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Nie opuszczać rąk, 
nie poddawać się goryczy! 
Na marginesie listu Marszałka do Legjonistów. 

Ostatnia enuncjacja Marszałka 

Piłsudskiego w formie listu wystoso- 

wanego do Zjazdu Legjonistów, wy 

wołała zrozumiałe zainteresowanie 

nietylko wśród uczestników Zjazdu 

niedzielnego, nietylko wśród szeregów 

dawnych i dzisiejszych jego towarzy- 

szów broni i pracy. Dowodem są cho- 

ciażby artykuły prasy obozu narodo 

wo-demokratycznego, poświęcone tej 

  

enuncjacji. 

Człowiek i obozy polityczne ujaw- 

niają swe wartości, skalę swej duszy/ 

porównu w czasie działania, co i w 

  

krytyce cudzej pracy. A jeśli tak, to 

sposób krytycznego prześwietlenia li- 

stu Marszałka przez wspomnianą wy- 

żej prasę świadczy, że mierną jest 

miara autorów tej krytyki. Podeszłi 

oni bowiem do przedmiotu od strony 
czysto osobistej. Czemuż się to dzieje, 

pytają zdumieni — że człowiek, który 

jak „żaden mąż w naszych dziejach” 

jest przedmiotem hołdów, odnosi się 

krytycznie do przeżywanej epoki, 

piętnuje jej grzechy? 

Takie ujęcie wewnętrznej treści 

duchowej Mhrszałka, rodzaju jego in- 

dywidualności i postawy wobec świa- 

ta, a-zwłaszcza Polski; — jest głęboko 

błędne. Wypływa ono — być może 

nieświadomie — z natur małych, 
merkantylnych i przekupnych. Dla 

czegóż bowiem — zdają się one pytać 

—-Piłsudski nie oddaje się złudzeniom, 

odbierając tak liczne i tak gorące hoł 
dy? Czemuż nie przesłaniają mu one 
rzeczywistości i nie spędzają troski 
z czoła? Dlaczegóż — słowem — nie 
daje się on przekupić lub poprostu 
zadusić kwiatami uznania, miłości i 
oddania? Czegóż on jeszcze chce? 

Ileż razy i z ilu stron padało to 

ubogie pytanie! 

Po przewrocie majowym ofiaro-* 
wywano mu dyktaturę, oddawano 
prezydenturę, Czegóż on jeszcze chce? 
—-pytano bezradnie w kuluarach sej: 
mowych, w kawiarniach i na szpal- 
tach prasy, kiedy prezentów tych nie 
Przyjął, Jakgdyby nie dopowiadano: 
takie dobre posady i jeszcze mu ma 
ło?... więc czegóż on jeszcze chce? 

Trudność przekraczania przez eli- 
tę polityczną ram myślenia w kate- 
gorjach osobistej karjery i osobistych 
pożądań .— była główną przyczyną 
zepsucia obyczajów i etyki obywatel- 
skiej w sejmach i rządach partyjnych. 
Dzisiaj, choć nieco zmniejszona, jest 
ona ciągle żywem  niebezpieczeńst- 
wem, zawieszonem nad naszą przy- 
szłością. 

Walka z tym garbem psychiki 
partyjno-pelitycznej elity polskiej — 
oto zadanie, które wziął na siebie 
Marszałek. Dlatego nie może być mię 
dzy nią i nim porozumienia, — po 
kąd kalectwo nie minie. Dlatego co 
uporczywsze garbusy nigdy go nie zro 
zumieją. Umrą nic nie rozumiejąc — 
biedni, nieszczęśni i żałośni, pozba- 
wieni tej najpiękniejszej radości, jaką 
daje zdolność odczuwania i podziwia- 
nia piękna wielkiej duszy wielkiego 
człowieka, heroicznego nastroju na- 
tchnionej przezeń zbiorowości. 

O tych biednych, garbatych lu- 
dziach i roli wśród nich ludzi zdro- 
wych, pełnych, szukających szczęścia 
osobistego w służbie ideałom i zdol- 
nych do poświęceń dla realizowania 
ich — mówi list Marszałka. Jest on— 
w ujęciu ogólnikowem — przestrogą 
przed biernością i pesymizmem. Za- 
razem raz jeszcze uświadamia on leg- 
jonistom, że droga ich pracy, ich za- 

dań bynajmniej nie jest skończona, 
również że nie jest ona łatwa. 

Dokonaliśmy przełomu w biegu 

żywota poprzedzających nas pokoleń. 

Charakteryzowało je wódług okre 

ślenia Marszałka — że kończyły swój 

żywot refrenem, mówiącym „wiek 

męski—wiek klęski*... „„Dowiedliśmy 

  

czytamy w liście — że nie zawsze 

słowo ,„męski** rymuje się ze słowem 

„klęski*, 
„Dowiedlišmy...“ 

Marszalek wskazuje ciernistą dro- 

gę tego „dowodzenia*, lecz zarazem 

stwierdza, że przecież nie pozostała 

bez owoców związana z tem praca. 

..... Dalem z siebie dužo najlepszej pra- 

cy, zrobiłem wiele w najcięższym wy 

siłku, straciłem masę swego zdrowia 

— i nie sądzę, aby ta moja praca po 

szła na marne*. Oto pochwała pracy, 

jakgdyby wskazanie konieczności 

wkładania najlepszego wysiłku w 

kształtowanie losów swego narodu. 

swego państwa. 

Ten ustęp listu znajduje niejako 

rozwinięcie w przemówieniu zjazdo- 

wem gen. Rydz Śmigłego, a mianowi 

cie tam, gdzie stwierdza on w słowach 

krótkich i tak pełnych treści, że „wa” 

runki dzisiejsze mogą wywołać w du- 

szy szlachetnej ambicje wielkiego wy- 

silku“. 

Marszałek dodaje: powinny wy- 

wołać i każe wierzyć w celowość pra- 

cy w służbie ambicji wielkości. Jeśli 

się zaś wierzy w celowość—a zresztą 

nie trzeba tylko wierzyć, gdy można 

ją stwierdzić — należy się przeciw- 

stawić pesymizmowi, ..Nie radzę od- 

czuwać jakąś gorycz czy zawód* — 

oto drugie wskazanie Marszałka. 

Z tego krótkiego listu łacno tedy 

odczytujemy wskazanie kontynuowa” 

nia działalności naszego obozu ideo- 

wego, nie szczędząc wysiłków. nie 

skąpiąc poświęcenia, nie poddając się 

goryczom, które mogą ugodzić jed- 

nostkę, czy nawet zbiorowość raszą, 

lecz które nie ujmują trwałości dok. 

nywanemu dziełu. 
A przecież wielkość 

dopiero w tym punkcie rozwoju inte" 

iektu, w którym człowiek, uraiłowaw- 

szy wznoszone dzieło, gotów jest po 

nieść dlań wszelką udrękę i każdą 

mękę, aż do gotowości oddania mu 

swego życia włącznie. 

Wiielkości! — jak bardzo potrzeb” 

na dzisiaj jesteś Polsce. 

zaczyna się 

h. b. 

ББОРЕЛНОВЕЗНСИСОЯЕАТСУ ТОЫЕН СОН 

Nowy poseł estoński 
w Warszawie. 

TALLIN, 18. VIII. (Pat). Rząd es 
toński mianował p. Pusta ministrem 
pełnomocnym w Warszawie. 

Napad hitlerowców na oficera 
litewskiego. 

KRÓLEWIEC, 18. VIII. (Pat). W 
Tylży tłum hitlerowców napadł na pe 
wnego oficera litewskiego w jednej z 
kawiarń. Oficer został ciężko poturbo 
wany. Znieważenie oficera litewskie 
go, który bawił w Tylży w sprawach 
służbowych, pociągnie za sobą nastę 
stwa dyplomatyczne. 

Gwałtowna burza nad 
Częstochową. 

CZĘSTOCHOWA. 18. 8. (Pat). Onegdaj 
nad Częstochową rozpętała się gwałtowna 
burza, w czasie której wicher pozrywał dru 

ty elektryczne w różnych punktach miasta. 
Przed jednym z domów przewody elektrycz 
ne spadły na ziemię, rażąc pradem wysokie- 
go napięcia 9-letnie dziecko, które poniosło 
śmierć na miejscu. Wypadek ten omal nie 
pociągnął za sobą 2-ej ofiary w osobie Sta- 
nisława Kępińskiego, który na widok rażo- 
nego prądem chłopca rzucił się na ratunek 
i chciał oderwać go od drutów, kilkakrotnie 
dotykając ich. . 

Na szczęście Kępiński uległ tylko lekkiej 
kontuzji i poparzeniu ręki. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
WARSZAWIA. 18. 8. (Pat). Dewizy. No- 

wy York 8,92 — 8,94 — 8,90. Paryż 35 —- 
35,09 34,91. Szwajcarja 173,95 — 174,38 — 
173,52. Tendencja niejednokita. 

Akcje. Bank Polski 71. — Tendencja słab 
sza. 

  

Zgon małżonki P. Prezydenta Rzplitej 
Ś. p. Michaliny Mościckiej. 

Dziś o godzinie 12-ej w południe zmarła w Spale małżonka 
Prezydenta Rzeczypospolitej ś. p. Michalina z Czyżewskich Mościcka. Pogrzeb odbędzie się 

Warszawa, 18-VIII 32 r. 

w Warszawie. 

PANI PREZYDENTOWA MOŚCICKA 

urodziła się w roku 1872 w ziemi Płockiej. 

Do szkół uczęszczała w Płocku i po ukoń 

czeniu gimnazjum miejscowego, uzyskaw 

szy patent nauczycielski, zamierzała poś 

się temu zawodowi. 

Jako 20 letnia panba zaślubiła w roku 

1892 absolwenta politechniki ryskiej Igna 

cego Mościckiego i wkrótce po ślubie wy 

jechała razem z nim zagranicę, na wspólną 

tułaczkę, do której zmuszały Jej małżonka 

prześladowania polityczne władz rosyjs 

kich za jego udział w ruchu niepodległoś 

ciowym. W: czasie tej przymusowej 20 let 

niej tułaczki, — fułaczki najpierw w Lon 

dynie, potem we Fryburgu w Szwajcarji, 

— tułaczki wypełnionej zwłaszcza w pierw 

szych latach ciężką walką o byt, pani Moś 

cicka, idealna żona, kochająca, troskliwa 

matka stworzyła ukochanemu mężowi swe 

mu na obcej ziemi, wśród obcych ludzi, 

pełne ciepła i serdeczności ognisko rod=n 

ne, którego atmosfera dawała mu podnieię 

i siły dla jego prac naukowych. Profesor 

Mościcki miał w swej małżonce pełną. wy 

  

  

  

czucia i zrozumienia powierniczkę w 

swych głębokich pomysłach i.,projektach 

wynalazczych. 

Jako gorąca patrjotka, oddana całem 

sercem idei niepodległości, brała również 

ze swym małżonkiem żywy udział w ruchu 

intelektualnym i organizacyjnym emigracji 

polskiej i dam ich ;zarówno w czasie po 

bytu w Londynie, jak i następnie w Fry 

burgu był jednem z ognisk tego ruchu i 

nie małą odegrał w nim rolę. 

Z' chwilą przeniesienia się państwa Moś 

cickich do Lwowa otworzyły się przed pa 

nią Mościcką rozległe pola pracy. Wzięła 

ona z całym zapałem gorący udział w ży 

ciu społecznem i dzięki doświadczeniu, ja 

kie zdobyła zagranicą i wybitnej umiejet 

ności organizacyjnej, odegrała wielką rolę 

w życiu rozmaitych organizacyj i stowarzy 

szeń o zadaniach obywatelskich i humani 

tarnych. Działalność pani Mościckiej na 

tem polu jednała jej w szerokich kołach 

uznanie, sympatję i popularność, których 

wyrazem było powołanie jej w skład Rady 

miasta Lwowa. 

  

  

* * * 

Szczególne zasługi położyła pani Mości 

cka w dziedzinie pracy obywałelskiej ko 

biet. Zapamięta wdzięcznie jej nazwisko i 

działalność Liga Kobiet we Lwowie, której 

była przez długi czas przewodniczącą. Poś 

więcając od chwili wybuchu wojny świato 

wej swe siły i energję sprawie Legjonów. 

pracując z zapałem i oddaniem w okresie 

ich organizowania, a następnie przez cały 

czas ich istnienia, czuła się dumną, że od 

dała w służbę idei niepodległościowej nie 

tylko pracę i trud osobisty, lecz także to, 

co miała najdroższego — dwóch swoich 

starszych synów, którzy na pierwszy zew 

pośpieszyli pod sztandar legjonowy. 

Piękną kartę w życiu i działalności oby 

ś. p. pani Prezydentowej Mości 

—
 

watelskiej 

ckiej stanowi również jej udział w pamięt 

nym okresie obrony Lwowa w roku 1918— 

1919. Córka jej Helena była jedną z pierw 

szych ochotniczek w ochotniczej Legji ko 

biecej. Pani Mościcka zaś pracowała w 

organizacjach kobiecych, działających obe 

cnie na terenie Lwowa, a jej niestrudzoaa 

działalność zaznaczyła się szczególnie 4lę 

boko w Komitecie Obywatelskim Polek, 

którego była wiceprzewodniczącą obok nie 

zapomnianej $. р. Marji Dulębianki jako 

przewodniczącej Komitetu. 

Wiele wreszcie miał do zawdzięczenia 

ś. p. Prezydentowej Mościckiej bliski jej 

ideologji Związek Pracy Obywatelskiej Ko 

bięt. 

Jako małżonka Pana Prezydenta Rze 

czypospolitej Polskiej, kierowała ś. p. pani 

Mościcka całym szeregiem doniosłych ak 

cyj obywatelskich, wykazując w każdej 

dziedzinie pracy publicznej niewyczerpany 

zasób energji, ofiarności, serca i rozumu. 

Przykładem tej pracy pozostanie jej 

czynny i żywy udział w organizowaniu 

wielkiej i owocnej w skutkach akcji po 

mocy dla ofiar olbrzymiej powodzi, jaka 

latem 1927 roku nawiedziła Małopolskę. 

Pani Prezydentowa Mościcka zainicjowała 

wówczas w całej Polsce akcję pomocy, sta 

nęła na czele utworzonego w tym celu w 

Warszawie Centralnego Komitetu Społecz 

nego Pomocy Ofiarom Powodzi. Zorgani 

zowana przez nią pomoc doraźna wydała 

  

rezultaty: bardzo poważne. W odpowiedzi 

na apel Komitetu popłynęły ze wszystkich 

stron Polski ofiary na powodzian. We 

wszystkich dzielnicach państwa potworzy 

ły się komitety: wojewódzkie i lokalne. 

Poza doraźną pomocą finansową i gos 

podarczą akcja ta objęła pomoc na powo 

dzian w formie dostarczania jej żywności 

i odzieży oraz dachu nad głową, jak rów 

nież opieki sanitarnej i opieki nad dziećmi, 

których dożywianie stało się jednem z głó 

wnych zadań Komitetu. Zorganizowawszy 

cały aparat tej akcji ś. p. Prezydentowa 

Mościcka udała się osobiście wówczas na 

czele specjalnej delegacji do najbardziej 
dotkniętych miejscowości. 

Gdy nadszedł moment zlikwidowania 

tej organizacji po wykonaniu przez nią 

pracy bardzo poważnej, ś. p. Prezydentowa 

Mościcka zainicjowała w ramach tamtej 
inną niemniej doniosłą akcję utworzenia 

z pozostałych funduszów ośrodków zdro 
wia i opieki społecznej na terenach powo 
dziowych, która to akcja rozszerzyła się 
stopniowo na całe państwo i nabrała cha 

rakteru ogólno społecznego. 

W ten sposób powstało piękne dzieło, 
jako trwały pomnik akcji pomocy powo 
dzianomy związane nierozerwalnie z nazwi 

skiem ś. p. Michaliny Mościckiej, jako jego 

inicjatorki i twórczyni. 

Pogrzeb odbędzie się 
w sobotę. 

WARSZAWA, 18. VIII. (Pat). 
Ciało Śp. małżonki Prezydenta Rze 
czypospolitej zostanie przewiezione 
jeszcze dzisiaj do Warszawy. Trum 
na ustawiona zostanie w jednej z 
sał na Zamku, W piątek o godz. 10 
rano przez cały dzień otwarty bę 
dzie dostęp do tej sali dla wszyst 
kieh, którzy będą pragnęli złożyć 
ostatni hołd zmarłej. W sobotę o x. 
10 rano odbędzie się w katedrze św. 
Jana nabożeństwo żałobne. Bezpo 
średnio po nabożeństwie odbędzie 
się eksportacja do grobu rodzinne 
go na cmentarzu Powązkowskiny. 

J TASTE TIK SE ITBAI 

SYTUACJA W NIEMCZECH. 
Posiedzenie Reichstagu zwołano na 30 b.m. 

BERLIN. 18. 8. (Pat). Prezydent 
Reichstagu po odbytej dziś z kancle- 
rzem von Papenem konferencji zwo 

Von Papen zdecydowany jest 
BERLIN, 18. VIII. (Pat). Zwołanie 

parlamentu Rzeszy na dzień 30 bm. 
uważają koła polityczne za dowód, że 
kanclerz von Papen zdecydowany jest 
wystąpić otwarcie do walki i że nie 
cofnie się on przed wyciągnięciem 05 
tatecznych konsekwencyj w razie gdy 

łał posiedzenie parlamentu Rzeszy na 
dzień 30 b. m. na godzinę 15-tą. 

wystąpić otwarcie do walki. 
by parlament odrzucił dekrety rządo 
we. O ile przewodnictwo obrad obej 
mie z tytułu starszeństwa Klara Zet 
kin, posłanka komunistyczna, trzeba 
się będzie liczyć z możliwością powa 
żnych incydentów. 

  

Konferencja dla odbudowy Europy Centralnej 
i Wschodniej odbędzie się we Włoszech. 
PARYŻ. 18. 8. (Pat). „Le Matin* 

donosi, że konferencja dla odbudowy 
Europy Centralnej i Wschodniej, 
przewidziana przez konferencję lozań 
ską, odbędzie się we Włoszech, w miej 
scowości Stresie, w dniu 5 września r. 

b. Przewodniczyć jej będzie delegat 
francuski do Ligi Narodów Jerzy Bru 
net, Sekretarjat generalny konferencji 
obejmie na prośbę Bruneta sekretarz 
generalny Ligi Narodów. 

Nowy lot transatlantycki. 
LONDYN, 18. VIII, (Pat). O godz. 

11 m, 35 lotnik angielski Mollison wy 
startował do lotu transatlantyckiego. 
Odiot nastąpił z lotniska pod Dubli 
nem. Mollison ma zamiar lądować w 
Harbour Grace (Nowa Funlandja) ee 
lem odnowienia zapasu benzyny, po 
czem wyruszy w dałszą drogę do No 
wego Yorku, skąd powróci do Harbo 
ur Grace, odnowi zapas benzyny i jak 
tylko warunki atmosferyczne pozwolą 
podejmie powrotny lot ponad Atlanty 
kiem do Croydon. 

Lotnik Mollison oświadczył, że ma 
nadzieję dokonania tej podróży w cią 

Niebywałe upały w 
PARYŻ. 18. 8, (Pat). Temperatura w Pary 

żu csiągnęła nienotowaną w tym roku wy: 
sokošė 33 stopnie. W| całej Francji panują 
upały, dochodzące w Tulonie do 30, w Mar- 
sylji do 36, w Nimes 38. Jedynie na wybrze- 

‘ 

gu 3—4 dni. Wyruszając w drogę, lot 
nik zabrał ze sobą jedynie rodzynki, 
orzechy, trochę słodyczy i dwa termo 
sy kawy. 

Obeeny przy odiocie przyjaciel 
Mollisona namówił go do zabrania ta 
kże butelki wódki, mówiąc, że nigdy 
nie nie wiadomo. Mollison zabrał ze 
sobą pewną iłość listów, w tej liczbie 
burmistrza miasta Dublina do burmi 
strza Nowego Yorku, 

Przy starcie obcenych bylo 2 tys. 
osób. Start odbył się przy wspaniałej 
pogodzie. 

e Francji i Anglji. 
žach Normandji i w Bretanji notują 25 st. 

LONDYN. 18. 8 (Pat). Anglję ogarnęła fa- 
la upałów. Dziś w południe notowano w 
cieniu 90 st. Farenheita, t. j. przeszło 32 st 
Celsjusza. 

Obłęd. 
BERLIN, 18, VIII. (Pat). Frakcja 

niemiecko narodowa zgłosiła w Sej 
mie pruskim wniosek, domagający się 
wprowadzenia w szkołach wykładów 
9 zgubnych skutkąch traktatów poko 
jowych. 

Groźka konfliktu między 
rządem, a prezesem Banku 

Rzeszy. 
BERLIN, 18. VIII, (Pat). Pomi; 

dzy kanclerzem von Papenem, preze 
„sem Banku Rzeszy Lutherem, minist 
rami finansów oraz gospodarki toczą 
się rokowania w sprawie uzyskania 
kredytów do walki z bezrobociem. 

Wedle informacyj prasy, program 
rządowy przewiduje obok dotychcza 
sowej kwoty w sumie 335 miljonów 
mk. dalsze wyasygnowanie 500 milj. 
co napotyka chwilowo na opór ze stro 
ny Banku Rzeszy i grozi wybuchem 
otwartego konfliktu między rządem 
a prezesem Banku Rzeszy Lutherem. 

Przewiezienie Zwłok 
do Warszawy. 

WARSZAWA, 18, VIII. (Pat). O g. 
18 m. 30 kondukt żałobny, wiozący 
ciało ś. p, Prezydentowej Mościekiej, 
wyruszył ze Spały do Warszawy. Pre 
zydent wraz z rodziną towarzyszy tru 
mnie. Żałobna wieść © zgonie Pani 
Prezydentowej Mościckiej rozeszła się 
już po całym kraju. 

Przejeżdżającemu konduktowi to 
warzyszy bicie dzwonów ze wszyst 
kich kościołów po drodze, Wzdłuż 
drogi we wszystkich miasteczkach i 
wioskach gromadzą się tłumy ludnoś 
ci i zorganizowane odrazu delegacje 
stoją w powadze i milczeniu, by od 
dać ostatni hołd zmarłej małżonce 
Pierwszego Obywatela Rzeczypospoli 
tej. 

Kondolencje. 
BERLIN, 18. VIII. (Pat), Biuro 

Wolfa komunikuje: Prezydent Rze 
szy von Hindenburg przesłał na ręce 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
telegraficznie serdeczne wyrazy współ 
czucia z powodu śmierci małżonki p. 
Prezydenta. 

PARYŻ, 18. VIII. (Pat).Szef gabi 
netu premjera Herriota Riviere wyra 
ził ambasadorowi Rzeczypospolitej 
kondolencje w imieniu prezydenta Le 
bruna i premjera Herriota z powodu 
zgonu Prezydentowej Mościckiej. 

WARSZAWA, 18. VIII. (Pat). Dn. 
18 b. m. po południu pan prezes Rady 
Ministrów Prystor udał się do Spały 
by złożyć Panu Prezydentowi Rzeczy 
pospolitej w imieniu swojem i całego 
rządu wyrazy najgłębszego współczu 
cia z powodu ciężkiego ciosu, jaki Go 
dotknął. 

  

Święto 21 p.p. „Dzieci 
Warszawy". 

WARSZAWIA. 18. 8. (Pat), WE czwartek 
przed południem, w dzień święta 21 P. p. 
„Dzieci Włarszawy* odbyła się na placu Te- 
atralnym podniosła uroczystość poświęcenia 
i wręczenia pułkowi chorągwi, ofiarowanej 
przez miasto stol. Whrszawę. 

  

   

O godz. 9 min. 30 ustawiły się frontem 
do ratusza oddziały pułkowe ze sztanda- 
rem i orkiestrą pod dowództwem dowódcy - 
pułku płk. Dojan-Surówki. U wejścia do koś. 
cioła Kanoniczek ustawiono ołtarz polowy. 
przy którym zgromadzili się przedstawiciele 
władz cywilnych i wojskowych. W; między 
czasie komendant miasta płk. Strzemińsk., 
dowódca dywizji gen. Szylling i dowódca 
OK. 1 Jarnuszkiewicz odbierali kolejno ra- 
port od dowódcy pułku, 

O godzinie 10 przybył na plac Teatral- 
ny reprezentant Pana Prezydenta Rzeczypos 
polifej i Pana Marszałka Piłsudskiego pierw 
szy wiceminister spraw wojskowych gen. 
Fabrycy, witany hymnem narodowym. Po 
przejściu przed frontem gen. Fabrycy ske- 
rował się w stronę ołtarza polowego, przy 
którym rozpoczęła się msza święta, celebro: 
wana przez ks. biskupa polowego Galla, Pu. 
nabożeństwie ks. prałat dr. Ugniewski wy- 
głosił podniosłe kazanie. Poświęcony przez 
ks. biskupa Galla sztandar przeniesiona 
przed front pułku, gdzie nastąpiło wbijanie 
gwoździ przez przedstawicieli władz wojska 
wych i cywilnych. 

Niezwykle podniosły był moment, kiedy 
prezydent miiasta inż. Słomiński wrłczył 
sztandar gen. Fabrycemu, a ten zkolei od- 
dał go klęczącemu dowódcy pułku płk. Do- 
jan-Surówce, Przy džwiek:|-h hymnu naro- 
dowego poczet sztandarowy przeszedł przed 
frontem ustawionych  bataljonów pułku. 
Wkrótce potem rozległy się słowa przysięgi. 
Oddziały wojskowe powtarzały za ks. pra- 
łatem  Ugniewskim uroczyste słowa Rotwv. 
Po przysiędze prezydent miasta Słomińska 
wygłosił okolicznościowe przemówienie. 

Po przemówieniu prezydenta miasta do- 
"wódca płk. Dojan-Surówko przemówił w Ser 
decznych słowach do prezydenta  miasła, 
dziękując zarządowi stolicy za /fiarowane 
sztandary. Uroczystość zakończyła się pięk 
ną defiladą pułku, którą prowadził płk. Do- 
Jan-Surówka w asystencji zastępcy dowódcy 
pułku ppłk. dypl. Ryszanka. Przy poczcie 
sztandarowym szli dwaj byli dowódcy pułku 
płk. Przyjałkowski i płk. Żurakowski. Def.- 
ladę przyjmował wiceminister gen. Fabrycy 
w otoczeniu przedstawicieli miasta i gene- 
ralicji. 

    

Mandžuria żąda wycofania wojsk 
sowieckich z okolic Mandżuli. 

PARYŻ, 18. VIII. (Pat). Donoszą z 
Tokjo: Mandżurski minister spraw za 
granicznych zaprotestował wczoraj u 
rządu sowieckiego przeciwko budowie 
koszar i przeciwko koncentracji od 

działów wojskowych wpobliżu Man 
džuli na terenie państwa mandżur 
skiego. Minister zażądał bezzwłoczne 
go wycofania oddziałów sowieckich i 
przerwania budowy koszar. ' 

Chiny protestują. 
PARYŽ. 18. 8. (Pat). Chiūski mi- 

nister spraw zagranicznych Lo-Wen 
Kan złożył wczoraj publiczną dekla- 
rację, w której energicznie protestuje 
przeciwko nominacji gen. Muto na ja- 
pońskiego ambasadora: przy rządzie 
mandżurskim ze specjalnemi pełno 
mocnictwami. Nominacja ta stanowi 

— według ministra — najbardziej cha 
rakterystyczny epizod podboju Mand- 
żurji przez Japonję, a pozatem jest to 
pierwszy krok ku oficjalnemu uzna- 
niu sytuacji, wytworzonej przez Ja- 
ponję i prowadzi do aneksji Mand- 
żurji. 

Р „a bia 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Marszałek Piłsudski o stosunku wojny 

do sprawy polskiej. 

Przedrukowujemy za  „Czasem* 
krakowskim niezmiernie ciekawy u- 
stęp z wywiadu, udzielonego przez Pa 
na Marszałka w r. 1924 płk. Laudań- 
skiemu dla biura historycznego, a o 
głoszonego przed paru dniami w „Ga- 
zecie Polskiej“: 

„Mój pogląd na stosunek wojny do sprawy 

Polski był następujący: 

Twierdziłem z samego początku, wbrew 

wszystkim, że wojna potrwa znacznie dłużej 

niż ogólnie przypuszczamy. Wskutek tego oby 

dwie strony, zwycięzca i zwyciężony, będą na 

dal wyczerpane i osłabione. Ten stan daje 

możność być w końcu silnym tym, którzy bę 

dąc słabymi w początku, będą mieli dosyć 

siły moralnej i materjalnej, by przetrwać. Wte 

dy przedstawi się możność wpłynięcia na losy 

Polski, o ile tę siłę posiadać będziemy. Nie 

robiłem żadnych przypuszczeń czy ci, czy 

tamci zwyciężą. Byłem przekonany, že jedim 

i drudzy osłabną, a my na tem skorzystać 

możemy. 

Drugim punktem mego zapatrywania by- 

ło, że tak wielka wojna nie może 616 5Кой- 

czyć inaczej, jak wprowadzeniem pewnego 

przewartościowania psychicznego u obu stron 

Żelazne prawa społeczno-religijne, istnieją 

ce poprzednio, muszą ulec zmianie, wobec 

czego gdyby nawet Polska nie uzyskała nie 

podległości, to zwycięzca zmuszony będzie 

dać jej lepsze warunki istnienia. Lecz wyni- 

kiem nieodzownym będzie, by Polska stała 

się „wartością gry* w ostatniej chwili. Dla- 

tego przeciwny byłem zawieraniu umów z 

jedną, lub z inną stroną. Wypadki dziejowe 

mogły bowiem przejść nad niemi do porząd 

ku dziennego. 

Na tej zasadzie we współpracy mojej z 

N. K. N-em wsywodziłem zawsze, że gra na- 

sza musi być grą na plus, a nie na minus, 

że trzeba nasze żądania śrubować jak naj: 

wyżej. 

Główną obawą moją było, że pokój mo- 

że być zawarty kosztem Polski. Nie miałem 

za to pretensji do walczących państw, bo 

przecież musieli dbać o własną skórę. Nie 

o Polskę im oczywiście chodziło. Jedynym 

krajem, który przystępując do wojny otwa”- 

cie się za nami wypowiedział, była Amery- 

ka w słynnej wilsonowskiej deklaracji z 14 

punktów. 

  

Z przyzwyczajenia... 

Prof, Rymar na łamach czołowego 
organu endecji „Gazeta Warsz.* zaj- 
muje się dekretem rządu o ulgach kre 
dytowych dla rolnictwa. Nie trzeba 
chyba wyjaśniać stanowiska autora. 
Wszak dekret pochodzi od „,sanacji' 
więc  .„podcina podstawy kredytu“, 
„podrywa zaufanie wierzycieli* i t. d. 
it. d. słowem całkiem zabija rolnict- 
Wo. ; 

W „Gazecie Polskiej“ znajdujemy 
odpowiedź na ten artykuł, udowadnia 
jacą że inspirowany on był wyłącz 
nie... zmysłem demagogji. 

Końcowa część artykułu brzmi: 
„Radzimy wszystkim rolnikom aby zada 

wali p. Rymarowi i towarzyszom na wszyst 
kich zebraniach pytania: 

Czy dekret o „ulgąch w spłacie uciążii 
wych należytości** był zdaniem endecji potrze 
bny, czy też nie? 

Czy zniżka poborów urzędniczych była ko 
nieczna, czy nie? 

Czy interwencja Państwowych Zakładów 
Zbożowych była potrzebna, czy nie? 

Jesteśmy pewni, że na wszystkich wiecach 
wiejskich p. Rymar i „towarzysze* na każde 
z tych pytań odpowiedzą „tak*. A w mieście 
na każde z tych samych pytań odpowiedzą 
snie”. 

Я Bo p. Rymar i towarzysze na dwóch stoł 
kach siedzą już nietylko z wyrachowania, ałe 
i z przyzwyczajenia”. 

   

  

   

Moskwa wobee wyborów niemieekich. 
Pod takim tytułem znajdujemy w 

„Gazecie Polskiej* kolejną korespon- 
dencję Otmara z Moskwy: 

„Komuniści niemieccy narobili swym mo- 
skiewskim protektorom nielada kłopotu. 

Przyrost głosów, a co za tęm idzie i man- 
datów do Reichstagu, przyrost przez Moskwę 
zupełnie nieoczekiwany, uzyskany ponadto w 
warunkach połączonego teroru rządowo-hitle- 
rowskiego mimowoli postawił politykę Kre- 
mla na rozdrożu pomiędzy „sumieniem komu 

nistycznem* a wypróbowanemi tradycjami 
„Świętego przymierza” rosyjsko-niemieckiego, 
odrodzonego w zgłoa „nieświętej* reinkarnacji 
rappalskiej. 

-.Z chwilą ogłoszenia dyktatury von Pa- 
pena, grożącej zagładą nietylko niemieckiej 
ekspozyturze III międzynarodówki, lecz wo- 

  

  

góle interesom świata pracy — czołowe dzien 
niki sowieckie powstrzymywały się od wszel- 
kich komentarzy, tytułując dopesze berlińskie 
z całkiem niewrodzoną sobie skromnością 

„Sytuacja w Prusach* : 

Obecnie po wyborach 31 lipca, pra 
sa zmienila nieco ton. Wyražnie się 
mówi o rosnącym imperjaliźmie nie 
mieckim, chociaż znowu w niektórych 
pismach oględnie i dwuznacznie. 

Autor kończy korespondencję na 
stępująco: 

„Tak czy inaczej, jedno pozostaje faktem: 
o ile Sowiety porzuciłyby na łup militarysty- 
cznej reakcji gasnącą falę niemieckiego ko- 
munizmu, — 0 tyle nie mogą tego uczynić z 
falą rosnącą. Muszą okazać jej mniej lub wię 
cej aktywne poparcie, jeśli nie zechcą stracić 
zaufania w oczach swych współwyznawców 
ideowych poza ZSRR, z których opinją, na- 
wiasem mówiąc, liczą się w Moskwie może 
bardziej, aniżeli ze zdaniem własnych obywa- 
teli“. 

Szkoły na wieś! 

„Il. K. C.* zamieszcza smutny do- 
kument. Sąd grodzki w Grodzisku 
rozważał następującą sprawę: 

We wsi Dzięby dawno chodziły słuchy 
© tem, że są Żydzi, których można kupować 
jako niewolników na własność. Słyszał o tem 
również mieszkaniec tejże wsi Maciej Woj 
dała. Pewnego razu, gdy Wojdała przybył 
na jarmark do Grodziska, spotkał swego 
kuma, Józefa Dydelskiego, któremu zwierzył 
się, że chciałby sobie kupić Żyda—niewoil- 
nika gdyż; parobek drogo go kosztuje i często 
go okrad. Ustyszawszy te słowa, Dydelski MAĆ 
raził gotowość dostarczenia takiego niewolni 
ka, mówiąc, i4 ma dwóch takich niewolników, 
z których jest zadowolony, lecz z powodu 
ciężkich czasów chętnie jednego z nich sprze 
da. Ucieszony Wojdała zgodził się na propo 
zycję Dydelskiego, który oddalił się, ażeby 
przyprowadzić rzekomego niewolnika. 

Po godzinie Dydelski zjawił się w to- 
warzystwie rudego Żyda, którego  przed- 
stawił jako swego niewolnika na sprze 
daż. Zaczęto się targować i w końcu 
Dydelski zgodził się odstąpić swego niewolni 
ka Wojdale za 300 zł. na przeciąg 5 lat z tem 
zastrzeżeniem, że gdyby Wojdała zechciał za 
trzymać go na dożywocie, dopłaci drugie 
3000 zł. 

Spisano formalny kontrakt, którym Dy 
delski wziął na siebie odpowiedzialność za to, 
że niewolnik Mendel Berelman będzie ucz- 
ciwie pracował 16 godzin dziennie, będzie 
mało jadł i będzie we wszystkiem posłuszny 

Naturalnie, że „niewolnik* kazał 

na siebie długo czekać. Sąd grodzki 
skazał i niewolnika i jego sprzedawcę 
na 3 dni aresztu. : ` 

Jakže smutny jest stan ošwiaty wsi 
polskiej! I to nie jakichś zakamarków 
„kresowych powiatu liskiego, gdzie 

  

  

  

    

  

staraliśmy się wytłumaczyć,  zrozu- 
mieć fakt uwierzenia w możliwość 
wprowadzenia pańszczyzny. Tym ra: 
zem rzecz się działa w woj. warszaw- 
skiem, w centrum! 

Nieco o kryzysie. 

W „Gazecie Polskiej“ znajgdujemv 
korespondencję z Helu pióra K.(azi- 
mierza) L.(eczyckiego). M. in. czyta- 
my: ! 

„Chodzę po Helu z tem samem uczuciem, 
co przed paru dniami po Gdyni. Potem idę 
pieszo do Jastarni. Wszędzie tłumy kąpielowi 
czów i kąpielówek w eleganckich spodeńko- 
wych pyjamach. Mimowoli przychodzi na 
myśl pytanie, gdzie jest ukryty t. zw. kryzys? 
Patrząc na te „Hele maszerujące*, ku morzu 
niewidzi się go w każdym razie? Tutaj życie 
w przeciągu-niespełna 10 lat poszło naprzód 
takim galopem, że istotnie każde najmniejsze 
zwolnienie tempa może się wydawać kryzy- 
sem. A może jak się przejechać po prowincji, 
zdala od centrów stękajlogji — to może i ca- 
ły kryzys w pewnych sferach okaże się tylko... 
przyzwyczajeniem do stękania“. 

Oto trafna djagnoza jednego 7 
czynników składowych tego stanu, 
który się powszechnie nazywa „kryzy 
sem*. Niezmiernie ciekawe byłoby 
zbadanie jak dużą rolę czynnik ten о- 
degrywa w całokształcie. To pewna, 
że o wiele większą, niż się na pierw: 
szy rzut oka wydaje. 
TEISMAS IDZ AEK ЛСИНЬ 

Ukończenie prac Światowej 
konferencji Żydów. 

GENEWA. 18. 8. (Pat). Światowa 
konferencja Żydów, obradująca od kil 
ku dni, ukończyła swe prace. Przyję- 
ty został manifest, skierowany do Ży 
dów całego Świata, przypominający 
prawa i obowiązki rasowe. Manifest 
podkreśla, że Żydzi przechodzą obec- 
nie ciężki okres i protestuje przeciw- 
ko dążeniom do powrotu do rządzenia 
przy pomocy brułalnej siły. 

Gdyński Zjazd Legjonistów. 
Szumno i gwarno ruszył ogromny, 

około 30 wagonów liczący pociąg zja- 
zdowy z Wilna. Prócz właściwych u- 
czestników XI zjazdu — legjonistów i 
peowiaków — wielka liczba wagonów 
była napełniona sympatykami i gość 
mi: jechali strzelcy, organizacje mło 
dzieży studjującej — wreszcie popro 
stu znajomi i krewni uczestników zja 
zdu. Ogółem około 1700 osób. 

Zaraz z początku podróży jakby 
naprzekór Marszałkowskiej dacie 
13-g0, — zdarzył się wypadek, które 
go konsekwencje w postaci opóźnie- 
nia wyprawy — zaciążyły następnie 
na losach wileńskiego eszelonu. Oto 
do pociągu wsiadł jakiś przygodny pa 
sażer jadący daleko, — bo aż do 
Landwarowa. W Landwarowie pasa 
żer lądował w biegu i to o tyle nie 
zgrabnie, że się niezgorzej potłukł, 
Co nie było rzeczą dla transportu naj 
ważniejszą, legjoniści w następstwie 
žyczyli nieszczęśnikowi licznych a 
ciężkich cho...rób i cierpień, lecz co 
główne — cała armada 30-wagonowa 
została zatrzymana w biegu w sposób 
nadtoż gwałtowny, co' spowodowało 
odczepienie się kiłku ostatnich wago 
nów. Kontredans z przyłączeniem 
tych odczepieńców trwał około 2 go 
dzin, a spóźnienie to potroiło się w 

chwili dojazdu do Gdyni, co nastąpiło 
o 12 w południe, zamiast o 6 rano. 
Nu, tak wiinianie i spóźniwszy się po 
wilensku, wzdychał niejeden w chwili 
mijania Gdańska w cudną, upalną. 
ale uciążliwą w wagonach — pogodę. 

A propos Gdańska: jest niezbitym 
pewnikiem, że gazety nasze (za wy 
jatkiem, oczywiście, poczytnego orga 
nu, w którym umieszczony jest niniej 
szy opis) — mijają się z prawdą, gdy 
piszą na temat wrogiego względem 
Polaków nastawienia ludności wolne 
go miasta. Wprawdzie nieliczne jedno 
stki z pośród gdańszczan — kilku 
uczniiów — wygrażały naszemu pocią 
gowi pięściami, wprawdzie dworzec 
hył obstawiony przez gdańskie „Schu 
po* a jakiś po eywilnemu ubrany oso 
bnik pilnie fotografował (dla wstydu 
Berlina) antyniemieckie napisy, umie 
szczone na wagonach (niektóre były 
ulira-nacjonalistyczne i dowodziły b. 
małego wyrobienia politycznego na 
szej młodzieży, która przeważnie je 
umieszczała), niemniej jest faktem, że 
gros ludności ustosunkował się do na- 
szego udekorowanego pociągu neut- 
ralnie, zaś liczne, i to nawet w stosun 
ku do wrogich manifestantów — bar 
dzo liczne jednostki — wesoło powie 
wały chustkami i machały rękami w 
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nowej polskiej linji lotniczej. 

  

nikacji na nowej li powietrznej P. L. L. „Lot* do Włlna, Rygi i Tallina. Jest to 
przedłużenie otwartej w roku zeszłym linji Saloniki — Warszawa. 
najdłuższą w Europie, liczy bowiem 2.700 klm. 

Linja ta jest obecnie 
Na fotografji widzimy Pana Prezy- 

denta Rzeczypospolitej (x) w towarzystwie p. premjera Prysotra (xx) słuchającego prze- 

    

mówienia mi 
Łotwy i Estonj 

ra Komunikacji ir 
oraz wybitni prz        

. Kuhna (1) Obecni byli również e 
awiciele wojskowoś i 

в & а. Dźrektorowi P. L. L. „Lot“ Makowskiemu (2) wręczył p. Prezy 
       i, dyploma 

ent odręczne pis- 
та @а prezydenta Łotwy i naczelnika państwa Estonji. 

Uroczystości w Tallinie. 
TALLIN. 18. 8. (Pat). W uroczystej 

inauguracji linji lotniczej Tallin—War 
szawa na lotnisku w Tallinie wzięli 
udział naczelnik państwa, ministrowie 

| spraw zagranicznych Pung, wojny Ke- 
rem i komunikacji Raudsepp oraz mi 
nister rolnictwa Kester, gen. Laidoner 

członkowie poselstwa Rzeczypospolitej 
z ministrem Libickim na czele, przed- 

stawiciele wojska, prasy, władz miejs 
kich i t. d. > 

Obecni byli także członkowie tutej 
szego korpusu dyplomatycznego. Prze- 
mówiena wygłosili minister komuni- 
kacji i min. Libicki. Naczelnik pań 
stwa przeciął wstęgę. O godzinie 10 m. 
10 samolot odleciał w drogę powrot- 
ną do Rygi. 

Odlatującym naczelnik państwa 
wręczył odręczny list do Pana Prezy 
denta Rzeczypospolitej. 

W Rydze. 
Ryga, 18. VIII. (Pat), O g. 11.40 

na lotnisku w Spilwe zaczęli zbie 
rać się zaproszeni goście. Gości przyj 
mował minister M. Arciszewski. 

O godzinie 12 przybył premjer, mi 
nister komunikacji Kursits oraz przed 
stawiciele władz cywilnych, wojsko 
wych, korpusu dyplomatycznego i 
prasy, 

. Punktualnie o zapowiedzianej go 
dzinie na horyzoncie ukazał się polski 

DUEBENDORF, 18. VIII. (Pat). 
Dziś o godzinie 5.05 prof. Pieeard wy 
startował do łołu w stratosterę. Na lot 
nisku zebrały się tłumy, które entuzja 
stycznie żegnały odlatujący balon. 

Prof. Pieeard oświadczył dzienni 
karzom, że zabiera ze sobą 650 kg. ba 
lastu. Balon wzniósł się wolno w po 
wietrze, kierując się ku wschodowi. 

BERN, 18, VII. (Pat), Balon Pie 
carda obserwowano o godzinie 8 nad 
St. Gallen. 

APPENZELLI, 18. VIII. (Pat). Po 
godzinie 8 obserwowano tu balon Pie 
earda na wysokości około 11 tysięcy 
metrów ponad górami. Samolot unosił 
się szybko w górę, 

jednopłatowiec pasażerski, który w 
kilka minut wylądował na lotnisku. 

Lotnisko było udekorowane chorą 
gwiami o barwach polskich, łotews 
kich i estońskich, na dwóch zaś słu 
pach, udekorowanych zielenią połą 
czonych pomiędzy sobą wstęgami o 
barwach polskich i łotewskich powie 
wały chorągwie polskie i łotewskie. 

Mowę inauguracyjną wygłosił mi 

nister Arciszewski, który w przemó 
wieniu swem podkreślił, iż zaprzyjaź 
nione narody, polski i łotewski dzięki 
otwarciu nowej linji komunikacyjnej 
jeszcze bardziej się zbliżyły. 

Mówiąc o tem zbliżeniu mam na 
myśli — zaznaczył pan minister — 
testament polityczny największego 
męża stanu i wielkiego patrjoty łotew 
skiego Ś. p. Zygfryda Meierowicza, 
który wszelkiemi siłami dążył do zbli 
żenia i ścisłej współpracy wszyst 
kich państw położonych na brzegach 
bałtyku. 

W odpowiedzi na przemówienie 
zabrał głos minister komunikacji Kur 
sits, życząc jaknajlepszego rozwoju 
nowej linji komunikacyjnej. 

W końcu przedstawiciel „Lotu p. 
Filipowicz w krótkich słowach podzię 
kował rządowi łotewskiemu za zaufa 
nie, którem on obdarzył polskie towa 
rzystwo „Lot*, udzielając mu konce 

sji na otwarcie szlaku, łączącego pół 
noe z południem i poprosił o przecię 
cie wstęgi. 

Przecięcia wstęgi dokonał premjer 
ministrów Skujenies. 

O godzinie 13 samolot pasażerski 
wystartował do Wilna. Zebrani goście 
byli podejmowani na lotnisku śniada 
niem, wydanem przez dyrekcję „Lo“ 
BULE: 

Powrót samolotu 

WARSZAWA, 18. VIII, (Pat). Dn. 
18 sierpnia o godzinie 18 m. 10 pow 
rócił do Warszawy samolot Polskich 
Linij Lotniczych ,,„Lot*, który odbył 
pierwszą podróż na nowoutworzonej 
linji Warszawa— Wilno—Ryga—Tai 
lin. i { j žiai! 

W drogę! 

  

Oto start pierwszego samolotu na nowej polskiej linji -lotniczej Warszawa—Wiilno—- 
Ryga—Tallin. Piękny i wygodny trójmotorowiec polskiej korstrukcji przerywa wstęgę, 

wyruszając w podniebną podróż. 

Profesor Piccard w stratosierze. 
BERN, 18. VIII. (Pat). Prof. Pie 

card nadesłał drogą radjową wiado 
mość, pochodzącą z godziny 9 m. 35, 
że bałon znajduje się na wysokości 11 
—15 kilometrów nad ziemią i leci w 
kierunku Meranu. Obserwacje mają 
przebieg pomyślny. 

„16 i pół kilometrów w górze. 
BERN, 18. VJII. (Pat). O godzinie 

12 w południe balon prof. Piecarda 

znajdował się nad jeziorem Garda na 

wysekości 16 i pół km. Prof. Piccard 

komunikował się drogą radjową, do 

nosząc, że obawia się, aby balon nie 

spadł na Adrjatyk, dlatego też zamie 

rza niedługo opuścić się na ziemię. 

Katastrofa kolejowa. 
KRAKÓW. 18. 8. (Pat). Wczoraj wieczo- 

rem pociąg 6scbowy, jadący z Tarno- 
wa do Kryniey, najechał na stojący na stacji 
kolejowej Kamionka Wiielka pociąg towaro- 
wy. Wskutek zderzenia 27 osób z pośród 
pasażerów pociągu osobowego odniosło kon- 
tuzje od spadających pakunków. Kontuz- 
jewanych i ckaleczonych opatrzył na miejscu 

kierunku wileńskiej ekspedycji. Na 
przymusowym postoju przed Sopota 
mi tyraljera legjonistów ruszyła ku 
spacerującym wzdłuż toru gdańskim 
pięknościom, co nietylko nie wywo 
łało niezadowolenia innych gdańsz- 
czan (o zadowoleniu roześmianych 
gdańszczanek nie trzeba chyba nad 
nieniać), ale spowodowało wymianę 
dowcipów i rozmowy. 

Uroezystości zjazdowe udały się 
nadspodziewanie. Gdynia i Hel w se 
zonie letnim goszczą właściwe mówiąc 
całą Polskę — szczególnie intelektual 
ne szczyty społeczeństwa. To też po- 
tężna manifestacja zjazdowa — 30000 
uczestników przeciągających w defi 
ladzie przed gen. Śmigłym i Sławkiem 
wywarła należyte wrażenie, Podczas 
defilady szczególnie malowniczo prze- 
dstawiały się regjonalne grupy uczest 
ników w strojach ludowych, Najwięk 
sze i zrozumiałe zainteresowanie bu- 
dziły umundurowane poczty sztanda 
rowe. „A oni tak wyglądają, jak Pił- 
sudski** — wołał jakiś przedstawiciel 
bardzo młodej generacji plażowników 
gdyńskich. 

Czytelnikowi wileńskiemu nie trze 
ba chyba tłumaczyć, kto był ten legjo 
nista, którego wąsy i mudnur wywo 
łały tak dlań zaszczytne porównanie. 
I mundur i wąsy należą oczywiście do 
chorążego wileńskiego oddziału Zw. 
Legjonistów. Górą więc Wilno! Za- 
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lekarz kolejowy. Katastrofa nie przybrała 
większych rozmiarów. 

Według dotychczasowych informacyj wi- 
nę za katastrofę ponosi zwrotniczy, który nie 
przełożył na ezas zwrotnicy oraz maszynista, 
który, widząc na torze pociąg towarowy, nie 
zahamował biegu pociągu. 

bawny okrzyk gdyńskiego. uczniaka 
był wyrazem nietylko dziecinnych 
powierzchownych spostrzeżeń, Gros 
publiczności — ba nawet znaczna licz 
ba z pośród uczestników zjazdu — 
do ostatniej chwili jeszcze myślała: 
a nuż przyjedzie|... 

Po defiladzie zakończyła się wła 
ściwie mówiąc — obchodowa część 
zjazdu dła mas uczestników. Wilnia 
nie zdążyli tylko na ten ostatni akt 
uroczystości zpowodu spóźnienia się 
pociągu. O przebiegu zjazdu w godzi 
nach przedpołudniowych—dowiedzie 
li się jedynie z gazet, To też doznany 
zawód zaczęto sobie wynagradzać na 
innych polach, W) godzinach poobia 
dowych wszystko co żyło znalazło się 
na morzu. Kamienista plaża gdyńska 
została usiana na przestrzeni do 10 
klm. przez kąpiących się, Ulice Gdym 
wykazywały ruch wyjątkowy nawet 
dla najlepszego z udanych sezonów. 
A tłumy wilnian, krakowian w ludo- 
wych strojach, podhalan w wełnia- 
nych przyodziewkach, lwowian, war- 
szawian, Ślązaków w oryginalnych 
górniczych ubiorach — przelewały się 
po mieście i porcie, Dyrekcja portu 
uruchomiła rozporządzalne holowni- 
ki i kurty, któremi kolejno partje u- 
czestników objeżdżały baseny porto- 
we. Tutaj dopiero ci, co dotychczas 
nie mogli ze względów materjalnych 
odwiedzić Gdyni -- naocznie ujrzeli 

Szczęśliwe wylądowanie. 

MEDJOLAN, 18. VIII. (Pat). O g. 
5 po południu balon prof, Piccarda 
opuścił się na ziemię wpobliżu wsi de 
Senzano, nad jeziorem Garda. 

  

   
   
     

  

  

8-KLASOWE HUMANISTYCZNO-KOEDUKACYJNE 

GIMNAZJUM T. R.O. 
z pełnemi prawami gimnaz. państwowych (kat. A) 

Wilno, Piłsudskiego 13, telefon 8-98 
Podania przyjmowane są do wszystkich klas. 
w końcu sierpnia. Uczniom zamiejscowym — znaczne ulgi. Wszelkich in- 

formacyj udziela kancelarja 

= 
Nr. 188 (2430) 

Awanturnicza przeszłość 
zamordowanego księcia 

Bourbon. 
PARYŻ. 18. 8. (Pat). O przeszłości zamoe 

dowanego księcia Edgara Bourbon donoszą, 
iż znany był on władzom policyjnym na 
traneuskiej Riwierze południowej podczas 
wojny. W roku 1916 był on zaaresztowany 
we Włoszech pod zarzutem szpiegostwa na 
rzecz Austrji. Książę Bourbon bronił się 
wówczas energicznie, a interwencja dworu 
hiszpańskiego spowodowała, że księcia wy- 
puszczono na wolność. 

Według depeszy policji nicejskiej, książe 
Bcurbon znany był tam jako awanturnik, 
który, żyjąc na szeroką stopę. niezawsze 
płacił rachunki hotelowe. W. okresie tyra, 
jak ególnie twierdzono, otrzymywał on fun- 
dusze od dworu austrjackiego, który używał 
go do rozmaitych robót politycznych. 

Jak już doniesiono, po drugiej wojnie 
bałkańskiej, gdy utworzone zostało nieza- 
wisłe państwo ałbańskie, Edgar Bourbon był 
kandydatem na tron Albanji. W. zamiarach 
tych pomagał mu amerykański syndykat fi- 
nansGwy, z którym książę nawiązał stosunki 
przez swą żonę Amerykankę. Pomagał mu 
w tem również dwór austrjacki, 

Jak wiadomo, królem albańskim został 
wówczas Niemiec, książe von Wied. Po roz- 
padnięciu się cesarstwa austrjackiego książę 
Bcurbcn, nie otrzymując już pomocy pienięż 
nej, pozostał nagle bez Środków do życia. 

PARYŻ. 18. 8. (Pat). Ojciec byłej cesarzo- 
wej austrjackiej Zyty książę Sykstus de 
Bcurbon-Parme oznajmił przedstawiciełowi 
ra łamach swego dziennika, „Journal“, že 
może bez wahania oślyiadczyć że zamordowa 
ny w hotelu paryskim osobnik, podający się za 
Edgara księcia de Bourbon-Parme jest oszu 
stem, podszywaiącym się pod to nazwisko 
z niewiadomych powodów. 

W; rzeczywistości w rodzinie Bourbon nie 
było nigdy księcia, noszącego imię Edgar. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
—,Przegłąd Lnarski*, kwartalnik, zeszyt 

II r. 1932, Organ Tewarzystwa Lniarskiego 
w Wilnie, Jacka Nr. 2. 
„ Ukazai zyt II kwartalnika „Prze- 
glądu Lniarskiego*. Na wstępie piękny 
wiersz Kazimiery Hłakowiczówny „Piosnka 
litewska o lnie*. Gen. Żeligowski w art. 
„Dłaczego musimy bronić lniarstwa*, uj- 
mując całokształt gospodarki państwowej 
wskezuje plan rozwoju Iniarstwa w Połsce. 
Wi „Nasze dążenie do samowystarczal- 

ienniczej a przemysł samodzia. 
Jagmin podaje kalkulacje pracy 

  

     

    
  

  

  łowy” p. J. 
w przemyśle samodziałowym, dane staty- 
styczne odnoszące się do tego przemysłu i 
   znaczenie dla obecnej gospodarki Pol- 

i. Zestawienie wykonanych prac w dziedzi- 
nie lniarstwa w Polsce omawia prezes T.wa 
Lniarskiego w Wilnie p. 
art. „Postępy akcji lnia ej w pierw. 
półroczu 1932 r.'* W, zeszycie tym wypowiada 
się po raz drugi p. gen. L. Żeligowski w art. 
p. t. „Samorząd gospodarczy”, omawiając 
znaczenie zjazdu samorządu gospodarczego, 
jaki się odbył w Warszawie dn. 26 kwiet- 
nia b. r. Z następnych art. ekonomieznych 
wymienić należy: „Trudności w przemyśle 
Iniarskim Rosji przedwojennej” inż. A. Ben. 
dycha i tegoż autora „Powrót do kołowrot- 

. Na wstępie artykułów uprawowych u. 
szezony jest art. p. Apollosa Siemionowa, 

pracownika Roln. Stacji Došw. pod Odes- 
są; p. t. „Uprawa bawełny w Polsce. Przez 
porównanie klimatu Odessy i południa Pot- 
ski dochodzi autor do przekonania, że upra 
wa bawełny w tej części Polski będzie moż- 
liwą i podaje sposoby uprawy bawełny. 

Następne art. uprawowe: , nienie 
gleby* J. J. i „Konopie J. Jagmina“. 

W! końcu zeszytu umieszczona jest ob. 
szerna recenzja ksi i Stosława Zembrzu- 
skiego p. t. „Sprawa lniarska we Francji* 
i kronika. 

—Dzieje 1 pułku Ułanów Krechowieckich. 
W związku z 15-leciem bitwy pod Krechow_ 
cami ukazały się nakładem Wojskowego 
Biura Historycznego „Dzieje 1 pułku ułanów 
Krechowieckich*, opracowane przez mji. 
Litowskiego i rtm. Dziewanowskiego. 

Ciekawa ta praca obejmuje dzieje jedne- 
go iz najzasłużeńszych pułków jazdy. Tekst 
zawarty w przeszło 500 stronach opatrzony 
został w bardzo obfity i dobrze wykonany 
materjał ilustracyjny. Praca ta jest jedną 

  

      

   

    
  

   
   

z najlepszych publikacyj dotychczasowej hj- 
storji naszych formacyj wojskowych. (Iskra|. 

    

Egzamina wstępne rozpoczną się 

  

8 kl. Humanistyczne Koedukacyjne 

GIMNAZJUM E. DZIĘCIELSKIEJ 
Wilno, uj. Mickiewicza 22, telefon 16-73 

Z PEŁ 

  

dl PRAWAMI GIMNAZJUM PAŃSTWOWYCH (Kat. A.) 
przyjmuje uczniów-uczenie do wszystkich klas od 1 do 8-ej włącznie oraz 

do szkoły powszechnej przy gimnazjum. 
Kancelarja jest czynna codziennie od godz. 10 do l-ej. 

PRRERIEC RYSY YET SEE TACO OAZA 

ogrom dokonanej pracy. Betonowe 
łamacze fal, obszerny awanport, wre- 
szcie wspaniały basen im. Marszałka 
Piłsudskiego — wywarły wrażenie 
nawet na masie laików, Piętrzące się 
przy nadbrzeżach dźwigi, wielkie 
gmachy składów towarowych lub 
przedsiębiorstw  (łuszczarnie ryżu, 
chłodnia), długie sznury stojących 
wzdłuż nadbrzeży wagonów—-wska- 
zywały na nowoczesne techniczne za- 
opatrzenie portu. Że ten cały precy 
zyjnie zmontowany aparat jest wyko- 
rzystywany — świadczyła obecność 
kilkudziesięciu statków różnej naro 
dowości. Oto duże — 5000-tonowe 
„Kargo“, ładujące węgiel. Na rufie 
powiewa błękitny sztandar z żółtym 
krzyżem. Takie same sztandary brali- 
śmy Szwedom w wojnach XVEL w. 

    

Dzisiaj — sztandar ten jest gos 
ciem, ba — cennym klijentem. Dalej 
powiewa trójkolorowa holenderska 
bandera, jeszcze dalej — norweski 
krzyż, znowu szwedzki znak, wreszcie 
cesarskie barwy Niemiec z małemi 
u góry republikańskiemi znaczkami. 
Przeježdžamy kolo dużego pasażer- 
skiego statku — to „Pułaski*, Publicz 
ność bije brawo, na co odpowiadają 
powitania z naszego transatlantyku. 

Gdy nasz holownik zawraca —- 
dziobem ku morzu — wdali, na krań 
cu widnokręgu majaczeją zarysy ko- 
minów, wieżyc, dźwigów. To Gdańsk, 

a tam dalej — we mgle — linja wy 
brzeża pruskiego koło Elblagu. To 
tak w gruncie rzeczy blisko! Strzał z 
dalekonośnego działa mógłby donieść 
do Gdyni. Czyżby była ona bezbron- 
na? Odpowiedź przychodzi natych 
miast, Oto linja torpedowców Rzeczy 
pospolitej z „„Wichrem* na czele, Li 
nja niedługa, liczy zaledwie 7 jedno 
stek małego formatu, Wystarczy jed 
nak by nie dać zaskoczyć się obcej siłe 
Zaś w tyle, na Oksywiu, za wojennym 
portem zbocza wyniosłego cyplu czyż 
nie stanowią dogodnej pozycji dla 
dział. Nie damy Gdyni — mógł sobie 
z dumą powiedzieć każdy z 30000 
uczestników zajzdu. 

Jakby chcąc wpoić to przekonanie 
w każdego, jakgdyby ku lepszej pa 
mięci o polskiem wybrzeżu— słońce, 
niebo, morze, piasek nadbrzeżny — 
dały gościom z całej Polski tyle ciep 
ła, tyle promieni, taką falą optymiz 
mu napełniło dusze, że zdawało się że 
niema kryzysu i biedy. Gdynia — to 
nietyłko wodny wylot na morze, Gdy 
nia — to akumułator energji narodo 
wej Polski. Dobrze się stało, że właś 
nie w Gdyni odbył się XI Zjazd, 

T. Nagurski. 

RNB WO



Nr. 188 (2430) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Wypadek z uczestnikiem raidu 

Wilno-Warszawa. 
Na drodze w pobliżu Suwałk znaleziono 

mieprzytomnege mężczyznę. który leżał obok 
rozbitego mojseykłu. Jak ustalono ofiarą, 
«wypadku jest sportowiec Lorenc jeden z 
aczestników raidu motocyklowego Warsza- 

wa — Wilno. 
Rannego odwieziono do szpitala w Sokół- 

ce, gdzie lekarze stwierdzili rozbicie czasz- 
ki. Stan Lorenca jest beznadziejny. (ej. 

Nie dražnič zwierząt! 
Wiczoraj na łące w pobliżu wsi Kiersno- 

wo gm. janowskiej wydarzył się mrożący 
krew w żyłach wypadek, a mianowicie: Pod 

«zas paszenia bydła 16 letni Szymon Puk- 
Szo i 14 letni Andrzej Temszo poczęli draź- 
nić wielkiego byka. Buhaj doprowadzony 
przez chłopców do wściekłości rzucił się na 
JPukszę i w mgnieniu oka rozszarpał mu ro- 

gami brzuch. Następnie rozjuszone zwierzę 
rzuciło się na A. Temszę i poczęło go bość 
rogami i tratować racicami. Nieprzytomnego 
chłopca z narażeniem się na niebezpieczeń- 
stwe uratowali włościanie, którzy przybyli 
ze wsi na pomoc. Sz. Pukszo zmarł nie od- 
zyskawszy przytomności. Temszo odwieziony 
został do szpitala. (e). 

Zniszczenie linii telefonicznej na odcinku 
Małoryta-Ołtusza. 

  

Z Pińska donoszą, iż 
szym na drodze międ 

w dniu onegdaj- 
Małorytą a Ołtuszą 

na znacznej 
   

mieznani sprawcy zniszczyli 

przestrzeni linję telefoniczną. Skutkiem tego 
w ciągu 9 godzin połączenie między kilku 
miastami było przerwane. #) 

  

FIRMA 
  JAKÓB WINER i S-ka. 

w Lidzie ul. Suwalską 55 (przeniesiona po pożarze. 

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

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

  

Przed sezonem poiowzń. 

  

Z pięknym łupem wraca do domu strzelec 
Boleski po połowaniu na ptactwo wodne. 

GKS koRB OWI 6 ESI Ta RSA 

Postawy. 
Święto Żołnierza Polskiego. 

15 sierpnia r. b. Miejscowe Koło Związku 
Rezerwistów obchodziło tutaj dzień Świę- 
%a Żołnierza Polskiego. Uroczystości rozpo- 
<zęły sę w dniu 14 sierpnia 1932 r. odegra 
niem capstrzyka przed tablicą pamiątkową 
Wodza Narodu Marszałka Józefa Piłsud- 
<skego, przyczem domy udekorowano fla- 
gami narodowemi. Nazajutrz o godz. 9 rano 
zgromadziły się na placu rynkowym dwie 
kompanje piechoty ze sztandarem, kom- 
panja cyklistów i dwa oddziały kawalecji 
„Hruzdowski i Postawski. 

Po nabożeństwie odprawionym w miej 
scowym kościele parafjalnym pochód vu- 
szył ku Grobom Nieznanego Żołnierza, 
gdzie przy dźwiękach mareza żałobnego zło 
żono wieniec. Dó niezliczonej ilości zebra- 
mych obywateli okolicznościowo przemówił 
Pp. Lucjan Batorowicz, kierownik urzędu 
pocztowego. Następnie z procesja Kościei- 
mą udano się do Krzyža-Kaplicy Matki Bo- 
skiej i po odprawieniu krótkiej modlitwy 
przez ks. proboszcza Jankowskiego, procesja 

  

wróciła do kościoła. O godz. 15 przed gma, 
<hem Starostwa rozpoczęła się defilada 
którą przymował Starosta Powiatowy Wik- 
or Niedźwiecki w otoczeniu Komendanta 
Garnėzonu mjr. Eugenjusza Kamińskkego, 
pułkownika rezerwy hr. Konstantego Przez 
sdzieckiego, prezesa powiatowej federacji P. 
"Z. O. О. Kazimierza Protasewicza, Komen- 
danta Powiatowego P. P. komisarza Bo- 
lesława Bartoszewicza i szeregu przedsta- 
wciełi wojska i społeczeństwa.  Równym 
krokiem przeszła pierwsza kompanja ze 
sztandarem, umundurowana, pod bronią, za 
nią druga, poczem ładnie reprezentujący się 
«oddział granatowych cyklistów P. P., od- 
dział cyklistów Zw. Podof. Rezerwy i rezer- 
wistów, Straż Ogniowa i na zakończenie 
przeszły kłusem oddziały kawalerji gminy 
Hruzdowskiej z lancami i proporczykami, 
©raz oddział Postawski. Po spożyciu obiadu 
polowego pod otwartem niebem, który zaw: 
dzięcza się znacznemu poparciu hr. 
K. Przezdzieckiego i usilnym pracom Zarzą- 
du Koła Zw. Rezerwistów w Postawach, roz- 
poczęły się zawody sportowe na przystani 
Policyjnego Klubu Sportowego w  Posta- 
wach, przy żywem poparciu sprawy przez 
Komendanta Pow. P. P. Komisarza B. Bar- 
łoszewicza. W| wyścigach kajakowych pa- 
rami pierwszą nagrodę zdobyli P. p. Tału- 
<is, posterunkowy i Mieczysław Piępicki, w 
pojedynkę rezerwista p. Pisarewski. Wi ply- 
waniu pań pierwszą nagrodę zdobyła p. Sta- 
misława Pawłowska, oraz panów i skokach z 
trampoliny pi Mieczysław Piępieki. Przy 
osmolonych beczkach pałających blaskiem ró 
żowych płomieni i dźwiękach orkiestry dę- 
żej uroczystości zakończono o godz. 20 w. 

m: Na 
"Troki w 18-letnią rocznicę wymarszu 

Legjonów. * 
Troki powszechnie zwane miastem śpią- 

<em, obchodziły uroczyście historyczny dzień 
6. sierpnia jako wiekopomną rocznicę żoł- 

nierskiego czynu pod wodzą Marszałka Jó 
zefa Piłsudskiego. 

Chciałbym w tem miejscu zaznaczyć, że 
tego rodzaju uroczystość obchodzona była w 
Trokach poraz pierwszy dzięki niezmordo- 
wanej pracy nowomianowanego Dowódcy Pa 
taljonu KOP. „Nowe Troki* p. majora Bą- 
bińskiego. 

Dzień 6 sierpnia rozpoczął się zbiórką 

oddziałów Związku Strzeleckiego zgrupowa- 
nych na obszarze baonu, na boisku sporto- 
«wem 22 Bataljonu KOP. 

Z powodu niepogody dalsze uroczystości 
w tymże dniu odbyły się w świetlicy pluto- 
nu administracyjnego baonu, gdzie dowódca 
bataljonu p. major Bąbiński wygłosił krót 
kie przemówienie do strzelców i żołnierzy 
wyjaśniając im przyczynę święta sierpniowe- 
Bo. 

    

   

Po spożyciu wspólnej wieczerzy oddziały 

odmaszerowały do Kinoteatru Kopista na 
przedstawienie filmowe poczem odmaszero 
wały do przydzielonych im kwater na wy- 
poczynek. 

O godz. 21-ej odbyła się wspólna herbat- 
ka w Schronisku Ligi Morskiej i Kolonjal- 
nej przy udziale wszystkich P, P. Oficerów 
podoficerów i urz. cyw. baonu. W: czasie 
miłej pogawędki która się przeciągnęła do 
godz. 8 p. major Bąbiński zabrał głos i w 
krótkich słowach żołnierskich scharektery - 

zował postać Komendanta, wyjaśniając obee 
nym. że swoim czynem Komendant zapv 
czątkował nową erę dla Polski Niepodle- 
głej dając jej silną Armję gotową bronić 
każdej piędzi ziemi Polskiej, 

Drugi dzień uroczystości rozpoczął się 
ćwiczeniem oddziałów Zw. Strzeleckiego pod 
Dowództwem kpt. Różyckiego, starego Le- 
guna, następnie zbiórka pododdziałów garn - 
zonu Troki na: nabożeństwo, odczytanie i 
wytłumaczenie przez majora  Bąbińskiego 
historycznego czynu Marszałka Piłsudskiego 
Po defiladzie odbył się obiad żołnierski, na- 
stępnie w parku miejskim odbyła się wielka 
zabawa ludowa, dochód z której przeznaczo 
no na odbudowę cmentarza wojskowego w 
Nowych Trokach. 

    

   

  

Jan Korny. 

Holszany. 
Skandal w Holszanach. 

W dniu 15 sierpnia r. b. w tn. Iłotszanach 
tak jak i na całym terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej uroczyście obchodzono pdwójne 
święto, święto Wniebowzięcia M. B. oraz 
Święto Żołnierza. 

Po nabożeństwie oraz uroczystem kazaniu 
wzruszającem serca wiernych, wygłoszonem 
przez księdza wikarego, łudność miejscowa i 
okoliczna zamiast rozejść się spokojnie do 
damów,--.podburzona—i*.przygotowana-zawcza- 
su przez odpowiednie czynniki, z okrzykiem 
hurra! rzuciła się na stojący dom przy koś 

ciele, właściciela Icki Kozłowskiego i poczęła 
go rozbierać poczynając od dachu, burząc 
komin i demolując mieszkanie. Rozbito przy 
tem 17 szyb, lustro i wazony. Straty wynoszą 
do 100 zł. Zawdzięczając energicznej akcji 
komendanta miejscowego posterunku, Pie- 
chockiego — zakończyło się tylko na tem, 
w innym wypadku napewno dom byłby w 
przeciągu pół godziny doszczętnie zburzony 
tak jak przed dziesięciu laty zostały zburzo- 
ne »kramiki istniejące przy kościele. 

Należy mocno napiętnować czyn ten, do- 

konany przez niektórych mieszkańców Hol 
szan, a tembardziej ich przywódców, gdyż 
wykluczonem jest by był to odruch instynk 
towny szerszych mas. Dochodzenie prowadzo 
ne w należytem tempie wykaże napewno kto 
jest winien i czyja ręka kierowała tą całą 
akcją. 

Hańba łotrzykom i rzezimieszkom dążą 
cym do wzniecania „pogromów*. Wierzyć 
przeto należy, że czyn ten nie ujdzie płazem 
i należytą karę poniosą sprawcy tumultu, a 
przedewszystkiem ich przywódcy. z. 

Święciany. 
Zjazd byłych wychowanek i wycho- 

wanków Szkół Rolniczych. 

W) dniu 14 b. m. odbył się Zjazd byłych 
wychowanek i wychowanków Szkół Roln:- 
czych, w celu zawiązania Powiatowego Zw. 
b. wych. Szkół Gosp. Wiejskiego. 

Na Zjazd przybyło 45 b. wych., oraz te 
goroczny kurs Szkoły Żeńskiej miejscowej 
wraz z Nauczycielstwem. W) charakterze goś 
ci zaproszonych Zjazd zaszczycili swoją ©- 
becnością: Starosta p. St. Mydlarz, jako 
przedst, Rządu i Wtydz. Pow., p. Irena My- 
dlarzowa — prezeska Związku Pracy Ob 
Kobiet, p. J. Bartkiewiczowa — przedsta- 
wicielka Wydziału Kół Gospodarstwa Wipjsk 
Wil. T-wa Org. i Kół Rol. i czł. Kom. Szko 
ły Rolniczej, p. poseł Krasicki z ramienia 
Pow Koła BBWiR. Zast. Insp. Szkolnego p. 
S. Zdybek, p. M. Kuryłło — przedst. Okr. 
T-wa Org. i Kółek Rol., p. B. Goslinowski—- 
Kierownik biura Wydziału Pow., oraz Szko 
ła Rolnicza w Bukiszkach, pow. Wil.-Troc- 
kiego z p. Sumorokową na czele. 

Przemawiali, witając Zjazd p. Starosta 
p. Mydlarza, p. Bortkiewiczowa, p. Kuryłło 
i p. Krasicki. Przemówienia były nagradzane 
oklaskami, zaś p. Staroście uczestnicy zgo 
towali szczerą owację, wznosząc okrzyk 
„Niech żyje!* W! dowód przywiązania wycho 
wanków do byłego Dyrektora Szkoły Rol. 
w Święcianach p. K. Odynieckiego, została 
wysłana depesza. 

Obrady b. ożywione trwały 4 godz., pod 
przewodnictwem b. nauczyciela Szk. Rol. 
Święciańskiej A. Szweryna, podczas których 
przyjęto projekt statutu Zw., uczęstnicy po- 
szczególnie złoży sprawozdania z prac 
dokonanych na niwie rolniczo-społecznej po 
wyjściu ze Szkoły, wybrano Zarząd Zw, do 
którego weszli kol. kol.: A. Kondratowiczów 
na, F. Żukowski, W. Kozłowski, S. Bujko i 
omówiono plan pracy na rok 1932-33. Człon 
kowstwo honorowe Związku przyznane 70- 

stało: p. K. Odynieckiemu, p. Staroście i p. 
I. Mydlarzowej za zasługi i pracę włożoną 
dla dobra Szkoły i wychowanków. Po obra- 
dach odbył się wspólny obiad i zabawa i4- 
neczna w Szkole Rolniczej, poczem uczest. 
nicy rozjechali się do domów pokrzepieni 
na duchu z szczerem postanowieniem wy: 
dajnej pracy. 

  

    

P. Skinder. 
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Zaciszne jezioro. ' 

  
Piękną, choć mało znana 

    

  
krainą jest Pokucie, będące najdalej na południo. 

wschód wysuniętą częścią Polski. 
Na fotografji naszej widzimy malownicze jezioro Okno w Chocimierzu 

na Pokuciu. 

  

SPORT. 
Drużyny piłkarskie w rozgrywkach 

o mistrzostwo Wilna. 

Ostateczna tabela klubów piłkar: 
skich, walczących o mistrzostwo Wil- 
na ukształtowała się następująco: 1) 
1 p. p. Leg., 2) Makabi, 3) Ognisko, 4) 
6 p. p. Leg., 5) Ż. A. K. S., 6) Lauda. 
Kolejność powyższa jest sprawiedliwa 
i dokładnie odtwarza wzajemne usto- 
sunkowanie się poszczególnych  dru- 
żyn. 

Mistrz Wiłna. 

Mistrzostwo zdobył 1 p. p. Leg. — 
drużyna twarda i zgrana. Najsilniej- 
szy skład 1 p. p. Leg to: Rogow, Cho- 
waniec, Mienicki, Wysocki, Puzyna, 
Bilewiez, Browko, Pawłowski, Naczul- 
ski, Zbroja, Połubiński. Przyjrzyjmy 
się węc kolejno poszczególnym gra- 
czom mistrzowskeigo zespołu. 

Rogow to reprezentacyjny bramkarz 
Wilna. Wzrost, opanowanie, pewny 
chwyt stanowią jego najważniejsze za 
lety. Bodaj jedyny wśród bramkarzy 
wileńskich posiada właściwość odpo- 
wiedniego ustawiania się. 

Obrońcy Chowaniec i Mienicki, to 
twardy orzech do zgryzienia dla napa- 
«du przeciwnika. Chowaniec bardziej 
efektowny, Mienicki za$ skuteczniej- 
szy. Zaletą Chowańca jest przedewszy- 
stkiem silny strzał, a Mienickiego -— 

umiejętne podawanie odebranych pi- 
łek pomocy lub napadowi. 

Bilewicz i Wysocki — skrajni po- 
mocnicy — są nieustępliwi i wydatnie 
wspomagają atak. Środek pomocy Pu- 
zyna dobry technicznie i ofiarny nie- 
zawsze wytrzymuje ostre tempo. 

  

przedewszystkiem b. dobrą techniką. 
Uosabia on zalety i wady Cracovii, a 
więc: współgranie z pomocą, wybiega 
nie na pozycję, celne podanie, lecz je- 
dnocześnie nie lubi walczyć o piłkę a 
na strzał decyduje się wówczas, gdy 
istnieje absolutna pewność, iż będzie 
on skuteczny. 

Naczulski — środkowy napastnik, 
posiada mocny i celny strzał. Dobrze 
gra z łącznikami, unika zaś gry ze 
skrzydłami. 

Makabi. 

Jest to drużyna mocno zaawanso- 
wana technicznie i posiada wyczucie 
gry zespołowej. Drugie miejsce w ta- 
beli należy im się z całą pewnością. 
Wybitnie słabych punktów nie posia- 
da, wyróżniają się: Rywkin, Zajdel i 
bracia Antokolec, będący bodaj że naj 
lepszą parą skrzydłowych w Wilnie. 
Minus Makabi — to zbytnia nerwo- 
wość w grze. 

Ognisko, 6 p. p. Leg., ŻAKS., Lauda. 

Ognisko stoi jakgdyby ha pogra- 
niczu dwóch pierwszych  Aružyn a 
trzech ostatnich. Brak współgrania po- 
szczególnych linij drużyny pomiędzy 
sobą uniemożliwia trwalsze powodze- 
nie. Ostatnio widoczny był upadek bo 
jowości. Najlepsi gracze to: Godlewski 
i Gasztowt, przyczem pierwszy jest je 
dynym pełnowartościowym strzelcem 
w ataku Ogniska. 

6 p. p. Leg. odznacza się ambicją 
„i twardą grą. „Szóstacy* zwykle wal- 
czą do ostatka. Technicznie są oni 
drużyną mało wyrobioną. Najlepszych 

* W. napadzie prawoskrzydłowy: Browm>graezy pesjada:6-p- p.-leg. w osobach 
ko reprezentuje szybkość i celne po- 
danie. Jego kolega na lewem skrzydle 
— Połubiński znacznie słabszy techni- 
cznie. 

Pawłowski — prawy łącznik jest 
doskonałym driblerem, posiadającym 
ostry i celny strzał orąz dobrą grę cia- 
łem. Gracz ten łączy w sobie kombi- 
nację i przebojowość; lubi strzelać a 
jednocześnie wyrabia swym kolegom 
dobre pozycje. Posiada taktyczne zro- 
zumienie gry. 

Krakowianin Zbroja odznacza się 

Echa sprawy 
Wiele wrzawy w swoim czasie wy- 

wołała w polskim świecie sportowym 
dyskwalifikacja „asa* naszych długo- 
dystasowców Stanisława Petkiewicza, 
zwycięscy Nurmiego. W! jakiś czas 
potem, rozgoryczony Petkiewicz wy 
jechał do Argentyny. Ostatnio na la- 
mach ' łotewskiej „Pehdeja Brihdi* 
(Nr. 172) ukazał się list otwarty zdys 
kwalifikowanego sportowca. Treść li- 
słu podajemy poniżej w  pelnem 
brzmieniu, nie wdając się w bliższą 
jego ocenę: 

„Polacy uważają mnie za szpiega łotew- 
skiego! Dlaczego w Polsce zostałem zdyskwa 
lifikowany? 

W! grudniu roku ubiegłego Polski Zwią- 
zek Lekkoatletyczny zasuspendował mnie, 
rzekomo za „naruszenie prawideł sportow- 
ca-amatora“, 

Wi sprawie tej miało być przeprowadzo- 
ne śledztwo. Trwało ono niemal pół roku. 
W: kwietniu r. b. Związek postanowił mnie 
zdyskwalifikować i ogłosić za zawodowca 
po wsze czasy. 

Wi piśmie nadesłanem mi przez Zwią- 
zek figurują następujące motywy: 1) uży- 
wanie swego nazwiska w celach reklamy, 
dla zysku ze sportu, 2) korespondencja 
prywatna z zagranicznemi klubami sportowe. 
mi, 3) żądanie zapłaty za start w 1930 r. 

Niezwłocznie po zasuspendowaniu prė- 
bowałem wyjaśnić przyczyny tej całej spra- 
wy. Byłem przekonany, że Związek nie po- 
siada żadnych kompromitujących mię do- 
kumentów. Dokumenty takie wogóle ni 
mogły istnieć. Cała ta sprawa nosiła jakiś 
tajemniczy charakter. Żaden z członków za 
rządu Związku Lekkoatletycznego nie chciał 
nic powiedzieć, Widząc że sam jeden nic nie 
wskóram, zwróciłem się do pewnego znana- 
go adwokata warszawskiego, który się cie- 
szył w sferach sportowych wielkiemi wpły- 
wami. ‚ 

Gdy inicjatorzy mej dyskwalifikacji do- 
wiedzieli się, że zwróciłem się do adwokata 
zaczęli domagać się od tego ostatniego, by 
zrzekł się prowadzenia całej tej sparwy, gro 
żąc że w przeciwnym razie może sobie zep- 
suć całą karjerę. 

Okazuje się, że główną i jedyną przyczy- 
ną mojej dyskwalifikacji był mój artykuł o 
„sprawie brzeskiej*, wydrukowany w r. ub. 
w „Pehdeja Brihdi*. 

W! artykule tym nie wyraziłem żadnych 
własnych myśli, lecz powtórzyłem to tylko 
co pisała warszawska prasa prorządowa i 
opozycyjna, 

Jak się okazuje, wystarczyło tego, by 
mnie zdyswkalifikować. Oskarżyciele posu- 
nęli się dalej jeszcze. Rozpuścili oni po- 
głoski, że jestem rzekomo w tajnej służbie 
Łotwy, innemi słowy, że jestem szpiegiem 

  

Hajdula i Birnbauma. 
ŻAKS. pod wieloma względami po 

dobny jest do 6 p. p. Leg. Ambicja i 
zapał oto największe plusy żydowskiej 
drużyny. Technika dość prymitywna 
Przegrywa ŻAKS zwykle nieznaczną 
różnicą bramek. 

Lauda to outsider tabeli. Drużyna 
nie umiejąca grać zespołowo a również 
nie posiadająca wybitnych jednostek. 
Technika u poszczególnych graczy — 
słaba. * 

wj. 

Petkiewicza. 
łotewskim w Polsce. Chciano mnie zlikwi- 
dować nietylko, jako sportowca, lecz jako 
człowieka. 

Znaną rolę odegrał w tym wypadku pe- 
wen polski mąż stanu, któremu się mocno 
nie podobało że uczestniczyłem nieoficjaln.t 
w zawodach sporotowych w Rydze w paź. 
dzierniku r. ub. Przed zawodami, gdy od- 
wiedziłem tego pana, zabronił on mnie ka- 
tegorycznie brać w nich udział, pragnąc w 
ten sposób wyrazić protest przeciwko „repre 
Sjom, stosowanym względem Polaków ło- 
tewskich, w czasie wyborów do Sejmu*. 

Pozatem krążyły w Włarszawie pogłoski, 
że pragnę rzekomo bronić barw łotewskich 
na X-ej olimpjadzie w Los Angeles. Moja 
podróż do Rygi na zawody sportowe, wbrew 
zakazowi Polsfiego Związku Lekkoatletycz- 
nego, wydawała się wszystkim bardzo po- 
dejrzana. 

Związek nie miał żadnych dokumentów, 
na których podstawie mógłby oskarżyć. Świa 
dczy o tem fakt, że wkrótce po mojem za- 
suspendowaniu prezes komisji dyskwylifi- 
kacyjnej kpt. Włyszyński podjął w prasie 
akcję, zmierzającą do oczernienia mni: w 
oczach szerokich mas społeczeństwa. Pisał 
on jak następuje: Postępowanie Petkiewfcza 
świadczy, że nietylko nie jest on patrjotycz 
nie nastrojony, lecz, co gorsza, probuje za- 
szkodzić Państwu Polskiemu*. 

Kapitan Wyszyński pisał tak w poczat- 
kach śledztwa, gdy komisja Związku dopie- 
ro zaczynała zbieranie dokumentów. Nie nie 
mogli wskórać również moi koledzy, gdyż 
nacisk pochodził zgóry. WI kwietniu zapadł 
ostateczny wyrok. > 

Gdy próbowałem — na podstawie doku- 
mentów na piśmie — dowieść że Kuso 
ski obecny najlepszy szybko biegacz Polski 
jest i był od początku swej karjery zawodow 
cem, koresponduje prywatnie z zagranicz- 
nymi menagerami, bierze pieniądze za bieg: 
i tylko ze sportu żyje, Związek nie uznał za 
stosowne nawet rozpoczynać jakiegokolweik 
śledztwa. 

  

St, Petkiewicz. 

Cały powyższy „dokument* budzi 
w przeciętnym, niewtajemniczonym 
w zakulisowe sprawy naszego życia 
sportowego smutne refleksje. Oto nie- 
dawno chluba polskiego sportu, po- 
gromca Nurmiego Petkiewicz pisuje 
artykuły — na tematy nietylko spor- 
towe!—w łotewskiej „Pehdeja Bri- 
hdi*, piśmie, oskarżonem w* swoim 
czasie o pobieranie żołdu z kasy 
połuredstwa.w Rydze i znanem sze- 
roko ze swej zaciekłej, nieprzebiera- 
jącej w środkach, systematycznej па- 
ganki na wszystko, co polskie. Nie 

З 

Scalenie podatku obrotowego. 
Ze sfer kupieckich otrzymujemy na- 

stępujący artykuł. (Red.): 

Wiele mówiło się o konieczności 
scalenia podatku obrotowego od włó* 
kiennictwa, odbyły się w Warszawie 
nawet liczne zjazdy w tej sprawie to 
też obecnie doczekaliśmy się, że p. 
minister przemysłu i handlu zwrócił 
się do Związku Izb Przemysłowo 
Handlowych o zajęcie się powyższą 
sprawą i o przedłożenie mu projektu 
rozporządzenia o scaleniu. 

Jesteśmy Świadkami rosnącej 
wciąż nędzy i widzimy, jak się sytua- 
cja coraz bardziej pogarsza, jak trud- 
ności płatnicze rosną, jak zamierają 
prawie wszystkie gałęzie życia, Przy- 
czyną tego jest w znacznym stopniu 
nadmierne obciążenie obywateli. Ku- 
piectwo płaci podatek od obrotu, a po 
nieważ od lat ceny towarów ciągle 
spadają — płaci kupiectwo podatek 
obrotowy — od strat na towarach. 
Spadek siły nabywczej mas na wsi 
i w mieście jest tak znaczny, że nawet 
w tych dziedzinach, gdzie spadek ten 
był bardzo wydatny, obserwuje się 
obecnie znaczne obniżenie zapotrzebo 
wania, co świadczy dobitnie, że do- 
chód społeczny spada z miesiąca na 
miesiąc. 

Podatek przemysłowy od obrotu, 
wprowadzony w okresie największej 
deprecjacji marki polskiej, jako šro- 
dek wyrównawczy dla strat, ponoszo 
nych przez Skarb Państwa wskutek 
ustawicznego spadku waluty, już z 
chwilą stabilizacji utracił swoją rację 
bytu. Jednak został on nadal utrzy- 
many, gdyż okazał się poważną pozy 
cją w budżecie, Ten właśnie wzgląd 
fiksalny odegrał rolę decydującą, po- 
mimo, że dla życia gospodarczego, 
podatek okazał się wręcz niebezpiecz 
ny. 

Jeżeli idzie o branżę włókienniczą, 
co nas w danej chwili szczególnie 
interesuje, to stwierdzić należy, że 
wadliwa struktura podatku przemy- 
słowego w dużej mierze przyczyniła 
się do jej ruiny. Jedną bowiem z naj 
czulszych gałęzi gospodarstwa jest 
bezsprzecznie handel włókienniczy. 
Jest to wynikiem daleko posuniętego 
usprawnienia przemysłu. włókienni- 
czego w Polsce i jego wielkich zdolno 
ści produkcyjnych, z drugiej strony 
rozwój tego przemysłu, a co za tem 
idzie i handlu ściśle związany jest 
z ogólnym dobrobytem ludności, ха 
leżny od pojemności rynku krajowe: 
go i siły nabywczej ludności wiejskiej. 
W zależności właśnie od powyższych 
decydujących czynników uległ też 
handel najrozmaitszym przemianom. 

Po odbudowie zdewaluowanego za 
czasów okupacji przemysłu polskiego 
i uruchomieniu warsztatów pracy, 
handeł włókienniczy rósł, rozwijał się 
i stał się najpotężniejszą gałęzią gos 
podarstwa krajowego. Nasycając rv- 
nek krajowy, odgrywał wówczas han 
del włókienniczy rolę akumulatora 
kapitałów w celach spekulacyjnych, 
dla ochrony tychże od wahan walu- 
towych i kaprysów konjunkturalnych. 

` 

Okres stabiłizacji marki polskiej, gdy 
ten czynnik spekulacyjny ustał i włó- 
kiennictwo z konieczności musiało się 
przystosować do istotnych potrzeb 
knsumcyjnych rynku, był pierwszym 
momentem załamaniu handlu. 

Identyczny przebieg wykazał han- 
del włókienniczy w latach 1926—29. 
Po okresie bowiem napięcia, spowo* 
dowanego większą siłą nabywczą lud- 
ności, handel się załamał, wykazując 
w obecnej dobie znamiona ostrej re- 
akcji i przejawy katastrofalnego u- 
padku. 

Zmalenie sił nabywczych ludności 
w zestawieniu. z wielką siłą wytwór 
czą przemysłu włókienniczego stwo 
rzyło stan nadprodukcji, który dopro 
wadził do obniżenia ceny towarów 
nawet w okresie sezonowym, Nadmie 
nić trzeba, że przyczyny powyższe 
stworzyły stan przeczulenia tej gałęzi 
handlu, spotęgowany jeszcze brakiem 
kapitałów obrotowych kupiectwa oraz 
nadmierną konkurencją. 

Wybitną rolę natomiast w rozwoju 
stosunków w tym kierunku odegrało 
ustawodawstwo skarbowe, które wca- 
le nie odpowiada dzisiejszym warun 
kom. Już kilka lat temu Komisja An- 
kietowa, która badała warunki i kosz 
ty produkcji, w drukowanem sprawo 
zdaniu swojem wyraźnie zaznaczyła, 
że podatek przemysłowy jest niezmier 
nie szkodliwy dla stosunków kalkula 
cyjnych tej branży. Stwierdzić prze 
cież należy, że od czasu tych badań 
stosunki we włókiennictwie daleko 
się pogorszyły i dość jaskrawo wyka- 
zały rujnujące znaczenie tego podat 
ku. Niejednokrotnie kupiectwo pod 
kreślało, że tego rodzaju nieprzerzu 
calny podatek kryje w sobie wielkie 
niebezpieczeństwo i przewidywało rui- 
nę, która mu zagraża, Branża włókien 
nieza wymaga niezwłocznej sanacji, 
którą należy rozpocząć od naprawie 
nia największego zła t. j. od całkowi 
tej przebudowy systemu podatku prze 
mysłowego. Art. 76 znowelizowanej 
ustawy o podatku przemysłowym, 
upoważniający Min. Skarbu do wpro 
wadzenia od poszczególnych towarów 
scalonego podatku od wszelkiego ro 
dzaju obrotów otworzył k utemu drogę 
Scalenie podatku przem. od obrotu 
przyczyni się w znacznym stopniu 
do uzdrowienia stosunków panują 
cych w handlu włókienniczym i mo 
żemy nawet powiedzieć, że jest nawet 
jednym z warunków tego uzdrowienia. 
Scalenie bowiem podatku przem. usu 
nie nielegalną konkurencję, uprawia 
ną przez niektóre przedsiębiorstwa 
na tle nierównomierności obciążenia 
podatkowego i postawi cały handel 
włókienniczy w równych warunkach 
podatkowych. 

Warto również zaznaczyć, że scale 
nie podatku leży również w interesie 
Skarbu Państwa, gdyż Skarb otrzymy 
wać może te same wpływy podatkowe 
przy mniejszym aparacie podatko- 
wym. Głos mają obecnie Izby Prze- 
mysłowo-Handlowe. Do nich obecnie 
zwraca się kupiectwo włókiennicze. 

L. Pajewski. 

   

  

Święto 3-go Pułku Artylerji Ciężkiej 
im. Kr. Stefana Batorego. 

Dowódca i Korpus Oficerski 3-go 
Pułku Artylerji Ciężkiej im. Króla 
Stefana Batorego w Wilnie zawiada* 

mia, że tegoroczne Święto pułkowe 
w dniu 2 września 1932 r. obchodzone 
będzie w ramach pułku. 

Prace nad wzmocnieniem portyku Bazyliki. 
Komiisyjne otwarcie ofert przez ko 

misję techniczną okazało, iż wpłynęło 
7 ofert (najpoważniejszych firm krajo 
wych) na roboty budowlane około 
wzmocnienia portyku Bazyliki wileń 
RODEZJI ABE ARZZOZ EWY ORZEE 

  

* 
Sławny lotnik angielski J. A. Mollinson wraz 
ze swą żoną znaną w Warszawie dzielną 
lotniczką Amy Johnson mają zamiar doko- 
nać wspólnie lotu przez Atlantyk do Ame- 

ryki i z powrotem. 

Na fotografji naszej widzimy tę zaprawdę 

dobraną parę przed samolotem, którym za- 
mierzają dokonać swego lotu. 

wiemy, ile jest prawdy w wywodach 
Pełkiewicza w sprawie jego dyskwa- 
lifikacji. Nie wiemy też ile się tej 
prawdy mieści w zarzutach wysnu- 
wanych przeciwko Kusocińskiemu. 
W każdym jednak razie słowa kpt. 
Wyszyńskiego o postępowaniu Petkie 
wicza zdają się znajdować smutne po- 
twierdzenie. J. J. 

  

skiej. Oferty te są obecnie rozpatrywa 
ne przez kierownictwo robót. г 

Roboty około wzmocnienia funda 
mentów portyku Bazyliki będą jedne 
z pierwszych tego rodzaju robót w 
Polsce. Umocnienie fundamentów do 
konane będzie przy zastosowaniu naj 
nowszych zdobyczy technicznych, 

Pod ciśnieniem sprężonego powie 
trza wtłaczany będzie cement w grunt 
pod fundamenty portyku kościoła. 

Prócz tego fundament, na którym 
opierają się kolumny portyku, wzmo 
cniony będzie zapomocą wiłoczenia w 
grunt specjalnych betonowych belek. 
Naturalnie przed rozpoczęciem robót 
cały portyk będzie podstemplowany 
odpowiednio obliczoną konstrukcją. 

Podobne skomplikowane -robotv 
są przeprowadzane w Płocku celem 
ratowania wieży zegarowej tamtejszej 
katedry, mury tej wieży zarysowały 
się i grożą zawaleniem. 

—о— (i 

Wystawa Ruchoma Przemysłu 
Krajowego I Rzemiosła 

w Wilnie. 
Z inicjatywy tutejszych sfer rze 

mieślniczych i Wileńskiej Izby Rze 

mieślniczej w dniach od 15 do 25 

września r. b. w gmachu Kupców i 

Przemysłowców m. Wilna przy ulicy 

Mickiewicza 33 odbędzie się Wystawa 

Ruchoma Przemysłu Krajowego i Rze 

miosła. Protektorat nad wystawą ob 

jął minister Handlu i Przemysłu. 

W wysławie udział weźmie zgórą 

200 firm różnych gałęzi z całej Polski, 

W czasie wystawy odbędą się rozmai 

te pokazy, odczyty i t. p. 

Wobec licznego zainteresowania 

Wystawą w Izbie Rzemieślniczej przy 

ul. Mickiewicza 23 uruchomiono spec 

jalne biuro informacyjne z tel. Nr. 

3—59, gdzie przyjmują się zamówie 

nia na udział w wystawie oraz udzie 

la się wyczerpujących informacyj.
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— Przed nowym sezonem teatral- 
nym w Wilnie, Nowy sezon teatralny 
w Wilnie rozpocznie się pod nową 
erą. Bawiący przed kilku dniami w 
Warszawie dyr. Szpakiewicz przepro 
wadził szereg konferencyj z aktora: 
mi, przyczem zaangażował szereg no 
wych sił na nowy sezon. Z dotychcza 
sowych aktorów pozostanie zaledwie 
4 osoby, zaś zespół obu teatrów bę 
dzie składał się z 24 osób. 20 artystów 
zaangażowanych zostało już w War: 
szawie, Repertuar będzie dramatyczny 
i komedjowy w teatrze na Pohulance, 
zaś muzyczny w Lutni. Sezon jesienny 
rozpoczniesię w połowie września. (Z; 

— Zatrudnienie bezrobotnych w Wilnie 
Wśród sfer przemysłowych Wiilna poruszo- 
na jest obecnie sprawa zatrudnienia pobiera- 
jących zasiłki bezrobotnych przy już zorga- 
nizowanych pracach, jak np. budowie i na- 
prawie dróg, oraz innych robotach publicz- 
nych, zwłaszcza że akcja zasiłkowa na rzecz 
bezrobotnych prfekształcona jest w akcję 
pomocy społecznej dla istotnie pozbawionych 
środków do życia. 

Zdaniem sfer przemysłowych chodzić po- 
winno o ulżenie ciężkiej doli bezrobotnych, 
pozbawionych nietylko pracy, ale najbas- 
dziej prymitywnych środków do życia i u- 
trzymania. Spowodować by to mogło z jed- 
nej strony wyeliminowanie osób materja!- 
nie niezależnych, posiadających bądź to ma- 
jatek, bądź też inne poza pracą źródła do- 
chodów, z drugiej strony umożliwiłoby гох- 
szerzenie akcji zasiłkowej na osoby istotnie 
potrzebujące pomocy. 

  

  

  

— Przygotowania [Izby Skarbowej do 
przyjęcia egzekucji miejskiej. Wileńska Izba 
Skarbowa przygotowuje się do przyjęcia eg- 
zekucji administracyjnej od Magistratu, któ 
re nastąpi w końcu b. r. W: związku z tem 
liczba sekwestratorów państwowych będzie 
zwiększona, przyczem część pracowników 
miejskich dotychczasowych przejdzie na służ 
bę państ К с 

Wi najb) ym czasie wydana będzie dla 
urzędów arbowych instrukcja, wprowa- 
dzająca system, opierający się na komasacji 
zaległych podatków u jednego płatnika, któ- 
ry dotąd musiał mieć do czynienia z kilko- 
ma egzekutorami. 

Sekcja egzekucyjna Magistratu m. Wilna 
ma być zupełnie zlikwidowana, co w znacz- 
nym stopniu ogranicza czynności wydzału 
finansowego. (z) 

   

    

  

— Walka z pornografją w Wilnie. Wła- 
dze bezpieczeństwa przystąpiły do energici- 
nej walki z rozpowszechnioną w Wiilnie por 
nografją. Wi związku z tem zarządzono cały 
szereg konfiskat wydawnictw pornograficz- 
nych zarówno krajowych jak i zagranicz- 
nych. Władze będą w pewnych terminach 
przeprowadzały specjalną inspekcję mającą 
na celu tępienie pornografjij w naszem 

mieście. (z). 

— Lustraeje sanitarne w Wilnie. W cią 
gu ostatnich dni miejskie władze sanitarne 
wspólnie z komisją lustracyjną z ramien*a 
władz administracyjnych dokonały inspek 
cyj w restauracjach, jadłodajniach, kawiar- 
niach, budkach z wodą sodową i lodami i 
t. p. położonych na terenie m. Wilna. Lu- 
stracja ta wypadła dla zakładów gastrono- 
micznych nie zbyt pomyślnie, bowiem stwier 
dzono, że sprzedawcy nie przestrzegają cza- 
sami najelementarniejszych zasad higjeny. 
Szereg tych zakładów nie posiada najniezbęd 
niejszych przyrządów do zachowania czy- 
stości. Kuchnie są brudne. W wyniku łustra- 
cji wydano zarządzenia w celu usunięcia 
wszystkich tych uchybień w ciągu tygodnia. 

— Magistrat niema pieniędzy na opłace- 
nie II raty pożyczki angielskiej. Wobec cięż 
kich warunków finansowych samorządu w:- 
leńskiego, Magistrat zamierza zwrócić się 
do odnośnych władz z prośbą o spowodo- 
wanie prolongaty terminu płatności II raty 
przedwojennej pożyczki angielskiej, której 
termin płatności przypada na m. listopad 
1932 roku. (z) 
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WIRGIL MARKHAM. 

   

ONIKA 
— Komasacje szkół powszechnych na te. 

renie miasta. Wi dniu wczorajszym w Sah 
Posiedzeń Rady Miejskiej odbyło się specjal 
ue posiedzenie poświęcone komasacji szkół 
powszechnych na terenie m. Wiilna. Na po- 
siedzeniu tem rozpatrzono kilka projektów 
komasacji, poruszono sprawę 
łokali szkolnych i środki obniżki tegoż. Po- 
zatem rozpatrzono projekt t. zw. systemu 
jednolitego w szkołach. W! wyniku dłuższych 
obrad postanowiono wszcząć starania w kie 
runku obniżki komornego lokali szkolnych 
zlikwidować 6 lokali szkół żydowskich, zje 
dnoczyć 7 szkół i t. p. 

— Remont szpitala św. Jakóba. W szp: 
talu św. Jakóba przeprowadza się obecnie 
remont oddziału ginekologicznego, zaś w 
szpilalu Żydowskim oddziału chirurgiczne- 
go 

  

W| związku z tem remontem ze szpitali 

tych przetranzlokowano kilkudziesięciu cho- 
rych. 

— Nowe ceny na chleb. Wileński Starc 
Grodzki podaje do ogólnej wiadomości, 

ceny na chleb z dniem 22 sierpnia b. r. 
obowiązują następujące: 

Chleb. żytni pytlowy 65 proc. — 37 gr. 
za jeden kilogram, 

Chłeb żytni sitkowy — 30 gr. za jeden ki. 
logram, 

Chleb żytni razowy — 27 gr. za jeden ki- 
logram. 

Jednocześnie zaznacza się, że z tym dniem 
będzie wypiekany nowy t/p chleba t. zw. 
sitkowego, dotychczas na terenie miasta W*l 
na nieznanego. Chleb sitkowy będzie pośred 
ni między pytlowym 65 proc. a razowym, 

  

przyczem będzie znacznie tańszy od pyt 
lowego. 

Wiinni żądania lub pobierania wyższych 
    cen od wyżej wyznączonych, będą karani 

grzywną do 3.000 zł. lub aresztem do 6 ty 

godni. 

  

Z KOLEI. 

— Komunikat Kolejowy. Dyrekcja Okrę- 
gowa Kolei Państwowych w Wiilnie podaje 
do wiadomości o wyjściu z druku, opraco 
wanych przez Ministerstwo Komunikacji, roz 
kładów jazdy najdogodniejszych pociągów 
towarowych, pośpiesznych i dalekobieżnych 
do przewozu przesyłek całowagonowych w 
najważnijeszych kierunkach: wewnętrznych 
i międzynarodowych na rok 1932-33. 

Rozkłady można nabywać w cenie po 
7.00 zł. za jeden egzemplarz u zawiadow 
ców stłacyj Turmont, Grajewo, Raczki, Grod 
no, Lida, Baranowicze oraz w ekspedycjaci 
towarowych  słacyj Wilno, Białyftok С, 
Brześć Ć, i Stolpce“. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Dr Szlapelis uległ atakowi paraliżu. 

Węezoraj znany działacz litewski d-r Szla- 
pelis uległ silnemu atakowi paraliżu. D-ra 
Szlapelisa w stanie ciężkim odwieziono d: 
kliniki kitewskiej. 

  

   

     

RÓŻNE. 

— Stan bezrobocia w Wileńszezyźnie. We 
dług danych statystycznych stan bezroboc'a 
w Wilnie w porównaniu z ub, tygodniem 
zwiększył się o 40 osób. Liczba bezro- 
botnych w Wiilnie i na prowincji wynoa 
7654 osób w tej liczbie 1632 kobiety. 

KRISTINA S TSR TYCZY DOK 

Podatki rosną i rosną! 

W] czasopiśmie „La Revue politique et 
parlementaire* p. Louis Delanney podał su- 
rowej krytyce nadmierne obciążenie ludnoś- 
ci podatkami, jakie nakładają na nie władze 
państwowe poszczególnych państw. 

Zgodnie z zestawieniem dokonanem przez 
p. Delanney, w ciągu ostatnich lat dwudzie- 
stu ogólna suma dochodów, jakie państwo 
czerpie z podatków wzrosła w Wielkiej Bry- 
tanji z 251.500.000 funtów w roku 1913 do 
948.000.000 funtów w roku 1930. Podobny 
wzrost daje się zauważyć w dochodach pań- 
stwowych innych państw, a więc Stanów 
Zjednoczenych —  2,204,500.000 dolarów 
(1913) i 10,594,900,000 (1930 r.), Niemiec — 
4,047,000 marek (1913 r.) i 14,400,000 mk. 
(1929 r.), Włoch — 2,081,000 lirów (1913) i 
15,517,000 (1929), Belgji — 344,000,000 fran- 
ków (1913) i 8.028,000,000 (1929), Franeji— 
5,140,000,000 franków (1913) i 59,762,900.000 
frs. (1930), Hołandji — 36,000,000 florenów 
(1913) i 182,000,000 flr, (1928), oraz Szwecji 
— 62,000,000 koron (1913) i 182,000,000 (1928) 

Nawiązując do słów francuskiego mini- 
stra skarbu, p. Flandin'a, stwierdzającego w 
przemówieniu wygłoszonem w Oauderan, 
płatnik francuski zmuszony jest poświęcić 
na podatki cajkowity dochód każdego trze- 
ciego dnia pracy, autor artykułu przytacza 
wykaz sproządzony przez sir Roberta Ca- 
hilfa, radcy handlowego ambasady angiel- 
skiej we Francji, który porównywując, su- 
my państwowych dochodów  podatkowycn 
z ogólną liczbą mieszkańców danego kraja, 
obliczył, że przeciętnie na każdego miesz 
kańca Wielkiej Brytanji przypada 75 dola- 
rów, Francji — 48 dolarów, Niemiec — 35 
dolarów i Stanów Zjednoczonych — 24 
dolary podatku w stosunku rocznym. 

   

   

   

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). | 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Może — odparłem. — Ale chcę 
się dowiedzieć czegoś więcej. Niech mi 
pani powie. Jeżeli Mason się tu wem 
knie, to potrafię się z nim rozprawić. 

— Panie Peters? Czy jeżeli panu 

powiem, to pan zdobędzie dla mnie 
fotografje? i 

— Naturalnie, hrabino, ehociaž do. 
tychczas nie wiem, gdzie one są. 

— Ja wiem — odparła. — Tylko 
nie mogę ich wydobyć, bo jestem za 
słaba. 

| =— Pobiła mnie pani — rzekłem— 
Niech mi pani pokaże tę kryjówkę. 
Ale wpierw chciałbym się dowiedzieć 
jednej rzeczy. Mam zdobyć pewną fo- 
tografję i nie wiem, o co właściwie i- 
dzie. Niech mi pani powie, jaką grę 
uprawia właściwie Mason? ‚ 

— To pan nie wie? Zaraz... pokažę 
panu. O, skończyła się jego gra. 
Śmierć tej kobiety w jego domu zada- 
ła mu może ostateczny cios. Mogła- 
bym panu dużo o nim powiedzieć — 
ciągnęła dalej. — Co się ta biedna żo- 
ma przez niego nacierpiała! Taka do- 

bra kobieta. I nie mogła się od niego 
uwolnić. Jej rodzina nie pozwala jej 
się rozwieść z nim, a nawet żyć z nim 
w separacji, bo w takim razie straciła. 
by swoje pieniądze, a tyle niemi działa 
dobrego. 

Słuchałem i patrzałem zdumiony, 
gdyż hrabina wysunęła lewą dolną 
szufladę stołu, w której nie było nic 
oprócż czystego papieru i zaczęła go 
wykładać na podłagę. Byłbym jej po- 
wiedział, że nic tam nie znajdzie, ale 
przygotowałem się na niespodzianki. 

W każdym razie zapytałem nieś 
miało. 

— Czego pani szuka? 
—kKopij jego korespondencyj. On 

je zawsze zachowuje. Mamy dość cza- 
su. 

— Szukałem... 
— Napewno pan nie wiedział, jak 

szukać. On używa specjałnej kalki, 
którą przygotowuje w ciemni. O, zaraz 
zaraz... Och, co za okropny mąż! Ja- 
kich on ludzi sprowadzał do domu i 
ta biedaczka nie mogła protestować. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

    

komorneg” * 

KUR JIS E! R WE Ń. S.K_I 

Ulica Wiosenna będzie uporządkowana. 
Dnia 13 b. m. zamieściliśmy arty 

kulik o skandalicznym stanie ulicy 
Wiosennej na Antokolu, przy kościele 
Św. Piotra i Pawła. Na podjęty apel 
do Magistratu w tych dniach przysła- 
no trzech robotników, którzy zasypali 
rowy. W tej sprawie została przyjęta 
delegacja Z. W. S. i D. N. m. Wilna 
i właścicieli nieruchomości przy ulicy 
Wiosennej dnia 17 b. m. przez pana 
inżyniera Wątorskiego, naczelnika 
wydziału drogowego, która przedsta 
wiła mu groźny stan ulicy Wiosennej 
Pan inżynier Wątorski, przyznając 
konieczną potrzebę niwelacji i wybru 
kowania ulicy Wiiosennej wyraził 
przekonanie, że roboty zostaną dok» 
nane na jesieni roku bieżącego. oraz 
zaznaczył, że musi się porozumieć w 
tej sprawie z Panem Prezydentem w 
celu otrzymania zgody na zmianę już 
ustalonego planu co do brukowania 
ulie i postawienia ulicy Wiosennej 
na miejscu wcześniejszem, 

W tej samej sprawie na drugi 

dzień t. j. 18 sierpnia r. b. wspomnia 
na delegacja została przyjęta przez p. 
wiceprezydenta Czyża, w zastępstwie 
pana prezydenta, będącego na urlopie, 
pan wiceprezydent Czyż, w obecności 
pana inżyniera Wątorskiego i ławnika 
pana Safarewicza oświadczył, iż wie 
dobrze o potrzebie niwelacji i wybru 
kowania ulicy Wiosennej i przyrzeka 
użyć wszelkich „możliwych Środków 
do jej uporządkowania. ze względu 
na położenie tej ulicy przy kościele 
Św. Piotra i Pawła. Pozatem p. wice- 
prezydent polecił panu inżynierowi 
Wątorskiemu wstawienie pozycji na 
wrzesień roku bieżącego, przewidują” 
cej wydatek na uporządkowanie ulicy 
Wiosennej. Zaznaczyć trzeba, że wła 
Ściciele nieruchomości przy ulicy 
Wiosennej złożyli Magistratowi pisem 
ne oświadczenie wyrażające zgodę na 
odstąpienie skrawków swych grun- 
tów, potrzebnych dla uregulowania 
tej ulicy, zgodnie z już opracowanym 
przez wydział drogowy planem. 

  

warn AEOPAAAORENYZA 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Ostatnie przedstąwienie wieczorowe 
„Azeta* w Lutni. Dziś, w piątek 19 sierpnia 
o godzinie 8 m. 15 ostatnie wieczorowe przed 
stawienie „Azefa”, fenomenalnej sztuki A. 
Tołstoja i P. Szczegolewa. Sztuka z hono- 
rem ustępuje miejsca na afiszu nowej prem 
jerze („Kłopoty Bourrachona*, z gościnnym 
występem Józefa Wiinawera) po 20 przedsta- 
wieniach z rzędu. Jest to jak na Wilno suk- 
ces wyjątkowo piękny. Dziś „Azef* z goś- 
cinnym występem Józefa Wfinawera po raz 
ostatni. 

Jutro 20 sierpnia o godz. 8 m. 15 „Kło- 
poty Bourrachona“. 

— Premjera nowej Rewji w Teatrze Let- 
nim Rewja „Morskie Oko*. Dziś w piątek 19 
sierpnia o godz. 8 m. 15 premjera nowej zu- 
pełnie Rewji, którą wystawia Pan Sempoliń 
ski, chcąc jaknajbardziej umilić przebywa- 
nie w Teatrze Letnim. Nowe szlagery: „Ka- 
tiusza*, „Promienie B B*, „Anioł d 
„A może jutro przyjdziesz znów*, „ 
bym kogoś pokocha „Ja nie lubię tłoku”, 
„Aktuaija polityczne” i in. Tytuł nowej rewji 
„My dajemy pieniądze. Kto to my? My te: 
Gruszczyński, Carnero, Kozłowska, Leitzków 
na, Sulima oraz Sempoliński. 

Jutro i codzień Rewja. 
Premjera w Teatrze Letnim. W, sobotę 

20 sierpnia*o godz. 8 m. 15 odbędze się prem 
jera świetnej komedjo-farsy w 3-ch aktach 
Laurent Doillet'a p t. „Kłopoty Bourracho- 
na*. W farsie tej wystąpi gościnnie znako- 
mity artysta Teatrów Łódzkich p. Józef Wi- 
nawer. 

— W; parku Żeligowskiego. Niebywałą 
atrakcją Wiilna jest dzisiejszy występ w jed 

ylko Koncercie fenomenalnego i pierw- 
rytona Opery Włarszawskiej Eugen- 
akowskiego, powszechnie ynafiego 

zramofonowych. Szczegóły w afiszach 
i programach. 

Koncert zaś symfoniczny odtworzy wy- 
trawny i powszechnie znany dyrygent Mi- 
chał Małachowski. Początek punktualnie 0 
godz. 8,15 wiecz. 

Jutro wieczór gwiazd i ulubieńców Sto- 
licy artystów teatru „Morskie Oko* — Sta- 
nisławy Nowickiej (Królowej tanga) i Karota 
Hanusza (Króla piosenek i parodji). 

RADJO 
PIĄTEK dnia 19 sierpnia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dzien. 
15.15: Muzyka z płyt. 1535: Kom. met. 15.40: 
Muzyka z płyt. 1630: Kom. Wil. Towarzystwa 
Org. i Kół Rolniczych. 16.40: „Kilka słów o 
Gruzji* — odczyt. 17.00: Muzyka lekka. 
18.00: „W! turczańskim zašcianku szlachec- 
kim* odcz. 18.20: Muzyka lekka. 19.15: Z 
prasy litewskiej. 19.30: Progr. na sobotę. 
19.35: IPrasowyj dujennik radjowy, 19.45: 
Przegląd: prasy rolniczej. 20.00: Koncert. 
21.00: „Frazes a prawda“ felj. 21.15: D. G. 
koncertu. 21.550: Kom. 22.00: Melodja til- 
mów dźwiękowych. 22.40: Wiad sportowe. 
22.50: Muz. taneczna. 

SOBOTA dnia 20-go sierpnia 1930 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien- 
ny. 15,15: Muz 5,25: Kom. met. 
15.30: Wiad.w Słuchowisko 
dla dzieci. 16,05: Koncert 
cert. 18,00: Odczyt. 18,20: W pałacu Łazien- 
kowskim*. 18,50: Muzyka lekka. 19,00: Roz- 
maitości. 19,15: Tygodnik litewski. 19,30: 
Program na niedzielę. 19,35: Prasowy dzien- 
nik radjowy. 19,45: Pogadanka muzyczna. 
20,00: Koncert. 20,40: Na widnokręgu. 20,55: 

D. c. koncertu. 21,50: Kom. 22,05: Koncert 
Chopinowski. 22,40: Wiad. sport. 22,50: Mu- 

HBOWINKI RADIOWE. 

Z DZIEJÓW BOHATERSKIEJ GRUZJI. 
Dzisiaj o godz. 16,40 dr. I. Nakaszydze 

wygłosi ze studja warszawskiego odczyt p 

    

   
    

    

  

  

  

   

    

   

  

  

   
  

  

   

  

Ale przebrała się wreszcie miara jej 
cierpliwości. Zerwała z nim i nie jest 
wykluczone, że sąd przyzna jej prawo 
do jej własnego majątku. Ten dom гб- 
wnież jest jej własnością. Co za okro- 
pny mąż! Tak bywa, kiedy się wyj- 
dzie za Amerykanina, podróżującęgo 
po Europie. A! mam! 

Wyjęła z paczki papieru kilka bia 
łych arkuszy. | 

— "To pewno będą listy — rzekła. 
— W łazience jest nagrzewacz elek- 
tryczny. Niech go pan przyniesie i 
włączy. Pokażę panu. ® 

Usłuchałem zdziwiony. Nagrzewacz 
miał powierzchnię tak płaską, iż mu- 
siał być zrobiony na specjalne zamó- 
wienie. į 

— Przekona się pan naocznie, že 
to szaleniec — rzekła hrabina, wyj- 
mując ż szufladki dziwne wyścielane 
szczypce, które jak się przekonałem, 
służyły do trzymania papieru nad na- 
grzewaczem. : 

— Widziałam jak to robił — rze 
kła. 

Stopniowo na białej powierzchni 
wystąpiły poszczególne litery, a potem 
całe wyrazy i zdania. Kiedy list był 
gotowy, hrabina podała mi go, mó- 
wiąc: 

— Widzi pan! 
Wziąłem w rękę ciepły arkusz i za. 

cząłem czytać. 
„Szanowna pani! (u góry wi. 

cdi ORO ady aikido UA i Aa a 

t. „Kilka słów o Gruzji*, opisując tragiczną 
storję bohaterskiego narodu górali gru- 

ich, walczących od wieków o uzyska- 
nie niepodległości. 
     

JAK ZWYCIĘŻAŁ KUSOCIŃSKI? 

Szerokie koła miłośników sportu zain. 
teresuje niewątpliwie feljeton p. t. „Z Olim- 
pjady“, napsiany przez specjalnego korespon 
denta Polskiego Radja z Los Angeles, Usły- 
szymy go dzisiaj o godz. 18-ej. 

  

WAGNER I BRAHMS. 

O godz. 20-ej wystąpi w studjo radjowem 
po dłuższych studjach zagranicą p. Eugen- 
ja Umińska Jaworska, skrzypaczka rokują- 
ca świetne nadzieje w rozwoju swej karjery 
artystycznej. Artystka przygotowała tym ra- 
zem „Koncert na Skrzypce i orkiestrę” 
Brahmsa, utwór pełen liryzmu, skupienia : 
prostoty. W| części symfonicznej orkiestra 
Filharmonji Warszawskiej pod dyrekcją 
Grzegroza Fitelberga wykona „Wkrjacje na 
węgierskie tematy ludowe* Zadora oraz kil- 
ka najcelniejszych utworów R. Wagnera, nt. 
in. fragmenty z opery „Tristan i Izolda", 
i uwerturę „Polonia“. 

Z pogranicza. 
Postrzelenie umystowo chorego na 

pograniezu sowieckiem. 
W] pogranicznej miejscowości Lunne p1- 

trol KOP. zauważył podejrzanego osobnika, 
zamierzającego przedostać się nielegalnie 
przez granicę. 

Gdy na wezwanie nieznajomy ше zatrzy- 
mał się, jeden z żołnierzy oddał strzał ra- 
niąc osobnika w nogę. Rannym okazał się 
I. Prokopowicz obywatel sowiecki, który bę. 
dąc umysłowo chorym 8 krotnie był wysied: 
lany z granic Rosji sowieckiej do Polski i z 
powrotem. „(2) 

  

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

ZAKNSPIROWANA FABRYKA KOSMETY- 
KÓW! PRZY ULICY BAZYLJAŃSKIEJ. 

W; dniu wezorajszym przy ulicy Bazyljań 
skiej w jednym z domów władze śledcze u- 
jawniły wielką zakonspirowaną fabrykę ko- 
smetyków. W' fabryce tej wyrabiano różne 
kosmetyki jak: puder, perfumy, mydło i tp. 
rzekomo pochodzenia zagranicznego. 

Skonfiskowano kilkanaście skrzyń towa- 
ru, który spedjalnym wozem ciężarowym 
cdwieziono do wydziału śledczego. 

W związku z tem dwie osoby zatrzyma- 
no. (e) 

WYPADEK Z DZIECKIEM 

Wizoraj rano na ul. Sierakowskiego wy- 
šlizgną! z rąk matki wózek w którym 

spał jej 5-miesięczny synek Kazimierz Żyie. 
wicz (Sierakowskiego 23). 

Wózek potoczył się po pochyłej jezdni i 
dziecko wypadło na bruk, odnosząc dotkli- 
we obrażenia głowy. (e) 

    

   

NAGŁY ZGON. 

W' dniu 17 b. m. zmarł nagle Markindorf 
Jan, lat około 30 (Rysia 12). Przyczyna 
śmierci nieustalona. Zwłoki zabezpieczono 
do decyzji władz prokuratorskich. 

ž CZARNY POD TAKSOWKĄ. 

W! dniu 17 b. m. szofer Misiunas Włincen 
ty (Swironek 1), prowadząc taksówkę Nr. 
14021 na trakcie lidzkim, pomiędzy ws.ą 
Kominy a Porubanek, najechał na Czarnego 
Arona (Raduńska 20) Czarny doznał złama- 
nia lewej nogi. Szofer Misiunas przewiózł 
Czarnego do szpitala Św. Jakóba, 

   

PODRZUTKI. 

W: dniu 17 b. m. znaleziono podrzutka 
około prochowni wojskowej płci żeńskiej w 
wieku około 3 dni. Podrzutka umieszczono 
w przytułku Dzieciątka Jezus, 

W| dniu 17 b. m. w klatce schodowej do- 
mu Nr. 4 przy ulicy Zawalnej znaleziono 
podrzutka płci męskiej w wieku około 7 
dni. Podrzutka umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

Wi dniu 17 b. m. z niezamkniętego miesz 
kania Wołkowiczowej Reginy (Ułańska 15) 
Andrzejewska Zofja zam. tamże skradła 50 
zł. Złodziejki narazie nie zatrzymano. Skra 
dzionej gotówki nie odnaleziono. 

      

Zwalczanie jaglicy w zakła- 
dach opiekuńczych. 

Departament służby zdrowia  zarządzi 
w najbliższym czasie przeprowadzenie baqiń 
przeciwjagliczych we wszystkich zakładąch 
opiekuńczych na terenie całej Polski. Celem 
tej inspekcji jest stwierdzenie, czy zarządy 
zakładów opiekuńczych przestrzegają prze 
pisy o zwalczaniu jaglicy, oraz jak rozpow- 
szechniona jest obecnie jaglica. 

(W, związku z tem departament służby 
zdrowia wydał polecenie wojewodom i kom: 
sarzowi rządu na m. st. Warszawę, aby spo- 
dządzono wykazy wszystkich zakładów о- 
piekuńczych, w których należałoby przepre- 
wadzić badania przeciwjaglicze. 

  

Nr. 188. (2430) 

Przepisy wykonawcze 
w sprawie nocneį stuzby 

na poczcie. 
Ministerstwo poczt i telegrafów wydało 

przepisy wykonawcze do uchwały Rady Mi- 
nistrów w sprawie wynagradzania za nocną 
służbę funkcjonarjuszów służby pocztowej, 
telegraficznej i telefonicznej. 

Na podstawie tych przepisów, do pobie- 
rania dodatków za nocną służbę uprawn*eut 
są funkcjonarjucze etatowi, prowizoryczni i 
praktykanci. Wypoczynek po służbie cało- 
nocnej trwa nie dłużej, niż 30 godzin; nie 
uważa się jednak za przekroczenie tego ©- 
kresu rozpoc służby dnia następnego 
w przeciągu całej perwszej godziny po ukan- 
czeniu 30 godzinnego wypoczynku. W wyjąt 
kowych wypadkach za zezwoleniem mini- 

sterstwa poczt i telegrafów odpoczynek po 
służbie całonocnej trwać może dłużej niż 
30 godzin. 

Jakie opłaty obowiązują od 
świadectw weterynaryjnych. 
Wobec wielu nieporozumień, wynikających 
przy stosowaniu opłat stemplowych od świa- 
dectw weterynaryjnych. Ministerstwo Во!- 
nietwa wyjaśniło, że opłacie stemplowej w 
wysokości zł. podlegają tylko świadectwzx 
weterynaryjne, wydane przez Państwowy 
Urząd. Świadectwa wydane przez samorządy 
opłacie stempdowej wogóle nie podlegaja. 

List de Redakcji. 
W, związku z artykułami umieszczonemi 

w miejscowej prasie o wypadku jaki miał 
miejsce z pociągiem nadzwyczajnym wiozą- 
cym legjonistów na Zjazd do Gdyni, proszę 
uprzejmie Pana Redaktora o umieszczenie 
poniższego wyjaś i 

Aj pi, iewski inżynier drog. Wil. 
Dyr. Kol. nie był uczestnikiem Zjazdu Legjo- 
nistów i jechał pociągiem nadzwyczajnym 
(w budce wagonu) bez wiedzy komendanta 
transportu, zaś wypadek jakiemu uległ, za- 
wdzięcza swej własnej lekkomyślności, 

2) stwierdziłem po wypadku, że p. Wiśniew 
ski zamieszkuje z rodziną w  Landwarowie, 
dokąd się udał pociągiem nadzwyczajnym 
mimo, że w Landwarowie dla pociągu tego 
nie było przewidzianego postoju, 

3) pociąg nadzwyczajny zwolnił bieg (mi 
mo spadku) tuż zaraz za posterunkiem kołe 
jowym (na przecięciu linji kol. szosą Land 
warów— Troki) naskutek sygnałów podawa 
nych tak przez urzędnika ruchu stacji Land 
warów, jak też funkcjonarjusza kolejowego 
stojącego naprzeciwko posterunku kol. 

W końcu zaznaczam, że po wypadku wa 
gony zahamowane stanęły na micjscu, a więc 

ze sobą się nie zderzały. wsród uczesiników 
nie było paniki i z pociągu oai rue wyska 
kiwali. į 

„Zgóry dziękuję za umieszczenie niniejszego» 

   

  

   

  

   

      

      

   

wyjaśnienia i pozostaję z poważaniem 
Komendant Ukręgu 
Zugenjusz Kozłowski. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
=== j Rzeczną!! === 

    

POBITA 

  

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziś premiera! 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

helmass i Douglas Fairbanks ir. 
w wielkim rewelacyjnym dźwiękowcu PATROL 
(Współczesna miłość). 

machem. 

Na l-szy seans ceny zniżone. 

Najbardziej atrakcyjny podwójny programl |) Najpiękniejsi gwiazdory ekranu Ryszard Bart- 
Film wykonany z niezwykłym roz- 

21” Przebój eroycz, PATYŻANKA 
W rolach głównych Irena Bordoni i Jack Buchanan, bohater „Monte Carlo“. 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10 20. 
  

Dźwiękowe Kino Dzi š! 

CASTNO| 
laika 47, tel. 15-41. | 

Podwójny program! 
Przepiękny szampański film p. t. 

osz Cień Szerloka Holmsa 
NOC SZAŁU 
Film znakomicie wiążący bajeczny humor z tragizmem sytuacjź 
na tle zbrodni zbiegłego z klatki Orang-utanga. Nadprogram:: 

Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Ceny od 30 gr. Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej- 

z udziałem znakomitych artystów 
ekranów europejskich 

  

Polskie Biuro Podróży 
„Orbis“ 

poszukuje dla oddzia- 
tu w Wilnie rutyno- 
wanego kasjera(rki) 
w wieku do lat 40. 
Konieczna znajomość 
przepisów kolejowo- 
taryfowych, pożąda: 
na znajomość obcych 
języków, oraz orjen- 
towanie się w spra- 

potrzebna od 

z dokumentami 

722/V1 

bycia. 
pernika 20. 

  

Kucharka 
saraz do 

BURSY ZWIĄZKU OSA- 
DNIKÓW. Zgłaszać się 

codzien- 
nie od godziny 2 do 4. 

Zygmuntowska 16. 

  

Fortepian 
w doskonałym stanie fir- 
my „Budzianowicza“ za i 
cenę przystępną 

Baranowicze, Ko- 

  

  

К) РИ 
emerytowany przyjmie na 
skromnych warunkach 
miejsce kapelana przy 
kaplicy domowej lub pry- 
watnej. Uprzejme propo- ł 
zycje kierować do Biura i 

  

do na- Akuszerka i 

Śmiałowska || 

  

    

> 

DRUKARNIA 
TNTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 
Wilno, św. Jańska Nr. 4 

Ogłoszeń Teofil Pietra- | į Telefon 3-40. 
szek, Warszawa, Marszal- Dzieła książkowe, 
kowska 115 pod „Kape- druki, książki dla Iz: urzędowi bilety wić Od roku 1843 istnieje 

zytowe, prospekty, 
zaproszenia, 

i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowskę 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

    

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 
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wach turystycznych. przeprowadziła się |; WYKONYWA 

2 4 . 2 ką I m. lė į: 4. Zgłoszenia z życie: | Pianina | Szwma=" || racuie j||Meble rysem,odpisami Świa- | zupełnie nowe (wielolet- | tamże gabinet kosmetvcz- 
dectw, referencjami, nia RY OTASA, z! 200. ny, usuwa zmarszczki, bro- i SOLIDNIE gy wmn eg 
Ietogtalių i propezy. Kijowska. 4, i. Abelow. Gz SE ; В №=============7 | | stoły, szafy, łóżka It.d. 
cją co do ewentua'- ‚ Wykwintne, Mocne, 
wł Lado E Akuszerka! DR. MED. Poszukuję pracy NIED ROG O. 
syłać o arządu A ь Glėwnego Polsk. Biu- Mara LAKNETOWA Benedykt Schermamn maszynistki || m tanimi wnatań 

A u przeprowadził się na zględnie kasjerki, 
ra Podróży „Orbie rrzyjmuje od 9 do 7 wieca ul. Wileūską 11 Es mogę złożyć. 2 S Akio 
Warszawa, Krakow- vlica Kasztanowa 7, m.5 | Przyjmuje od g. 4—6 pp. Oferty proszę kierować NADESZŁY NOWO! ję. 
skie Przedmieście 5. | W. Z. P. Nr. 69. 8520 w chorobach płuc do Adm. .Kurjera Wil.* ai a ika 

dnialo nazwisko: W. Pani Hone 
oye). Nigdy się Pani nie dowie, 
kim jestem. To tylko powiem, że 
umiem być dyskretny. Chcę Pa- 
nią zapewnić, że wiem, jak się 
rzecz ma ze spadkiem, ale, że nie 
puszczę tego między ludzi. Póź- 
niejszy, własnoręczny testament 
pierwszego męża Pani, Lloyda 
'Thorntona, nie został znalezicny. 
Miała go pani w swojem posiada 

«» miu i zniszczyła. 
Ot, co! Ta cząstka w postaci 

«+ miljona dolarów, które Pani za- 
pisał Thornton, przyda się na wi 
traż w katedrze platteburskiej. 
Szkoda byłoby tego trwonić na 
płacenie starych długów. Ale nie 
chciałaby Pani, żeby się dowie- 
dziano iż Pani zniszczyła testa 

ment, którym mąż chciał napra- 
wić swoje winy. Piękno witraża 
małoby na tem zyskało. 

Zapewniam Panią, że wiem, 
co piszę. Mam w swojem posia- 
daniu wyraźną fotograficzną od 
bitkę tego testamentu. W rogach 
są wyraźne odciski palców Pani 
i Thorntona. Innych niema. Wy. 
raźny dowód, że mąż nie kredził 
w ciągu ostatniej choroby, kiedy 
powiedział, że sporządził nowy 
testament i-że wreczył go Pani. 

Zaznaczyłem ne wstępie, że 
Pani się nie dowie, kim jestem. 

    

Jeżeliby jednak zdarzyło się ja- 
kim eudem, żc Paniby mnie zde 
maskowała, to r takby to Pani 
nie pomogło. W wypadku mojej 
śmierci fakta wyjdą najaw w 
ciągu trzech miesięcy. Złożyłem 
dokumenta w pewnych rąkach, 
które podadzą je wtedy prasie. 
Nie pochwalam metod pism bru. 
kowych, ale czasem trudno się 
niemi nie posłużyć. Pisma lubią 

«w _ podawać odbitki fotograficzne. 
Przesyłam. serdeczne 
życzenia zdrowia 
szczerze oddany 

Przyjaciel. 
— Ależ hrabino, przecież to 

jest szantaż 
— Nie — odparła, nagrzewając 

drugi arkusz. 
— Więc w takim razie co? 
— Pan nie rozumie, że jemu nie 

chodzi o pieniądze. On ich nie żąda. 
Czytałam dużo takich listów, które 
zniszczyłam, ale nigdy nie było w nich 
mowy o pieniądzach. 

— Więc jaki sens? 
— Powiedziałam panu, że Mason 

jest szaleńcem. Jemu sprawia przyje- 
mność dręczyć ludzi w taki sposób. 
Niech pan przeczyta ten list, 

Podała mi drugi arkusz. 
„Czcigodny Ojcze! 
Mam zbyt wielki szacunek 

dla kościoła, żeby uznać wesoły 

      

KATILIN RST SS 

obiadek dwóch duchownych w 
towarzystwie dziewczynek zx 
coś nagannego. Pozwoliłem so- 
bie odfotografować całą czwór- 
kę przy stole na dowód, że du- 
chowni bywają ludźmi świato- 
wymi, tak jak powinno być. 
Przesyłam powiększone odbitki. 

Fakt, że ojcowie odwieźli swe 
urocze towarzyszki do ich rezy- 
dencji i wstąpili tam celem u- 

į dzielenia im pociechy religijnej, 
k jest wzruszającym dowodera go- 
! towości kościoła do sprawowa- 

nia swoich obowiązków we 
wszelkich miejscach i o każdej 
porze. 

Dodam jeszcze, że mam dosko 
nałą dzienną fotografję wzmian 
kowanych dziewczynek w 
drzwiach ich rezydencji. Dom 
łatwo poznać. Numer jest wido 
czny. Szkoda, że ten dom ma: 
taką złą reputację. Zachowam 
ją również na dowód ludzkiej, 
niedoskonałości, chóciaż to nie- 
potrzebne. 

Czcigdny ojciec nie dowie się: 
nigdy, kim jetsem. wymaga tego 

у sytuacja. 
Y, Oddana 

: Dusza, ktėra rozumie“. 

(D. c. n.) 
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Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

   


