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WARSZAWA (Pat). W sobotę
przed południem odbył się uro-
czysty pogrzeb małżonki Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej Ś.P
Michaliny z Czyżewskich Mościc-
kiej. Od godziny 9-ej rano na pla-
cu Zamkowym poczęły się zbierać
niezliczone organizacje, związki,
stowarzyszenia ze sztandarami
oraz organizacje kobiece i komi-
tety, których zmarła-była Wysoką
Protektorką. Zwłoki zmarłej spo-
czywały w prezbiterjum na wyso-
kim katafalku, okrytym kirem,
przybranym zielenią i rzęsiście
oświetlonym.

O godzinie 10-ej Pan Prezydent
Rzeczypospolitej w towarzystwie
rodziny, Marszałka Piłsudskiego i
w otoczeniu członków Domu Cy-
wilnego i Wojskowego wyszedł z
Zamku do Katedry krużgankami.
Z chwilą przybycia Pana Prezy-
denta Rzeczypospolitej, który za-
siadł na specjalnym fotelu, rozpo-
częła się uroczysta msza żałobna.

Po skończonej mszy świętej
nuncjusz apostolski msgr. Mar-
maggi odprawił egzekwje, poczem
trumnę wzięli na ramiona człon-
kowie domu cywilnego i wojsko-
wego Pana Prezydenta, ustawiając
ją, przy dźwiękach marsza ża-
łobnego, na wysokim karawanie,
przybranym kirem. ‚

Kondukt ruszył o godzinie 11-ej.
O godzinie 13 kondukt żałobny

stanął przed bramą cmentarną.
„Trumnę ze zwłokami zmarłej po-
nieśli na swych ramionach do gro-
bu rodzinnego chłopi z okolic Spa-
ły, ubrani w białe sukmany.

Po ceremonji pogrzebowej Pan

DYNEBURG.  20.Vill. „Nasz
Glos“ pisze 13 sierpnia roku bie-
żącego kierownictwo polskiej
szkoły podstawowej w Lucynie
zostało powiadomione o tem, że
na mocy rozporządzenia Ministra
Oświaty szkoła ta jest zamkniętą.
Rzeczowych powodów tego kro-
ku jeszcze nie znamy, wreszcie—
bądźmy otwarci — niema ich na
terenie Lucyna, lub jego okolic.
Przyczynę tego kroku szukać na-
leży w górze.

Dotychczas wszelkie szykany
jakie do nas Polaków, stosowano
na tym terenie tłomaczyliśmy
rozpolitykowaniem  chorobliwem
miejscowych _ prowincjonalnych
kacyków, którzy uzhroiwszy się
w modny szowinizm — pragnęli
kosztem praw naszych wysłu-
żyć się.

Dotychczas tłomaczyliśmy pro-
„. wincjonalnych dygnitarzy brakiem
p znajomości treści konstytucji

Państwa łotewskiego. Otrzymywa-
liśmy cios za ciosem, tłomaczy-
liśmy to roznamiętniem przed-
wyborczem.

  
    
 

 

Koncesjonowane przez Kuratorjum O. S. W.

Koednkacyjne Kursy WieCZOTOWO
(z programem gimnazjum państwow.)

im. „Komisji Edukacji Narodowej“
pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie

O dnia 15-go sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny 1932-33
do wszystkich klas gimnazjum, typy humanistyczny i matematyczno-

Zarres: Duża matura, mała matura, szkoła powszechna. Odczyty—
Lekarz szkolny—Zbiorowe wycieczki. Nauka rozpocznie się dn.1września.

Sekretarjat Kursów czynny od godz 15—20 po poł.
niedziel i świąt Mickiewicza 23.

Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy sprzedaż: |

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK

PONARY
pod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW

położonego między torem kolejowym a szosą Grodzieńską.
> Zwracamy specjalną uwagę na bliskość od miasta, wyjątkowo suchą
i zdrowotną miejscowość, doskonałą i tanią komunikację kolejową i auto-

Parcele od 400 złotych na dogodne spłaty. 2
Iniormacji udziela Zarząd, Wileūska 35 m, 10, od 12—2 i od 6—7-ej.
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Pogrzeń małżonki p. Prezydenta.
Prezydent Rzeczypospolitej odje-
chał na Zamek.

Wczoraj, jako w dniu pogrzebu
ś. p. Pani Prezydentowej Mościc-
kiej, J. E. ks. biskup Michalkie-
wicz, w asystencji licznego ducho-
wieństwa odprawił o godzinie 10
przed południem uroczyste nabo-
żeństwo żałobne w kościele archi-
prezbiterjalnym św. Jana. Nabo-
żeństwo odbyło się z inicjatywy
Magistratu m. Wilna.
W głównej nawie kościoła św.

Jana ustawiony był wspaniały ka-
tafalk, rzęsiście oświetlony. Na
nabożeństwo przybył p. wojewoda
wileński Zygmunt Beczkowicz, w
otoczeniu przedstawicieli władz
cywilnych i wojskowych oraz sa-
morządowych. Po mszy świętej
ks. biskup Michalkiewicz odpra-
wił przy katafalku egzekwje.

W. kienesie karaimskiej, w
obecności całej gminy karaimskiej,
z J. E. hachanem Szapszalem i
prezesem gminy p. E. Jutkiewi-
czem na czele, nabożeństwo ža-
łobne za duszę ś. p. Prezydento-
wej Mościckiej odprawił Hazzan
Łobunas.

*
*

Gen. Litwinowicz przesłał pod
adresem p. Prezydenta depeszę
treści następującej:

„W wielkiem nieszczęściu po-
zwalam sobie w imieniu własnem

i podkomendnych mi żołnierzy
III Korpusu złożyć wyrazy głębo-
kiego smutku i serdecznego prze-
jęcia się stratą, jaka Cię, Panie
Prezydencie dotknęła.”

 

Nowe bezprawie władz łotewskich.
Zamknięcie polskiej szkoły w Lucynie.

Lecz dziś nie możemy już być
wyrozumiali, stała się bowiem
rzecz, która świadczy, że nas Po-
laków na Łotwie obywateli pań-
stwa łotewskiego wyjęto z pod
prawa, pomimo ustroju demokra-
tycznego.

Jeszcze raz powtarzamy: Kon-
stytucja państwa łotewskiego gło-
si, że tam gdzie się zbierze 30
dzieci w wieku szkolnym może
być otwarta szkoła o języku wy-
kladowym takiej narodowości ja-
kiej są uczniowie; jest więc to
prawo obowiązujące.

Pomimo, ze lucyńska polska
szkoła podstawowa liczyła dotąd
przeszło 150 dzieci narodowości
polskiej, zostaje raptem z przy-
czyn niewiadomych zamkniętą.

Zamyka ją nie jakiś kacyk
prowincjonalny, rospolitykowany
szowinista — lecz minister oświa-
ty, bo miejscowy zarząd szkolny
tej sprawy nie rozpatrywał. Ini-
cjatywa więc wypłynęła nie z
dołu, jak dotychczas, lecz z gó-
ry z gabinetu ministra.

EETTiLa TRUSTT EZ KCAST ILO T iUK T

„Polska Pracownia Czapek i Kapeluszy“
Wilno, ul. Wileńska 10,

poleca CZAPKI szkolne, akademickie, wojskowe
i inne gotowe I na zamówienie, a także patki
na kołnierze i trójkąty do beretów. - - - - - -
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Cena numeru 20 gr.

Nr. 202,
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łową, koedukacyjną,

Kolo im. E. Dmochowskiej P. M.Szkol. Z. W.
otwiera w Wilnie od 1-go września 1932 r.

prywatną
przy ul. DĄBROWSKIEGO Nr. 1.

| Zepisy uczniów przyjmują się codziennie oprócz świąt w Sekretar-
jacie Szkoły Handlowej im. Staszica przy u! Dąbrowskiego Ni 1. 311-20]

Vili oddzia-
szkołę powszechną

 

 

tlmnazjum fumanist. Kogduk, jm. s. Piotra ЗКаг
DLA DOROSŁYCH Z ODDZIAŁEM MATEMAT.

wilno — Mickiewicza 22.
Przyjmuje wpisy do klas 4—8.

Neuka w godzinach popołudniowych. Pierwszorzędny zespół nauczycielski.
Egzamin maturalny przy gimnazjum.

PRYWATNA KOEDUKACYJNA SZKOŁA POWSZECHNA
i ogródek dziecięcy z polskim i francuskim językiem nauczania

E. FOCHT i N. SZEPOWALNIKOWOWEJ Dąbrowskiego 5.
Szkoła przygotowuje do gimnazjum. W związku z nową ustawą o szkolnictwie
jedyna szkoła posiadająca w programie zezwolenie od Min. W. R. i O. P.
na nauczanie języka francuskiego.—Nadprogramowo wprowadzony jęz. niemiecki.
Zapisy dzieci przyjmuje się codziennie w kancelarji Szkoły, ul. Dąbrowskiego 5
od 10—13.—Przy szkole internat francuski. — Do ogródka przyjmują się dzieci

od 3 i pół lat.—Początek zajęć 1 września. 307r2
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Zabójca prezydenta Francji będzie stracony.
PARYŻ (Pat). Trybunał Kkasacyjny odrzucił odwołanie

Gorgułowa.

Opinia francuska przeciwko projektowi
reorganizacji Reichswehry.
Poznano się na farbowanych lisach.

PARYZ (Pat.) Prasa ustosun:
kowała się wrogo do wiadomości
z Berlina o zamiarach rządu Rze-
szy nawiązania rokowań z rządem
francuskim i angielskim w spra-
wie reorganizacji Reichswehry,
wypowiadając pogląd, iż chodzi
w tym wypadku o manewr, ma-
jący na celu  wysondowanie opi-
nji publicznej i nawiązanie roko-

wań, które przyczyniłyby się do
odwrócenia uwagi od wewnętrzne-
go kryzysu niemieckiego. Roko-
wania w wymienionej sprawie są
uważans przez całą prasę wycho-
dzące poza ramy stosunków fran-
cusko-niemieckich, ponieważ w
istocie chodziłoby Oo rewizję

* чгаі‹!аш wersalskiego.

Dalszy ciąg procesu bytomskiego.
Bestjalski mord hitlerowców.

BERLIN. (Pat). — W drugim
dniu procesu bytomskiego zezna-
wali lekarze rzeczoznawcy, którzy
przeprowadzali sekcję zwłok Pie-
cucha. Na zwłokach zamerdo-
wanego  znaieziono 29 ran.
Smierć nastąpiła wskutek przer-
wania tętnicy i przekrwawienia
płuc. Stan zwłok dowodzi, że
nad zamordowanym pastwio-
no się z niebywałem okrucień-
stwem. Następnie obrońca .o-
skarżonych zgłosił szereg wnio-
sków, które mają udowodnić, że

stosunki, panujące na Sląsku,
uprawniały hitlerowców do sto-
sowania obrony koniecznej wo-
bec czego przywódca szturmówek
hitlerowskich na Sląsku Heines
wydał rozkaz organizowania spe-
cjalnych uzbrojonych oddziałów,
które miały patrolować w okoli-
cach. Sąd dopuścił tylko wezwa-
nie kilku świadków, mających po-
twierdzić, że oskarżeni znajdowali
się pod justawicznemi grožbami
ze strony komunistów.

Hitlerowcy grożą rewolucją.
BERLIN. (Pat). Organ hitle-

rowców górnośląskich „Ostfront”
grozi, że w razie wydania przez
sąd zpelacyjny w procesie by-
tomskim choćby jednego wyroku
śm'erci, w całych Niemczech pod-
niesie się burza protestów, której
skutki nie dadzą się wprost prze-
widzieć. _Winnymi morderstwa,

dokonanego w Potempie — o-
świadcza organ szturmówek hit-
lerowskich — są nie oskarżeni.
Na ławie oskarżonych powinien
zasiąść były pruski minister spraw
wewnętrznych Sewering oraz mi-
nister sprawiedliwości Schidt. Oni
są winowajcami zbrodni, popełnio-
nej w Potempie.

Wypuszczono hitlerowców — uwięziono
Polaka.

PIŁĄ, 20 sierpnia. Fresztowa-
ni szturmowcy  hitlerowscy, w
liczbie 10 osób, którzy w Gtom-
sku w powiecie złotowskim do-
konali napadu na Polaków i kil-
ku z nich ciężko pobili, zostali
dziś z.olnieni z aresztu šledcze-
go na polecenie prokuratora. W
sprawie tej wydany został komu-
nikat oficjalny, który m. in. głosi.

„Przeprowadzone na miejscu
śledztwo wykazało, że jeśli aresz-
towani sziurmowcy nie działali

już w obronie koniecznej (?), to
w każdym razie działali pod wra-
żeniem obrony własnej (?), gdyż
czyn ich poprzedzony był ata-
kiem ze strony ludności polskiej (!),
a przedewszystkiem z podwórza,
które następnie zostało przez
szturmowców zaatakowane. Hresz-
towani zostali wypuszczeni na
wolną stopę, a natomiast wyda-
ny został rozkaz aresztowania
Kujawy”.

FRANCJA NIE UFASĄSIADOM.
Prezydent Francji Lebrun w

towarzystwie -premjera Herriot'a i
ministra robót publicznych Dala-
dier'a dokonał otwarcia kanału
przy Mozelli, łączącego Metz z
Thionville. Prace rorzpoczęte w
roku 1929, kosztowały 180 miljo-
nów franków. Kanał długości oko-
ło 30 kilometrów łączy Metz z naj-
ważniejszem zagłębiem metalur-
gicznem francuskiem. W czasie
swego przemówienia premjer Her-
riot, robiąc aluzję do polityki za-
granicznej, oświadczył m. in.:

„Chcielibyśmy wierzyć bez za-
strzeżeń, że potwór wojny wyklę-
ty jest na zawsze. Tak nas zapew-
niają głosy przyjaciół, lecz wbrew
zobowiązaniom najuroczystszym
wbrew temu paktowi Briand —
Kellog, którego znaczenie rozwi-
nął Stimson w tak podniosłych
słowach — dochodzą nas głosy
wzywające do śwałtu. wychwala-

jące wojnę, o której przypuszcza-
no, że jest już ostatecznie potę-
piona.

Narody rozważne zachowują
wszakże pokojowość i czujność.
Hoover w przemówieniu swojem
kładł nacisk na „konieczność u-
trzymania zbrojnych sił lądowych
i morskich Stanów Zjednoczonych
na dość wysokim poziomie, by ża-
den obcy żołnierz nie mógł wtarg-
nąč na ich terytorjum“.

Francja cała stoi twardo przy
swem pragnieniu rozwijania każde
go czynnika, wzmacniającego po-
kój. Zdecydowana jest ona brać
udział w każdym szczerym wysił-
ku w tej dziedzinie, lecz — zabez-
pieczona od wszelkiej nieostrożno-
ści okrutnem wspomnieniem prze-
szłości — wzorować się będzie na
Metzu, który dawał zawsze przy-
kład niezależności w obronie swej
godności”,

OGŁOSZENIA: za wiersz miłłm. przed tekstem
tekstem (19 łamęwe) po 12 gr., neakrologi
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem

druku me być
onte
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JESZCZE NIEMCY I POLSKA.
Do „Kurjera Warsz.* donoszą

z Paryża:
Rewindykacje niemieckie, sta-

jąc się z każdym dniem bardziej
aroganckie i groźne, poważnie za-
niepokoiły francuskie koła poli-
tyczne, nie wyłączając rządowych.

Prawie wszystkie poważne
dzienniki polityczne wyrażają zgo-
dną opinję, że cała polityka Nie-
miec dzisiejszych  zorjentowana
jest wyraźnie w kierunku wojny
odwetowej.

„Action Francaise“ poświęca
dziś wszystkie artykuły pierwszej
stronicy dążeniom rewanżowym
Niemiec.
W  „Intransigeant* pułkownik

Fabry dowodzi, że już od 13 lat
Niemcy się zbroją, podczas śdy
Francja nie przestaje się rozbrajać.
Wyższe dowództwo — pisze Fa-
bry — jest w pogotowiu, ludność
męska jest militarnie wyszkolona,
kadry oficerskie znajdują się w
komplecie, fabryki broni pracują
dla Niemiec nawet poza granicami
Rzeszy. Wreszcie system mobili-
zacyjny został doprowadzony do
ostatnich granic perfekcji,
W „Journee Industrielle“ byly

minister Gignoux pisze: Zbrojenia
Niemiec są w toku, pozostaje tyl-
ko podzielić je.
W „Homme Libre* były mini-

ster Lautier stwierdza, że wszyst-

kie miecze Damoklesa wiszą już
nad Polską i Pomorzem. Niemcy
dzisiejsze, to Prusy Fryderyka
Wielkiego, Prusy Bismarka.
W najczarniejszych jednak ko-

iorach maluje sytuację niezmordo-
wany nasz przyjaciel, Bernus, któ-
ry polemizuje z dwoma znamien-
nemi głosami prasy niemieckiej:
„Lokal Anzeigerem“ i „Berliner
Boersen Zeitung“. Obydwie ga-
zety, bynajmniej nie hitlerowskie,
domagają się rewizji statutu zde-
militaryzowanej strefy nadreń-
skiej, albowiem właściwie tylko
demilitaryzacja Nadrenji stanowi
dziś główną przeszkodę „w*prze-
prowadzeniu rewizji granicy
wschodniej Niemiec.

„Boersen Zeitung“ hažywa na-
wet Francję mącicielem pokoju
europejskiego, ponieważ nie chce
zrozumieć, że powrót do Rzeszy
Pomorza i Górnego Śląska jest dla
Niemiec kwestją życia lub śmier-
ci. Niech jednak Francja będzie
ostrożną i nie zapomina, że ma
przeciwko sobie Włochy, Rosję,
Turcję, Węgry i Grecję, nie mó-
wiąc oczywiście o Anglji i Ame-
ryce. Wi końcu Bernus jeszcze
raz interpeluje Herriota, co za-
mierza uczynić w obronie tego, co
pozostało jeszcze w traktacie
wersalskim.

Warunki uznania Sowietów przez
Stany Zjednoczone,

Wyrzeczenie się wszelkiej propagandy.

WASZYNGTON, (Pat). Kwestja
uznania Sowietów przez Stany
Zjednoczone stała się znowu ak-
tualną skutkiem ostatnich rewe-
lacyj, w-g których krótko przed
powrotem Stimsona z Genewy na
wiosnę b. r. Litwinow puścił prób-
ny balon w tej sprawie  Przed-
stawiciełe Rosji i Stanów Zjedno-
czonych spotkali się i w ciągu
rozmów postawiono Litwinowowi

pytanie, czy Sowlety byłyby skłon-
ne w razie uznania ich obalić III
Międzynarodówkę i propagandę
jej w Stanach Zjednoczonych.
Litwinow miał odpowiedzieć, ze
Sowiety zgodziłyby się wyrzec
wszelkiej propagandy w Stanach
Zjednoczonych, nie mogłyby jed-
nak obalić Ill Międzynarodówki,
gdyż jest ona niezależna od
rządu.

 

Echa žabėįsiwa ksiecia de Bourbon.
PARYZ (Pat.) — Morderczyni

księcia Edgara Bourbon Cande-
learia Brausolar oświadczyła w
czasie badania, że książę na kilka
dni przed katastrofą zdradzał
niezmiernie silne zdenerwowanie.
Narzekał na złe obchodzenie się
z nim rodziny i namawiał swą
towarzyszkę do wyjazdu z nim

na południe. Narzędzie mordu—
brzytwę — morderczyni sama na
parę dni przedtem kupiła na po:
lecenie księcia. Władze policyjne
mają zwrócić się do policji wielu
państw, przesyłając odciski pale
ców i szczegółowy rysopis zabi-
tego, którego tożsamość nie jest
jednak definitywnie stwierdzona.

Drobne wiadomości.
Zgon zasłużonego muzyka.
W sobotę w szpitalu krajawym

cieszyńskim zmarł na serce
głośny muzyk i kompozytor
Tadeusz Jotejko. S$. p. Tadeusz
Jotejko, kompozytor i dyrygent,
urodził się w roku 1872 na (lkra-
inie. Był dyrektorem zespołów
muzycznych w Radomiu, Łodzi i
Warszawie. Napisał wiele utwo-
rów muzycznych na orkiestrę,
kwartet smyczkowy, sonaty for-
tepianowe i na wiolonczelę oraz
wielką operę historyczną „Zyg-
munt August". Zmarły bawił od
kilku miesięcy na kuracji w
Wiśle.

Zgon b. kanc. Schobera.
WIEDEŃ (Pat). Zmarł tu by-

ły kanclerz związkowy dr. Scho-
ber.

Piccard nie mówi przez
radjostację niemiecką.
BERLIN. (Pat). Nieslychany

afront spotkał wczoraj radjostację
berlińską, która o godzinie 20.25
zapowiedziała odczyt prof. Pic-
carda o jego locie do stratosfery.
Po 20 minutowem bezskutecznem
oczekiwaniu radjostacja berlińska
musiała odwołać swą zapowiedź,
oświadczając, że prof. Piccard
nie życzy sobie, aby jego prze-
mówienia transmitowane były
przez radjostacje niemieckie i
austrjackie.
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PRYWATNA
POWSZECHNA SZKOŁA

R. Jankowskiej - Machcewiczowej
Mickiewicza 7—2.

Przyjmuje zapisy codziennie
11—1 i 3=5.

Początek zajęć 2 września.
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Burmistrz miasta Chicago
w Warszawie.

WARSZAWA, (Pat). W sobo-
tę rano przybył do Warszawy
burmistrz miasta Chicago. p. An-
toni Czermak.

Polityczna kradzież środ-
ków wybuchowych.

„BERLIN. (Pat). W  Trewirze-
nieznani sprawcy skradli z tam-
tejszej fabryki chemicznej 62 ki-
lo amonitu i 52 kilo prochu
strzeleckiego. Policja przypusz-
cza, że chodzi tu o zamach o
charakterze politycznym.

Likwidacja zamachu monar-
chistycznego w Hiszpanii.
MADRYT, (Pat). W Sewilli a-

resztowano gubernatora cywilne-
go Sewi'li Walera, który zajmo-
wał to stanowisko podczas po-
wstania, na którego czele stał
San Jurio.

Bandytyzm w Persji.
BUSZIR, (Persja) (Pat). Ban-

dyci opanowali stare perskie mia-
sto, położone nad zatoką Ormus-
Dżask, zmuszając garnizon 65 żoł-
nierzy perskich do szukania shro-
nienia w starożytnej więży. Za-
pas wody jest bliski wyczerpania.
Wymiana strzałów pomiędzy na-
pastnikami a żołnierzami garnizo-
pu trwa bezustannie. Władze cen-
tralne wysłały do Dżasku po-
siłki.

BUSZIR, (Persja) Pat. Powstań-
cy, którzy owładnęli miastem
Žask, položonem nad zatoką Or.
mus i zmusili garnizon miast do
s:ukania schronienia w starożytnej
wieży, wobec zbliżania się розй-
ków, wysłanych przez władze cen-
tralne, opuściły miasto i rozpro-
szyły się. W mieście panuje zu-
pełny spokój.

ma  



 

Konsekracja Biskupa Pińskiego.
(Wilno po raz pierwszy w ko-

ściele jezuickim św. Kazimierza

będzie dziś świadkiem podniosłej

uroczystości konsekracji elekta na

biskupa. Konsekratorem będzie

J. E. Arcybiskup Metropolita

baron Edward Ropp, w towarzy-

stwie J. E. Biskupa Michalkiewi-

cza i Biskupa Józefa Rancana

z Rygi.  Konsekrowanym, jak

wiadomo, będzie J. E. Biskup-

Nominat Kazimierz Bukrabo.

J. E. nowomianowany Biskup

Piński ur. się w 1885 r. Młodość

swoją spędził w Grodnie, gdzie

uczęszczał do gimnazjum. Na stu-

dja teologiczne wyjechał do semi-

narjum duchownego w Peters-

burgu. Podczas swego pobytu w

zakładzie duchownym odznaczał

się miłem usposobieniem, jedna-

jącem mu miłość kolegów, tudzież

zamiłowaniem do kaznodziejstwa.

Z jego inicjatywy alumni zaczęli

redagować Miesięcznik Semina-

ryjny, który później przekształcił

się w pismo  archidiecezjalne.

Chcąc kolegów zapalić do litera-

tury polskiej i kaznodziejstwa, za

zgodą przełożonych stworzył kół-

ko kaznodziejskie.

Po skończeniu seminarjum na

dalsze studja wyjechał do Insbru-

ka. Wyświęcony na kapłana w

1909 r., zostaje wikarjuszem przy

kościele Katedralnym w Mińsku

Litewskim. Na tem stanowisku

rozwinął wielką działalność w

dziedzinie oświaty. Całą duszą po-

pierał szkolnictwo tajne.

Przeniesiony na prefekta Szko-

ły Realnej w Pińsku, za czasów ca-

ratu, rozpoczął walkę o język pol-

ski w nauczaniu religii. Swojem

taktycznem postępowaniem spra-

wę wygrał i w dalszym ciągu uczył

po polsku. W czasie okupacji nie-

mieckiej, zostawszy proboszczem

i dziekanem w Pińsku, z szczegól-

niejszem oddaniem zajmuje się

akcją charytatywną. Tworzy i po-

piera ochrony, przytułki, opiekuje

się ubogimi i opuszczonymi. Staje

się wszystkiem dla wszystkich.

Po odejściu wojsk niemieckich

odzyskuje kościół i klasztor OO.

Jezuitów wraz z dobrami poba-
zyljańskiemi, które za zgodą swe-

go biskupa przekazuje Ojcom Je-
zuitom.

Będąc dziekanem i proboszczem

w Nowogródku, zostaje prezesem
Komitetu polsko-amerykańskiego

do niesienia pomocy ofiarom woj-
ny. Z całą duszą oddaje się temu

dziełu. Organizuje ochrony, opie-
kuje się sierotami. Jako prezes

Macierzy kieruje oświatą w No-

wogródzkiem.

Biskup Z. Łoziński, widząc jego

owocną działalność, w 1928 r.

przenosi go na szerszą placówkę
do Brześcia n/Bug. Mimo słabego
zdrowia, nie ustaje i tutaj w pracy.

Zawsze spokojny i zrównoważony,

umie godzić zwaśnionych i jednać
poróżnionych. Nic też dziwnego,

że, kiedy stolica biskupia w Piń-

sku zawakowała, Rzym nie znalazł

odpowiedniejszego nad niego do
jej obsadzenia.

O godz. 9'/» dziś przybędzie on
do kościoła św. Kazimierza, aby

z rąk sędziwego arcybiskupa, mę-

czennika, przyjąć sakrę biskupią.

Na wstępie będzie odczytana

bulla papieska, zezwalająca na

przyjęcie konsekracji biskupiej.
Następnie konsekrator słowami
Pontyfikału wyegzaminuje go z za-
sad wiary i moralności chrześci-
jańskiej.

Poczem konsekrator przy ołta-
rzu wielkim, a on w kaplicy od-
prawiać będą mszę św. aż do koń-

ca graduału.

Po graduale stanie znowu przed
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ZMIERZCH IZRAELA
HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA
W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO |

Skład główny w Admin. „Myšli Narodowej“, Warszawa,Aleje +

Jerozolimskie 17 m. 5.

konsekratorem, aby podczas litanji

do wszystkich świętych, upadłszy

na twarz, błagać zmiłowania Bo-

żego dla siebie i swojej pracy.

Po litanji włożą mu biskupi na

barki księgę Ewangelji, aby dźwi-

gał jej brzemię, włożą nań ręce,

aby wziął Ducha św., a podczas

śpiewu „Veni, Creator Spi-

ritus* etc. konsekrałor namaści

mu Crzyźmem św. głowę i ręce,

aby był „światłem świata i solą

ziemi”, aby rządził mądrze i ścią-

gał na ludzi łaski i błogosławień-

stwo Boże; poświęci pastorał,

symbol władzy biskupiej, oraz

pierścień, na znak zaślubin du-

chowych z diecezją pińską, a

zdjąwszy Ewangeljarz, konsekra-

tor z biskupami da mu pocałunek

pokoju.

Następuje dałszy ciąg mszy św.

aż do Ofiarowania. Konsekrator

odprawia przy wielkim ołtarzu, on

zaś w kaplicy.
Na ofiarowanie wraca do wiel-

kiego ołtarza, gdzie zwyczajem

przodków w wierze składa na ręce

konsekratora od siebie i swych

diecezjan świece, chleb i wino —

materję do mszy św.

Wskrzeszoną będzie polska tra-

dycja, niesienie darów przez osoby

świeckie.

Świece przyniosą p. Piotr Ole-

wiński, prezydent m. Pińska i p.

Pietkiewicz, prezes Brzeskiej Izby

Rzemieślniczej, chleb p. hr. Jan
Jundziłł-Baliński, prezes Diece-
zjalnego Instytutu Akcji Katolic-

kiej i p. Jan Sawocha, gospodarz
ze wsi Horodyszcze k/Pińska,

wielce zasłużony w obronie ko-

ścioła za czasów rosyjskich, wre-

szcie wino — bracia konsekrowa-

nego: inżynier-kapitan Piotr Bu-

krabo i sekr. wojewody lubelsk.
Józel Bukrabo.

Od ofiarowania aż do ostat-

niej ewangelji Konsekrator z po-
konsekrówanym wspólnie odpra-
wiają mszę św.

Po udzieleniu błogosławień-

stwa Konsekrator poświęci mitrę

i rękawice, symbole godnościi

Czystości biskupiej, i przy pomo-

cy biskupów asystujących posa-

dzi pokonsekrowanego na fałdy-

storzu, wkładając nań mitrę, rę-

kawice i podając pastorał.

Przy śpiewie wesołego

Deum taudamus“
„Te

nowy Biskup
* udzieli wszystkim swojego pierw-

szego błogosławieństwa: najprzód

przechodząc po kościele, a na-

stępnie od ołtarza. Po błogosła-

wieństwie złoży przy ołtarzu kon-

sekratorowi swojemu życzenie

długich lat, trzykroć śpiewając:

„Ad multos annosi*" Po wzaje-

mnym pocałunku odmówią osta-

tnią ewangelję św. i opuszczą

świątynię.

Nowy Biskup uda się do Wer-

szawy, aby złożyć urzędowe wi-

zyty przedstawicielom władzy. W

następną zaś niedzielę odbędzie

uroczysty ingres do katedry piń-
skiej.

Czeka go w Pińsku wielka i
ciężka praca. Mamy nadzieję, że

jej podoła. Ad multos annos!

Na uroczystość konsekracji
ks. biskupa Bukraby przybywa w

niedzielę rano z Warszawy p.
marszałek Senatu Władysław

Raczkiewicz oraz wiceminister

W. R. i O. P. ks. Bronisław Zongo-

łowicz.

Na uroczystości obecna bę-

dzie pani  premjerowa — Ргу-

storowa, craz p. wojewoda wileń-

ski Zygmunt Beczkowicz w oto-

czeniu przedstawicieli  miejsco-

wych władz.
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DZIENNIK WILENSKI

Ż prasy.
O zgodne współżycie Gdańska

z Polską.
Podpisanie protokułów polsko-

śdańskich przyjęte zostało w Pol-
sce z zadowoleniem, choć nawet
prasa sanacyjna nie twierdzi, iżby
były one wielkiem zwycięstwem
Polski. Powszechnie wypowiada
się życzenie, by i w Gdańsku była
stale dobra wola i chęć zgodnego
współżycia.

„Dzień Pomorski* pisze:
„Byłoby pożądane, aby w Gdańsku

żywioł rozsądku i dobrej woli wziął górę
nad prądami pozostającemi w sprzecz-
ności i szkodę wyrządzającemi gdańskim
interesom. Sądzić należy, że medjacyjna
akcja przedstawiciela Ligi Narodów p.
Rostinga, bawiącego na wywczasach w
Gdańsku, która przyniosła już realny wy-
nik w postaci zawartych dwóch umów,
będzie miała następstwa dalsze w norma-
lizacji stosunkėw polsko-gdariskich,“

Naležy się spodziewač dalszych
protokułów, kończących w polu-
bowny sposób liczne zatargi.

„Gaz. Warszawska” pisze:
„Istota rzeczy polega na tem, że

Gdańsk będąc wolnem miastem, jest za-
razem portem polskim i co za tem idzie,
prawa marynarki polskiej muszą być tu
z natury rzeczy szersze i pełniejsze. Wo-
bec tego teza gdańska, polegająca na
tem, aby prawa naszej marynarki wo-
jennej w porcie gdańskim, były uregulo-
wane w drodze jednostronnego rozpo-
rządzenia senatu, naturalnie była nie do
przyjęcia.

Liga Narodów, która w stosunkach
polsko-gdańskich posiada szerokie upra-
wnienia, przyczyniła się znacznie do za-
łatwienia tej ważnej dla obu stron spra-

Po zjeździe „elity”.

„Dziennik Bydgoski* donosi z
Gdyni:

„Zjazd Legjonistów wywarł przykre
wrażenie nietylko notorycznemi pijań-
stwami, lecz przedewszystkiem kilku
gorszącemi burdami i bijatykami w lo-

kalach publicznych, jak np. w Grand
Cale, w kawiarni „Adrja”, w winiarni
Seidla i in.

Jest to smutny objaw niezbyt wiel-
kiej dyscypliny w szeregach organizacyj
t. zw. rezerwy wojskowej i braku po-
szanowania dla godności organizacyj.

Nigdy chyba nie znaleziono na traw-
nikach, ścierniskach i w lasku na Ka-
miennej Górze tyle rozbitych i wypróż-
nionych flaszek z „Czystej” w Gdyni,
ile obecnie po Zjeździe Legjonistów!

Byłoby bardzo pożądanem, ażeby
Komisarjat Rządu jak najrychlej oczy-

ścić kazał miasto z tego mnóstwa po-

tłuczonego szkła, na którem przechodnie

kaleczą sobie nogi, no, a wreszcie i ze

względu na wygląd estetyczny oraz re-

putację miasta. : 5

P. Sławek mówił na zjeździe

o dumie narodowej i ambicji pań-
stwowej... i o elicie narodu.

Kapitan Majta z Brześcia. ©
„Słowo Pomorskie przypomi-

na, że w interpelacji stronnictw

opozycyjnych z powodu Brześcia
wymieniony był między innymi
kapitan Antoni Majta z 20 pułku

artylerji polowej. Otóż w dniu
15 sierpnia z okazji uroczystości
promocji w Szkole Podchorążych
Artylerji w Toruniu

„S-miu starszych i młodszych ofice-
rów otrzymało z rąk komendanta Szkoły
honorową odznakę pamiątkową. Jednym
z tych oficerów był — kapitan Antoni
Majta. : 2

Jak się dowiadujemy, po Brzešciu

kapitana Majtę odkomenderowano do

Szkoly Podchorąžych Artylerjiw Toru-

niu, w której pełni on funkcję wykla-

dowcy, „śospodarza”, czy też „wycho-

wawcy“ klasy..."SV

Pułk.Kostek-Biernacki dostał

order i godność wojewody, major

Ryszanek awansował, kapitan

Majta został wychowawcą pod-

chorążych. O nikim widać nie za-
pomniano.

 

Zapowiedź wymiany więźniów politycznych
pomiędzy Polską i Litwą.

(Tel od własn. koresp.)

WARSZAWA. Do Warszawy przybywa w niedzielę Sidney Brown
sekretarz generalny Czerwonego Krzyża, Przybycie jego ma na celu
przeprowadzenie w Warszawie i Kownie rokowań co do wymiany
więźniów politycznych pomiędzy Polską a Litwą.

Z Warszawy Sidney Brown wyjedzie do Kowna.

 

Północny front państwa.
Kilkakrotnie w ostatnich czasach

przytaczaliśmy z „Kurjera Poznań-
skiego" ustępy z artykułów poświę-
conych obronie granic świetnego
znawcy spraw wojskowych generała
E. de Henning Michaelisa. Poniżej
pozwalamy sobie przytoczyć pogląd
jego na stosunki obronne naszej gra-
nicy północnej, prusko-litewskiej. |
Sprawy obrony granic Polski

wschodnich i zachodnich omawia
ne były w prasie naszej wielokrb-
tnie, natomiast milczenie prawie
zupełne otacza zagadnienie obro-
ny naszych rubieży północnych,
gdzie zagrażają stale pokojowi sztu
cznie utworzony przez polityków
trzy nowotwory — Gdańsk, Prusy
Wschodnie i Litwa Kowieńska.
Pod względem strategicznym pół-
nocna granica Polski jest dziwolą-
giem — tworzy długą kurtynę, cią
śnącą się wzdłuż granicy b. Króle
stwa z dwoma silnie wysuniętemi
na skrzydłach bastjonami, mające
mi dla Polski olbrzymie znaczenie:
Pomorze łączy państwo ze świa-
tem, Ziemia Wileńska odcina moż-
liwość ścisłej współpracy bojowej
Niemcom z Rosją.

Terenem frontu północnego jest
równina dostępna wszędzie dla
wszystkich rodzajów broni, tyfko
w części wschodniej doliny błotni-
ste Biebrzy i Narwi utrudniają ma
newr. Rosyjska doktryna strategi
czna, pozostawiająca Niemcom bez
walki część b. Królestwa, znalazła
swój wyraz w słabym rozwoju ko-
munikacji na północy. Do granic
Prus Wschodnich dochodzą tylko
dwie linje kolejowe — w Mławie
i Grajewie, a między niemi prze-
biega wzdłuż granicy w odległości
30 — 50 klm. od niej kolej nad-
bużańsko - narewska, obsługująca
tylko mniej ważny dla nas odci-
nek wschodni front do Ostrołęki,
nie mającą połączenia z linją na

awę.
Lepiej przedstawia się sprawa

dróg bitych — pomiędzy Grodnem
a Grudziądzem dochodzi do grani-
cy niemieckiej jedenaście szos, tu
również przebiega wzdłuż znacznej
części frontu szosa podłużna. Sta-
łe umocnienia znajdują się tylko
na skrzydłach — w Osowcu trzy
dobrze zabetonowane forty, zamy
kające nad Narwią szosę od gra-
nicy niemieckiej na Białystok, i w
Grudziądzu, b. ogniwie pasa obron
nego dolnej Wisły, skierowanego
na wschód. Na Bugo - Narewie
przecinają drogi ku Warszawie
twierdze Modlin i Żegrze z nawpół
zdemolowanemi fortami, przedsta-
wiającemi jednak pewną siłę opo-
ru. i

Obrona frontu zdana jest więc
zupełnie na armję polową, której
operacje zależą w znacznym sto-
pniu od przygotowania terenu. Wa
runki geograficzne nie sprzyjają tu
bydowie  fortyfikacyj. Pozostaje
więc należety rozwój komunika-
cyj, mających w dziedzinie mane-
wru olbrzymie znaczenie,

Pierwsze miejsce wśród środ-
ków komunikacyjnych zajmują ko
leje żelazne, one skupiają większe
organizmy wojskowe w punktach
koncentracji i na froncie nastawy
bojowej, one są głównemi arterja-
mi, któremi płynie ku armji mater-
jał techniczny, żywność i posiłki,
a odpływa do kraju nie nadający

 

się już do walki element ludzki, W
dalszym rozwoju akcji wojennej
przyśpieszają koleje ruchy wojska,
przerzucając je szybko w dużych
masach na większe odległości. Ale
przewóz kolejowy daje zysk czasu
tylko przy odległościach więk-
szych,  iprzewyższających trzy
dzienne marsze, gdyż załadowanie
i wyładowanie pociągów wymaga
dużo czasu, dlatego na mniejszych
dystansach mają pierwszeństwo
drogi bite,

Pod względem kolejowym jest
front północny wyposażony słabo.
Na głównym kierunku operacyj-
nym pomiędzy Królewcem a War-
szawą mamy tylko jedną linję ko-
lejową na Mławę. Projektowana
budowa mostu kolejowego w Płoc-
ku i połączenie tego miasta z Brod
nicą oraz Nasielskiem poprawi nie
co zaniedbanie północnego frontu
pod względem komunkacyjnym, a-
le koniecznem jest również połą-
czenie Mławy z Ostrołęką.

Brak kolei muszą zastąpić szo-
sy. Rejon północny posiada ich
dość, a koncepcja przewozu więk-
szych oddziałów wojska przy po-
mocy trakcji motorowej rozwija
się coraz bardziej, wymaga jednak
licznego taboru samochodów i do-
brego stanu szos. Otóż stan na-
szych dróg bitych jest poniżej naj-
skromniejszych wymagać, znajduje
my się w roku bieżącym wprost
na progu bezdroża. Ostatnia mapa
automobilowa stwierdza, że w Pol
sce poza ziemiami zachodniemi —
dobrych dróg prawie niema, nawet
z Warszawy nie można wyjechać
szosą chociażby średnią,,,

Jeżeli porównamy nasz bez-
ruch zupełny w kierunku przygoto
wania granic do operacyj wojen-
nych z planowością i wszechstron-
nością opracowania przez Niem-
ców wypadowej podstawy opera-
cyjnej w Prusach Wschodnich, doj
dziemy do bardzo niepokojących
wniosków. Budowa nowych kolei
może poczekać, ale istniejące umo
cnienia stałe winny być utrzymane
w stanie zdolnym do obrony, a szo
sy z największą energją naprawio-
ne. Zaniedbanie tych spraw mo-
głoby w danym razie zaważyć cię-
żko na opjeracjach wojennych w
północnej Polsce.

E. De HENNING-MICHAELIS
general,

O cenzorach mądrych SZKICE |! OBRAZKI
i głupich.

Świetny feljetonista St. Bran-
dowski umieścił w nieskonfisko-
wanym „Dzienniku Bydgoskim'* na
stępujące rozważania:

„Napisał Nowaczyński kome-
dję „O żonach złych i o dobrych”,
to mnie wolno napisać  fel-
jeton „O cenzorach mądrych i o
głupich". Moje studjum na ten te-
mat jest najzupełniej bezpretensjo
nalne, bo nie opiera się na mym
subjektywnym sądzie o cenzorach
tylko jest zbiorem zdań i sentencji
jakie różni bystrzy ludzie o cenzo-
rach powiedzieli lub napisali.
Niech mnie zatem nikt nie posą-
dza o osobistą animozję do tych
panów, którzy jednem machnię-
ciem ołówka przekreślają nieraz
najpiękniejsze i najuczciwsze pło-
dy ducha polskiego. Czynią to oni
ni z taką pasją, z jaką kłusownik
poluje na szlachetną zwierzynę al-
bo rzeźnik na ubój bydła.

Kwestję cenzury i instytucji
cenzorów najradykalniej rozwiązu
je śp. poeta Heine który w jednym
ze swych djalogów woła:
— Schlagt den Hund rot! Er ist

ein Cenzor!
Wołanie jego atoli zostało gło-

sem na puszczy. Cenzorów od te-
go czasu nietylko nie starano się
wytępić, lecz pozwolono im roz-
mnożyć się jak królikom. Tylko
cesarzowa austrjacka Elżbieta wy
stawiła Heinemu własnym sump-
tem pomnik, tak go bardzo adoro-
wała za jego odważne słowa. Gdy
by niżej podpisany wystąpił z pro
jektem uśmiercenia choćby jedne-
$o tylko cenzora, to na pomnik ma-
łoco mógłby liczyć. Prędzej na ta-
ki nagrobek:

Przechodniu zmów paciorek
Bo tu leży gryzipiórek
Miał on jęzior jak szpikulec,
Ale musiał władzy ulec.
Dożył lat sześćdziesięciu sześciu
I skończył w Brześciu.

Rip!
Idźmy teraz dalej.
Fryderyk cesarz niemiecki miał

cenzora, nazwiskiem Schloss. Raz
ukazała się ulotka, która pokpiwa
ła z króla Fryderyka, za przegraną
przez niego bitwę pod Kolinem.
Schloss ulotkę skonłiskował, a w
pełnym oburzenia raporcie do kró-
la postawił wniosek, aby autora
ulotki, ponieważ był to stan wojen
ny w krótkiej drodze powiesić. Fry
deryk na marginesie tego raportu
dopisał własnoręcznie: „Ja — nach
Ihnen!"

Król ten otrzymał potem przy-
domek Wielkiego.

Nikt nie był zapaleńszym zwo-
lennikiem cenzury od Metternicha
który jednak w swych pamiętni-
kach tak cenzorów charakteryzu-
je:

„Diesie Fanghunde kann man
śanz gut brauchen, nur muss man
sie stramm an der Leine fiihren.“

Napoleon Wielki, ponieważ był
bardzo próżny, nie umiał sobie wy-
obrazić państwa bez cenzury. To
też funkcję tę spełniał przeważnie
sam Fouchć, nadworny policmaj-
ster cesarza, Tłumaczył on to
tak:
—Głupi minister jest nieszczę

ściem, głupi cenzor katastrołą.
Ja sam znałem cenzora we Lwo

wie, który chciał skonfiskować
dzieło Kopernika „De revolutioni-
bus orbium coelestium", O nic mu
przytem nie chodziło, tylko o to je-
dno słowo „revolutionibus,

W. Przemyślu znów był cenzor,
który w „Głosie z nad Sanu' skon
fiskował francuskie bon-mot: U-
marł król — niech żyje król! Uwa-
żał on to za naigrawanie się z kró-
lewskiego nieboszczyka.

Opowiadają też — ale to po-
wtarzam już jako on-dit! — że gdy
cesarz Franciszek Józef przegrał
kampanję w roku 1866 i musiał
Włochom ustąpić Lombardji, jedno
z pism włoskich, wychodzące pod
austrjackim zaborem, nazwała ce-
sarza ze współczuciem „il banito
diLombardia” (skazany z Lombar-
dji na wygnanie). Cenzor nietęgi
lingwista, zrozumiał to jako „il ban
dito di Lombardia" i kazał reda-
ktora wsadzić do paki (cenzorem
prasowym w Austrji był każdora-
zowy prokurator).

Gdzieżby to nasz cenzor il ba-
nito pomieszał z il bandito. Był
tylko jeden taki któremu idol po-
mieszał się z odolem.

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku,obstrukcje, śnicie w kiszkach, złe tra-
wienie, bóle głowy, obłożony język, bla-
ą cerę, łatwo usunąć, stosując natural-

ną wodę gorzką „Franciszka-Jėzeia“,
iorąc wieczorem przed udaniem się na

spoczynek pełną szklankę.
EE

DER

2 pogranicza.
Patrol ratuje tonącego oficera litewskiego.

Z Druskienik donoszą, iż pod-
czas kąpieli na rzece Niemnie
począł tonąć jeden z kąpiących
się oficerów litewskiej straży gra-
nicznej Do tonącego przypłynę-
ło dwóch strażników litewskich,
którzy wobec silnego prądu oraz
wiatru nie mogli go wydobyć na
brzeg. W trakcie borykania się
z żywiołem i nawoływaniami pod-
płynął kajak jakiegoś sportowca
litewskiego, który pośpieszył to-
nącemu na ratunek. Niestety
trzy osoby nie mogły poradzić,
gdyż każdy z ratujących szedł

na dno. Zmagania te zauważył
na sąsiednim brzegu patrol KOP,
który łodzią pośpieszył na ratu-
nek i po pewnym czasie wszyst-
kich Litwinów wydobył z topieli
i przewiózł na teren litewski.

Wypadek uratowania Litwinów
przez żołnierzy polskich spotkał
się z ogólnym uznaniem w ko-
mendzie litewskiej straży granicz-
nej i wśród okolicznej ludności.
SATUTSSEISTNSTISAZERHACK:

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

NAJDZIWNIEJSZE SANATORJUM.
Lekarz asystujący mi otworzył małą

furteczkę, znajdującą się w biało lakiero-

wanym płocie.
Weszliśmy do ogrodu.
Ładnie utrzymane ścieżki, wielkie

gazony i trawniki, zasiane koniczyną i
polnem kwieciem. Pośród zieleni drzew
widnieją białe, czerwoną dachówką kry-
te pawilony.

To sanatorjum. Sanatorjum najdziw-

niejsze ze wszystkich, jakie kiedykol-
wiek oglądałem.

Ten park, te pawilony i sadzawka

to jest lecznica dla zwierząt.

Tuż, opodal wielkiego zwierzyńca w

Berlinie (mieszczącego się w środku

dzielnicy W. (zachodniej) mieści się

ogromny  park-ogród, poświęcony na

lecznicę dla zwierząt.

Młody lekarz weterynarji wskazuje
mi dużą łączkę.
— Tu, proszę pana,

chirurgiczny dla słoni.
— Dla słoni?

— Tak, obecnie mamy tu jednego

pacjenta, z bardzo ciężkim wypadkiem
złamania nogi... Proszę popatrzeć.
W cieniu drzew stoi ogromny, szary

pacjent. Macha potężnemi uszami i, przy-

glądając się nam, kiwa powoli trąbą.
Jedną z potężnych nóż ma umoco-

waną w rodzaju łupek, zrobionych z gru-

bych szyn żelaznych. Noga zwierzęcia
jest zupełnie unieruchomiona.

Opodal na żłobie widać złożone śnia-
danie: worki buraków i brukwi.

— Od kilku dni pacjent nasz od-

bywa dość swobodne ranne przechadzki.
Pierwej wisiał w sali operacyjnej na
pasach, przez cały tydzień.

— I czy noga się zrasta?
— Doskonale!... Zwierzę jest młode

i lekarz naczelny przypuszcza, że za ty-

dzień pacjent będzie mógł sam chodzić,
Idziemy dalej.
W tym pawilonie mieści się oddział

dla ptaków.
Czegóż tam niema...
Wielki marabut afrykański cierpiał

na złośliwy nowotwór na szyi. Musiano
mu (o zoperować, a teraz szyję ma oban-

dażowaną. Stoi na jednej nodze i strasz-

nie poważnie spogląda ku papugom,
które, mimo choroby, drą się i kłócą za-

pamiętale,

Papugi zapadają na bardzo ciekawą
chorobę, podobną do ludzkiej histerji.

Śnieżno biała ka-ka-du jest odoso-
bniona, gdyż w napadzie histerjiwysku-
bywała swoim koleżankom barwne pióra.
Złośliwą jędzę przeniesiono do osobnej
klatki.,,

W następnym gmachu, w jednej z
wielkich kleci leży lew.

Biedakowi wrastał boleśnie pazur do
łapy i trzeba było go operować, Cier-
piał bardzo i miał silną gorączkę.

— Nie zazdroszczę doktorowi орего-
wania takiego klijenta.

— Nie jest to wcale niebezpieczne.

Najpierw nałożono Iwu kaganiec na pysk,
a łapy mu związano. Gdy wszedłem do
klatki, rzucał się i mruczał, ale śdym
przystąpił do wycinania pazura, leżał
spokojnie; a nawet od czasu do czasu
podnosił łeb, przyglądając się zabiegowi.
Zwierzęta doskonale rozumieją intencje
człowieka.

Zdążamy do pawilonu chorychmałp.
Jest tam tylko jeden szympans,

chory na pievritis (chorobaopłucnej).
Leży w łóżku, a na piersiach ma

kompres pod ceratką.

— Czy małpy często zapadają na
płuca?
— Nie specjalnie, Małpy przyzwy-

czajają się do naszych warunków klima-

tycznych. Należy o nie tylko dbać,
a unikną wszelkich chorób. Ten tu szym-
pans przeziębił się w czasie podróży
z Hamburga i do nas już zawitał z $o-
rączką,

— A czy żyć będzie?
— Choroba jest dość ciężka, ale ro-

bimy wszystko, by go uratować, Teraz
przechodzi kryzys i dlatego jest tak nie-'
ruchomy.

Żegnam smutnego małpiszona i idzie-
my dalej.

Na ogromnej łące pasie się stadko

koni.
— Czy to są również pacjenci?

— Tak. To są konie, które cierpią
na „chorobę bruków*., Są to konie do-
rożkarskie, które zabija miasto, a które

dobrzy właściciele na pewien czas dają

do nas, celem powrócenia im zdrowia.
— I jak panowie usuwacie „chorobę

miasta”?

— Bardzo prosto. Daje się zwierzę-
ciu warunki, do których się urodziło.

Miast bruków, łąkowy teren, elastyczny,
dużo swobody, nieskrępowanie uprzężą

i czyste powietrze.

Konie naprawdę czują się świetnie,
biegają i bawią się w gonionego, tarza-

ją się po trawie i leżą do góry nogami.

W. czasie przebywania na „kuracji”

urodziło się klaczy dorożkarskiej małe

źrebiątko.

Jest ono oczkiem w głowie całego
stada, a nawet daje się zauważyć sen-

tyment i opiekę w traktowaniu go przez
inne konie.

jest oddział

Tam pozostałem najdłużej.

Mimowoli pomyślałem o biedakach
koniach wileńskich dorożkarzy.. Nikt nie
pomyśli o sanatorjum dla nich, eksploa-
tuje się je, a skazane są zgóry na nóż

hycla.

Biedne nogi ich, drżące i poobijane
na brukach wileńskich, nie dotkną nigdy
miękkiej powierzchni murawy i nigdy nie
dane im będzie odpocząć.

A przecież możnaby zorganizować |

jakieś skromne miejsce odpoczynkowe
dla tych biedaków... Przecież zasłużyły
na nie,

Co na to nasze Towarzystwo Opieki
nad zwierzętami?

M. Junosza.
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KRONIKA.
Rozłam w partji komunistycznej t. zw.

Białorusi Zachodniej.
Zaniepokojenie w Mińsku.

W. związku z niedawną uciecz-
ką prezesa Komitetu Okręgowego

ileńskiego oraz rozłamem wśró
członków komitetu i partji, dzia-
łalność komunistyczna w Wilnie,
jak również i na prowincji i w woj.
Nowogródzkiem zmalała do mini-
mum. W Wileńszczyźnie z komi-
tetu wystąpiło 67 komunistów,

którzy nawet zobowiązali się zło-
żyć deklaracje lojalności państwo-
wej. Również mnóstwo komuni-
stów — członków Komitetu K. P.
Z. B. opuściło szeregi. „czerwo-
nego sztandaru”.

Masowa ta ucieczka z szere-
$ów komunistycznych poruszyła
do głębi prowodyrów akcji komu-
nistycznej w Mińsku. Wieść o roz-
łamie w Komitetach Okręgowych
również odbiła się echem w sfe-

rach Kominternu w Moskwie,
Zebrana w Mińsku nadzwy-

czajna narada prezydjum Partji
Komunistycznej z udziałem zna-
nych hromadowców Rak-Michaj-
łowskiego, Miotły, Szurina, Puca-
nowicza i innych obradowała nad
wynalezieniem środków  zarad-
czych, by uchronić komitety od
zagłady na terenie województw
wschodnich.

Postanowiono naprędce wyde-
legować na teren ziem północno-
wschodnich kilku zaufanych dele-
gatów, którzy mają za zadanie
przeprowadzenie reorganizacji w
łonie Komitetów Okręgowych i
Rejonowych. Delegaci ci opuścili
już Mińsk i zapewne są już na
terenie polskim.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zdejmowanie rusztowań

z kaplicy Ostrobramskiej. Jak
już donosiliśmy, zakończono pra-
ce restauracyjno-konserwatorskie
w kaplicy Ostrobramskiej. :
W związku z tem w dniu

wczorajszym przystąpiono do zdej-
mowania rusztowań od ul. Ostro-
bramskiej. 5
W poniedziałek ewentualnie

we wtorek nastąpi r„said
rusztowań trony ul. Piwnej.

о0 00 NZ MIASTA.
— Akcja o obniżkę komor-

nego. Lokatorzy w całej Polsce

przeprowadzają obecnie akcję, za
obniżką komornego.
W tym celu zbierane są pod-

pisy lokatorów, domagających się
obniżki komornego.
W Wilnie zbieranie podpisów

zostało ukończone.
W ciągu miesiąca zebrano o-

koło 6.000 podpisów. RER
Onegdaj teczki z podpisami

rzesłano do władz centralnych w
óraawie.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Obrona kandlu przed ostrzem

nowego kodeksu karnego, Jak się
dowiadujemy, organizacje kupiec-
kie przygotowują memorjał, który
doręczony zostanie właściwym
władzom, w sprawie złagodzenia
nowej ustawy egzekucyjnej i osła-
bienia ostrza przepisów nowego

ymierzonych

   

ć poruszona
|rzemysł

Fndlowej.
Najbardziej sfer

absorbuje przepis, ż:
i święta za pisemne
urzędu skarbowego
przeprowadzona eg
organa egzekucyjne
dzić otworzenie drž
i szał, oraz ich przekazania, jako
też rewizję osobistą.

Sfery gospodarcze i handlowe
uznają również za niewłaściwą
przysięgę, przewidzianą w przepi-
sach egzekucyjnych, jako środek
zmuszenia płatników, aby ujawnili
swój stan majątkowy.

Memorjał ten, po rozpatrzeniu
przez tutejsze władze, będzie skie-
rowany do odpowiednich mini-
sterstw w Warszawie,
— Nie będzie podwyżki ce-

ny cukru. Wobec kolportowa-
nych w Wilnie pogłosek o grożą-
cej żekomo w najbliższym czasie
zwyżce cen cukru, dowiadujemy
się z wiarogodnego źródła, że
pogłoski te są zupełnie bezpod-
stawne, gdyż przemysł cukierni-
czy nie projektował i nie projek-
tuje żadnej zwyżki cen cukru,
ani w najbliższym czasie, ani w
dalszej przyszłości.
— Nowy gatunek chleba t.

zw. sitkowy. Jak się dowiadu-
jemu, od dnia 22 sierpnia rb.
piekarnie wileńskie przystępują
do wypieku gatunku chleba t.
zw. sitkowego, dotąd nieznanego
na terenie wileńskim. Chleb o-
mawianego gatunku został wpro-
wadzony w handlu już od kilku
lat w Warszawie oraz w innych
miastach polskich i cieszy się
wyjątkowym popytem, ponieważ
jest tańszym i w smaku”prawie
się nie różni od chleba pytlowe-
go, pod względem natomiast od-
žywczym nie zachodzi żadnej
różnicy pomiędzy temi dwoma
gatunkami chleba. Szerokie war-
stwy społeczeństwa wileńskiego
niewątpliwie będą się zaopatry-
wały obecnie wyłącznie w chleb
„sitkowy, zaoszczędzając w dobie
powszechnego kryzysu ciężko za-
pracowany grosz, a jednocześnie
mając chleb tani, požywny i
smaczny.

SPRAWY SZKOLNE.
— Zamknięcie kolonji let-

nich „w Leoniszkach. W dniu
wczorajszym zamknięte zostały
kolonje letnie dla niezamożnej
młodzieży w Leoniskach.

Młodzież samochodami Magi-
stratu przewieziono do Wilna.
W drugim sezonie z kolonii

tych korzystało 320 uczniów.
— W Gimnazjum 0. O. Je-

zuitów w Wilnie, Wielka 58 roz-
poczną się dodatkowe egzamina
wstępne dnia 1 września 1932 r.
o godzinie 9 rano.

Przy Kolegjum O. O. Jezuitów
istnieje prywatny kurs przygoto-

  

wawczy do I kl. gimnazjalnej dla
uczniów, uczących się prywatnie,
Kurs rozpoczyna się 1 paździer-
nika.
— Żeńska Szkoła Zawodo-

wa im. św. Józefa w Wilnie przy
ul. róg Ostrobramskiej 29 i Kole-
jowej przyjmuje już zapisy kan-
dydatek na uczenice Szkoły. Kan-
celarja szkolna czynna codzien-
nie prócz dni świątecznych od
godz. lltej do 2-giej po poł.
Szkoła i pracownia czynne od
1-go Września b. r.
— Koedukacyjne Gimnazjum

im. T. Czackiego w Wilnie (z
pełnemi i aminy.
wstę Vlll-ej
rozp nia o
godz. tępnej
(przy Tej
gimn ześnia
o go
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10—1
— Liceum Handlowe Żeń-

skie 2-letnie przyjmuje zapisy
kandydatek, mogących się wyka-
zać świadectwem ukończenia 6
klas szkoły średniej (ul. Żeligow-
skiego 1—2 od godz. 10—1-ej).
— Liceum im. Filomatów w

Wilnie (z prawami szkół państwo-
wych) przyjmuje zapisy codzien-
nie od godz. 10—1-ej (ul. Żeli-
gowskiego 1—2).

iehemina do wszystkich klas
ą się dn. 1 września o

‚ 9-ej.
klasie I, Il i III program gim-
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łata w klasie wstępnej i 1-ej
miesięcznie.

ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

—Działalność Komitetu Spo-
łecznego Walki z Żebractwem
i Włóczęgostwem. Komitet Spo-
łeczny Walki z Zebractwem i Wl6-
częgostwem przesłał do Biura
Statystycznego Magistratu spra-
wozdanie z działalności za ubiegły
rok budżetowy.

Ze sprawozdania tego wynika,
że Komitet z każdym niemal ro-
kiem musi rozszerzać zakres swej
działalności, ponieważ rok rocz-
nie ilość żebraków i biednych
stale się zwiękza.
W ciągu kilkuletniej pracy Ko-

mitet uzyskał 10 sal w Wileń-
skiem Towarzystwie Dobroczyn-
ności, gdzie ulokowanych zostało
129 biednych i żebraków.
„W roku ubiegłym Komitet u-

zyskał dwie nowe sale, które
odremontował z własnych fundu-
szów. ›
W salach tych ulokowanych

zostanie 35 żebraków.
W okresie sprawozdawczym

staraniem Komitetu ulokowanych
zostało w przytułku 49 osób.
Biuro Komitetu prowadziło ścisłą
rejestrację biednych i żebraków.
Ogółem w roku ub. zarejestrowa-
no 199 osób.

Komitet bezpłatnie udzielał
zgłaszającym się biednym porad
i pisał podania do władz z prośbą
o pomoc.

Obecnie Komitet czyni stara-
nia o ulokowanie w przytułku 25
sarców i staruszek (od 50 do 90
lat).

Osoby te byłyby już ułokowa-
ne, gdyby Magistrat nie wstrzy:
mał wydawania kart gwarancyj-
nych, t.z. na wypadek braku fun-
duszów Komitetu Magistrat mu-
siałby utrzymywać ich z własnych
funduszów.
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Do wszystkich szkół wileńskich:

Czapki przepisowe, patki na
kołnierze I trójkąty do be-

retów poleca:

POLSKA PRACOWNIA
CZAPEK:i KAPELUSZY

į Wilno, ul. Wileńska 10. l

WYPADKI.
— Podrzutki. 19 b. m. w klątce

schodowej domu Nr. 34 przy ul. Wileń-
skiej znaleziono podrzutka płci męskiej,
w wieku około 2-ch tygodni, przy któ-.
rym była kartka z napisem: „dziecko nie-
chrzczone'. Tegoż dnia znaleziono 6-mie-
sięcznego podrzutka płci męskiej w bra-
mie domu Nr. 203 przy ul. Subocz. Obu
podrzutków ulokowano w przytułku
Dzieciątka Jezus.

  

 

DZIENNIK WILEŃSKI

Wypadek przy odnawianiu domu
Dwaj robotnicy spadli z rusztowania.

TEĄTRY MIEJSKIE.
LETN=L

Nowy program rewji L. Sempo-
fińskiego.

Rewja Sempolińskiego, cieszą-

ca się niesłychanem powodze-
niem w czasie gościnnych wystę-

pów w Wilnie, zmieniła program.
Piątkowa premjera wzbudziła

wielkie zainteresowanie wśród mi-
łośników humoru i pogodnej pio-
senki, to też mała salka teatrzyku
wypełniona była po brzegi.

Konferansjerkę podzielili mię-
dzy sobą p. Kozłowska i p. Sulima.

Panna Leitzkówna dała nam
przemiłe tańce: walczyk, taniec
hawajski i mazurka Wieniawskie-
go. Ten ostatni wykonany z praw-
dziwym artyzmem i wydobyciem
ślicznie podcieniowanych uroków
tańca ludowego.

Milutką była piosenka, w wy-
konaniu małżonków  Sempoliń-
skich, „Katiusza”.

Gruszczyński czarował nas pio-
senką włoską i hiszpańską.

Jak to zwykle bywa, pan Lu-
dwik Sempoliński, ulubieniec Wil-
na, zmuszony był oklaskami bisso-
wać wielokrotnie.

Tym razem śpiewał: „Ja nie lu-
bię tłoku”, no i, jakżeż mogło być
inaczej... niezrównanego swego
„Tomasza“ i „Zygmusia“.

Pani Irenie Carnero naležy się
specjalne uwzględnienie w recen-
zji. Artystka ta, obdarowana nie-
tylko pięknym głosem, ale i wielką
inteligencją w wykonaniu swych
miłych piosenek, stanęła na pierw-
szych szczeblach drabiny, która
prowadzi wysoko, ku wielkiej sła-
wie i słonecznej pamięci tych,
którzy cenią i rozumieją piękno.

Wczoraj usłyszeliśmy trzy pio-
senki i naprawdę trudnoby osą-
dzić, która była lepiej śpiewaną.

Uproszona, zaśpiewała zręczną
i czarowną piosenkę „Sancta Ma-
donna poratuj”, która była ukoro-
nowaniem całego programu.

Raz jeszcze na tem miejscu
pozwalam sobie złożyć podzięko-
wanie zdolnej artystce, za kon-
cert, którym nas obdarzyła.

Brawo! brawissimo!
Siedząc w rzędzie recenzentów,

jak zawsze sceptycznie nastrojo-
nych, w chwilę po śpiewie pani
Carnero, słyszałem tylko sponta-
niczne brawa i głosy uznania.

Finałowy numer jest „złoto-
dajny'. Artyści schodzą na wi-
downię, obdarowując publiczność,..
czekoladowemi monetami i cen-
nym prezentem: 50% zniżką do
teatru,

Należy zatem przypuszczać, że
obdarowana publiczność skwapli-
wie wykorzysta zniżki i raz jesz:
cze do teatru podąžy.

„Zastępca“.

Teatrimuzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Teatr Lutnia. Dziś o godz. 4 m. 15

znakomita sztuka A. Tołstoja i P. Szcze-
golewa „Azef”. Rolę tytułową kreuje
jak zwykle Józef Winawer.

Wieczorem o godz. 8 m. 15 farsa
Laurent Doillet'a „Kłopoty Bourrachona”.

W poniedziałek po cenach zniżonych
sztuka Tołstoja i Szczegolewa „Azef”,

— Teatr Letni — dziś o godz. 1-ej
przygotował dla wilnian przemiłą nie-
spodziankę, dając po specjalnie zniżo-
nych cenach Poranek, na którym dana
będzie wspaniała rewja Morskiego Oka
w wykonaniu znakomitych gości: Gru-
szczyńskiego, Sempolińskiego, Carnėro,
Kozłowskiej i innych.

Po południu o godz. 4 m. 15 rewja
„My dajemy pieniądze". Ceny zniżone.

„Wieczorem drugi senas tej samej
rewji.

— W Parku Sportowym. Dziś po raz
drugi i ostatni występ ulubieńców stoli-
cy, artystów teatru „Morskie Oko* —
Stanisławy Nowickiej (królowej tanga) i
Karola Hanusza (króla piosenek i paro-
dji. W programie najlepsze przeboje
rewjowe. Koncertem symfonicznym dy-
ryguje kapelm, Michał Małachowski.
Początek o godz. 8.15 wiecz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Niedziela, dnia 21 sierpnia.

9.00: Cicha msza z Ostrej Bramy
z muzyką organową. 9.45: Muzyka z płyt,
10.10: Transm. raidu awjonetek. 10.554
Kom. met. z Warszawy. 13.00: „Naukaj
zawodu jako zagadnienie pracy”, ode:
13.15: Muzyka. 13.50: D. c. transmisj
raidu awjonetek. 14.00: „Jak się ustrze
chorób żołądka”, odczyt. 14.15: Kon
cert, 14.30: „Porady weterynaryjne'
14.50: Koncert. 15.05: „Plan pracy zespo-
łu przysp. rolnego", odcz. 15.25: Kon-
cert. 15,40: Audycja dla młodzieży.
16.05: Audycja popularna. 17.00: Kon-
cert. 18.00: „Nie masz pana nad ulana“,
felį. 18.20: Muzyka tan. 19.10: „Hipolit
Korwin-Milewski* (pamiętnikarz,  poli-
tyk, działacz), odcz. 19.35: Skrzynka
techn. 20.00: Koncert; 20,45: Kwadrans
literacki. 21.50: Wiad. sportowe. 22,50:

"rej *znyy
Poniedziałek, dn. 22 sierpnia 1932 r.
11.58: Sygnał czasu. 15.15: Orkiestra

hotelu Savoy w Londynie ea
15.35: Kom. met. 15.40: Audycja dla mło-
dzieży. 16.10: Muzyka francuska (płyty).
16,40: Pog. franc. 17.00: Koncert. 18,00:
„Jan Kochanowski i czasy dzisiejsze" —
odcz. 18.30: Muz. tan: 19.15: „Asymili-
zacja i denacjonalizacja” — odczyt litew-
ski. 19.35: Prasowy dziennik radjowy.
19.45: Wileński kom. sport. 20.00: „Dra-
mat wśród lodėw“ — felj, 20.15: Muz.
tan. 20.35: Operetka z Ciechocinka (Kró-
lowa miljardów) Falla.

Z ŻA KOTAR STUDJO.
(KOMUNIKAT)

Koncert z Salzburga.
Dzisiaj, w niedzielę, o godz. tl-ej

rozgłośnie radjowe transmitują z Salz-
burga „Symłonję Alpejską” Ryszarda
Straussa, wykonaną poraz pierwszy w
Berlinie w 1915 roku. Dzieło to jest wi-
zerunkiem przyrody, widzianej przez
wrażliwego artystę i oddanej z maestrją
techniki orkiestralnej Straussa. Kompo-
zytor snuje wątek ilustracyjny, podany
w przypiskach do partytury, które są
wskaźnikiem dla fantazji słuchacza.
Wskazują one taki przebieg wątku mu-
zycznego: noc, marsz w górę, las, wzdłuż
srtumienia, wodospad, wizja, kwietne
łąki, na hali, niebezpieczne chwile,
u szczytu, elegja, zbliżanie się burzy,
zejście, zmierzch, noc...

 

Wczoraj o godz. 10 rano zdażył się
na ulicy Zawalnej nieszczęśliwy wypa-
dek, którego oliarą padli robotnicy:
27-letni Piotr Kozłowski, zam. przy zduł-
ku Šniegowym 9 i Józef Kapsewicz, zam.
przy ul. Trakt Batorego 94,

Obaj wymienieni, zatrudnieni przy

odnawianiu domu Nr. 58 przy ul. Zawal-
nej, podczas przenoszenia wapna stracili
równowagę i spadli z rusztowania.

Rannych opatrzyło zawezwane Po-
gotowie Ratunkowe. Kozłowskiego ulo-
kowano w szpitalu św. Jakóba, a Kapse-
wicza odwieziono do miesz"axy/ ,

KŁOPOTY Z GOTÓWKĄ.
Przenosiny miljardowego skarbcu Ameryki.

Zakład badania metali przy a-
merykańskiej mennicy państwowej
ma być w tych dniach przeniesio-

ny.
х Zakład ten jest czemś więcej,

niżby można było sądzić z jego

skromnej nazwy. Nie jest to tylko

laboratorjum, gdzie się dokonywa

prób metalów sżiachetnych, lecz
olbrzymi skarbiec, w którym prze

chowuje się z górą miljard dolarów

w złocie i około 80 miljonów dola-

rów w srebrze,
Ta góra cała cennych kruszców

ukrywa się w budynku pięciopię-

trowym w głębinach ziemi, Budy-

nek strzeżony jest przy pomocy
najnowszych środków techniki

Jeszcze przed wojną światową

można było czasami dostać pozwo
lenie na zwiedzenie tych skarbów

niezmiernych, spoczywających w

potężnych safesach, z chwilą jed-
nak, gdy jewnego razu po takich

odwiedzinach wydarzył się zamach

bombowy, bowiem jeden z zwie-
dzających podłożył bombę zegaro-
wą, dostęp do „świątyni Mamona”
został zamknięty i dziś niewielu
jest ludzi na świecie, którzy mogli
by się pochwalić, że widzieli te
skarby.

Skomplikowany system dzwon-
ków alarmowych zdradziłby każ-
dyd ruchh intruza, któremu udało-
dy ruch intruza, któremu udało-
straż nadbiegłaby natychmiast
przez skryte przejścia i unieszko-
dliwiła włamywacza.

Nie wystarczają widocznie te
wszystkie ostrożności i urządzenia,
skoro skarbiec ma być przeniesio-
ny, celem zapewnienia mu jeszcze
większego bezpieczeństwa.

Nowy dom zakładu badania me
tali znajduje się na South steet,
Wielopiętrowe izby mocno opance
rzone zostały wmurowane w skali
sty grunt podziemny Nowego Jor-
ku. Dostać się do tych izb z zew-
nątrz jest prawie niemożliwością.

Włamywacze musieliby  żłobić
przejście przez długie lata, Do
strzeżenia skarbów w nowym bu-
dynku zaprzągnięto wyrafinowa-
ne optyczne i mechaniczne przy-
rządy alarmowe. Prócz tego strze
śą ich jeszcze druty przez które
przechodzi prąd elektryczny, o na-
pięciu kilku tysięcy voit. Druty te
są tak sprytnie rozmieszczone, że
w każdem miejscu bronią dostępu
do skarbca.

Najwięcej kłopotu sprawia sa-
mo przewiezienie skarbów, bo w
Ameryce dobrze jest znana szalo-
na odwaga i pogarda śmierci, jaką
wykazują bandyci podczas napa-
dów.
W New Yorku jest kilka biur

przewozowych, które zajmują się
przewożeniem tylko  najcenniej-
szych ładunków. Posiadają one o-
pancerzone auta, służbę wypróbo-
waną, i uczciwą i doświadczenie.

Wśród personelu tych biur spo
tkać można wysłużonych oficerów,
nawet wyższych szarż, Jest wśród
nich i jeden generał z dawnej ar-
mji rosyjskiej. Wszyscy ci praco-
wnicy poddawani są bardzo suro-
wej kontroli, jeżeli chodzi o ich
prywatny tryb życia. Biura mają
prawo przeprowadzania u nich cho
ciażby codziennej rewizji. Skład
osobowy poszczególnych grup tych
pracowników jest często zmienia-

2 nie były tworzone zmo-
©.
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rbów, są tak
włamywacz,

stał do wnę-
rza wozu, musi stracić wiele cza-

sAIEDRZESOWIEWSZZOŁEOJZEJ OTСЕНЕ
Nie masz pana nad ułana...

Q godz. 18-ej dawno niesłyszany pre-
legent red. Jan Piotrowski w żywym i
barwnym odczycie p. t. „Nie masz pana
nad ułana”, nawiąże do wielkiej miłości,
jaką cały naród otacza naszą bohaterską
i wspaniałą jazdę, posiadającą tak świet-
ne karty w historji, od Grunwaldu aż po
dzień dzisiejszy,

* Z niedawnej przeszłości,

O godz, 19,35 usłyszą radjosłuchacze
odczyt p. W. Piotrowicza o niedawno
wydanych pamiętnikach Hipolita Korwina
Milewskiego, zawierających wiele cieka-
wych szczegółów z życia społeczeństwa
wileńskiego w drugiej połowie XIX wie-
ku i początkach XX w.
Z walk o zdobycie Bieguna Północnego.
W poniedziałek o godz. 20-ej popu-

larny prelegent „Skrzynki Technicznej”,
red. Wacław Frenkiel, wygłosi feljeton
p. t. „Dramat wśród lodów*, w którym
na podstawie odnalezionych niedawno
pamiętników słynnej wyprawy balonowej
do bieguna Andreego odmaluje straszli-
wą tragedję bohaterskich podróżników,
zakończoną zagadkową ich śmiercią w
roku 1897 na lodowej wyspie. Dramat
ten stał się wiadomym dzięki przypadko-
wemu odnalezieniu szczątków  ekspe-
dycji przez szwedzki poławiacz fok
„Bratvaag“.

Zmiany w programie.

Zwracamy uwagę radjosłuchaczy, że
dzisiejsza transmisja nabożeństwa z
Ostrej Bramy rozpocznie się o godz. 9,45
(nie jak podano o 9,30). Następnie w po-
niedziałkowej audycji dla dzieci zamiast
*pogadanki T. Byrskiego, odczyta swój
ieljeton p. t. „Słoń na karuzeli" p. An-
toni Bohdziewicz,

 

su, zanim się przedostanie do sa-

mego skarbu.
Zakład badania metali wypra-

cował spjecjalny plan przewiezie-

nia skarbca.
Transporty będą przechodziły

rozmaitemi ulicami, pod silną o-
słoną. Na skrzyżowaniach ulic,
którędy transport będzie przecho-
dził, stać będą całe oddziały strzel
ców, zarówno jak i w oknach do-
mów najbliższych. Ażeby wprowa
dzić w błąd ewentualnych napast-
ników, postanowiono do transpor-
tów ze skarbami włączyć kilka
transportów z... kamieniami.

WielkT to kłopot, gdy się nie
ma pieniędzy, ale również wielki
kłopot, gdy... ma się ich zadużo.
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Do Szanownej Dyrekcji

Kursów Maturycznych

„WIEDZA”
w KRAKOWIE
ul. Studencka 14.

Niniejszem składam wyrazy
podziękowania Szan. Dyrekcji i
Gronu Profesorskiemu za przygo*
towanie mnie do egzaminu doj-
rzałości, który dzięki wysokiemu
poziomowi wykładów i nad wyraz
sumiennej pracy PP. Profesorów
złożyłam z dobrym wynikiem,
dnia 4-go czerwca 1932 r. w Państw.
Gimn. V.im. Jana Kochanowskie-
go w Krakowie.

Sokołówna Janina,
Kraków, ul. Grodzka 60.

Roczna Szkoła Pracownic Gospodar-
czych Związku Pracy Obywatelskiej Ko-
biet przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3/5 m. 3,
przyjmuje zapisy nowowstępujących ucze-
nic od dnia 16 sierpnia do 1 września,

codziennie od godz. 10-ej do godz. 12-ej.

Zadaniem Szkoły jest przygotować
praktycznie dziewczęta w dziedzinie go-
spodarstwa domowego. 801—5

Niesamowite przechadzki.
Jedną z osobistych cech natu-

ry ludzkiej jest zamiłowanie do—
igrania z śmiercią, przyczem nie-
bezpieczny ten „sport' uprawiany
jest bądź to dla zadowolenia popę-
dów brawurowych, bądź dla uzy-
skania rozgłosu, lub też ze wzglę-
dów czysto materjalnych. I, rzecz
charakterystyczna, że w związku
z dokonywaniem różnych karko-
łomnych imprez,  ryzykantėw
wszystkich narodowości, już od lat
wielu pociągała  najstraszliwsza
czeluść wodna w świecie — wodo-
spad Niagary. Chociaż już dzie-
siątki szaleńców swe zuchwałe
poczynania  przypłaciło życiem,
tem niemniej wciąż ponawiane są
usiłowania „pokonania”* Królowej
Wodospadów.

Niedawno znów doniosły gaze-
ty o niesamowitym wyczynie nie-
jakiego Alberta Lussier, który
zamknięty w kuli kauczukowej,
pokrytej lekką stalową siatką
stoczył się w wiry szalejących mas
wodnych. „Lecąc w głębię” — o-
powiadał Lussier— „nie odczu-
wałem żadnej sensacji. Dopiero
kiedy w dole spadłem na wodę,
doznaiem niepospolitych „,,„wzru-
szeń'' — niczem piłka nożna pod-
czas  najzawziętszego meczu”.
Lussier wyszedł z opresji zdrów i
cały, jedynie z lekkiem nadwyrę-
żeniem kręgosłupa.

Nikt jednak nie zadrwił sobie
z groźnego majestatu wodospadu
tak — rzec można — bezczelnie,
jak to uczynił w r. 1859 Francuz
Blondin. Otóż zapowiedział on —
ni mniej ni więcej — że na linie
przeciągniętej ponad straszną
otchłanią wodną, przespaceruje
się z Goat Island na brzeg kana-
dyjski. Pierwsze przedstawienie
odbyło się w dniu 30 czerwca o
godzinie piątej po południu. Prze-
szedłszy kilkadziesiąt metrów,
szalony akrobata począł wypra-
wiać różne „kawały”, mrożące
krew w żyłach tysiącznych tłu-
mów zalegających oba brzegi je-
ziora: przysiadał na linie, kładł się
na wznak, wykręcał piruety na jed
nej nodze i t. p. pewnej zaś
chwili dobył butelkę, wypróżnił
zawartość, zakąsił biszkoptem i z
wesolem: „Hip, hip, hurra!“ zesko-
czył na ziemię kanadyjską. Nieby-
wały ten „spacer” dokonany zo-
stał w niespełna osiemnaście minut
Po półgodzinnym odpoczynku, na-
stąpiła przechadzka powrotna, już
bez owych zawrotnych „dodat-
ków”,dokonana w przeciągu sied-
miu minut.

Druga produkcja miała miejsce
w dniu 4 lipca. Na ten raz Blondin
przeszedł na przeciwległy brzeg
w narzuconym na głowę worku.
W dziewięć dni później nieustra-
szony ten człowięk powtórzył ten
sam „numer”, zaś w drodze po-
wrotnej, dla dodania, jak mówił,
urozmaicenia, ukazał się w mał-
piem przebraniu, pchając przed
sobą taczkę. Jednak wszystkiego *
tego było niezwykłemu „artyście”

jeszcze za mało. Postanowił więc
dać swoim widzom jeszcze bardziej
dreszczową sensację. Dotychcza-
sowe widowiska urządzane były
za dnia; następny zaś spektakl
miał się odbyć nocą. Więc po za-
padnięciu mroków, w dniu 31
sierpnia, umieściwszy zapalone
kolorowe latarnie u obu końców
swego drążka balansowego, Blon-
din rozpoczął swą niebezpieczną
wędrówkę. Nad wodami leżała
czarna, nieprzenikniona noc. Na-
prężenie nerwowe mas ludzkich,
świadków tego samobójczego po-
czynania, rosło w miarę oddalania,
względnie przybliżania się punkci-
ków świetlnych, oznaczających
każdorazowe miejsce znajdowania
się linoskoka. Nagle okrzyk zgro-
zy wyrwał się z piersi widzów:
Światełka zgasły!.. Jednak do-

mniemana katastrofa nie miała
miejsca. Mianowicie po stwierdzo-
nych, za pomocą przyłożenia ręki,
wibracjach liny, nie ulegało kwe-
stji, że Blondin drogę swą w dal-
szym ciągu odbywa. Minuty upły-
wały w straszliwem napięciu; drga
nia liny nie ustawały, więc akro-
bata otoczony ciemnościami, wciąż

jeszcze kroczył naprzód. Czy doj-
dzie? Oto pytanie, które zawisło
na ustach krociowych tłumów...
Nagle, w kręgu światła nadbrzeż-
nego ogniska, po stronie kanadyj-
skiej, ukazała się sylwetka Blon-
dina, który po chwili, zwinnemi
ruchami opuścił się na ziemię,

— „Moje latarki?" rzekł ju-
nacki Francuz w odpowiedzi na
tysiączne zapytania rozentuzjaz-
mowanego tłumu — „zgasiłem je
naumyślnie — dla powiększenia
wrażenia''!

ROZMAITOSCI.
Od haremu do konkursu piękności.

Na międzynarodowym konkursie pię-
kności, który odbył się w Spa — tytuł
„Miss Universum” przyznanomłodziutkiej
uroczej  Turczynce pannie  Meriman
Hahs. Wybór ten jest wielce znamienny,
do pewnego stopnia symboliczny. Ozna-
сга on zupełny zmierzch dawnych trady-
cyj kobiety Wschodu.

Jakże szybko przebyła niewiasta tu-
recka drogę od czarczafu i haremu do
trykotu kąpielowego i konkursów piękno-
ścil.. Jeszcze przecież tak niedawno od-
słonięcie twarzy przez kobietę uważane
było w Turcji za przestępstwo przeciwko
obyczajności. Nawet kobiety tureckie,
które przejęły się już kulturą zachodnio-
europejską, tęskniły, marzyły i więdły w
cieniu haremów jako „rozczarowane”, o
których tak pięknie opowiada Piotr Loti.

A potem przyszła emancypacja —
raptowna, rewolucja radykalna pojęći
obyczajów... Turecka królowa piękności
defiluje w kostjumie kąpielowym, odsła-
niając nietylko twarz, ale piękno swych
kształtów przed oczyma jury złożonego z
mężczyzn... „Róża Stambułu” nie lęka się
wspólnej z mężczyznami kąpieli w mo-
rzu, plażuje ubrana w kokieteryjną pyja-
mę, bierze udział w zawodach sportowych
i nie unika blasku jupiterów filmowych...

„Kwiat haremu' tajemniczy i zwykle
nadmiernie rozlany, o kształtach przypo-
minających armatę, odaliska leniwa, bier-
na, gryząca ustawicznie słodycze — na-
leży już stanowczo do przeszłości, do
krainy legend i lamusa zabytków.

 

Z KRAJU.
Pożary w Wiieńszczyźnie.

W pow. święciańskim od ude-
rzenia pioruna został zabity miesz-
kaniec wsi Chmyłki Michał Siar-
czony i ciężko porażona Helena
Tumasz.

We wsi Micinięta gm. Sze-
mietowszczyzna spaliły się sto-
doły z tegorocznemi zbiorami na
szkodę kilku gospodarzy. Pożary
powstały od piorunów.
W pow. wilejskim od uderzeń

piorunów we wsi Lemiesze spa-
liły się trzy domy Lemieszów.
We wsi Kozły spaliły się zabudo-
wania gospodarskie Piotra Karca.
We wsi Dobytówka tegoż powia-
tu spaliły się zabudowania gospo-
darskie Gila J. W czasie ude-
rzenia pioruna w dom Gila pora-
żona została jego żona i dwoje
dzieci.

Podpalenie własnego gospodarstwa.
We wsi Kaczonowo gm. pro-

zorockiej  Kosakowa  podpaliła
swoje zabudowania gospodarskie
w celu uzyskania asekuracji. Po-
licja aresztowała podpalaczkę i

osadziła ją w więzieniu. Obecnie
Kosakowa straciła gospodarstwo
i na dobitkę odbędzie karę wię-
zienia za podpalenie.

Katastrofa samolotu wojskowego.
Onegdaj rano na polach za-

ścianka Szerowo gm. kozłowskiej
wylądował skutkiem defektu mo-
toru samolot wojskowy, lecący z
B. Podlaskiej do Lidy. Podwozie
samolotu zostało nieznacznie u-

szkodzone, lotnik i pilot wyszli z
katastrofy tej bez szwanku po
uskutecznieniu naprawy aaczako:
tu, aparat wyruszył już bez żad-
nych przeszkód w dalszą drogę.
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SPORT.
Kewes j Korneluk prowadzą w turnieju tenisowym.

Turniej tenisowy, zorganizowa-
ny przez Ž. A, K. S., dužem cieszy
się powodzeniem. Zgromadził on,
prócz chorego Grabowieckiego,
wszystkich najlepszych tenisistów
wileńskich.

Wyniki były następujące:

Gra pojedyńcza panów: Kewes
— Bukowski 6:4, 4:6, 6:1; Min-
kowski — Kulbis 7:5, 6:1; kap.
Karolczyk — Białas 6:3, 6:4; Li-
sowski — por. Patyra 6:4, 1:6, 6:3;
kap. Karolczyk — Merecki 6:4,
10:8; Lisowski — prof. Weyssen-
hoff 6:4, 9:11, 6:4; Opoczyński —
Bruk 6:4, 6:2; Gotlib — Szulc 6:2,
6:3; Wenk — Savne 6:2, 6:0; Ke-
wes — Minkowski 6:2, 9:7; Li-
sowski — kap. Karolczyk 6:2, 6:3;
Korneluk — Opoczyński 6:0, 6:2;
Gotlib — Wenk 6:2, 4:6, 6:4; Ke-
wes — Lisowski 6:0, 6:0.

Gra pojedyńcza panów, kla-
sa B: Bukowski — Bruk 6:3, 6:1;

kap.Korneluk — Savne 6:0, 6:1;
Karolczyk — Szulc 6:1, 6:1;
Patyra — Feigenberg 6:4, 2:6,
Minkowicz — Kulbis 5:7, 6:1,

Bukowski — Lisowski 6:1, 2:6,
6:3; Korneluk — kap. Karolczyk
4:6, 6:2, 6:1; por. Patyra — Białas
6:4, 9:7; Minkowski — Opoczyński
6:2, 3:6, 6:1; Minkowski — por.
Patyra 6:0, 6:2.

W grze podwójnej panów wy-
niki były następujące: Kewes, Got-
lib — Przegaliński, Piotrowicz 6:4,
10:8; kap. Karolczyk, por. Patyra
— Opoczyński, Bukowski 6:3, 9:11,
6:3; prof. Weyssenhofi, Wenk —
Lisowski, Szulc 0:6, 6:4, 6:1; Me-
recki, Minkowicz — Bruk, Kulbis
6:3, 1:5; Merecki, Minkowicz —
Wenk, prof. Weyssenhoff 6:3,
2:6, 6:1; Kewes, Gotlib — kap.
Karolczyk, por. Patyra 6:3, 6:1.

Wśród pań Grabowiecka zdo-
była punkty walkowerem przez
nieobecność p. major. Pfaiferowej.

Dziś na Pióromoncie odbędą się

finałowe rozgrywki i rozdanie
cennych nagród, które 2. А. К. 5.
przygotował dla najlepszych teni-
sistów turnieju.

 

DZIENNIK WILEŃSKI

Los Angeles — Chicago.
Opuścili już Kalifornję najlepsi

sportowcy świata, udając się na re-

wanżowe zawody do Chicago.

 

Olimpjada nie mogła przecież
tak odrazu się skończyć po wy-
czerpaniu się programu, bo ci,
którzy zostali mistrzami i rekor-
dzistami świata, chcieli jeszcze
raz podkreślić swoją wyższość,
udowodniając, iż zdobyte przez

nich mistrzostwa nie były dziełem
przypadku. Z drugiej zaś strony
ci, którym nie udało się złotych
zdobyć medalów, chcieli teraz
jeszcze raz spotkać się z tymi,
którzy okazali się lepsi.

Trzeba było korzystać z okazji
zgromadzenia się sportowych
gwiazd i przeprowadzić między ni-
mi jeszcze jedną segregację, która
dałaby nam trochę spostrzeżeń na
kształtujące się ogólne wrażenia
olimpijskie. Zresztą tego chcieli

również mieszkańcy wielkiego
Chicaga, którzy z niecierpliwością
oczekiwali przybycia olimpijczy-
ków.

Dla Polski zawody w Chicago
miały specjalny charakter. Cho-
dziło o podkreślenie w dalszym
ciągu wartości naszych najlepszych

jak również o danie możności na-
szym pechowym zawodnikom ©
podkreślenie swojej rzeczywiście
wysokiej klasy.

Chodziło nam w pierwszym
rzędzie o Weissównę i o Heljesza,
którym wielce się nie poszczęściło
na Igrzyskach Olimpijskich, a któ-
rzy teraz mogli już bez chorobli-
wej tremy przekreślić niedawno
wpisane wyniki na tablicy rekor-
dów światowych.

Kusociński zaś miał walczyć z
koalicją fińsko - amerykańską —
Lehtinenem, Virtanenem i Hillem.

Zawody więc w Chicago stały
się niby drugą małą olimpjadą.

Walasiewiczówna w biegu na
200 mtr, ustanowiła nowy rekord
światowy czasem 24,1 sek. Ta sa-
ma  Walasiewiczówna wygrała
skok wdal 5 mtr. 71 cent.
W rzucie dyskiem Polska zdo-

była również pierwsze miejscei
udało się Weissównie zrehabilito-
wać, bijąc rekord światowy wy-
nikiem 41 mtr. 80 cnt.

Kusociński zaś wyszedł rów-
nież zwycięsko w biegu na 5 klm,
Czas jego 14 min. 59,9 sek jest sto-
sunkowo słaby, ale pierwsze miej-
sce jest i koalicja przegrała.

  

Heljaszowi w kuli poszło nieco
lepiej, zajął 6 miejsce za Sextonem.

Pławczyk skoczył wzwyż 183
cnt., zajmując trzecie miejsce za
Wardem (Ameryka) 188 cnt.

Schabińska w biegu przez pło-
ki na 80 mtr. zajęła trzecie miejsce
czasem 12,4 sek.

We wszystkich więc konkuren-
cjach, w których brali nasi zawod-
nicy udział, odnieśliśmy zwycię-
stwa, a w ogólnej punktacji zaję-
liśmy 2 miejsce za Ameryką, a
przed Niemcami, Finlandją, Wło-
chami, Szwajcarją, Szwecją, Kana-
dą i Grecją.

Zawodom  przyglądało
tysięcy widzów.

Odnieśliśmy

się 70

więc wspaniały
trjumf.  Udowodniliśmy całemu
światu, że Polska jest potężnem
mocarstwem lekkoatletycznem, że
na Igrzyskach Olimpijskich mogli-
byśmy zdobyć szereg lepszych
miejsc, gdyby nie prześladował nas
pech.

Zawody w Chicago były ostat-
nim już występem naszych zawod-
ników w Ameryce. Wracają teraz
do Polski.
W pierwszych dniach września

dobije do portu w Gdyni „Puław-
ski”, z którego wysiądą nasi naj-
lepsi sportowcy.

Galera cesarza
Kaliguli.

Przewidują, że praca przy wy*
dobywaniu galer rzymskich z głębi
jeziora Nemi (we Włoszech) zo-
staną całkowicie ukończone do li-
stopada rb. Druga galera Kaliguli
została oczyszczona z namułu, w
którym pozostawała przez wiele
wieków; okazało się że jest ona
mniej zniszczona, niż pierwsza.

Szkielet galery zbudowany zo-
stał z drzewa dębowego i sosnowe-
go w formie podobnej do szkiele-
tu pierwszego statku. Długość stat
ku dochodzi 71 m. a szerokość do
24 m., nie licząc pomostu równo-

ległego do pokładu i umocowanego
po bokach, który zwęża się do sze
rokości 4.60 i rozszerza i do 8.30
m.

Znaleziono również obok stat-
ku w namule kilka kolumienek ba-
lustrady z hermesami z bronzu,
wyobrażającemi główki nimf. W
pośrodku statku wznosi się mała
świątyńka, prawie całkowicie zni-
szczona, wykładana kiedyś ozdo-
bami z terakoty, jak o tem świad-

resztki naczą dobrze zachowane
zachowanych ścianach.

 

 

  

 

   

DŹWIĘKOWY DZIŚ PREMIERA! Najbardziej atrakcyjny podwójny program! 1) Najp'ękniejsi gwiazdor Film wykonany znie | Przyjmuję uczni z cało- Przyjmę na stancję uczą-
Е о- ‘н E r į 0 S>|| ekranu Ryszard Barthelmess | Douglas Falrbanksw wielkim rewelacyjnym oska Patrol zwykł. rozmachem. | NOSZE " dziennem utrzymaniem. ceka oai lub Rog
TEATS 2) Przebój Par żanka (Współczesna miłość) W rol gl: Irena Bordoni I Jack Buchanan, bohater „Mon- y dla pycejkę imiodzięż a= em| Ceny niskie. Ul. Mickie- ców. Pianino na miejscu,

ulica Wlieńska 24, tal. 018. erotyczny Vv te-Carlo“. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów og. 2, ostat. s 0g. 10,20. OGŁOSZENIA” DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" wicza 44, m. 17, 9445—1 opieka zapewniona. Ce-
DO * POKÓJ ci na niska. Sawicz 16m. 10

I do wszyst- rzy|- Cs ze wszelkiemi 9501—2
DŹWIĘKO- Dziś! Specjalnie dla miłośników futbolu wy- (PODPORY SPORTU) z udziałem P wydodami, eleg. umeblL —
WE c A S I N 0 | świetlamy czeską komedję sportową p. Ł: «Król Szwejków» czeskich gwiazd ekranu. Nad program: zaa e (bathbardzo tanich muje” dla samotn. Oglądać od Uczącą się młodzież ze

godz. 14—19 ul. Słowac- szkół średnich przyjmę
 

   

   

   

   

    

Wielka 47. tel. 15-14. Doskonały dodatek Ceny od 30 groszy. Początek seansów o godz. 4,
dźwiękowy pot <Tresura Zwierząt» Aa ri TOSr a „„ŚKIEG0 w Wilnie,Garbarska1, tel. 82.| kiego 17 m. 9.  9976—2 na mieszkanie z calko-
maa 2 —witem utrzymaniem. Osx DOM z placem do sprze- Gris pe się pa- warunkach dowiedzieć

1 ю i i - się: ul. Mickiewicza 37
Dziś! Podwójny program! 1) Ulubieniec publiczności, bohater wielu słynnych filmów Conrad Nagel kreuje i ZGUB i dania „al Rysin 2: 9494 [0907 ca'oC posmo = SIĘ: a ю

DZWIEK. KINO: <PANp[ **!е!та rois siomna w dźwiękowym dra- PEZYGNACIJĄ “*'i7ie sekūndują mistrza ekranu Conrada Nagla | | sidens SA 2
TEATR macie z życia nowoczesnego małżeństwa urocza Generier Tobin I Rose Nobart LITTATENATT kosoaka, pomoc w nau-

 

Ul. WIELKA 42. Tel. 528. 2) Znany, ulubiony, sprytny, nieustraszony Hoot Olśniewające triki jeździeckie i niezrównane po- :
Gibson w fascynującym filmie sensacyjnym Liradliwe Strzały mysły które wprowadzą w podziw widzów. Tem- ZGUB. KARTĘ rejestra-

po! Humor! Werwe! Nad program: Najnowsze dodatki dźwiękowe! Początek seansów o godz. 4, w dnie świąt. o godz.
2-ej. Ceny nie podwyższone od 30 gr.

ach). Królewska 5—3.
arja Ottowiczowa. Do wynajęcia dwa miesz-

9454—9 kania 7-mio pokojowe.
Mickiewicza 4. Informa-

leszkanie 6 pokojowe “ie: Talarska 10—3.
osobny domek) zdatne ———————————
a bibliotekę, oraz 7 po: 5 pokojowe nowoczesne
ojowe w dużej kamie- mieszkanie na III piętrze
icy z wygodami do wy- w śródmieściu do wyna-
ejącia. Orzeszkowej 3 jęcjia od 1 września. Za-
dozorcy. pytać u dozorcy. Kaszta-

nowa 5. 9944—0

cyjną, akt obyw. polskie-
go na imię Bobowicza
Wiktora, zam. w maj.

——— Dosacka, gm. Rudom.
uniew. się. 9510—4

    

     

 

  
  

  
  
   

Dziśl Wielki niebywały podwójny program.—Poraz pierwszy w Wilnie—Najnowsze i najpiękniejsze arcydzieło

yes KOCHANKA GWARDZITY Sam ist ei gas kart re a KormaTa
madge I Antonio Moreno. Nad program: Nowy po raz pierwszy w Wilnie film p. t: „KREW NA SNIEGU“

® Sersacyjny dramat w 10 akt. W rol. gi Dorota Maskal | Ben-Lyon
DACоТОВPR). 1-4 SPEAK WYRA CYPABYGZYN:

BIURO POŚREDNICTWA PRACY

  
KING Tak CSTYLOWY» |

WIELKA 36.

  

        ETB0 Bo sprzedania

 

       
         

       

Dr za dow cz NA RAT Y kojowe z  wygodami Mieszkanie 5 dowi
JEDYNA NA KRESACH WSCHODN CH i i ojców Trapistów dobr У ieszsanie 5 pokojowe

2 z - ; 1 oł s e centralne wodne z kI CHOR. WENERYCZNE, pr y Wiieńsko Nowogródzkiej izbie działeczki ziemi pod let- SER pełno -tłusty, ła- rzewanii duda apusNorų Ei m

godny kllo 2,60Lekarskiej ogłasza
„Litewski“ BrochockiegoKONKURS

miska po 10 gr. kw metr.
oraz centrum z budyn-

  

 

1 SKÓRNECHRZEŚCIJAŃSKA HURTOWNIA MOCZOPŁ.
9—1 i 5—8 w, tel. 2-77.

spytać dozorcy. 9459—1 mierska 11. 9461
  
 

  

    

 

   
   

  

   
  

PAPIERU | MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH pb kami przy szosie Wilno— kilo 2,40, o :
ТЕЙ t 0-; Zel i na stanowiska: lekzrza rejonowegow Dziewienisz- Warszawa. Miejscowość M A S E O malosolone ZASLee

P. Li -rZeldowiczoewa kach (pow. Oszmieński); lekarza rejonowego i Ka- sucha, zdrowotna, wyso- klio 3 zł. chłopców z niższych klas jęcia Mickiewicza y31

kobiece, weneryczne, sy Chorych w Holszenach (pow. Oszmizński), ko położona, otsczona poleca ZWIEDRYŃSKI |gimnazjelnych. Pomoc w z 4. 9511—1i
dróg mocz., prz. 12—2 lekerza rejcnowego w Dokszycech (pow. Dziśnień- sosnowemi lasami. Do- Wiłeńska 28 tel. 1224. |naukach zapewniona. Ul. ||  i 4—%6. ul. Mickiewicza 24, Ski) i lekarza Kasy Chorych w N-Święcianach. jazd na miejsce autobu- 9452—1

704—0 Bliższe informacje oraz składanie podań w kan- sem o 45 minut prawie
celarji Izby (Wiłeńska 25) do dnia 3 września co godzina. Kościół świa-

Lwowska 24 m. 11.
9483—

  

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA"
WILNO, Zawalna 13 Telefon 501
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RTROTOREGEZWRECZ 1932 r. 307—0 o No;elektryczne, PB sedi Zaulek Fran-
policja na miejscu. Mają- cj ński Nr. 3

NA SEZON SZKOLNY AKUSZERKI tek Połuknia, właściciel- — ša ia ZEŃ: y, wej
poleca p. DETALISTOM ISPÓŁDZIELNIOM WIELKI MOTOCYKLE Ak= Trockiej przez cgrė PRZE ч

, m. — =WYBÓR MATERJAŁÓW SZKOLNYCH I KANCELARYJ- ARISZEMKA SGO FW angis m 9488 иа сс

NYCH PO CENACH NISKICH. MARJA „ MATCHLESS * sdodeo PIANINA razem lub oddzielnie, 2

WŁASNA WYTWÓRNIA ZESZYTÓW, BRULJONÓW i IN- LAKNEROWA nowe i używane ziemi w Wilnie rozmaitej neegg”makr dne
NYCH WYROBÓW INTROLIGATORSKICH Przedstawicielstwo na Wileńszczyznę| wielkości Dowiedzieć się Ore m. 14. ° 9509—0УС * :г.‚;щщ- od godz. 9 do Wileńska 10. 311—0(| Y „Cukierni „Bronislawa“ nowe

1ITN INC A ASU S TONEI CATSTAR SS 5)) 7 w. Kasztanowa SSE łe 1—0 « od godz. 10 — 3Po.ul. : (ee

|PROTEZAWAITTTE RERÓWT CZNKZEOWDOI TI Wielka 34. 9463—1 etnia :

Organizuje się 5ie строннн арнонр dosta"kuchnią do” wynajęci, Bażzaośći Mieszkanie
y 9 i 1 Z powodu wyjazdu : 9487—2 do wynajęcia 6-pokojowe,1 200. Ki-

jowska 4. H. Abelov. —— ————
2 mieszkania 4 pokojowe

EZRERZEZASZCZERE słoneczne, odremontowa-

ŚMIAŁOWSKA
przeprowadziła się.

Garbarska 1, m. 16, róg
ul. Mickiewicza. — Tam-

pnickiej komunikuje, że zapisy na dział Handlo+ dom z cużym ogrodem Słucka 17.
wy I Przemysłowy rozpoczną się dn. 25:VIII b r. do sprzedania tani> ul.

Sekretarjat czynny w godz 5—7 w lokalu Aqtokolska 96. Wiado-
Szkoły Przem. Handl. lm. Dmochowskiej Królew- mość ul. Dąbrowskiego

korytarzowy system, ze
wszelkiemi wygodami, na
piętrze. Ś-to Jańska 11,
m. 3, u dezorcy.  9504-1

Prywatna Kozdwkacyjna Szkoła Powszechna „ Promień *
grona nauczycieli z wyższem wykształceniem.
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OSYP DYMOW.

Trzech i jedna.
Grainerowie byli doprawdy do

braną parą. On wybitnie uzdolnio-

ny inżynier na świetnem stanowi-

sku, z najlepszemi widokami wy-

bicia się — był młody, wesoły, do-

wcipny, a frak nosił z wdziękiem

tenora kameralnego. Ona, prześli-

czna, urocza blondynka o czarują-

cym uśmiechu, miała wygląd roz-

pieszczonego dzieciaka. Gdy pani

Elza ukazywała się u boku swego

wytwornego małżonka na wiel-

kiem przyjęciu lub eleganckim ba-

lu, natychmiast zwracali na siebie

uwagę tak kobiet, jak i mężczyzn.

„Znowu wszystkie kobiety spo-

glądają na ciebie!" szeptała pokry

jomu pani Elza do męża. „Ja ci

zawsze mówiłam, iż jesteś za ład-

nym jak na mężczyznę. Nie po-

winnam cię przecież była poślu-

bić..."
I uśmiechając się czarująco do

innych gości, uszczypnęla go bole-

šnie w ramię jako zadatek srogiej

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

kary w razie niewierności — do
której jednak nigdy nie doszło.

Tak, zdrady nie było u tych
dwojga.

Nawet złośliwe języki nie po-
trafiły przyczepić łatki ani Jerze-
mu ani Elzie. Zawsze razem roz-
promienieni szczęśliwym  uśmie-
chem czynili wrażenie właśnie po-
branych kochanków.

Aż tu, jakoś w piątym roku ich
pożycia małżeńskiego poczęto po
kątach szeptać o Elzie. Z począ-
tku cichutko i nieśmiało, następnie
coraz to głośniej i pewniej.

„Słyszała już moja pąni o wiel-
kiej nowinie?'* syczały żmije, „Te-
raz dopiero ukazuje się we wła-
ściwem świetle. Nie uwierzy do-
brodziejka, gdy zobaczy jej aman-
ta. Rudy, krępy, barczysty. Ten
człowiek wygląda jak niedźwiedź!

„Spotkałam tych dwojga przed
południem. To jest Braby. Ten
Węgier..."

„Braby? Ten przecież poza grą
w tennisa niczego nie umie..."

„Nie mogę wprost pojąć, co tak

szykowna kobieta potrafi się do-
patrzeć w tym człowieku..."

„No, wie pani... Niektórym ko-
bietom odpowiada właśnie ten typ
męski.,.!'*

„Ależ moje panie! Jesteście w
błędzie. Tak się ta sprawa nie
przedstawia. Elżunia jest na dobrej
drodze — ale nie z Braby'm...“

„Nie z Braby'm? Z kimże w ta-
kim razie?"

„Z baronem Wolheimem! Wi-
działam ich razem na wystawie rol
niczej”.

„Pani myśli, że baron Wol-
heim? To już co innego baron jest

wykształcony i poważny człowiek.
Bardzo muzykalny. Prawie uczo-
ny...

„Czy dobrze się prezentuje?”
„No, jakby to powiedzieć. Blon

dyn — nosi okulary w złotej ob-
wódce — i ma — bardzo interesu-
jącą łysinę. Ale bezwzględnie on
się może podobać kobietom..."

„Ciekawe! raz Węgier — to
znowu baron... a co też na to po-
wiada małżonek?"

„Nic. Mąż zostaje zawsze mę-
żem. W ubiegłym tygodniu spotka
łam ich na przyjęciu u radcy K. On
w swoim idealnie skrojonym fraku

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1. .

  

ona w powłóczystej białej sukni
z trenem. Oboje uśmiechali się,
jak gdyby nic nie zaszlo...“

„Pani ma słuszność. Mąż zo-
staje mężem. Czy żona ma przy-
jaciela Węgra, czy barona..."

„Albo obu.”
Ha, ha, ha...“
Elza miala matkę, rozumną ko-

bietę o purytańskiem wychowaniu
i wysoce rozwiniętej moralności,
która mieszkała w innem mieście
i przezornie zachowywała dystans.
Należała bowiem do rzadko spoty-
kanych jednostek, które rozumieją
iż w szczęśliwem małżeństwie jest
zupełnie zbytecznym zabytkiem.

Ale teraz gdy i do jej uszu do-
tarły pogłoski o córce, bez zapo-
wiedzenia się zdecydowała się
szybko do podróży i przyjechała
do Elzy w odwiedziny.

Gdy mąż poszedł do biura, a
obie kobiety zostały same, zwró-
> się matka bez wstępów do cór

i:
„Ładne historje słyszy się o to-

bie! Któż to jest Braby? Co cię
łączy z baronem Wolheimem?

ni Elza gorzkiem łkaniem. Szlocha
ła długo i gorąco jak tylko dzieci
potrafią płakać na łonie kochają-
cej matki.

„Mamo, najdroższa mamo!” la-
mentowała zalana łzami. „Ja prze
cież nic na to nie poradzę, gdy lu-
dzie na mnie wygadują. Ach! jacy
istnieją źli ludzie! Jacy oni wszy-
scy okrutni“!

„Słuchajno dziecko! przerwała
jej żale matka. „Widzi się ciebie
przed południem z Węgrem. Nie-
prawdaż? Popołudniu wychodzisz
z baronem. Zgadza się? A wieczo
rem jesteś znowu w towarzystwie
męża. Trzech mężczyzn w jednym
dniu. Wiesz kochanie, muszę ci
powiedzieć — to jest trochę za
wiele. Za moich czasów obywały-
śmy się jednym nie trzema!”

„Ależ nie mogę inaczej, szlocha
ła pani Elza z rozbrajającą szcze-
rością. Za twoich czasów było ina
czej. Wam dużo łatwiej dojść z
jednym do końca. Ale teraz... te-
raz... Ach mamo...

„Jakto było za moich czasów
Miast odpowiedzi wybuchła.pą_inaczej? Kobieta jest przecież dziś
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taka sama jak ongiś...”
„Kobieta! Tak. Z pewnością,

Ale nie moda. Dziś zmienia się o-
na trzy razy dziennie. Przed po-
łudniem nosi się krótką sukienkę,
bez fałdów. Prawie sportowa su-
kienka do takiego ubioru stosuje
się tylko sportowiec — bez okula-
rów, pumpach, w żółtych bucikach
o grubych podeszwach. — Braby
ma takie zachwycające angielskie
żółte buciki.

Do mojej popołudniowej sukni
nie nadają się one znowu zupełnie.
Do tego nie stosuje się nigdy spor-
towiec. Raczej muzyk, albo może
jakiś znawca statystyki. A wie-
czorem nie harmonizuje z moją to-
aletą balową nikt lepiej od Jurka,
Do wieczorowej toalety nie stosu-
je się ani sportowe ubranie ani wy
śląd statysty, ale wyłącznie frak,

A więc cóż mam począć? Ja
muszę się przecież trzymać mody!
Jurek mi ufa. Dlaczegoż więc nie
ufasz mi ty mamo, gdy już taka
jest moda?“

   
   

 

 


