chód opałonych postaci w płaszczach 
kąpielowych. Pora obiadowa — powrót 
z plaży. Pod powiekami drgają jeszcze 
słoneczne plamy, drga obraz szafirowy 
dali morskiej, upstrzonej białemi skrzy- 
dłami żagli, sylwetkami okrętów na ho- 
ryzoncie. W jadalni liljowe tloksy przy- 
pominają o jesieni, o bliskim powrocie... 

Po obiedzie nie odpoczywamy, jak 
zwykle, po plażowaniu — musimy dziś 
zwiedzić port. Jedziemy autem do Gdy- 
ni. Droga jest ładna — szkoda tylko, że 
krótka: z Orłowa do Gdyni podobno 6 
kilometrów. Wkrótce zamiast zielonych 
wzgórz — mamy już tylko bloki nowo- 
czesnych budynków po obu stronach 
gładziutkiej drogi. Mijamy skwer Ko- 
Ściuszki, kolorowy od kwiatów. Jedzie- 
my w dół, w stronę molo. Widać już 
morze, szaro-niebieskie z oddalenia. I 
na tem pastelowem tle nieba, ziewające- 
go się jakby w jedno z morzem, odcina- 
ją się jaskrawe plamy barw: jeszcze 0- 
czy mamy pełne widóku przepięknych, 
żółtych róż — i czerwonych pelargonij, 
rozrzuconych po żywej zieleni trawni- 
ków, i kwiatów przeróżnych, kwiafów, 
których jest pełno wszędzie — na bal-   

  

Konferencja unijna 
w Pińsku 

W dniach 30 ż 31 sierpnia i 1 września 
br. odbędzie się w Pińsku III-cia Konte- 
rencja Kapłańska w sprawie Unji kościel- 

nej. Na program ma się złożyć 6 referu- 
tów, uroczysta celebra w obrządku wschod- 
mim i ewentualnie w. 3-cim dniu wyciecz- 
ka do jednej z placówek unijnych na Po- 
lesiu. Program Konferencji obejmie: 

Dzień pierwszy — 30 sierpnia, „Veni 
Creator“. Mšza św. w kaplicy seminaryj- 
mej. Przemówienie celebransa. Inaugura- 
cja. Wybór prezydjum. Pierwszy wykład 
p. t. „Apelacja ze Wschodu do Stolicy A- 

postolskiej po Soborze Efeskim a prymat 
papieski" wygłosił ks. prof. dr. Michał Krzy 
wicki z iPińska. Obiad. Wykład II-gi p .t. 
„Filiodue u Focjusza i jego następców * 
wygłosi ks. dr. Andrzej Iszczak  kaplan 
obrządku  bizamtyjsko - słowiańskiego, 

profesor Akademji Duchownej we Lwowie. 

Wykład fM-ci p. t. „Sakrament Pokuty w 

Wilnie ks. dr. Ignacy Świrski. 
Dzień II — 31 sierpnia. Msza św. Wy- 

kład IV-ty p. t. „Akcja unijna a misja re- 
ligijna Polski“ wygłosi ks. Jan Urban TJ. 
redaktor „Przeglądu Powszechnego w 
Krakowie. Wykład V-ty p. t. „Duch miło- 

ści w akcji unijnej według listów ostatnich 

dwuch papieży* wygłosi prof. Uniw. Lu- 

belskiego ks. dr. Piotr Kremer. Obiad. 
Wykład VI-ty p. t .„Obraz naszej pracy 
unijnej* wygłosi ks. Bolesław Poczopko, 
proboszcz obrządku bizantyjsko - słowiań- 

skiego z Bobrowicz, djecezji pińskiej. Kor- 

referaty: „Z duszpasterstwa unijnego u 
nas* wygłosi ks. Antoni Niemamcewicz 'Г. 
J. obrządku bizantyjsko - słowiańskiego z 
Albertyna. „Czego nam brakuje w pracy 
unijnej“ wygłosi ks. Wacław: Onoczko pro- 
boszcz obrządku bizantyjsko - słowiańskie- 
go, z Olpienia djecezji pińskiej.  Wolne 
wnioski i rezolucje. Wieczerza. 

Dzień III-ci — 1 wreśnia. Uroczysta 
Msza św. w obrządku grecko - słowiań- 
skim (Konceiebra) w Katedrze „pińskiej. 
Przemówienie Ordynarjusza. Zakończenie 
Konferencji. Obiad. Po obiedzie, w razie 
sprzyjającej pogody, dla życzących wycie- 
czka do jednej z miejscowości Polesia. 

"- 8.000kilometrów 

* L-0.W © 

ECHA „CHALLENGE 1932“ 
Wilno gratuluje porucznikowi Žwirce 

Kiedy w sobotę wieczorem — pisze ko- 
respondent specjalny „Gaz. Polskiej" 
zjawiamy. się w hotelu, który gości naszą 
lotniczą ósemkę, ażeby razem udać się na 
obiad, wydany przez change d'afaires, raa- 
cę Kazimierza Wyszyńskiego — mie pozna- 

jemy tych zaoliwionych, zlamycn poten. i 
smarami, poczochranych, odzianych w wy- 
plamionie na wszystkie kolory lotnicze com 
binaisons ludzi, którzy w południe tegoż 
dnia. 'wysiadali z rozegrzanych samolotów 
Przebrani, wymyci, wygoleni, weseli 
trzeba samego siebie przekonywać, że pa- 
nowie cii w ciągu sześciu dni przebyli około 

i są w Beslinie dopiero 

zaledwie kilka godzin. O zmęczeniu mowy 
niema. Są mawet czyste, świetnie wypra- 
sowane garnitury. 

Nie darmo na wszystkich lotniskach E- 
uropy fotografowie przepychali objektywy 
aparatów swoich przez zbite masy ludzi, v- 
glądających wnętrze maszynły kpt. Bajanu. 
Było co oglądać: — pod sufitem kabink:, 
na dwóch wieszakach wisiały dwa piękne 
wyprasowank garnitury, własność kpt. 
Bajana i jego mechanika, sierżanta Po- 

krzywki. Latali w combinaisons. Garnitu- 
rów nie należy gnieść, bo mogą się przydac 
Nie należało ich także zostawiać w, Bert1- 
mnie, bo trudno przecież w obcem mieście, 
gdzie się nocuje — a miast takich było 

kilka — defilować przez ulicę w wyszmal- 
cowanych drelichach, więc — garnitury od- 

były również 8.000 kilometrów, wisząc u 
sufitu kabinki, równo złożone i umieszczo- 
ne na wieszakach. 

— A skąd pam wziął wieszaki? — kie- 

rujemy pytanie do sierżanta Pokrzywki. 
— „Pożyczyłem* z hotelu w Berlinie. 

Wiedziałem, że tu wrócę — śmieje się ten z 
najweselszych mechaników. — Teraz właś- 
nie oddam, Nie będą mieli krzywdy, a nam 
były potrzebne. Tylko się bałem, że kapitan 
Bajan zacznie gdzieś loopimgi robić, garni- 
tury spadną z wieszaków i pogmiotą się... 
Ale dolecały zdrowo i widzi pan... — poka- 
zuje równiutki karlt na spodniach. 

   

Brak środków obiegowych przyczyną zwiększenia 
emisji 

W związku ze zwiększeniem emisji bilo- 

nu i monet srebrnych o 76 miljonów zł., 
przedstawiiciel agencji „Iskra* zwrócił się 
do dyrekcji Banku Polskiego z prośbą © 

oświetlenie tej sprawy i otrzymał następu- 
jące wyjaśnienia: 

Na podstawie rozporządzenia Prezy- 

denta Rzeczypospolitej z dnia 13 paździer- 
nika 1927 w., o stabilizacji złotego, maksy- 
malny obieg bilonu i monet srebrnych w 
Polsce został ustalony ma sumę 320 milj. 
złotych, z tem, że Państwo może powięk- 
szyć ich obieg ponad tę normę za zgodą 
Banku Polskiego. 

Obecnie Bank Polski wyraził zgodę na 
podwyższenie obiegu bilonu i monet srebr- 
młych do 396 milj. złotych. Formalnie wzros: 

obiegu do tej wysokości nie jest niczem in- 
nem, jak tylko przywróceniem jego pier- 
wotnego stosunku do zwiększonej w mię- 
dzyczasie liczby iudności w: Polsce, który 
to stosunek według ówczesnego stanu za- 
ludnienia wynosi 12 złotych na głowę. 

Wszelako przy ocenie warunków, Ro AI 
niających Bank Polski do powzięcia рэ- 
wyższej decyzji, motyw. ten mie odgrywał 
roli wyłącznie. Przeciwko niemu możnaby 
wysunąć zarzut, że mie uwzględnia on 
zmniejszonej siły mabywczej ludności, a 
nie spadku cen towarów, kitóre to czynniki 
w danym wypadku powinny raczej niwe- 
lować uziałanie 'wzrostu ludności. N. jemniej ma menais ss I 
jednak obserwacje, dokonane w ciągu о- 
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statnich miesiecy, stwierdzily ponad wsze! 
ką wątpliwość duży brak pieniędzy drob- 
nych w obiegu, zwłaszcza ma prowincji. 
Objawy te doprowadziły do wytworzenia 
się gdzieniegdzie pewnego agio na pienią- 

dze dnobne przy zmianie drobnych odcim- 
ków -oraz do wyczerpania się zapasów dwu 
i pięciozłotówek w Banku Polskim, przy 
dostatecznej ilości monet niklowych. 

Zjawisko powyższe da się wytlłómaczyć 
tem że przy zmniejszonych dochodach i 
zarobkach ludności w okresie kryzysu, 
zwiększyła się bardzo ilość tranzakcyj 
drobnych, kosztem obrotów w  sumach 
większych. Stąd też tendencja do zwiększc- 1“ 
nia się obiegu pieniędzy drobnych, która 
częściowo tylko uzupełnia silnie kurczenie 
się obiegu banknotów, zwłaszcza w wyż- 
szych odcinkach. Należy zauważyć, że о- 
gólna liczba pieniędzy w obiegu zmalała 

od początku roku bieżącego o przeszło 100 

miljonów złotych. 

Podręczniki podręczniki szkolne | 
nowe i używane 

KSIĘGARNIA 
J. ZA a M 

      

Koncesjonowane przez Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego, Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 

(z programem gimnazjów państwowych) 

im. Komisji Edukacji Narodowej 
MICKIEWICZA 23 

pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie od dnia 15 sierpnia r. b. 
przyjmaje zapisy na rok szkolny 1932—33 do wszystkich klas gimnazjum typ 
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nad morza 
konach, w oknach — które ożywiają 
szare piękno ogromnych gmachów — a 
już na spotkanie idą ku nam barwy in- 
ne, kolorowy, rozgwarzony ludzki tłum. 
Opalone panie, ubrane przeważnie czer 
wono, zielono, pomarańczowo — i pa- 
nowie w białych, sportowych strojach; 
ciemne mundury, białe czapki i złote ga 
lony oficerów polskiej marynarki... 

Na molo mewy, srebrzyste w słońcu, 
latają tak nisko, że dotykają prawie ra- 
mion naszych. Patrzymy, jak opadają 
na morze — i ze srebrzystego cudu sta- 
ją się nagle białą, nieruchomą zabawką, 
gumową  kaczuszką, wyglądającą śmie- 
sznie i nieprawdopodobnie na ogrom- 
nem morzu. Statek spacerowy daje sy- 
gnał odjazdu i oddala się powoli, z wiel 
kiem sapaniem i chlupotem, a w uszach 

naszych dźwięczy długo jeszcze 
okrętowej syreny, znany tak dobrze z 
pobytu nad morzem. Gwizd, który się 
słyszy często wieczorem — i o świcie 
z okien swego pokoju i który zawsze, 
nieodmiennie przypomina 0 chwili po- 
żegnania — o chwili odjazdu... 

Wchodzimy po schodach i wsiadamy 
do motorówki. Morze ma zbliska kolor 
szmaragdowy. Na jego tle odcinają się 
wyraźnie jaskrawo malowane kajaki, 
białe skrzydła żagli, pod któremi cie- 
mnieją sylwetki opalonych na bronz mło- 

  

  

  

gwizd: 

matematyczno przyr 'dniczy i humanistyczny, system półroczny. 
Zakres: duża matura, mała matura, szkoła powszechna. 

Nauka rozpocznie się dnia 1 września. 
Sekietarjat Kursów czynny od godziny 15 do 20 prócz Świąt i niedziel we włas- 

nym lokalu przy ulicy Mickiewicza 23. 

HBBONAKZE 408575755 ==ZB 

Odczyty. Lekarz szkolny. 

  

dzianów, w  kostjumach kąpielowych, 
lub białych koszulach, z odwiniętemi rę 
kawami. 

Od strony Gdańska zbliża się po- 
woli ciężki okręt, ze smugą dymu nad 
wielkim kominem. Jedziemy, mając oczy 
pełne morza i słońca. Przezroczysta wo- 
da rozpryskuje się za nami na mnóstw» 
srebrzystych kropel. Zwiedzamy port. 
Podziwiamy olbrzymie, nowoczesne ła- 
macze fal, ciągnące się na pół kilometra 
(na jednym z nich - widzimy namioty 
Przysposobienia Wojskowego), latarnie, 
które w nocy zielonem, lub czerwonen: 
światłem sygnalizują statkom wjazd do 
portu, wojskową radjostację, i w oddali 
na horyzoncie okręty obce, czekające 
na przyjazd pilota, który ma je wpro- 
waądzić do portu. 

Oksywie — port wojenny. Widzimy 
cały szereg jasno-popielatych okrętów, 
jak „Ślązak, „Mazur” i t.d. Na prze- 
dzie ciemno-szary olbrzymi  „Bałtyk*, 
unieruchomiony, zamieniony obecnie na 
szkołę i koszary. Okręty stoją na tle gć- 
ry, porośniętej lasem, poprzecinanej żół- 

temi wstążkami dróg, pokrytej małemi 
domkami. Kościołek z czerwonym da- 
chem wygląda, jak zabawka: podobna 
wybudowany był jeszcze w XIII wieku, 
przez jednego z książąt pomorskich... 

Niżej, na wybrzeżu. Cały szereg no- 
woczesnych budynków, imponujących 
rozmachem, wielkością i wyglądem ze- 
wnętrznym: szpital, dowództwo  iloty, 
koszary. To już wybitnie wiek XX, — 

  

Zresztą dwa. garnitury ma wieszakach w 
maszynie radjowej są już słynne w całej 
Europie. Nie było pisma zagranicznego, 
któreby o nich nie pisało. Państwowe Za- 
kłady Lotnicze, na których aparacie lecia- 
ła para Bajan — Pokrzywika mogą pomyst 
opatentować.,. 

* > 

Siedzenie przy obiedzie obok pana Zięt- 
ka, który był mechanikiem znakomitego 
pilota Karpińskiego, należy do specjal- 
nych przyjemności. Jeżelii istnieje na świe- 
cie zbieracz opowiadań o rzeczach powaž- 
nych, podanych w sosie najlepszego humo- 
ru — winien we własnym interesie zaw- 
rzeć najkajprędzej znajomość z panem 
Ziętkiem. Nie pożałuje. 

— Te górskie etapy były najgorsze — 
cięgnie się cudna opowieść, przerywana 
od czasu do czasu trącaniem się kielisz- 
kiem — góry włoskie,szwajcarskie i fran- 
cuskie. Pan Karpiński leciał tuż-tuż nad 
górami, a to góry — szpikulce powiadam 
panu redaktorowi, ostre, strome, niema w 

razie czego do kawałka trawki nawet ma- 
szyny przylepić, 

—A panowie liczyli się z koniecznością 

lądowania ?... 
Już spojrzenie pana Ziętka powiedzia- 

ło mi, że zadałem pytanie miezmiernie głu- 
pie. Jego odpowiedź potwierdziła moje 

przeczucie. 

-—- Panie redaktorze — najnowsze ba- 
dania techniczne wykazały, że nikt jeszcze 
w powietrzu nie został, Każdy kończył na 
ziemi... 

`Мат za swoje. 
dalej. 

Wszystkie polskie maszyny straciły naj 
więcej od Lyonu dó St. Gallen. Meteorolo- 
gja zapowiadała bunzę, więc czekaliśmy, i 

tylko jeden kapitan Gedgowd wyrwał na- 
przód. Wyrwał i przeleciał Świetnie, a in- 
ni potem przez mgłę się przebijali i szyb- 
kość tracili, a terem trudny, już najlepiej 
nad' koleją lecieć, Ale ja panu redaktonowi 
w Szwajcarji nie radzę trzymać się linji 
kolejowej... — Uśmiech nie ostrzegł mnie 
i zapytałem — dlaczego? 

— A bo leci pan nad koleją i nagle ko- 

iej się kończy. Niema kolei i co wtedy? 
— Jakto kolej się kończy? 
— W tumel włazi — i jak pam ją znaj- 

dzie? A niektórzy wąwozami lecieli. Wą- 

wóz 60 metrów szeroki, a maszyna w skrzy 

dłach ze 20 metrów. Po 20 metrów z każ- 
dej strony zostaje, a jak wiaterek podmuch 
nie — to pan skrzydełkiem górkę połechce. 

* * * 

Opowieść ciągnie się 

Porucznika Źwirkę pouczają koledzy, 
jak zapewnić sobie zwycięstwo w ostatecz- 
nej próbie szybkości. Pouczanie odbywa się 
w sposób swoisty. 

— Ty sobie Framek czerwoną latarkę 
przywieś na ogonie maszyny. Niemiec czer 

wonego sygnału nie przejedzie, nie minie 
cię... 

Ale dobroduszny wilnianin czasem pus 
kazuje zęby. 

A ja nareszcie wiem — odcina się ko- 
ledze, cieszącemu się opinją nieabstynenta 
>- dlaczegoś ty tak gonił na ostatnich e- 
tapach. Wysmarowali ci blachę przy moto- 
rze wórdką i tyś tak za tym zapachem 
sA 

R. W. D. 
Jeszcze killka dni temu te trzy litery by- 

ły dla nas zwykłemi literami alfabetu, nie 
mówiły nic — dziś dziecko każde wie, że 
oznaczają one typ samolotu turystycznego 
polskiej konstrukcji, na którym por. Żwir. 
ko odniósł świetne zwycięstwo w locie do- 
okoła Europy. 
Historja powstania samolotu RWD, to 

typowa polska improw izacja, dająca jak 
zawsze w końcu Świetne rezultaty: 

W 1925 roku z inicjatywy kilku studen- 
tów — członków sekcji lotniczej koła me- 

chaników Politechmiki warszawskiej, pow- 
staje w jednej z piwnic Politechniki war- 

LoT | 
poprzez czyste | | 

przestworze wolne 

cd kurzu, dymu 

i sadzy, dając moc 
cudnych wrażeń, 

KRZEPI UMYSŁ ICIAŁO 
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wiek odrodzenia Rzeczypospolitej Poi- 
skiej... Zwiedzamy port handlowy, oglą- 
damy obce okręty, przybyłe po ładunek. 
Flagi szwedzkie, norweskie, holende:- 
skie... Migają nazwy: „England“, „Eve- 
tyn*, „Zeeland“, „Erik“, jakieś nazwy 
greckie i niemieckie trudne do spamięta- 
nia. Ogromne dźwigi ładują węgiel na 
jeden ze statków. Z przyjemnością 
wzrok nasz zatrzymuje się na Iśniącym 
od czystości okręcie handlowym. Wyglą 
da naprawdę, jak cacko, wśród tych o- 
smolonych kadłubów. To „Niemen* 

stafek polski. Olbrzym „Kościuszko* 
jeden z niewielu statków  pasażerskica 
polskich  transatlantyckich, _ wywołuje 

ogólny podziw. (Drugi olbrzym „Puła- 
ski“, wyruszył wczoraj do Ameryki). 

Oglądamy kolosalne budynki: chłod- 
ni (2-giej na świecie pod względem wiel 
kości), Państwowego  Monopolu Tyto- 
niowego, łuszczarni ryżu, olejarni, — 
składy drzewa i t. d... Więc to jest 
nasz port, obecnie największy z portów 

na Bałtyku. jesteśmy oszołomieni, przy- 
tłoczeni wielkością, rezultatami ludzkiej 
pracy, ludzkiego talentu i wysiłku. Ja- 
kaś staruszka drżącym głosem  powta- 
rza: „I pomyśleć, że ja dożyłam tych lat 
— że ja to wszystko mogę widzieć!'*. 

Wracamy. Gdynia lśni w zachodzą- 
cem słońcu. Morze ma teraz zupełnie 
kolor... „akwamaryny* z mojego pier- 
ścionka... Szmaragdowo-niebieskie, bar 
dzo jasne... W czerwonej łódce opalo- 

  

  

-na panna wiosłuje samotnie i płynie w zagłuszyć brzęk 

  

sztat lotniczy, gdzie studenci Rogalski, 
Wigura, Drzewiecki, Wędrychowski, Praus, 
Kocjan i śp. Puławski rozpoczynają stu- 
dja nad konstrukcją samolotów. Początko-- 
wo młodzi komstruktorzy budują szybowce, 
następnie przechodzą do samolotów silniko 
wych. Pienwszy samolot skonstruowany 
przez członków sekcji lotniczej, pomysiu 
studenta Drzewieckiego, nosi nazwę JD2. 
Drugi — konstrukcji Rogalskiego i Wigu- 
ry — „RWI', ttnzeci inż. Prausa „PSL1'. 

W 1927 roku zostaje skonstruowany — 
jako rezultat wspólnej pracy konstruktor- 
skiej — inżynierów Rogalskiego, Wigury i 
Drzewieckiego pienwszy samolot RWDI1, 
zaopatrzony w silnik o mocy 32 kw. i roz- 
wijający szybkość 132 km. na godzinę. 
IPiierwszy RWD1 bierze udział w IIgim kon 
kursie samolotów turystycznych i zdobywa 
nagrodę ministra komunikacji. 

W następnym roku powstaje samolot 
RWD2. Rozwija om szybkość 155 km. na 
godzimę, Na płatoweu tym por. Źwirko u- 
stanawia światowy rekord wysokości dla 
samolotów małej wagi, osiągając 4000 me- 
trów a pilot Płonczyński zajmuje jako pierw 
szy polak 19 miejsce w ogólnej klasyfikacji 

Challenge'u 1930 roku. 

Olbrzymi sukces RWD2 zachęca kon- 

struktorów do dalszej pracy. Po kolei pow 
stają coraz bandziej udoskonalone typy 

RWD3, RWD4, RWD5, aż do ostatniego 
samolotu, który przyniósł Polsce tak wiel- 
ki sukces RWD6. 

W międzyczasie dzięki pomocy stołecz- 
nego Komitetu LOPP, „fabryka „Erwud- 

siakow'* przenosi się z piwnicy w Politech- 
nice do specjalnie wybudowanych na Oke- 
ciu warsztatów, gdzie konstruktorzy mają 
już odpowiedni teren do swoich prac i 
gdzie budowa płatowców odbywa się w nor 
malnych warunkach. 

Obecni inżynierowie: Rogalski, Wigura 
i Drzewiecki zajęci są pracą nad budową 
nowego typu samolotu RWD8, który bę- 
dzie specjalnie przeznaczony do szkolenia 
pilotów wojskowych i cywilnych. Pozatem 
projektują zbudowanie saraolotu turystycz 

nego, któryby rozwijał szybkość do 3UV 
km. na godzinę. Prawdopodobnie również 
zaczną już niedługo budowę samolotów, 

przenaczonych na Challenge 1934 roku. 
Poza budową samolotów silnikowych, 

warsztaty lotnicze koła mechaników budują 
szybowce konstrukcji inż. Kocjana, któ- 
rych wypuszczono już w świat kilkanaście 

sztuk. 
ж * * 

W dniu wczorajszym pełniący obowiąz- 
ki prezydenta miasta jp. Czyż wystosował 
do por. Żwirki telegram następującej treści: 

„Rodzinne Wilno zwycięzcy przestwo- 
rzy raidu europejskiego śle serdeczne gra- 
tulacje“. m 

Ponadto w magistracie powstała myśl 
odpowiedniego uczczenia por. Żwirki, lecz 

konkretnego projektu jeszcze niema. 

EET AD TIT EEST SEPESTEI 

PO ŽNIWACH 

  

Oto wesola gromadka na stogu niedawno 

° zžętego žyta. 

dal, nie dbając, žė wiatr 
włosy... 

I znów idziemy przez molo.*Z tarasu 
„Morskiego Oka“ słychać dźwięki tan- 
ga: dancing. W mieście ożywienie więk 
sze jeszcze, niż zwykle. Gmachy deko 
rują festonami z zieleni i flagami naro 
dowemi. jutro 13 sierpnia, początek uro 
czystości Zjazdu Legjonistów. Na molo 
szykują do iluminacji, idzie orkiestra 
marynarki wojennej, która tam będzie 
przygrywać. Z trudem dostajemy stolik 

rozwiewa jej 

— na tarasie. Nad morzem zachodzi słońce. 

—. jego blaski igrają wśród jaskrawych 
plam łodzi przy brzegu, złocą kamienną 
Górę, całą pokrytą lasem, który się cią- 
gnie daleko — hen, w stronę Zoppot... 
Mewy srebrzą się jeszcze i krążą. Są 
dopełnieniem tych barw  nieprawdopo- 
dobnych, wyczarowanych jakby śmiałą 

kompozycją malarską. A gdy odwraca- 
my na chwilę wzrok od cudów morza, 
widzimy, jak wśród kolorowych ser- 

pantin i japońskich lampionów, opalo- 
ne na bronz, utlenione a złoto-kolorowe 

panie tańczą z białymi sportowca- 
mi, albo oficerami w mundurach. 

„I dziwne jest, gdy czasem człowiek 
przypomni sobie, że gdzieś — na świecie 

jest kryzys, narzekania i kłopoty... Jak- 

że gdzieś bardzo daleko!... 

Prywatne samochody, lekkie i wy- 

tworne, zajeżdżają przed białe schody 

cukierni. Zapach benzyny miesza się z 
zapachem perfum — saksofon stara się 

szkła — gwar i śmie- 

  

W _WIRZE STOLICY 
PRZYJAZD BOHATERA 

Jak jedna grupa wyjdzie ze sztandarem, 

to druga radaby ją miotłą zdzielić, ci się cie- 

szą — tamci się smucą, ci wiwatują — tamci 

psykają, niema u nas chwil ogólno-narodo- 

wych. I oto nadarzyła się okazja: powrót 

Żwirki wzbudził entuzjazm — szczery, bez 

pośredni; ludzie pchali się na lotnisko jak 

do kasy zapomogowej, bez nakazu pana stój 

kowego dekorowano domy flagami, ulice któ- 

remi miał przejeżdżać Żwirko wyglądały jak 
podwórko kościoła w dzień odpustu. 

—- (o ci to moja pani? Papież nadjeżdża, 

czy co? 
— Nie, droga kumo, to ten nasz najważ- 

niejszy generał od świeżego powietrza będzie 

tędy przelatywał. 

— Loboga, cóż to policja pozwała na ta- 

kie wisusostwo po ulicach; jeszcze kogo prze- 

trąci... 

— Nawet o nos niczyj nie zawadzi, prze- 

cie to najlepszy latawiec Świata, wszystkich 

Niemców nabił w butelkę. 

— (Co mówita kumo, Szwabów  przy- 
grzał! 

Nie jesteśmy skłonni do zachwytów, zato 

nadmiernie cenimy cudzoziemców, a zwia- 

szcza Niemców. Grube Szwaby są dla warsza 

wiaków zawsze przedmiotem podziwu — czy 

kufel piwa, czy chlewik, czy scyzoryk — nie- 

mieckie najlepsze! Bez dyskusji każdy uznaje 

supremację pruską i to we wszystkich dzie- 

dzinach. że Żwirko pokonał Czechów, Frau- 
cuzów, Włochów, — zamiatacz ulicy przyj- 

muje to pacyticznie, ale, że rozgromił całą 

eskadrę Niemców — to go wprawia w zdu- 

mienie. Ho, ho, nie byle łatek ten Żwirko, kie 

dy aż od pludrów mądrzejszy. 

Niewiele dotąd radości nam przysporzyli 

nasi lotnicy. Ci się wykropili na Azorach, tam- 
ci przez 6 tygodni ledwo okrążyli Afrykę, ten 

wpadł do wody — Żwirko, to pierwszy, nie- 

zaprzeczalny, międzynarodowy sukces. 

Żwirko pochodzi z Wilna, wkrótce wybie- 

ra się odwiedzić swe rodzinne miasto. 

Karol. 

BUDOWA NOWEJ ŚWIĄTYNI 
w Warszawie 

W dniu 28 b. m. Jego Eminencja Ks. 

Kardymał Al. Kakowski, dokonał poświę- 
cenia kamienia węgielnego pod mowy ko- 
ściół, który ma stanąć pod wezwaniem św. 
Klemensa Hofbauera (Dworzaczka), Apo- 
stoła (Warszawy przy ul. Karolkowej Nr. 
49. Budowę świątyni zamierzyli OO. Re- 
demptoryści, dobrze znani i zasłużeni mi- 
sjonarze stolicy. 

Jeszcze przed wojną rozpoczęli swoją 
działalność, a siedzibę pierwszą mieli przy 
miowo budującym. się wówczas kościele Zba- 
wiciela. Niedługo jednak mogli pracować, 
bo wrogie rządy rosyjskie usunęły OO. 
Redemptorystów z granie dawnej Kongre- 

sówki. Kiedy 'warunki pozwoliły zacząć na 
mowo pracę, 00, Redemptoryści osiedlają 
się na: Woli, z początku przy ul. Bema, 
a później ma ofiarowanym im placu przez 
Panie Biernackie przy ul.  Karolkowej, 
gdzie wznieśli zabudowania klasztome 1 
oblszerną kaplicę. Obecnie przystąpili do 

budowy obszernej świątyni, ażeby skutecz- 
miej wśród najbiedniejszych pracować. +- 

Po dokonaniu poświęcenia Jego Eminen 
cja. wygłosił dłuższe przemówienie w któ- 

rem podkreślił wielkie dobrodziejstwa dzia- 
łalności Kościoła dla ludności stolicy — 
wskazał dwa przykłady: Pragę i Wolę, 
która niegdyś mosiła niemiłą nazwę ,krwa- 
wej”; jeszcze kiedy Kminencja przed dwu- 
dziest uprawie laty rozpoczynał pasterzu- 

wanie, Praga i Wola miała po jednej pa- 
rafji, a dziś Praga ma 8 a Wola 4 parafj.e 
Eminencja wyraziła radość swego paster- 
skiego serca, że właśnie tutaj ma Woli, w 
tej najbiedniejszej dzielnicy powstaje no- 
wa świątymia i to przy klasztorze OO. Re- 
demptorystów, który tyle dali swojej bło- 
gosłanionej pracy apostolskiej w Warsza- 

wie i Archidjecezji. 
W uroczystości wzięli udział księża 

prałaci, miejscowy proboszcz ks. 8. Poplaw- 
skii, ks. dr. A. Fajęcki, ks. dr. Z. Choro- 
mański. Władze reprezenitowali — rządo- 
we: p. Dyrektor 'Wejssbrod z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych; miejskie — p. pre- 
zydent Z. Słonimski, i ks. radny proboszcz 
A. Wyrebowski. 

Plany kościoła wykonał p. inżynier 
architekt St. Marzyński. OO. Redemptory- 
ści mie posiadają żadnych na budowę fun- 
duszów, a jednak roboty postępują dzię- 
ki: ofiarności. najbiedniejszej ludności sto- 

licy. 

chy... : 
Generałowie migają orderami i 

brem zygzaków — jakieś radosne powi- 
sre- 

tania ludzi, rozłączonych przez lata — 
jakieś serdeczne słowa dawnej przyjaź 
ni.. 

1 wszystkich ogarnia ten nastrój, wła 

ściwy Gdyni — nastrój beztrosko-od- 
świętny... 

Oto już wieczór nadchodzi i morze 

staje się szare. Zakwitają złote światła 
lamp. 

Wracamy znów wśród kwiatów skwe 
ru, wśród żółtych, przepysznych, sen- 

nych róż. Wracamy, upojeni grą obra- 

zów i barw. 
Ktoś mówi: „Piękną jest nasza Gdy- 

nia“. Jakże szczerze potwierdzamy to 
WSZYSCY... 

Nazajutrz muszę odjechać. Pożegna- 
łam już: morze. Nie wiem, kiedy ujrzę je 
znowu. Ale obraz jego będę miała wciąz 

w duszy — któż bowiem mógłby zapo- 
mnieć o jego uroku? — Z daleka Iśni 
światłami iluminowana Gdynia. Na dwo- 

rzec przybywają wciąż nowe pociągi, 
przywożące uczestników Zjazdu. Słyszę 

w pewnej chwili, jak tłum w żołnierskich 

mundurach, po opuszczeniu wagonów, 

trzykrotnie powtarza okrzyk: „Niech ży 
R 

: Ktoś widocznie przybył tym  pocią- 
giem. Pytam tragarza. Ale on mi odpo- 
wiada: „Nie... To oni wołają: niech ży- 
je polskie morze*... 

J. Janicka



Udoskonalenia, któreby mogły nie być 
Zapowiadane przez dzienniki  rozpo- 

rządzenie o przeszukiwaniu kieszeni oby- 
wateli — płatników, oraz prawo ich roz- 
bieramia w. celu odnajdywania,  „ukry- 
tych* (!) funduszów, stało się faktem 
choć wydawało się  nieprawdopodobień- 
stwem. 

Przed kilku dniami ze zdumieniem 
wyczytaliśmy o nowym projekcie minister 
stwa fimansów, wywołującym zdumieni, 

ale wobec wypadków! prawdopodobnych 
mieprawdopodobieństw, mogącym stać się 
faktem dokonanym. 

Mają tedy jakoby być komenderowa- 
ni do wszystkich kurortów zagranicznych 
specjalni urzędnicy, którzy mają badać w 
hotełach, a zapewne i pensjonatach, ilu 
obywateli polskich gdzie było i ile tam 

pieniędzy wydali(1), a to w celu porówna- 
nia rozchodów danego obywatela z zezna- 
niem © dochodzie i maturanie wymierzania 
odpowiedniego podatku. 

Wiemy wszyscy, że położenie Skarbu 
jest ciężkie i znamy przysłowie miemiec- 
kie „In der Noth frist der Teufel Fliege" 

(w biedzie djabeł żre muchy), ale stanow- 

<zo taki projekt potępić należy, o iie rze- 
<zywiście istnieje, a to dla dwu względów: 
dla praktycznego bezsensu, oraz wielkiej 
szkody moralnej. 

Wzgląd polityczny: Obywatel opłacił 
wysoką stawkę paszportową, bo go odzy- 
skania. zdrowia, lub obawa śmierci do wy- 
jazdu do uzdrowiska zagranicznego zmu- 

siło. Zapłacił tedy haracz [Państwu i ma 

pelne prawo do wydawania tyle pieniędzy, 
ile na kurację potrzebuje. 

Co ma wspólnego podatek dochodowy z 
wydatkami w hotelach zagranicznych ? 

Ktoś szukając ratunku zapożyczył się 
na ten cel, lub sprzedał jakieś swoje pre- 
cjozy, lub walory papierowe, gdy docho- 
dów nie miał, a raczej deficyty i wykazał 
w zezmaniu, albo zbyt mały dochód w po- 
równaniu z zapatrywaniami Uinzędu Podat- 
kowego, albo wykazał deficyt (a. chyba 
Ministerstwo jest poinformowanie o stanie 
ekonomicznym Polski) a pan urzędnik 
śledczy przywiezie dane, że X wydał w 
Karlowych Warach 3.000 zł, Y w St. Mo- 

witz 2822 i pół zł., zaś Z w Pau 4101 zł. 

„gr. 35 wedle kursu giełdy wiainszawskiej. 
Z tych danych wywnioskuje urząd, że 

ci obywatele X, Y, Z, musieli mieć conaj- 

mniej 30.0000 — 28.000 i 40.000 qaocho- 
du jeżeli tylko na wyjazd 5 — 6 tygodnio- 
wy wydali takie sumy w hotelu, nie licząc 
paszportu, kolei „kąpieli, lekarza, kurtak- 
sy, różnych drobnych wydatków i zakupów 

©o do których prezumpcja nie jest ograni- 

czoma fantazją p. urzędnika. 

Gdyby mawet owi delegowani urzędni- 
cy zdobyli dane o rozchodach hotelowych 
а со @о innych wydatków posługiwali się 
fantazją, nie posunęloby to sprawy wymia- 
ru podatku dochodowego, ani o jeden cen- 
tymetr, gdyż i tak prezumpcja  olbrzy- 
mich dochodów każdego płatnika służy za 
podstawę wymiaru z reguły, o czem wiedzą 

zairówno Urzędy jak i cierpiętnicy podat- 
kowi. 

A teraz spójrzmy na możliwości wyko- 

nania tej całej imprezy. 
'Przedewszystkiem ma to, żeby zdobyć da- 

ne o wszystkich kuracjuszach, trzeba do- 
czekaś się końca sezonu, a gdy sezon się 
skończy hotele i pensjonaty się zamykają w 
uzdmowiskach letnich a otwierają się w 
kumortach zimowych. Do kogo wówczas ów 
delegowany urzędnik ma się zwrócić? 

Przypuśćmy, że zarząd hotelu czy pen- 
sjonatu jednak nadal funkcjonuje i że u- 
rzędnik skarbowy zjawia się do biura 1 
rząda wykazu rachunków obywateli pol- 
skich, legitymując się papierem minister- 
stwa skarbu, upoważniającym go do zbie- 
ramia damych. Cóż mu odpowie biuro? 
Przedewszystkiem wyprosi go za drzwi, 
albo odprowadzi do cyrkułu, gdyż żaden 
zagraniczny hotelarz tajemmicy hamdlowej 
swych księg nie wyjawi przed obcym ajeu- 
tem, a gdyby to uczynił, straciłby napew- 
no klientelę. 

Pozostawaloby więc nieszczęśliwemu u- 
rzędnikowi bądź zapisywać fikcyjne sumy 
od osób których nazwiska odszukał na 
kurlistach, albo zająć się jako detektyw 
wywiadem u byłych kelnerów i sług (po 
końcu sezonu zwykie wyjeżdżają) i z te- 
mi problematycznemi danierai wracać do 
kraju. 

Wyciągi z ksiąg handlowych mogą być 
komumikowane jedynie na żądanie sądów, a 

wątpić należy, by sądy państw zagranicz- 
nych wydały talkie pozwolenie dla urzęd- 
ników naszego ministerstwa. 

Ile jest miejsc kuracyjnych w Europie 
i w Półmocnej Afryce dokąd jeżdżą ? 

Sądzimy, że jest ich kilkanaście tysię- 
cy a w mich hoteli i pensjonatów paręser 
tysięcy. Iluż potrzeba urzędników dla zba- 
dania tych wszystkich miejsc, hoteli. pen- 
sjonatów, i domów prywatnych by otrzy- 
mać a raczej nie otrzymać żadnych — @а- 
nych ? 

A ci urzędnicy, którzy mają objeżdżać 
i zbadać wszelkie uzdrowiska zapewne о- 
płat paszportowych płacić nie będą a nato- 
miast skarb będzie płacił prócz pensji służ- 
bowe djety oraz pewne sumy; potrzebne na 
adobywanie danych. > 

Ile taka impreza będzie kosztowała ? 
A co ona dać może w wyniku? 

Raptem się okaże, że znaczna ilość po- 
laków przebywających zagranicą to wyżsi 
urzędnicy, do których podatek dochodowy 
w tym wypadku mie może być zmieniony, 
gdyż placą go od gaży, Co do jednych o- 
bywateli, to okaże się że ich dochody od- 
powiadają wydatkom, co zaś do meszty to 
jeszcze musiałoby być im dowiedzione, że 
ich zeznania są fałszywe, co i bez wywiadu 
zagranicznego zawsze jest do zrobienia. 

_ Jeżeliby o jednych nawet zdobyło się ja- 
kieś wiarogodnie dane a o drugich nie uda- 
łoby się takowych uzyskać — jakaby była 
ewentualnie równość w sprawiedliwem trak 
o odnośnych obywateli — płatni- 

   

W czyjej głowie mógł powstać podobny 2 

i Ry powiedź na to może być 
aa, e złośliwy żart, jakiegoś urzęd- 
= › "Ory chciał się przekonać do jakich 
RDW Herkulesowych fiskalizm zdolen 

wieloraka. 

jest się posunąć, — albo to spryciarz, któ- 
my chciat dać możność znacznej liczbie ko- 
legów przejechać się po Świecie na koszt 
iPaństwa — albo ktoś, kto liczył że przej- 
ście podobnegio projektu przyczyni się do 
zdyskredytowania Polski przed całym świa 
tem, szkodząc Jej kredytami zarówno mau- 
terjalnemi jak i moralnemi. 

I tu właśnie rozpatrzmy stronę moralną 
całej imprezy: (Polacy okradają skarb 
własny, Polacy to ludzie bez czei i wiary. 

Polakom rząd ich mie wierzy mając ich za 
defraudantów. i dlatego posyła ajentów, 
żeby śledzić zkąd biorą pieniądze na po- 

byt w miejscach kuracyjnych. 
Jeżeli własny rząd mie ma żadnego za- 

ufania do swych obywateli; jeżeli są to lu- 

dzie tak nisko etycznie stojący to czyż *« 

można. lokować pożyczki w kraju miie dają- 

cym żadnych. gwarancyj ? 
Powstaje pytanie, czy taka akcja šled- 

cza nie stanowiłaby stokroć potężniejszego 
środka agitacyjnego w ręku naszych wro- 
gów, niż dotychczasowe paszkwile? Czy 
nie jest. to wspamiiała kanwa dla artykułów 

prasy antypolskiej ? 
Jak ocenią mające jakoby nastąpić, po- 

ciąganie do odpowiedzialmości pieniężnej 
i kawnej tych kupców, którzyby ważyli się 
zajechać na kurację do miejscowości zarga- 
miicznej korzystając z paszportu kupieckie- 
go? Nie wiemy, czy podobny stosunek do 
kupiectwa jest przyjęty w innych krajach 
cywilizowanych, bo w kmajach o prymity- 
winej strukturze takich zarządzeń nie by- 

ło dotąd. 
Analogja każe przypuszczać, że kura- 

cjusze w uzdrowiskach krajowych dla tych 

samych względów muszą być poddawani 
śledczej kontroli w kraju, jeżeli wydatki 

kuracjusza mają stanowić miernik do wy- 
mierzania podatku dochodowego. 

Idąc dalej po tej samej linji, należałoby 
prowadzić ewidencję wydatków w: restau- 
racjach, kawiarniach, teatrach, również w 

magazynach t. j. wszędzie, gdzie obywatel 
wydaje pieniądze. 

Przecie przed laty w: komisjach szacun- 
kowych słyszało się ciągle frazes p. inspek 
tora: A ma handel taki samy jak B, ale 
wymierzyłem podatek trzy wazy większy, bo 

zwiedzając ich mieszkania, znalazłem u 
B, pianino, 2 obrazy olejne i miękką ka- 

napę. 

Projekt więc o którym mowa jest tylko 
dotychczasowem rozwinięciem zapatrywan 

na proceder nakładania podatów. 
Jakoś nie widać by ten system wydai 

dodatnie rezultaty. Ciekawie byłoby do- 
wiedzieć się, czy twórca tego niefortunnego 
projektu przedstawił plan działania przy 
szłych zagranicznych wywiadowców oraz 
obliczenie kosztów i spodziewanych korzy- 
ści, — bardzo byłoby ciekawie ! 

Jesteśmy głęboko przekonami, że o ile 

znalazt się ktoś, kto chciał swym projektem 
zdobyć Herostratową sławę, to czynniki 
nadrzędne do kcmpromitującego przyjęcia 
podobnego projektu nigdy nie dopuszezą, 

jednak już sam fakt, że o podobnych pro- 
jektach prasa podaje do powszechnej wiado 
miości jest rzeczą niezmiernie szkodliwą dla 
opinji naszej, prowadząc jednocześnie do 
pogońszenia i tak dostatecznie smutnego 
stanu finansowego. 

Stanisław Wańkowicz 

W sprawie higjeny 
miasta 

Od jednego z czytelników otrzymu- 
jemy następujące słuszne uwagi: 

„ Prosiłbym uprzejmie o zwrócenie uwagi na 
niektóre bolączki, mające związek z higjeną 
naszego miasta, które dałoby się łatwo usu- 
nąć: .l-o. Wyloty kanalizacyjne są oczyszcza- 
ne ze swej miłej zawartości łyżką magistrac- 
ką; kupy te gnijącego błota są składane tuż 
około krat, pozostawiane na dobroczynne dzia 
łanie promieni słonecznych, lub  opłukiwanie 
przez deszcz, mieszanie przez koła wozów, i 
bawiącą się w rynsztokach dziatwę. Sposób 
ten nie wydaje mi się higienicznym, wątpię 
żeby w ten sposób czyszczone wyloty (kana 
lizacyjne) innych skanalizowanych miast. 

Czy nie dałoby się zamiast wydobywać na 
powierzchnię ulicy i tuż przy chodniku skła- 
dać zawartość — odrazu opróżniać do jakie- 
goś szczelnego wozu lub taczki, oraz bez- 
zwłocznie wywozić, nie licząc na to, że słoń- 
ce działą bakterjobójczo — zwłaszcza, że bło- 
ta będziemy mieli coraz więcej, zaś słonecz- 
nych dni coraz mniej! 

2-0. Czy fatalny nadpis na wileńskich ubi- 
kacjach: „klucz u dozorcy” — nie dawał nie- 
raz do myślenia, że jest to Środek drakoński 
wymyślony przez zdrowych ludzi, pracujących 
w policji, również dla ludzi, mających wszy- 
stkie „zamki* w porządku? 

Wobec tego, że Wilno jest niemal zupełnie 
pozbawione ubikacyj, dla użytku publicznego, 
jest to kwestja b. ważna i pilna! Dawniej 
każda niemal brama była traktowana jako 
„OO“, dziś jest pod tym względem lepiej nie 
co. Jednak bez ustępów mieszkańcy obyć się 
nie mogą. Był jedyny — u stoku Góry Zam- 
kowej, dziś nosi tragiczny napis „nieczynny; 
ponieważ na jego miejscu pozostały krzaki 
„Spirei”, więc nieszczęśliwi przechodnie radzą 
sobie jak mogą, ze szkodą dla zasad higjeny, 
zanieczyszczając ładne miejsce, tuż przy par- 
ku „publicznym*. Co zaś do szukania „klu- 
cza” u najczęściej nieobecnego dozorcy —to 
jest to zadanie niełatwe dla zwykłego šmier- 
telnika, nie może przecież alarmować energicz 
nie, jak władza policyjna czyni, użyć dzwon- 
ka „do dozorcy”, gdyż pomimo, że sprawa 
b. pilna i nagła — mógłby narwać się na nie- 
przyjemność, której nie załagodziłoby się i 
pieniędzmi, o które obecnie tak jest trudno! 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLQO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 31 SIERPNIA 
Ciśnienie Średnie: 762. 
Temperatura średnia: + 15. 

Temperatura najwyższa: +20. 

Temperatura najniższa: +12. 

Opad: 2,4 mm. 

Wiatr: zmienny. 

Tendencja: lekki wzrost. 

"Uwagi: dość pogodnie. 

   

WOJSKOWA 
— Wrócił mjr. Ossowski. —- Dnia 29 sier- 

pnia powrócił z urlopu komendant PkU W.Ino 
Miasto p. mjr. Ossowski Maksymilian. Przyj- 
mowanie interesantów jak zwykle w godzinach 
ой 11 do 13-ej. 

MIEJSKA 
— POSIEDZENIE BUDŻETOWE MA- 

GISTRATU. Wczoraj w magistracie odbyło 
Się nuesięczne posiedzenie budżetowe. Oma 

widamo uzupełnienia niektórych pozycyj w 
preliminarzu na mesiąc wrzesień. 

—ZAPROSZENIE DO CHICAGO. Dy- 
rekcja światowej wystawy iw Chicago na- 
desłała do magistratu zaproszenie do wzię 
cia udziału w. wystawie, która odbędzie się 
w: roku 1933. “ 

Magistrat nie będzie jednak w možnos- 
ci wziąć udział w tej imprezie, z uwagi na 
trudności finansowe miasta. 

— Ulgi przy spiacie zaległych poda* 
ków miejskich. Magistrut ohcąc rzyjść 
z pomocą ludności miasta zgodzi! się, 
aby podatnicy opłacający zaległe podat- 
ki za wodę i kanalizację otrzymywali 1 
proc. rabatu od sum wpłacanych. 

Płatnicy zalegający za porady szpital 
ne, leczenie oraz za korzystanie z miej- 

skiego pogotowia ratunkowego płacić 
mogą zaległości bez żadnycii odsetek. 
Za wszystkie inne podatki miejskie przy 
wpłacie gotówki — płarmicy otrzymują 
pół procent rabatu. 

Niebawem ukażą się ogłoszenia Ma- 
gistratu szczegółowo omawiające tę spra 
wę. 

— Przerwa w egzekucji podatków. 
Z powodu prac nad przekazaniem ezge- 
kucji miejskiej władzom skarbowym 
wstrzymane są egzekucje zaległych po- 
datków miejskich. 

Prace te potrwają kilka tygodni. 
— Ubijanie szabru na ul. Zamkowej. 

Po usunięciu zbędnego szabru walec parowy 

przez cały dzień wczorajszy ubijał podkład 

kamienny jezdni na ul. Zamkowej z względ- 

nie pomyślnym wynikiem. W godzinach popo- 

ludniowych zwieziono większą ilość miałkiego 

żwiru dla usypania go jako drugą warstwę 

pod klinkier. 

— Nowe ceny chleba. — Starostwo Grodz 
kie Wileńskie wyznaczyło nowe niższe ceny 
na mąkę, chleb i pieczywo z dniem 2 wrze- 

śnmia 1932 roku obowiązujące: 

1) Mąka pytlowa 50 proc. żytnia 31,5 gr. 

za | kg. hurt. 2) Mąka sitkowa żytnia 23 gr. 

za l kg. hurt.; 3) Mąka razowa 97.5 proc. 21 

gr. za I kg. hurt. 4) Chleb pytlowy 50 proc. 
żytni 35 gr. za 1 kg. hurt; 5) Chleb sitkowy 
żytni 28 gr. za 1 kg. hurt.; 6) Chleb razowy 

żytni 25 gr. za 1 kg. hurt.; 7) Kajzerki, rogal 
ki, solanki I zł. za 1 kg. ;8) Kajzerki, wagi 

około 50 gr., za 1 sztukę 5 gr.; 9)- Francuska 

bułka za 1 kg. 1 zł.; 10) Półkilowe bułki pszen 

ne t. zw. polskie 72 gr. za 1 kg.; 11) Bułki 

pszenne Il gatunku 50 gr. za -1 kg.; 12) Ob- 

warzanki postne -l kg. zł. 1. 

Chleb winien być wypiekany wyłącznie w 

bochenkach wagi 0.5 kg., 1 kg. i 2 kg.. 

Winni żądania lub pobierania cen wyższych 
od wyznaczonych będą karani w drodze admi- 

nistracyjnej aresztem do 6 tyg. lub grzywną 

do 3000 zł, zaś winni wypieku  bochenkėw 

chleba większej wagi nad wyżej wymienioną 

będą karani sądownie. 

OPODATKOWANIE NA RZECZ 

BEZROBOTNYCH. Z dniem dzisiejszym 
będą pobierane dodatkowe opłaty w róż- 
nych postaciach na rzecz funduszu pomo- 
cy bezrobotnym, Sumy na ten cel powsta- 

ną z opłat od kwitów komornianych, od: bi 
letów wstępów ma różne imprezy publicz- 
ne, od cukru, gazu, żarówek. ' 

— Proces o plaster asiałtu na ul, 
Mickiewicza. — Długotrwały zatarg iAa 
gistratu z Polskiem Tow. Asfaltowem na 
tle wykonania kawałka jezdni na ul. Mic 
kiewicza znajdzie swój epilog przed są- 
dem. Na skutek opinji fachowców magi- 
strat uznał, że roboty asfaltowe były wy 
konane z nieodpowiednich materjałów i 
na skutek tego miast 90 tys. zł. należno 
ści wypłacił około 70 tys. zł. O pozosta 
łą należność toczyć się będzie proces. 

  

| Od Admi nistracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że zdniem 

15 WRZEŚNIA r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma osobom 
zalegającym w opłacie. 

  

KSIĘGARNIA KAZIM 
WILNO, UL. WILEŃSKA 38, TEL, 941. 

Pal wieki wys PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH some 
i używanych. Zamówienia przyjmuje telefonicznie i dostarcza obstslunki do domu, 

IERZA RUTSKIEGO 
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POCZTOWA 

— PREZES WILEŃSKIEJ DYREKCJI 
POCZT I TELEGRAFÓW p. inż. Karol 
Żuchowicz w dniu 31 sierpnia br. powró- 
cił z urlopu wypoczynkowego i objął urzę- 
dowanie. " 

— Nadawanie depesz w pociągach. — W 

najbliższym czasie władze kolejowe wprowa- 

dzą nadawanie telegramów w pociągach. Za 

14 słów będzie pobierana opłata w wysoko- 

ści 3 zł. 20 gr. 

SZKOLNĄ 

— ROOZNA SZKOŁA PRACOWNIC 
GOSPODARCZYCH Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet przy ul. Jagiellońskiej 
Nr. 3/5 m. 3 przyjmuje zapisy mowowstę- 
pujących uczenic od dnia 16 sierpnia @› 
1 września codziennie od godz. 10-tej do 
godz. 12-tej. 

Zadaniem szkoły jest przygotować prak- 
tycznie dziewczęta w dziedzinie gospo- 
darstwa domowego. 

— PROSZENI JESTEŚMY o zaznacze- 
mie, że Księgarnia Józefa Zawadzkiego (ul. 
Zamkowa 22), uwzględniając dzisiejsze 
trudne warunki materjalne, prowadzi, o- 
prócz mowych, także dział podręczników u- 
żywaniych, które w. razie potrzeby zamie- 

nia na inne używane lub nowe. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR LUTNIA. Dziś, we czwar- 

tek 1 września Teatr Lutnia nieczynny z 
powodu próby generalnej, Jutro premjera, 

— PREMJERA „HANDLARZE SŁA- 
WY W TEATRZE LUTNIA. Jutro, w pią- 
tek 2 września o godz. 8,15 premjera świet 
nej komedjo-satyry Marcelego (Pagnol'a i 
Pawła Nivoix pt: „„Handlarze sławy”, w re- 
žyserji i z udziałem znakomitego artysty 
teatrów warszawskich, p. Jana Boneckie- 
go, który w sztuce tej zakończy swe gos- 
cinne występy w Wilmie. Udział biorą pp: 
J. Bonecki, L. Wołłejko, J. Wasilewski, M. 
Bielecki, J. Budzyński, K. Puchniewski, St. 
Brusikiewicz, Z. Hajdamowiczówna, H. Ka 
miińska, L. Detkowski, F. Dobrowolski, St. 
Skolimowski, i inni, Nowe dekoracje pomy 
słu W. Makojnika. 

— REWJA „TYLKO DLA: DOROS- 
ŁYCH". Dziś, we czwartek 1 września o g. 
8,15 szampańska, pełna humoru i weso- 
łości rewja „Tylko dla dorosłych", z goś- 
cinnym występem duetu Ney'ów, którzy 
zdobyli już sobiie uznanie i sympatję pub- 
liezności wileńskiej, Reszta zespołu z pp. 
Carnero, Kozłowską, Sempolińskim, Suli- 
mą-Jaszczołtem oraz świetnym piosenka- 
rzem Boruńskim — tworzą całość barwną 
i nadwyraz wesołą. Е 

Jutro, 2 września o godz. 8,15 po raz о- 
statni rewja „Tylko dla dorosłych". Zniżki 
i kredytówki ważme. 

W sobotę premjera mowej 
„Publiezność ma głos”, 

— PARK ŻELIGOWSKIEGO. Dziś ko: 
cert symfoniczny pod batutą prof, M, Ma- 
łachowskiego, oraz rewja w wykonaniu 
Nowej Rewji Wileńskiej pt: „Mężowie w 
opałaćh* z udzitłałem J. Szomańskiej, J. 
Grygalówny, Muszki Żejmówny, A. Jaksz- 
tasa, dowcipnego Lopka Łukaszewicza i Т. 
Koryckiego. 

Początek o godz. 8,15 wiecz. 
tylko 30 groszy. * 

CO GRAJA W KINACH? 

HELIOS — Kapitan Whalan. 

HOLLYWOOD — Jak powstaje człowiek. 

CASINO — Transatlantic. 
ŚWIATOWID — Tajemnica starego rodu. 
STYLOWY — Ogień. 

rewji pt: 

Wejście 

PAN — 1) Król walca, 2) Mistrz bezcze!- 
ności. 

RÓŻNE 
— Obraz M. В. Ostrobramskiej &а 

Dalmacji. — Uroczystości związane z 
poświęceniem obrazu M. B. Ostrobram- 
skiej ofiarowanego przez Wilno kolonii 
polskiej w Dalmacji odbędą się w dniu 
8 września. Wezmą w nich udział przed 
stawiciele Wilna i Białegostoku, jako 
reprezentanci miast opiekujących się ro- 
dakami, zamieszkującymi w Jugosławii. 

W tymże dniu nastąpi na wyspie 
Solcy odsłonięcie płaskorzeźby Marszał- 
ka Piłsudskiego. . 

— POSZUKUJĄCY SYNA KOWNIA- 
NIN OTRZYMAŁ ZEZWOLENIE NA PO- 
BYT W POLSCE. Zatrzymany pod Land- 
warcwem za nielegalnie przekroczenie gra- 
miey mieszkaniec Kowna, A. Epsztejn, u- 
zyskał od maszych wladz zezwolenie na 4- 
tygodniowy pobyt ' w Polsce. iPrzez ten 
czas poczyni on staramia, aby odnaleźć 
swego 8-letniego syna, który wraz ze 
swym impresarjo, b. dyr. teatru żydow- 
skiego iw Wilnie Kupermanem, zaginął 

gdzieś, wojażując po Polsce z koncertami. 
OD DNIA 1 WRZEŚNIA 1932 r. w cu 

kierni B. Sztralla, Mickiewicza róg Tatar- 
skiej, codziennie od godziny 6-tej koncerty 
nowego zespołu orkiestry górnośląskiej 
pod batutą p. Roberta Tomiczka. 

   

Przy bólach lub zawrotach głowy, szutnie 
w uszach, bezsenności, złem samopoczuciu, 
pobudzeniu, należy natychnrast zastosować 
wypróbowany przy tych dolegliwościach śro- 
dek — wodę gorzką „Franciszka - Józeta". 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Występowicz z Rumunii. Pod- 
czas obławy na rynku aresztowany zo- 
stał wczoraj między innymi zawodowy 
złodziej kieszonkowy, pochodzący z Ru 
munji nazwiskiem Trabinowicz. Trabino 
wicza osadzono w areszcie centralnym. 

— OSZUSTWO RADJOWE. Jakiś о- 
szust, podając się za przedstawiciela dy- 
mekcji Poczt i Telegrafów odwiedza. miesz- 
Ikania, w których znajdują się radja i żąda 
opłaty za (korzystanie z radjoaparatów.- - 
W ten sposób oszukał szereg osób. Policja 
poszukuje sprawcy. 

— P. GURWICZ SKARŻY. Właściciel 

piekarni przy ul. Zawalnej 28 Gurwicz za- 
meldował policji, że z mieszkania jego do- 

konywano systematycznych kradzieży, 20 
spowodowało, że poniósł on straty ponad 

2000 zł. O kradzież podejrzewa swoją słu- 
żącą Osipowiezównę. - 

  

O wymianie więźniów z Kownem 
WILNO. — Wbrew pierwszym infor 

macjom o trudnościach stawianych przez 
władze kowieńskie w związku ze stata- 
niami o wymianę więźniów politycznych, 
z Polską, z za kordonu nadchodzą wia - 
domości, że sprawa ta jest na dobrej 
drodze. Kowno zasadniczo zgadza się na 
wymianę i jedynie ma zastrzeżenia co 

do kiiku więżniów, o wydanie których 
władze polskie czynią starania. 

Lista więźniów proponowanych do 
wymiany, obejmuje kilkadziesiąt na- 
zwisk Polaków. 

W pierwsžeį połowie września ma 
nastąpić definitywne załatwienie tej, ob - 
chodzącej obie strony, sprawy. 

Zwolnienie letników litewskich 
WILNO. — Notowaliśniv onegdaj, 

że na polach granicznych koło Wiżajn 
ovadł litewski samolot woj:kowy, w 
«tórym się znajdowała dwóch  aspiran- 
tów oficerskiej szkoły !otnizzei w Kow 
nie. 

Lotnicy zbłądźili na nasze terytorjum 
nie mając ze sobą odpowiednich przy- 
rządów orjentacyjnych. 

Obecnie dowiadujemy się, że interno 
wani narazie lotnicy na zarządzenie 
władz wyższych zostali zwołnieni i 
wczoraj odlecieli do Kowna. 

W związku z tem litewskie władze 
graniczne złożyły dowództwu KOP po- 
dziękowanie za szybkie załatwienie tego 
incydentu. 

+9 3 KPE 

Wypadek podczas ćwiczeń 
GRODNO. Na polach ćwiczebnych 41 

pp. zdarzył się onegdaj wypadek. 

Podczas rzucania granatami, jeden z 
pocisków uległ „przedwczesnemu wybuch”- 

wii i zranił ciężko porucznika Bykowa. 

Raniony w stanie ciężkim umieszczony 
został .w szpitalu garnizorowym w Grodnie 

  

TURNIEJ TENISOWY O PUHAR „SŁOWA. 

Hallo tenisiści. Przypominamy, że w 
sobotę rozpoczyna się już, na kortach 
parku sportowego im. gen. Żeligowskie- 
go wielki turniej tenisowy z wyrówna- 
niem. 

W ramach tego turnieju odbędą się 
spotkania pań o puhar firmy J. Nowicki 
i Syn oraz panów o puhar Redakcji Sło 
wa. 

Impreza ta dzięki wyrównaniom przy 
znawanym przez hendicap'era (w tym 
wypadku czołowego wileńskiego tenisis- 
tę, praktyka i teoretyka, p. |. Grabowiec- 

£ 
> 
> 
> 
> 

Koedukacyjne 
wieczorowe 

kiego) daje równe możliwości wszyst- 
kim uczestnikom, bez względu na ich u- 
miejętność. 

Zapisy przyjmuje: kierownictwo par- 
ku względnie red. W. Tatarzyński (Zam 
kowa 2, w godz. od 5—7). Wpisowe 
1 zł. 50 gr. i 

*x * * 

Wszystkie kluby proszone są o ła- 
skawe nadesłanie list swoich członków 
z uwzględnieniem kolejności klubowej, 
co w znacznym stopniu ułatwi hendica- 
per'owi wyznaczanie wyrównań. 

KURSY MATURALNE 
przy GIMNAZJUM im. J. |. KRASZEWSKIEGO 

w Wilnie, ul. Ostrobramska 27 
założone w roku 1926. 

Uprswnione przez Kuratorjum O.S.W. Nr. II-3:078, — Typ humanistyczny 
i mat. przyrodniczy. System półroczny. Program gimnazjów państwowych. 

Początek roku szkolnego 5 września o godz, 17. 
Kancelarja czynne w godz. 9—13 i 17—19. 

dia 
dorosłych { 

< 
< 

Zawiadamiamy, Iż rozpoczęliśmy sprzedaz: 

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK 
PRZY SAMYM 
PRZYSTANKU РОМАВУ ** зет ееа ое 

Parcele od 40 złotych na dogodne spłaty. 
Iałormacji udziela Zarząd, Wileńska 35 m, 10 od 12—2 i od 6—7 ej. 

  

Stary morał 
Stefanja Sokołowska (zaułek Cechowy 

Nr. 6), maiwna i enotliwą panna, kochała 
Łapkina. Pragnęła z nim szczęścia małżeń 
skliego. Wiedziona instynktem, doszła do 
winiosku, że trzeba jakoś Łapkina złowi?. 
Zarzuciła haczyk w postaci swej cnoty. — 
Łapkin połknął go gładko. Stefanja pomy- 
ślała radośnie: jużeś mój! Teraz mi nie 
ujdziesz. 

Ale zapomniała o jednem. W pojęciu 
mężczyzny sama cnota to jeszcze niewystar 
czający powód do małżeństwa. Grunt — 

pileniądze, E з 
I oto po paru miesiącach Stefanja, głę- 

boko wierząca 'w przeznaczenie, znalazła 
się u znakomitego chiromamty  Korsaka 
przy ul. Ponarskiej Nr. 21. 

O co chodzi? — Stefanja pragnie, aby 
"--hanek mie latał za tą łachudrą z na- 
przeciwka, a wrócił do miej. — Wrócić? 
Zapewnić powrót kochanka? To kosztuje 
5 złotych. Odbyło się krótkie misterjum: 
głos przeznaczenia zapewnił Łapkin 

powróci, 
Po trzech dniach odbył się ślub: szcześ 

liwy Łapkin( ożenił się z łachudrą @ @а- 
przeciwka. ы 

Zrozpaczoma Stefanja, ktora przed kil- 
ku miesiącami hojnym gestem oddała ko- 
chankowi największy skarb niewieści, n e 
mogła przeboleć straty pięciu złotych. P. - 

szła do chiromanty. Ale tem powiedział, że 
po odejściu od kasy żadmych reklamacyj 
nie przyjmuje się. Ciężko poszkodowana 

dziewczyna złożyła odpowiedni meldunek 
policji. Policja: postanowiła wdrożyć docho 
dzenie przeciwko chiromancie, 

Z historji Stefamji płynie stary morał, 
który powinny wziąć do serca wszystkie 
młode a naiwne dziewczęta: cnota — ten 
skarb wieczny, cnota — klejnot drogi, wię- 
cej jest wart niż pięć złotych. Klejnot ten 
należy bezwarunkowo ofiarować ukochane- 
mu, aie dopiero po ślubie. 

PRRERESTRZZSYCTTOORZECT OCET T 0 RZZTEÓO. 

— AWIANTURA W PIWIARNI. W je- 

dnej z piwiarń przy zauł. Szwarcowym wy 
nikła bójka między znanym policji: Micha- 

łem Zygniolem (Miszka Grek) a kilku in- 
mymii osobnikami. 

Zygnol stawiał opór policji i został do- 
prowadzony do aresztu centralnego. 

— Muzykalny złodziej. — W dniu 30 bm. 
Jałyński Antoni na rynku Łukiskim skradł Kon 
stantemu Piotrowskiemu m-cowi wsi Poszyłaj 
ce gm. rzeszańskiej skrzypce wartości 25 zł 
Jałyńskiego (Nowogródzka 127) ze skrzypcami 
zatrzymano. 

Workówna Anna bez stałego miejsca za- 
mieszkania skradła z niezamkniętego mieszka- 
nia Szostakówny Jadwigi (Trwała 10) garde- 
robę damską wartości 55 zł. Workównę zatrzy 
mano. Skradzionych rzeczy nie odnaleziono. 

— Włóczęga -złodziejką. — Żeromska vel 
Hajdamowicz bez stałego miejsca zamieszka- 
nia zapomocą wybicia szyby w oknie dostała 
się do mieszkania Bucio Apolonji (Świerkowa 
5), skąd skradła garderobę damską. Za 7есот 
ską wszczęto poszukiwania. 

Z POGRANICZA 
— POCISK ARMATNI TRAFIŁ W 

DOM. Na litewskiem polu ćwiczebnem w 
rejonie Olity podczas ówiczeń artyleryj- 

  

  

D-r med. L. ŁUKOWSKI 
powrócił (chorcby dzieci) 

Zawalna 2. Tel. 592. 

N. EPSZTEJNOWA powróciła 
Telefon 138 Mickiewicza 62. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„TRANSATLANTIC“ — „CASINO“. 

Gadatliwy steward przy każdej 
ności filózofuje i nieodmiennie 
okręt, to minjatura świata... 

W ciągu kilku dni podróży transoceanicz- 
nej w małym tym światku rozgrywają się 
mniej, lub więcej wstrząsające tragedje, łamią 
się serca, padają strzały skrytobójcze, działa- 
ją przestępcy, topnieją fortuny, a nad wszyst- 
kiem.... tętni rumba. 

Pomys dobry. — Wykonanie również. 
W całości znać jednak pewien pośpiech, 

z jakim film ten kręcono. Myśl scenarjusza 
rwie się i gubi w niezbyt dokładnym 1 prze- 
myślanym montażu. Sceny są pocięte zbyt o- 
stro. Nawet najbystrzeįsza asocjacja psycholo- 
giczna nie usprawiedliwia niektórych przejśc. 
Obok tego są wszakże doskonale zmontowa- 
ne momenty, jak np. scena śledztwa w kabi- 
nie kapitana okrętu. 

Do niewatpliwych zalet tego filmu poli- 
czyć należy fotograiję. Podkreślić jednak trze- 
ba, iż nie jest to w całej pełni fotografja kino- 
wa. Za wiele jest statyczna, unieruchomiona. 
Były śmielsze ruchy aparatu wzdłuż polysku- 
jących ścian luksusowego wnętrza olbrzyma 

  

      

sposob- 
stwierdza, że 

oceanicznego, ale te najlepsze zdjęcia (np. 
sylwetka mężczyzny, czytającego książkę 
przy dużej lampie) — to tematy wybitnie 
pozbawione nerwu kinowego. 

„Transatlantic' „rozwiązany jest w deko- 
racjach. Przypomina tem wspaniałą dekor: 
cję „Madam satan'. I tu z wielką starannoś 
opracowano wnętrza. Wrażenie rzeczywist 
mają podkreślić wstawki z pleneru morskiego. 

Naogół tło dla akcji wykyskane jest do- 
brze. Sama akcja zyskałaby, gdyby była wię- 
cej skupiona i skondensowana. Za wiele wo- 
dy wlano między twarde i efektowne chwyty 
zwalczających się wzajemnie szaniąż; stów. 

Edmund Love, jako dżentelmen — wła 
mywacz jest bardzo opanowany i mim Е 
nadzwyczaj wyrazisty. Dziwnie przypomina 
Chevaliera, szczególnie w uśmiechu. Tak ma- 
ło mają te twarze wspólnych cech, a jednak... 

Myrna Loy ma wiele dynamiki w oczach. 
Doskonała była w „Czterech z Legii”. W 
„Transatlanticu" przydałoby się jej więcej 
życia. — Reszta poprawna. 

Dźwięk w kabinie „Casina* niżej wszel- 
kiej krytyki. Nad program: mało elektowny fil 
mik „Foxa”, „„Przebudzenie się wiosny” (ry- 
chło w czas!) i parę urywków starej kroniki 
krajowej. 

Tad. C. 

skich spadł do chaty leśnika Linkunasa, 
wam. 'w ieśniczówce Wajda pow. oiickiego, 
jeden z pocisków. Dom został zupełnie zbu- 

rzony. Obeszło się bez ofiar, gdyż w tym 
czasie w mieszkaniu mikogo nie było. Dru- 

gi pocisk uderzył w szkołę litewską i zniósł 
cały strych. Przechodzący koło szkoły wło- 
ścianin Karolinis został odłamkami poci- 
sku ciężko poraniiony. 

— POSZUKIWACZE PRZYGÓD. One: 
daj na terem polski przedostało się rzeką 
Džwiną trzech chłopców od 16—19 lat. po- 
chodzących z okręgu polockiego. Chłopcy 
oświadczyli, że postamowili udać się w sze- 
roki świat na poszukiwanie przygód. 

    

  

  

  



grodźięhzka 
ZMIANA '' NAZWY URZĘDÓW 

SKARBOWYCH. Ostatnie rozporządzenie 
ministra sprawiedliwości zawiera zmianę 
nazw. urzędów skarbowych w Grodnie. U- 
rząd Skarbowy na miasto Grodno będzie 

się nazywał Urząd Skarbowy Nr. 1. a na 
powiat Urząd Skarbowy Nr. 2. 
bińczyk. 

— WYDZIAŁ UŻYTECZNOŚCI PUB- 
LICZNEJ MAGISTRATU PRZYJMUJE 
UDZIAŁ W WYSTAWIE RUCHOMEJ.--- 
Jak już podaliśmy, Wydział Użyteczności 
Publicznej tut. magistratu będzie miał ua 
Wystawie Ruchomej przemysłu krajowego 
własne stoisko, gdzie demonstnowany bę- 

dzie sposób użycia elektrycznego sprzętu 
kuchennego i gospodarczego. = 

-— PERSONEL SZPITALA ŻYD. GRO 
ZI STRAJKIEM. Jak się dowiadujemy, per 
sonel szpitala żydowskiego przesłał do od- 
nośnych władz memorjał, w którym pracv- 
waiey opisując swój rozpaczliwy stan, spo 

wodowany tem, że zarząd szpitala nie wy- 
płacił personelowi pensji za 8 miesięcy, 

przyczem personel grozi, że w razie nieu- 

regulowania chociaż częściowo zaległych 

poborów, to pracownicy w. piątek 2 wrzeš- 

nia nie przyjdą do pracy. i 

Spodziewamy się, iż odnośne czynniki 
nie dopuszczą do takiej ostateczności, jak 
strajk. 

— WYSTAWA RUCHOMA. We wto- 

rek 30 sierpnia br. w. lokalu Związku kup- 
ców przy ui. Zamkowej odbyło się wspė!- 
ne posiedzenie kupców. chrześcijańskich i 
żydowskich w sprawie udziału w wystawie 
ruchomej przemysłu krajowego. 

Na zebraniu tem załatwiono cały sze- 
reg spraw organizącyjnych i postanowiono 
w. końcu zanządzić w czasie trwania wysta 
wy (od 1go do 8 września) urządzić kon- 
kurs racjonalnego oświetlenia: okien wy- 
stawowych. 

Na zebraniu tem zostało również obra- 
ne jury tego konkursu, w skład którego 
weszli przedstawiciele firmy ,,Lech* p. Mi- 

ko, p. Gajzler, p. ławnik Tarłowski i p. Ru- 

— RUCH W OGRODZIE MIEJSKIM. 
iPewnego wieczoru zjawił się w ogrodzie 
miejskim jakiś osobnik, który zaczął recy- 
tować wiersze: „Bitwa pod Grunwaldem", 
„Pan Tadeusz“ i inne. Po skończonej recy- 
tacji zwracał się do zebranej publiczności, 
prosząc o datki pieniężnie. 

W chwili gdy deklamowai „Bitwę pod 

Grunwaldem“, a wypowiadał słowa „,woj- 
na... wojna, zjawił się posterunkowy, — 
na którego widok deklamator wszczął u- 

cieczkę (wykazując dobrą formę sporto- 

wą), przeskakując gazony z kwiatami i tra- 

wniki. 'Posterunkowy ruszył za mim. Mimo 

lieznie zebranej w ogrodzie publiczności, 
„nieznany genjusz* wybiegł nia: ulicę, gdzie 
go ujęto przy pomocy innych posterunko- 
wych. Jak się okazało, jest to mieszkamiec 

Białegostoku — umysłowo upośledzony, kto 
ry ma „gapę* przyjechał do: Grodna ma go- 

ścinne występy. ' Policja odwiozła go do 
stałego miejsca zamieszkania. 

— ZAWODY KOLARSKIE. W dniu 20 
b. m. odbyły się zawody kolarskie, które 
egromadzily ma starcie kolarską elitę 

Grodna. 
W biegu ulicznym dookoła Grodna — 

zwyciężył Szewiało, przed Oetingenem i 
Kiejkiem, który był majpoważmiejszym 

kandydatem do zdobycia I-go miejsca. 
Następnie odbyły się zawody torowe na 

stadjonie O. K. III, a na starcie stanęli ci 
sami zawodnicy, którzy brali udział w bie- 
gu ulicznym. 

W wyścigu na 10 klm. zwyciężył Sze- 
wiało przed Jurowskim i Kiejkiem. 

W innych konkurencjach I-sze miejsce 
zdobyli — Szewiało, Jurowski i Kiejko. 

Dawny bezapelacyjny mistrz Kiejko mu 
siał ugiąć czoła przed Szewiało i zadowol- 
nić się 1 pierwszem i 2-ma  trzeciemi 
miejscami. 

— ZAWODY TENISOWE BIAŁYSTOK 
— GRODNO. W ubiegłą niedzielę, na kor- 
tach Jagiellonji ' w Białymstoku, odbyły się 
rozgrywki tenisowe pomiędzy białostocką 
Jagiellonją, która przed paru tygodniami, 

przegrała w Grodnie, a grodzieńską Creso- 
vią. 

Na zawody grodnianie wysłali swoje 
najlepsze rakiety. Barwy Grodna — герге- 
zentowały pp. Dessinowa, Bohdanowiczo- 

wa, 3 bracia Bortnowscy, Majewski i 
M, Choynowski. Na zawody pojechało po- 
zatem z Grodna kilku członków klubu i 
sympatyków. * 

Gra się rozpoczęła  niespodziewanemi 

porażkami Grodna. W pienwszych setach 
p. Roszkowska pobiła p. Bohdanowiczów- 
nę 6:0; 7:5, p. Piiwoński zaś zwyciężył po 
dłuższej i uporczywej walce p. St, Bort- 
nowskiego 6:2; 5:7; 6:4. Przegrana p. 
Bortnowskiego była dla wszystkich niespo- 
dziamką. Po również długiej i gorącej wal- 
ce ustąpiła p. Dessinowa bar. Delingscha- 
uren wygrywając pierwszego seta 7:5; 4:6 
i 1:6. P Stanisław Bortnowski, bez trudu 
zwycidęžyl p. Yybarczyka 6:3; 6:4. 

Następnie młodzi ale obiecujący gracze 
Cresovii pp. Majnowski i Majewski przy- 
sparzają dwa punkty dla Cresovii zwycię- 

żając pierwszy Bagińskiego 6:8; 6:4; 6:     
  drugi mjr. Weldena 4:6; 6:2; 6:2. 

W grze mieszamej pp. Dessinowa i Ste- 
fan Bortnowski zwyciężają pp. Michałow- 
ską i Piwońskiego 1:6; 6:3; 6:4. P. Boh- 
danowiczówna i Stanisław Bortnowski 

     

          

     

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie- kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie, 

  

klubu p. Kawelin, wnosząc toast za po- 
myślność Cresovii. Odpowiedział mu pre- 
zes Cresovii dr. Higier toastując na cześć 
Jagiellonii i jej prezesa. IPo wieczerzy od- 

były się tańce, które przeciągnęły się do 

późnej nocy. 
Gościnność i uprzejmość gospodarzy w 

Białymstoku były wyjątkowo miłe i ser- 
deczne i podbiły na zawsze serca grodnian. 
grają zwycięsko z pp. Hallerową i Rybar- 
czykiem 6:3; 6:1. 

P.p. Bortnowsi, Majewski wygtywają u 
pp. Piwońskiego i Krzywickiego 6:0; 6:2. 
Pp. Stefan i Stanisław Bortnowscy — zwy- 

ciężają pp. Rybarczyka i mjr. Weldena. W 
ostatniej grze panie Roszkowiczowa i Del. 
lingschauren zwyciężyły pp. Dessinowę i 
Bohdamowiczónwę 7:5; 6:4. 

Na ogół gra miejscowych jak również i 
grodnian była na wysokim poziomie, wy- 

różnie wsazkże należy grę pp. Dessinowej i 

Bohdanowiczówny, które chociaż pokona- 

ne grały bardzo dobrze. Ogólna punmktacja 

7:4 dla Grodna. 
Organizacja rozgrywek bez zarzutu. 

Wieczorem K. 8. Jagiellonia podejmował 

gości. W' salach ogniska nauczycielskiego 
zgromadziło się liczne grono osób. Obecny 
był m. in. p. wicewojewoda: Michałowski » 

rodziną. Podczas kolacji przemówił prezes 

bara 
— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ. 

W dniu 30 sierpnia odbyło się posiedzenie 
Rady Miejskiej. Na wstępie kilka słów wy- 
głosił nowy burmistrz p. Jarmulski, który 
dziękując za wybór, powiedział, że będzie 
pracował dla dobra mliasta. Następnie wo- 
bec obfitego porządku dziennego, odłożono 
odczytywanie protokułów poprzednich po- 
siedzeń do mastępnego posiedzenia R. M, 

Na pierwszy ogień poszedł budżet miej 
ski, który wydział powiatowy zwrócił do 
ponownego rozpatrzenia, słusznie zauwa- 
żył radny W:orobjowski, iż rozpatrywanie 
budżetu z końca sierpnia. jest niekonsek- 

wentne. ž 

Następnie rozpatrzono wszystkie pozy- 
cje, zalecone do powtórnego zbadamia. Po- 
prawki te już rozpatrzyła na swojem po- 
siedzemiu budżetowa komisja i Rada Miej- 
ska przyjęła je prawie bez dyskusji. 

„Przy rozpatrzeniu zalecenia Wydziału 
Powiatowego o obniżce kopytkowego za 

wjazd do miasta, radny Głąbik wniósł o 
obniżemie do 20 gr., Rada jednomyślnie od 
rzuciła wniosek, pozostawiając 30 gr. Przy 

pozycji „częściowy zwrot utrzymania о- 
eji“ w kwocie 3405 zł., radny Machay wno- 
si o skreślenie tej sumy, jako nie przewi- 

dzianej ustawą. Po wyjaśniieniach pp. bur 
mistrza Winnikowa i łąwnika Mukasieja, 

przyjęto, na wniosek ławniika Mukasieja i 

radnego Głąbika, pozycję utrzymać, ! 
starać się o anulowanie tego dlugu, który 
wynosi około 17.000 zł. Na wniosek radne- 
go Głąbika zwiększono pozycję na PW. i 
WF. do 1000 zł., zamiast poprzednio uchwa 
lonych 500, pozatem uchwalono cały fun- 
dusz emrytalmy, który został przez magist- 
rat zużyty, wstawić do budżetu na przy- 
chód i zaciągnąć wewnętrzną pożyczkę, ©- 
procentowamą w stosunku 4 procent. 

Pozatem budżet przyjęto w poprzed- 

niem brzmieniu, za małemi wyjątkami i 
jednocześnie uchwalono zaskarżyć decyzję 
Wydziału Powiatowego w sprawie budże- 
tu do Pana Wojewody. 

Następnie bez dyskusji uchwalono po- 
datek 'wojskowy li zmiamy za korzystanie 
z urządzeń miejskich. # 

Dużą znów dyskusję wywołała, już э@ 
szeregu miesięcy ciągnąca się sprawa po- 

łączenia szpitali miejskiego z sejmikowyi: 
i wobec tego, że Rada nie mogła jednak 
zdecydować tej sprawy, uchwalono ją od- 
łożyć do następnego posiedzenia, a jedno- 
cześnie wejść w pertraktacje z panem sta- 
rostą. 

Sprawę ulgowego uboju bydła dla do- 
stawców wiojskowych  załatwiono prawie 
bez dyskusji, stawiając wniosek, że umowa 
musi być zawarta ma rok i że dostawcy nie 
będą przywozili mięsa z powiatu. = 

Sprawę podziału miasta na rejony о- 
gniotrwałe i mieogniotrwałe przesłano do 
komisji technicznej, przyczem pp. radni 

wyrazili życzenie, aby więcej dzielnic zro- 
bić drewnianiemi. 

Dużo sporów wywołała sprawa, nawet 
ustawowa, jpłacenia za dzieci w, zakładach 
opiekuńczych, wreszcie ją uchwalono, zale- 
cając jedmak magistratowi, aby w miarę 
możności dążył do zmniejszenia ciężarów z 
tego działu, oddając dzieci do rąk prywat- 
mych osób (wniosek frakcji socjalistycz- 
nej). 

W wolmych wnioskach podniósł sprawę 
protestu w sprawie małej ustawy samorzą 

dowej, jak wiadomo Rada miejska. stanęła 
poprzednio ma; stanowisku, aby zgłosić po- 
prawki. Wobec 'wyjazdu prezesa Kom. p. 

Terajewicza, wybrano ma jego miejsce rad- 
nego Głąbika. 

Na wniosek radnego Worobjowskiego 
wybrano komisję w składzie pp: Głąbika, 
Pieniążka i Worobjowskiego, któraby się 

zajęła sprawą przejęcia mienia, którego 

  

    

    

* właściciele znajdują się poza granicami 
Państwa. — Po poruszeniu jeszcze kilku 
spraw, posiedzenie zakończono o godzinie 
24tej. 

  

     
    

      
            
       

Przedstawiciele.n 
naszego pisma 

w BARANGWICZACH 

jest p. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Barancwicze ul. Szosowa 178 
tel. 253, 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 
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Aolėcka 
— Nabożeństwo żałobne za duszę š.p. Mi- 

chaliny Mościckiej w Stołpcach. Z inicjatywy 
Zw. Pracy Obyw. Kobiet i Rodziny Policyj- 
nej w Stołpcach w ub. piątek odbyło się na- 
bożeństwo żałobne za duszę Ś.p. Michaliny Mo- 
ścickiej, Małżonki Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej. 

Organizatorkę Komitetu dla ratowania po- 
wodzian, Opiekunkę biednych i nieszczęśliwych 
— dobrze pamięta społeczeństwo powiatu 
stołpeckiego, bo szczególną opieką otaczała 
również nasze miasto. 

W mszy żałobnej wzięli udział przedstawi- 
ciele władz państwowych z panem Starostą na 
czele, delegacje organizacyj społecznych oraz 

— Emigracja Czechów i Austrjaków do 
Rosji sowieckiej. — W dniu 25 sierpnia przeje- 
chało przez Stołpce 150 emigrantów. Byli to 
Czechosłowacy i Austrjacy. 

Wkrótce do Sowietów ma jechać kilka ty- 
sięcy emigrantów. Emigracja Niemców, Cze- 
chów i Austrjaków trwa od kilku lat i coraz 
bardziej się zwiększa. 

— Z życia zespołów amatorskich. Minęło 
lato. Rozpoczynają się długie wieczory jesien- 
ne... Wśród amatorów panuje już ożywienie. 

W sierpniu rozpoczęły rozwijać intensyw- 
nie pracę: Zespół Oddziału Strzeleckiego, Miej- 
skie Koło Amatorów i zespół „Ogniska Kolejo- 
wego“ 

Zespół Strzelecki wystawia „Pan  Naczel- 
nik to ja* Mencey'a. Jednak „Pan naczelnik” 
należy do takich sztuk, które zawsze są aktu- 

alne i nic nie tracą swej wartości. Dowcipy i 
humor Mencey'a wzbudzają kaskady śmiechu 
i świetnie bawią publiczność. 

Koło Miejskie _ Amatorów 
„Ciotkę Karolę“ sztuka nadzwyczaj wesoła. 
Typowe osoby i splot, akcyj wywołują nie- 
przerwany Śmiech publiczności. Reżyseruje p. 
Martyka. 

Zespół Kolejowy ma odegrać „Karpaccy 
Górałe". Rzecz poważna, i wymaga dużego 
wkładu pracy. Barwne kostjumy, dekoracja i 
piękne śpiewy dadzą nam obraz życia góral- 
skiego. Reżyseruje p. Krysiak. 

Tegoroczny sezon amatorski będzie uroz- 
maicony. Amatorzy przygotowują  publiczno- 
ści stołpeckiej sztuki gustowne. Będą rzeczy 
wesołe i tragiczne. 

Publiczność zapewnie poprze  gremjalnie 
amatorów. Tego przynajmniej należy się spo- 
dziewać. Tembardziej, że Ben-Ali drugi raz 
do Stołpców nie przyjedzie. Nie warto więc 
czekać... Władysław Mel. 

— Znowu w Sowietach okradziono prze- 
syłkę kołejową. W ubiegłym tygodniu nadeszło 
do Stołpców kilka skrzyń wyrobów tytonio- 
wych. 

Na jednej skrzyni było uszkodzore Gpako- 
wanie i brakowało około 1 klg. wagi. 

Przesyłkę rozpakowano i sprawdzono. 0- 
kązało się, że zostało wykradzione kilka ty 
cy papierosów. Za skradzione wyroby tytu- 
niowe odpowiadać będzie Kolej sowiecka. 

Aoniširka 
— Ogród Miejski — „zbiorowisko mętów 

społecznych i awanturników", — Utarło się w 

przygotowuje 

  

    

opinji społeczeństwa słonimskiego, że ogród 
miejski wieczorem, to zbiorowisko  szumowin 
społecznych i awanturników. Opinja ta jak 
zobaczymy niżej, bynajmniej nie jest jakimś 
wymysłem, albo niezasłużoną definicją jednego 
z piękniejszych terenów miejskich. Wystarczy 
bowiem przyjrzeć się, co się dzieje w tym o- 
grodzie wieczorem, by ku wielkiemu żalowi 
skonstatować cały szereg najrozmaitszych 0- 
brazków z życia ulicy w parku. 

Tam już o godzinie 9, a niekiedy 10 czy 11 
wiecz. na ławeczkach, zasłoniętych dyskretnie 
cieniem starych drzew, widzimy moc  „zako- 
chanych* wyznających sobie  niedwuznacznie 
uczucia miłości. Czasami ochrypły głos wydo- 
stający się z przepitej gardzieli ulicznika zakłó 
ca spokój gradem niecenzuralnych epitetów. To 
znowu trójka chuliganów łamie sztachety ma- 
gistrackiego płotu, by następnie  uzbroiwszy 
się niemi „rozbijać zakochane pary* czasami 
poprostu waląc damę lub mężczyznę po grzbie 
cie, lub innej części ciała... gdzie zręczniej i wy 
godniej. Wtedy rozlega się rozpaczliwy krzyk 
napadniętego „policja* i „ucieczka grzesznych” 
z ogrodu w obawie przed dalszą bijatyką. 

Interwencja policji, której w ogrodzie nig- 
dy niema nie zawsze ma miejsce, gdyż polic- 
janci zanim przybędą na miejsce napastników 
już nie zastają, huliganerji niema i w ogrodzie 
znowu niczem niezamącona cisza... 

Ostatnio magistrat ograniczył otwarcie og- 
rodu miejskiego do godz. 11 czy 12-tej wiecz. 
Czasami rozporządzenie to jest wykonywane 
czasami nie chyba przez zapomnienie. 

Sądzimy, że sprawa ogrodu miejskiego, 
wymagająca zainteresowania czynników miej- 
skich będzie przedmiotem rozważań, i w cza- 
sie najbliższym położony zostanie kres tego ro- 
dzaju bezpłatnym „atrakcjom'.— 

nierūjierka 
— KLĘSKA RDZY. Nie została je- 

szcze zapomniana klęska gradowa, jaka 

dotknęła w lipcu r. b. powiat Nieświeski 
— gdy zaczęły nadchodzić alarmujące wia 
domości o klęsce rdzy, którą został nawie 
dzony praiwe cały nasz powiat, szczególniej 

ucierpiały owsy i pszenica, które są zni- 
szczone, prawie w 100 proc.; mniejszemu 
porażeniu uległo żyto i jęczmień od 30 — 
40 proc. т 

Zapowiadający się tak dobrze urodzaj 
zawiódł calkowicie, gdyż omłot zboża, po- 
rażonego rdzą jest minimalny — zaledwie 
6 — 7 metrów z ha, a zebramie zboże, które 
zostało na polu, oraz zboże na pniu, zaw- 

dzięczając długotrwałym deszczom, mośnie 
di 'w obecnej chwili — nie przedstawia żad 
nej wartości siewnej. Z tego powodu będą 
trudności w dokonaniu siewów jesiennych, 
jak również i wiosennych. Gospodarstwa. 
dotknięte temi klęskami, znajdują się w 
bardzo krytycznem położeniu, bo nie p” 
siadają ani zboża na chleb, ani też na na- 
siona, a pomoc, jaką otrzymali przed kil- 
ku dniami w postaci żyta, zaspokoiło bar- 
dzo minimalną ilość poszkodowanych, ko- 
nieczna jest dalsza pomoc. 

Z inicjatywy p.starosty Cedzyńskiegó 
mają powstać powiatowy i gminne komi- 

tety pomocy poszkodowanym w celu zor- 

gamizowania doraźnej pomocy głodującej 
ludności. 

Miejmy nadzieję, że nasze społeczeń- 
stwo tak zawsze ofiarne i w obecnej chwili 
weźmie czynny udział w działalności K«- 
mitetu i przyjdzie poszkodowanym z po- 
mocą w postaci zboża na chleb, oraz na 

Siew. 

     

  

Dziś ! Przebój 1932 3R r. Dawno niewidziany ulubieniec kobiet, bochater I. „Marocco“ 

zwiękowe 

no Ki 
i urocza partnerka 

Cnevialiera 

KAPITAN WHALAŃ 
ELAUBETTE COLBERT 

Piękny dramat miłosuv. 

Nad progrm; „MiłoŚĆa obowiązek" 

GARY COOPER 
w najnowszym atcy- 
filmie dźsiękowym 

Sztuka filmowa „Czerwonego Krzyża". Atrakcje džwiekowe Na |-szy sesns ceny zniżone Sesnsv o godz. 4. 6. 8 10 20. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28, 

Dziś tyiko dla mężczyzn! 

1) Wielki film seksualny p. "PAR POWSTAJE CZŁOWIEK 

Film rozwiązujący problemy wzajemnego stosunku między mężczyzną i kobietą. Jutro dla kobiet. 

2) Szammpańska komedja dewizowa „„ZBRÓJ RIŁOŚCI Początek o godz. 4-tej. 
Ceny normalne. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJING 
Wielka 47, tel, 15-41 

Dzis! Niebywała atrskcja! Wyświetłamy film poraz pierwszy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tragedia 
na laksusowym okręcie, bankructwo Wielkiego Trustu, walka dwóch przestępców p. t. 

TRANSATLANTIC 
W rolach gł. Edmund Leve, Lois Moren, Greta Hisssn, John Hailiday. — Nad program: „„PRZEBU- 
DZENIE SIĘ WIOSNY”. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015 w świę:a o godz. 2-ej. — Ceny od 25 gr. 

  

1) Ulubieńcy publ czności, komicy cha- 
rakterystyczni, jedyni w swoim rodzaju 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5 28 

DWAĮ PECHOWC 

Dziś 2 czołowe komedje w jednym programie! 

CCHK i KELLY 
kowej komedji z cyklu „Zięc firmy Cohn" 

nader komicznych scen. 

  
  

Z powodu obecnego kryzysu gospodarczego 
poleca na nadchodzący sezon 

KOLDRY 
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 
WŁASN EGO-WYRO BU 

po cenach niebywale niskich 

znana 

firma B-cia 

Wilno, Kiemiecka 23, 
CHANUTIN 

firma egzystuje 
od rokc 1890 

Duże kołdry cd 12zł. Również wyrabia się kołdry na puchu. 
Co tydzień otrzymujemy ostatnie nowości materjałów na kołdry 

  

  

Radjo wileńskie 
CZWARTEK i WRZEŚNIA 

11,58 Sygnał czasu; 15.10 Program dzien- 
ny; 15.15 Muzyka romantyczna (płyty); 15.35 
Kom. meteor. 15.40 Muzyka popularna (pły- 
ty) 16.45 Recital Emmy Tauber (sopran). - 
17,15 Recytacje w wyk. Heleny Zelwerowiczó 
wny. Utwory poetyckie T. Bujnickiego; 17,30 
Utwory Czajkowskiego (piyty); 18.00 „Czem 
była Sahara dawniej a czemjest obecnie“ od- 
czyt wygł. Fudakowski; 18.20 Muzyka tanecz- 
na; 19.10 Program na piątek; 19.15 Skrzynka 
pocztowa nr. 211 — listy radjosłuchaczów о- 
mówi dyr. progr. W. Hulewicz; 19,35 Praso- 
wy dziennik radjowy; 19,45 Kom. LOPP-u; 
19.55 Rozmaitości; 20.00 „Muzyka lekka; 21,00 
Audycja wesoła pt. „Humor Makuszyńskiego" 
—dwie nowele zradjofonizowane przez H. Ho- 
hendlingerównę 1) Pragnę miłości i 2) Obra 
żona niewinność; 21.50; Kom. 22.00 Muzyka 
taneczna; 22,40 Wiadomości sportowe; 22,30: 
Muzyka taneczna. 

TRUSKAWIEC—ZDRÓJ 
TANI SEZOA JESIENNY OD 1 WRZEŚNIA 

(ny 2al70ne 
Informacyj żądać, mieszkania zamawiać tylko 

przez Zarząd Zdrojowy w Truskawcu. 

  

GABIRET 
Racjonalnej 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- 
plający (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.     

    
   

   

  

  

  

chodów. 
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MAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAA A KAMA 

znów jako wiecznie kłócący się wspólnicy i przy- 
jaciele w najnowszej porywsjącej 100 proc. dźwię- 

„PLAJTA FIRĄY CO©HNR” (con i kELLY w AFRYCE) 
Większa część akcji odgrywa sią na ezotycznem ile pomiędzy ludożercami Afryki i handlarzy kością słonicwą. — Moc 

2) Niezrównany komik SLIM w świetnej arcywesołej komedji z życia wojskowego 

Nad program: Dodatek dźwiękowy. — 
zuiźone. — Początek o godzinie 4-ej 

Na I szy seans ceny 

  

Drzewo opałowe, brzcezowe, i 
sosnowe i olszowe, oraz węgie! 

górnośląski 
ВЕНО НВ аС А 

SKLAD DRZEWA 

Dostarzza również dia urzędów i instytucji. 

Dia P.P. Urzędników na raty. 

WILEŃSKIE PRYWATNE KURSY 

SAMOCHODOWE i MOTOCYKLOWE 
Nauka na nowoczesnych maszynach 
OPŁATY ZA KURS ZNi 

rzy kursach warsztaty i stacje obsługi dla motocykli i samo- 
Kzncelarja kursów I sała wykładowa przy 

UL. AD. MICKIEWICZ 
Garaże i warsztaty, Bernardyński zaułek Nr. 8. 

SEREM 

24 

ОМЕ 

Michała hr. Tyszkiewicza 
w Wiinie, ui. Tartaki 28, tel. 751. 

    

      

  

    

  

   
m. 10. 

  

  

PRYWATNA KOEDUKACYJNA SZKOŁA POWSZECHNA 
HALINY SIEWICZOWEJ 
UL. JAGSIELLOnSKA 8 m. 16. 

Zapisy dzieci do oddz. 1, II, Ill i IV, Nauks w oddz IV (Isza kl. gimnszjaln») w-g progr. 
szkół średni*h. liość dzieci w kompl cgraniczone. Kancelarja czynna codz. cd g 1—3 pp. W 

a
 

  

  

  

* 

Prow. A. 

ĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 

środka od odcisków 

PAKA. 

  

DOKTOR 

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

5—8 wiecz. 
DOKTÓR 

ZELDOWICZOWA 

KOBIECE, WUNE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
od !2—31 od 4—6 
ut eicklewicza 24. 

te! 277, 

  

  

      MAGISTRAT m. WILNA 
podaje do wiademości, Że 

zapisy dzieci 
do przedszkoli 

miejskich Nr. 1 przy ul. Ostrobram- 
skiej 5 (Pasaż) i Nr. 38 przy ul. Troc= 
kiej Nr. 14 (mury po Franciszkańskie) 
odbędą się w dn. 1, 2i3 września r. b. 
od godz. 10 rano do 2 pspoł. Opłata 

5 zł. miesięcznie, 
“ MAGISTRAT MIASTA WiLNA 

RED TRO DF SAZ ZOWE SREREK ES 

„AK Aj UK 
g Zarząd Spółdzielczej Hurtowni = 
= Kresowej w Wilnie 

stosownie do postanowienia Rady Nad- 
zorazej oraz w myśl $ 33 Stat Spółdz. 
niniejszym pcdaje do wiadomości, że w 
dniu 14 września 1932 r, o g. 3 popoł. 
zwołuje się w lokalu przy ul Rzecznej 
12 m. 14 w Wilnie „Walae Zgromadze- 
nie Udrisłowców*, ZARZĄD 

MAMMA ih 

    

: "E 

Malson de famille 
avec legons de francais 

14, place Carnot-Aix-Les-bains 
au centre de la ville 

4 proximitć de Ićtablissement thermal 
et des casinos en face les sources 

— в— 

cuisine bourgeaise 
— confort moderne 

ouvert de mai a octobre telephone: 7-74 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

  

Posad 
say 

tudentka  hszmani- 
Styki, posiadająca 

muzykę, poszukuje 
kondycji na wyjazd, 
zgłoszenia do Adimini- 
stracji „Słowa* pod 
K. T. 

  

nA 
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Kupno 
i SPRZEDAŹ 

PYYWYYYYVYYYYYYVYYE 

1 

Kamienica 
3 ch piętr sprzedaje się 
w Wilnie—blizko cent 
rum — dochodowa — 
niedekretowa. Dług 
Bankowy 4 tys. dol, 
dopłata gotówką 15 tys. 
dol., Pośr. wykluczone. 
luformacje — pow. Wi- 
lejka, Adwotat J. Stec: 
kiewicz. 

M 400 ha 
bez zabudowań — 

hipoteka czysta — oka- 
zyjnie sprzedsm D, ta- 
ni», 213 ba lasu, 111 
ha ornej, 60 ha łąk i 
2 jeziorka, 6 kim, od 
st i mka Igaalino. 
Pośr. wykluczone. Wi- 
lejks pow. Adwokat J. 
Steckiewicz. 
    

Kupię dom A 
oferty do redakcji sub 
10.000. 

Nowootwarty : 
Polski skład galanterji 

„Nowe 
Źródło” 

Wilno, Wileńska 15. 
Ceny kryzysowe. 
  

as 
1 

Bardzo tanie 
meble do sprzedania 
szafy i meble knchen 
ne. Wzorowe warszta- 
ty, Wilno, Subocz 19, 
tel. 198. 

sk a Wn 

оК 

Mieszkania 
6 pokojowe (osobny 
domek z wygodnyx 
rozkładem) i 6 poko- 
jowe z pokojem dla 
służby ze wszelkiemi 
wygodami z ogremną 
salą nadsjącą się na 
biuro lub na szkołę, 
ul. Orzeszkowej 3 
Waiunki u dozorcy. 

Uczni ror. z całkowi- 
tem utrzymaniem 80 zł. 
miesięcznie, ul. Mic- 
kiewicza 44 m. 17. 

Uczenice 
Jub uczniów przyjmu 

ję ua mieszkanie z Ц- 
trzymaniem, Rodzina 
inteligentna — opieka 
zapewniona. Warunki 
przysiępne, ЗИа 
skiego 6-c m. 16. 
PA = 

Przyjmię 
2 uczni lub uczenice 
na mieszkanie z utrzy- 
maniem. Opieka za: 
pewnions.  Kssztano- 
wa 4 m. 1. 

4-pokojowe 
mieszkanie potrzebne 

z wygodami, Oferty do 

dm.  „Słows* pod 

„Oszcrędnošė“, 
Na a PN "IEC 

Pokojedwa 
jasne i mały, umeblo- 

wane do  odnajęcia 

Śniadeckich 3 m. 18. 
> paszowa 

Przyjmię 
uczenice a Gtrzyma- 
niem, wygody, pianino. 
Tartaki 34 a—13, 

  

Do wynajęcia 
pokoje dla uczni lub 
ucrenic z całkowitem 

Wielka 

  

utrzymaniem. 
72, od 9—4 pp. 

Mieszkanie 
5 pokojowe do wyna 
jęcia, Stara 12. 

  

    

Podreczniki 

UŻYGONe 
kupuje 

Księg. 

J, Та @7Е ego   

Mieszkanie 
Śliczne, słoneczne, 2 
piętro, 6 pokoi, przed: 
pokój, korytarz, balkon, 
wanna, kuchnia Ze 
wszelsiemi wygodami 
do wynajęcia. Zyg- 
muntowska Nr 8, do- 
wiedzieć się m do- 
zorcy. 

  

Fot krótki w 
dobrym stanie do 

wynajęcie lub kupie- 
nia, Wiadomość w Ad- 
minist1acji gazaty „Sło- 
wo* в С. М. 

aw m 

2 uczni(nice) 
przyjmę na mieszka 
nie, można z ntrzyma- 
niem. Opieka zapew- 
niona. Popowska 39 
m. 2, 

pima się na 
mieszkanie ucze- 

nice z całodzienuem 
utrzymaniem (przy ro- 
dzinie), Dowiedzieć się 
od 1 do 5, ul. Baksz- 
ta Nr. 21 m. 4. 

Pedagogiczka 
emeryt przyjmie ma 
mieszkanie 2 uczenice 
z utrzymaniem i sta- 
ranną opieką, Na ży 
czenie pomoc w mau 
kach i konwersacja w 
językach obcych Ob- 
jazdowa 6/7. 

Redaktor w. 

   

z.: Witold 

= — оее 

POKÓJ 
umeblow. nv dla jedneż 
lub dwu osób, osobne 
wejście, bałron — de 
pra Astyleryjske 

m. 3. 
ERĄ 

Przylmę 
młod ież szkolną z cz 
łedzienuym  utrzyma- 
niem. Garbarska 16—3 

Uczni(ce) 
przyjmę na mieszkanie 
z utrzymaniem i opieką 
Uniwersytecka 4 —6 
J. Świętorzecka 

Przyjmę uczni 
na stancję z całodzien- 
nem utrzymaniem. — 
Opieka zapewniona — 
Dom obywatelski. Mic- 
kiewicza 35 m. 12 о- 
Awiga Brodowska. Da- 
wiedzieć się od 3 do5 

otw pokój e 
wygodami i uży- 

walinoś ią łazienki, dn= 
ży, ładny, dla solidnege 
Pana do cdnajęcia, uł. 
Niemiecka 3 m. il. 

    

czennice lub u<z- 
niów przyjmuję na 

miaszkacie z utrzyma= 
niem. Opieka zapew- 
nions. Pianinc, Mała 
Pohnlanka 10 m. 2. | 

TANIO 
mieszkanie dla uczmi 
Szk. śr. z utrzymaniem 
lub bez. Opieka. Wia- 
domość: ul. Zarzęczna, 
28 m. 3. 

      

    

Z2lub3 POKOJE 
z używalnością kuchni, 
wygody, łazienka de 
wynajęcia. 
Dobroczynny 2-a m. 2 

POKÓJ 
z całkowitem sutem u- 
trzymaniem 70 zł. mia- 
sięcznie. Słowiańska 23 

UCZENICE 
przyjmę na stancję. — 
Arsenalska 6 m. 5: Ka 
lenkiewiczowa. 

  

DO WYNAJĘCIA 
pokój umeblowany z 
wygodami na życzenie 
dobre obiady. 
Objazdowa 6 m. 7. 

MIESZKANIE 
3-i 4 - pokojowe. — 

DO WYNAJĘCIA 
Pióromont 10 Dozorcz* 
wskaże. 
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