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ZGON WZOROWEJ POLKI. 
W każdym kraju śmierć osób 

związanych węzłami rodzinnemi z 

Głową Państwa, wywołuje oznaki 

współczucia i dowody żalu, ale jak 

że bardziej szczere, głębokie, serde 

czne są te uczucia w Polsce, gdy do 

tyczą tak powszechnie ukochanego 

Prezydenta i gdy opłakiwać musi 

my zgon tak zasłużonej, wzorowej 

Polki, jaką była Ś. p. Michalina 

Mościcka. 

Osoba Jej. związana przez lat 

40 z osobą czcigodnego Małżonka, 

stała się żywym symbolem ofiarnej 

pracy dla Ojczyzny, wszędzie gdzie 

ją los zawiódł i żywym wzorem ma 

tki rodziny. Jako towarzyszka mło 

dego, a tak wybitnego uczonego, 

jakim był już w roku 1892 dr. Igna 

cy Mościcki, rozpoczęłt z nim razem 

ową martyrologję polskich dusz, a 

ową nieodzowną tułaczkę gorących 

serc, które za swe przekonania mu 

siały błąkać si ęlatami wkoło gra 

nie Ojczyzny, dla której chciały żyć 

i pracować. = 

Władze rosyjske zmuszają pra 

cowników na polu idei niepodległo 

ściowej do wyjazdu z kraju, kolej 

no Londyn, Fryburg jest ich miejs 

cem zamieszkania. Uczony polski 

zdobywa sobie imię w świecie nau 

ki, a czem jest dła wybitnego człó 

wieka spokój domowy, ufność w 

pomoc moralną o każdej godzinie 

i pewność wysokiego poziomu -za 

sad wychowawezych, to każdy 

mógł dobrze zrozumieć, kto w tych 

latach widział dom Państwa Moś 

cickich, ich rozwijające się dzieci, 

ich niestrudzoną gościnność i czuj 

ne zapatrzenie się w sprawy krajo 

we. Każdy z rodaków kto się tam. 

udał o pomoc, o wskazówki, każdy 

kto nauce, lub idei wolności chciał 

służyć, miał zapewnioną pomoc i 

zachętę, przy wzorowem zaiste og 

nisku domowem przyszłego Prezy 

denta Niepodległej Polski. 

Po powrocie do kraju, jako rad 

na m. Lwowa, a niebawem prezes 

ka Ligi Kobiet, rozpoczyna Ś. p. 

Profesorowa Mościcka swą działal 

ność patrjotyczną i społeczną w 

tem mieście, które wykazało w cza 

sie wałk o Niepodległość najwięk 

sze napięcie bohaterstwa. 

Wśród tych mężnych, niezapom 

nianych kobiet które życie swoje 

stokroć narażały w czasie woj 

ny ratując od tyfusu, głodu i 

„ ran naszych żołnierzy, Profesorowa 

Mościcka, była jedną z pierwszych 

zawsze na stanowisku ofiarnem, za 

wsze oddając całą siebie dla spra 

wy Ojczyzny. Więcej niż siebie. Od 

dawała im dzieci swoje. Dwóch sy 

nów i córka walczą z bronią w ręku 

o los Lwowa, o los Polski! Możemy 

być dumni jak żaden naród na świe 

cie, że Rodzina Przewodnika i 

Przedstawiciela narodu jest tak za 

służoną, tak godną najwyższego uz 

nania i czci. Wezwanie Pana Prezy 

Udział B B W.R w po- 
grzebie. 

Organizacja Bezpartyjnego Blo 
ku Współpracy z Rządem weźmie 
udział w porzebie š. p. Prezydento 
wej Mościckiej nietylko w osobach 
prezydjum klubów  parlamentar 
nych, ale w niemal pełnym komple 

cie posłów, senatorów i kierowni 
ków organizacyj prowincjonalnych 

Na wiadomość o zgonie Małżon 
ki Prezydenta Rzeczypospolitej nie 
mal wszyscy posłowie i senatoro 
wie oraz prezesi rad wojewódzkich 
powiatowych i t. d., a również sze 
rokie koło działaczów prowinejo 

nalnych zapowiedziało spontanicz 
nie przybycie do Warszawy na ob 
rzędy żałobne. 

    

denta Mościckiego na tak trudne i 

odpowiedzialne stanowisko w tru 

dnej chwili politycznego przeło 

mu sprawiło, że ta Rodzina 

wybitnie ofiarna stanęła przy boku 

swego Męża i Ojca, tworząc zwarty, 

kachający się związek wzór rodzi 

ny polskiej oddanej całkowicie bez 

zastrzeżeń, sprawie Ojczyzny, 
Wśród takiej pomocy duchowej 

obok takiej Małżonki, o ileż lżej by 

ło czcigodnemu Prezydentowi na 

szemu znosić wielkie ciężary i gory 

cze swego wysokiego stanowiska. 

Jakże koić musiała czcigodna Zma 

rła troski i umęczenia, wynikłe z 

licznych obowiązków Prezydenta, 

jaką ulgą była świadomość że jest 

ktoś, kto od lat wielu czuwa i stró 

żuje u ogniska domowego, mężnem 

ramieniem wspierając zmęczenie, 

gorącem sercem wzmacniając siły. 

Z jakże głębokiem współczu 

ciem zwracają się serea całego na 

rodu do Pana Prezydenta, którego 

dotknął cios tak okrutny, któremu 

zabrakło tej zacnej, wiernej w doli 

i niedoli Towarzyszki, z którą szedł 

świetlaną drogą ufności w niepodle * 

głość Ojczyzny, i doszedł na naj 

wyższe w Niej stanowisko. 

Ale i tam dosięgnął Go ból i cier 
piemie, dosięga Go śmierć najbliż 

szych ukochanych. 

Niechże żal i serdeczne współ 

czucie wszystkich Polaków, niech 

że chęć wspomagania tak srodze 

dotkniętego Pana Prezydenta, we 

wszystkich Jego zamiarach, ogar 

- Przed 
WARSZAWA, 19. VIII. (Pat). 

Zwłoki Ś. p. Michaliny Mościckiej, 
małżonki Pana Prezydenta Rzeczy 

pospolitej spoczywają w otwartej 
trumnie w kaplicy zamkowej, na 

wysokim katafalku, przybranym 
zielenią i krepą. Przed wejściem do 
kaplicy stoi warta honorowa kom 
panji zamkowej, Przy bramie Zega 
rowej na Zamku wywieszono flagę 
żałobną. Na schodach, wiodących 
do kaplicy i w salach Mirowskiej i 
Oficerskiej i Canaletta płoną lam 
py, okryte krepą. 

Q godz. 9 m. 30 ks. biskup polo 
wy Gail odprawił w kaplicy zamkó 
wej za spokój duszy Ś. p. Michaliny 
Mościckiej nabożeństwo, na któ 
rem obecny był Pan Prezydent Rze 

tworzyła własną 

nie społeczeństwo nasze bez różni 

cy przekonań. 

W dniu dzisiejszym łączy się ca 

ła Polska: z żałobą Rodziny Pana 

Prezydenta Mościckiego. 

  

Marszałek Piłsudski o Zmarłej. 
Było to nazajutrz po powołaniu 

prof. Mościckiego na najwyższy 
Urząd w Rzeczypospolitej. 

Marszałek Piłsudski, za którego 
wskazówką Zgromadzenie Narodo 
we dokonało tego wyboru, wypo 

  

  

  

    

Ostatnia fotografja ś. p. Michaliny Mościckiej, Małżonki Pana Prezydenta Rzplitej. 

złożeniem Zwłok na wieczny spoczynek. 
czypospolitej z rodziną, p. prezes 
Rady Ministrów Prystor, marsza 
łek Sejmu dr. Świtalski, marszałek 
Senatu Wł. Raczkiewicz, ks. biskup 
Kubina oraz członkowie domu cy 
wilnego i wojskowego Pana Prezy 
denta Rzeczypospolitej, W sali Mi 
rowskiej i Oficerskiej złożono księ 

gi kondolencyjne, licznie: zapełnia 
ne. : 

Od godz. 10 rano niezliczone 
tłumy publiczności przechodzą 
przez komnaty zamkowe i klękają 
w skupieniu przed zwłokami, odda 
jące ostatni hołd zmarłej małżonee 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Szczegóły obrzędu pogrzebowego. 

WARSZAWA. (Pat). W sobotę 
20 b. m. przed południem odbędzie 
się pogrzeb małżonki Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej ś. p. Micha 
liny Mościckiej. O godz. 9 min. 45 
zbiorą się w katedrze św. Jana: pre 
zes Rady Ministrów na czele rządu, 
marszałkowie Sejmu i Senatu, kor 
pus dyplomatyczny,  generalicja, 

Dostojna Opiekunka biednych i nieszczęśliwych, 

niosące pomoc mieszkańcom Wilna inicjatywą Komitety, 

wyżsi urzędnicy państwowi, przed 
stawiciele władz 
oraz prezydja stowarzyszeń społecz 
nych. Organizacje i delegacje ze 
sztandarami i wieńcami ustawią się 
na placu Zamkowym. Pan Prezy- 
dent wyjdzie z Zamku do katedry 
krużgankami w otoczeniu członków 
domu cywilnego i wojskowego. O 

z Czyżewskich Michalina Mościcka 
małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej 

która w dniach głodu i powodzi 

zmarła w dniu 18 sierpnia 1932 r. 
Dia uczczenia zasług obywatelskich Dostojnej Zmarłej, Jej dobroci, oraz oddania 

stwo żałobne, na które zaprasza współobywateli 

samorządowych _ 

wiedział się wówczas obszernie vo 
stosunkach łączących ge z Elektem, 
przyczem szczególnie serdecznie 
mówił o Jego Małżonce, Oto odnoś 
ne ustępy tego oświadczenia. 

Odpowiadając na pytanie, o 

szczegóły znajomości z prof, Mości 
ckim, Marszałek Piłsudski powie 
dział wówczas: 

„Znam prof. Mościekiego od bar 

dzo dawna i nieraz w mem życiu, 

podróżujące po świecie, zawadzałem 

© niezwykle gościnny i serdeczny 

jego dom. 

Przyjemnie mi jest zaznaczyć, mnie ndział w 
iż w mojem tułaczem nieraz życiu, 

jakie pędziłem w młodym zupeł 

nie wieku, dom pp. Mościckich był 

dla mnie jednem z przyjemnych 

odetchnień, które tem mi jest droż 

sze we wspomnieniach, że wewnę 

trzna wysoka kultura gospodarzy, 

nabyta przez wychowanie prawie w 

jednakowych ze mną warunkach, 

przypomniała mi nieraz stracone 

już wówczas dla mnie życie w ro 

dzinnem cieple*. 

W chwili gdy Wolą Zgromadze 
nia Narodowego, prof. Mościeki ob 
jął Najwyższą Władzę, małżonka 
jego była cierpiąca. Z tego też po 
wodu odłożono wówczas nawet uro 
czystość zaprzysiężenia Prezydenta 
gdyż prof. Mościcki zmuszony był 
udać.się do boku swej żony. do 
Lwowa. W związku z tem, Marsza 
łek Piłsudski zakończył ówczesne 
swoje oświadczenie następującym 
zwrotem, tehnącym szczególnem 
ciepłem i serdecznością: 

„Z przykrością dowiedziałem 

się, iż p. Mościcka, nadzwyczaj mi 

godzinie 10 rano rozpocznie się uro 
czysta msza żałobna. O godzinie 11 

trumna ze zwłokami ś. p. Michaliny 
Mościckiej wyniesiona będzie przez 
urzędników kancelarji cywilnej i 
oficerów gabinetu wojskow. Pana 
Prezydenta Rzeczypospoltej i usta- 
wiona na karawanie. Kondukt ża 
łobny wyruszy w stronę cmentarza 
Powoązkowskiego. Na czele kon 
duktu kroczyć będą delegacje z 
wieńcami i sztandarami oraz du 
chowieństwo. 

Za karawanem postępować będzie 
Pan Prezydent z rodziną, następnie 
prezes Rady Ministrów, marszałko- 
wie Sejmu i Senatu, posłowie i se- 
matorowie, wyższe władze państwo_ 
We i inne. к 

  

        
       

hołdu Jej Świetlanej pamięci w dniu pogrzebu, 20 sierpnia r. b., o godzinie 10-ej 
rano odbędzie się w kościele Archiprezbiterjalnym Św. Jana uroczyste nabożeń- 

MAGISTRAT MIASTA WILNA. 
Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. 

    

        

    

     

  

ła i serdeczna kobieta, jest obecnie 

chora, eo sprawia, że nowowybrany 

Prezydent, gdy wybór tak go zas 

koczył, pierwsze swe kroki musi 

poświęcić chociażby krótkiej opie 

ce nad chorą żoną. 

Ku swemu, a i mojemu żałowi, 
Prezydent Mościcki przez pewien 

czas będzie zmuszony urzędować, 

nie mająe przy sobie swej długolet 

niej towarzyszki życia*, 

Marszałek Piłsudski weź- 
pogrzebie. 

Pan Marszałek Józef Piłsudski 

wyjechał w piątek dnia 19 b. m. 

o godzinie 20 m. 45 z Wilna do 

do Warszawy. 
  

Eksportacja Zwłok 
do katedry św Jena 
WARSZAWA, 19, xIII. (Pat). 

Dnia 19 b. m. o godz. 18 odbyła się 

eksportacja zwłok małżonki Prezy 

denta Rzeczypospolitej ś. p. Micha 
liny Mościekiej z kaplicy zamkowej 

do katedry Św. Jana. W eksporta 
cji wziął udział Pan Prezydent z 

rodziną oraz członkowie domu cy 

wilnego i wojskowego. 

Kondolencje. 
RZYM, 19. VIII. (Pat), Z powa 

du śmierei Ś. p. Michaliny Moście 
kiej Ojciec Święty wysłał specjalne 
kondoleneje na ręce Pana Prezy 
denta Rzeczypospolitej. - 

WIEDEŃ, 19. VIII. (Pat). Prezy 
dent Miklas wysłał do Pana Prezy 
denta Rzeczypospolitej Mościckiego 
dopeszę kondolencyjną z powodu 
śmierci Jego małżonki. 

WARSZAWA, 19. VIII. (Pat). 
Zgon czcigodnej małżonki P. Prezy 
denta Rzeczypospolitej ś. p. Micha 
liny Mościckiej wywołał powszech 
ną żałobę w społeczeństwie, cenią 
cem Jej bezinteresowną pracę spo 
łeczną i kryształowy charakter. Ra 
da Organizacyjna Polaków z Zagra 
nicy wystosowała do Pana Prezy 
denta następującą depeszę: 

Kancelarja Cywilna Pana Pre 
zydenta. Warszawa, Zamek. Boleś 
nie odczuwając cios, jaki dotknął 
najwyższego Dostojnika Rzeczypo 
spolitej Polskiej, zasyłamy Ci, Pa 
nie Prezydencie,w imieniu 7 miljo 
nowej Polonji zagranicznej wyrazy 
głębokiego współczucia, 

(— ) Władysław Raczkiewicz 
prezes Rady Org. Polaków z Zagr. 

(7) Stefan Lenartowicz 
dyrektor Biura Prasowego. 
KANSAS CITY, 19, VIII (Pat). 

Polska ekspedycja olimpijska przy 
słała Panu Prezydentowi Rzeczypo 
spolitej kondolencje z powodu zgo 
nu Ś. p. prezydentowej Mościckiej. 

WARSZAWA. (Pat). Z powodu 
zgonu małżonki Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej przez cały dzień 
przebywali na Zamku przedstawi 
ciele władz cywilnych, wojskowych 
dyplomacji, władz miejskich, orga- 
nizacyj i stowarzyszeń społecznych, 
wpisując się do ksiąg kondolencyj 
nych. Osobiście przyjął Pan Prezy 
dent Rzeczypospolitej kondolencje 
od marszałka Sejmu Świt/iskiego, 
marszałka Senatu Rączkiewieza i od 
przybyłego specjalnie z Częstocho- 
wy ks. biskupa Kubiny. 

Z całego kraju i z zagranicy na 
pływają na Zamek setki depesz z 
wyrazami gorącego współczucia dła 
Pana Prezydenta i jego rodziny. 

Delegacja z Wilna. 
W piątek o godz. 23 m. 25 poś 

piesznym pociągiem wyjechała z 
Wilna do Warszawy delegacja Wil 
na i Ziemi Wileńskiej na pogrzeb 
śp. Prezydentowej Mościckiej, W 
skład delegacji wchodzą: gen, Lu 
cjan Żeligowski, sen. Witold Abra 
mowicz, prof. Witold Staniewicz, 
wiceprezydent miasta Wilna inż. 
Witold Czyż. Delegacja złoży na tru 
mnie wieniec z napisem: „Wilno i 
Ziemia Wileńska Wysokiej Opie 
kunce Ś. p. Prezydentowej Moście 
kiej”. 
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Wschodzące słońce Hackenkreuzu, 
33 miljony Niemców głosowało 

za nacjonalistycznemi kandydatura- 
mi — zauważyło dowcipnie któreś z 
pism po wyborach prezydenta w 
Niemczech. Podobnie obecnie na 
podstawie wyników wyborów do Re 
ichstagu — można powiedzieć: 27 
miłjonów Niemców to zdecydowani 
przeciwnicy ustroju kapitalistyczne- 
go. Trzy najpotężniejsze partje: hit- 
lerowcy, socjal-demokraci i komuni- 
ści mają w swych programach rady- 
kalną przebudowę ustrojową. Oczy- 
wiście nie mówimy tu o poufnych 
programach przywódców, ale o has- 
łach, na lep których idą wyborcy. 
A jest niewątpliwe, że i hakenkreuz 
i żelazny widelec i młot i sierp opie- 
rają się na szerokich masach pracują- 
cych lub bezrobotnych. Masy pracu- 
jące pragną zmiany ustroju. 

Powodzenie ruchu hitlerowskiego, 
droga od nieudanego puczu w Mona- 
chjum do ostainiego „lotu wolnošci“ 

'"Hitlera jest niezupełnie jasna. Przy- 
puszczalnie potrafił on zagrać na naj- 
czulszych strunach psychiki niemiec- 
kiej, trafił w t. zw. sedno. Każdy Nie- 
miec, nawet najskrajniejszy komuni- 
sta, jest w gruncie rzeczy nacjonalistą 
w najlepszym gatunku. „Nacjona- 
lizm nie ma nie wspólnego z ustrojem 
gospodarczym '—tę antymarksowską 
tezę postawili hitlerowcy i dzięki te- 
mu zrobili wyłom w szeregach partyj 
marksowskich, stojących na gruncie 
tradycyjnej doktryny o nadbudów- 
kach ideologicznych. 

Dlaczego jednak wobec tego nie 
potrafili sobie hitlerowcy zjednać 
ogółu pracujących, dlaczego mimo to 
komuniści wyszli z wyborów ze zwię 
kszoną ilością mandatów, a socjal- 
demokraci stracili tylko kilka, jako 
pewnego rodzaju karę za kult parła 
mentaryzmu. 

To jest jasne, Hitlerowcy potrafią 

  

krzyczeć głośno: — Jesteśmy socja- 
listami — jeżeli jednak sięgnąć do 
źródła socjalizmu Marksa — odżegny 
wują się od niego gwałtownie. Jeste- 
śmy prawdziwymi socjalistami, a nie 
marksistami. Marksizm to wypacze- 

nie socjalizmu. Co to jest prawdziwy 

socjalizm dr. Goebbelsa i Hitlera z po 

minięciem Marksa, o tem woli się mił 

czeć. Jeśli zaś jest się przyciśniętym 
do muru i trzeba wypowiedzieć się na 

temat ewentualnej socjalizacjj—wów- 

<zas szepce się cichutko o upaństwo” 

wieniu banków i środków transportu 

oraz trustów i koncernów, albo zdo- 

bywa się na frazes, że „kapitał powi 

nien ponieść najdalej idące ofiary". 

Tego rodzaju enuncjacje można oczy- 

wiście interpretować  najrozmaiciej: 

jako obawę przed zbyt wczesnem wy: 

straszeniem szczodrobliwej dłoni wiel 

kiego przemysłu, albo poprostu jako 

chęć oszukania .pragnących zmiany 
ustroju mas. W. każdym razie — 

socjalizację w postaci unieważnienia 

ciążących na Niemczech długów pry- 

watnych — potrafi mieć w programie 

nawet Hugenberg, za co zresztą ścią- 

ga na swoją głowę oskarżenia „Frank 

furter Zeilung* o bolszewizm, 

Jedno jest jasne. Z takim czy in- 

nym programem, z takiemi czy inne: 

mi zamiarami hitlerowcy opanowali 

bardzo skutecznie i doprowadzili do 

wysokiej precyzji technikę ruchu 

społeczengo. Entuzjazm i ślepą wiarę 

w Adolfa Hitlera potrafili sztucznemi 

czy naturalnemi sposobami doprowa- 

dzić do nadzwyczajnej rozpiętości. 
W Lipsku wychodzi czasopismo .p. t. 

„Neues Deutschland*, tygodnik po 

święcony kulturze ij nauce a zajmują- 

cy się bredniami astrologiczno-chiro- 
manckiemi, w rodzaju rubryk „Co 

wróżą gwiazdy na dzień dzisiejszy'* 
w „Ekspresie Porannym*. Pismo to 
przedstawia Hitlera, jako człowieka, 
którego gwiazdy wyznaczyły na opa- 

trznościowego męża Niemiec. Zwykłą 

biegunkę przedwyborczą Hitlera pis 
ma jego ochrzciły nazwą lotu wolno- 
ści, (To wyświechtane słowo, jedyne, 
które ocalało z trójcy Rewolucji Fran 
cuskiej, do dziś jest na ustach przy- 
wódców i agitatorów wszystkich par” 
tyj w Niemczech od „żubrów aż do 
„bolszewików*) Hitler, jak wiadomo, 
objeżdżał w przededniu wyborów, ca- 

łe Niemcy samolotem. Robił w ten 
sposób po kilka punktów dziennie. 
Wszędzie miał po kilkadziesiąt tysię 
cy słuchaczy i po parę tysięcy bronzo 
wych obrońców. Coprawda komuni- 
ści zarzucali hitlerowcom, że sprowa- 
dzają swoich zwolenników na wiece 
z dalekich okolic, co powiązane z alar 
mującą wiadomością prasy polskiej 
o ruchu koncentracyjnym armji Hit- 
lera — może rzucić pewne światło na 
sztuczne sposoby tworzenia olbrzy” 
mich tłumów umundurowanych. Jed- 
nak wszystko to razem wzięte robi 
wrażenie spontanicznego i imponują- 
cego rozmachem ruchu. 

Pisma hitlerowskie, które są prze- 

znaczone wyłącznie na użytek propa- 
gandowy i nie zajmują się żmudną pra 
cą normalnej informacji dziennikar- 
skiej podchwytywały każde słowo 
wodza, każde jego kichnięcie niemal. 
Byłem na jednym takim wiecu, w 
przeddzień wyborów we Freiburgu. 
Odbył się na wielkim stadjonie spor” 
towym w dolinie między dwoma łań- 
cuchami Schwarzwaldu, Hitler miał 
przyjechać o wpół do ósmej i przyje: 
chał o ósmej, ale już od szóstej po po- 
łudniu iłum płynął długą ulicą za mia 
sto w stronę stadjonu. Wzdłuż drogi 
skoncentrowane były bronzowe od* 
działy, usiane gdzieniegdzie, jak ro 
dzynkami, grupkami robotniczemi w 
białych koszulach, Dodana asysta po- 
licyjna w liczbie 2 aut wyglądała 
przy tem brunatnem mrowiu godną 
politowania. Mogliby ją rozdusić w 
ciągu paru minut, nie mieli jednak za. 
miaru tego robić. Asysta policyjna 
dodana była poto, aby hitlerowcy nie 
potrzebowali brudzić sobie rąk odpie- 
raniem ewentualnej napaści komuni- 
stycznej. Napaść taka nie groziła zre- 
sztą wcale Wszystko odbywało się 
spokojnie i z wrodzonem narodowi 
niómieckiemu zamiłowaniem do po: 
rządku. Handlowa strona imprezy t. j. 
bilety wejściowe, pocztówki, lusterka 
z hakenkreuzami i mleczko narodowo 
socjalistyczne dla niemowląt — było 
zorganizowane nie gorzej, niż na prze- 
dstawieniach pasyjnych w Oberam 
mergau. Oczywiście wszędzie Hitler 
w najrozmaitszych odmianach: na 
twardo, na miękko i w sosie pomi- 
dorowym. Badeński oddział nazi 
sozi wydał specjalne pocztówki 
z zorzą hitlerowską nad Freiburgiem. 
Oczywiście nikt nie słuchał megafo: 
nów, które brzmiały blisko godzinę 
mowami pośledniejszych przywód- 
ców. Przybycie Hitlera autem prosto 
z lotniska zostało powitane wybu- 
chem niewyczerpanego entuzjazmu. 
Kilkadziesiąt tysięcy ludzi podniosło 

ręce na znak powitania. I jeżeli na- 
wet jakiś podtatusiały jegomość wy* 
ciągnął do góry rękę z pięścią zaciś- 
niętą na sposób socjal demokratyczny 
—niewątpliwie otrzymał za to ostre 
wcieranie od swej małżonki. W ten 
sposób obeszło się bez rozlewu krwi 
dzięki interwencji kobiecej. A trzeba 
wiedzieć że kobiety i młodzież lgną 
do Hitlera, jak muchy do miodu. 

- Hitler mówił dość krótko i nieco 
zachrypniętym po całodziennej pracy 
głosem. Wcale zresztą o to nie cho 

dziło. Sam nastrój oczekiwania i pom 

pa przyjazdu, sama jego kanciasto- 
wygolona sylwetka zrobiły potrzebne 

wrażenie. 
Przedmiotem przemówienia były 

głównie reparacje i  partyjnietwo. 

Osławiony konik „jedności 
wej wyjechał na trybunę, Kiedy Hit 
ler nabijał się z 30 źrących się nawza- 
jem partyj niemieckich, jego chwyty 

polemiczno-krasomówcze miały coś 

w sobie z truców naszego młodego 
mówcy wileńskiego, Henryka Dem- 
bińskiego, kiedy wykpiwa adeptów 
endecji. 

Nie było mowy we Freiburgu o 
Polsce i rewizji granic wschodnich. 
Nie mówiono również o tem w Karls- 
ruhe i Frankfurcie. Nie przeszkadza 
to jednak polakożerczym  wystąpi=- 
niom w Berlinie, na Śląsku i w Pru 
sach Wschodnich. Zdaje się, że tyra 
razem dobremi chęciami pp. Mackie- 
wicza i Studnickiego będą brukowane 
szosy pod armaty. 

Jest jeszcze jedna ciekawa dla nas 

пагодо- ‘ 

KLR JE R М Л Е, ©5 вТ 

Wynurzenia Hitlera. 
BERLIN, 19. VIII. (Pat). Hitler, ba 

wiący w górach Bawarskich, udzielił 
przedstawicielowi Associated Press 
wywiadu. 

Hitler kategorycznie zaprzeczył, 
jakoby w rozmowie z prezydentem 
Rzeszy żądał oddania sobie. pełnej 
władzy, wskazując na Mussoliniego. 

Hitler przeczy również, jakoby 
przyrzekł tołerować po wyborach lub 
popierać gabinet von Papena, Zobo 
wiązał się on jedynie do popierania 
gabinetu Papena dopóty, dopóki poli 
tyka wewnętrzna i zagraniczna rządu 

Papena odpowiadać będzie życzeniom 
narodowych socjalistów. Porozumie 
nie z Francją dopóty będzie niemożli 
we dopóki się nie zmieni stanowisko 
rządu francuskiego, W końcu Hitler 
zaprzeczył wiadomościom 0 plano 
wym marszu szturmówek hitlerows 
kich na Berlin. W jakim celu miał 
bym maszerować na Berlin — zazna 
czył z ironią — skoro już tam jestem 
Sprawa przedstawia się inaczej. Nie o 
to chodzi, kto pomaszeruje na Berlin, 
lecz o to, kto będzie zmuszony stolicę 

opuścić. 

0 reorganizacje Reichswehry. 
PARYŻ, 19. VIII. (Pat). Havas do 

nosi: Rząd Rzeszy ma wznowić z rzą 
dami francuskim i angielskim rozmo 
wy, zapoczątkowane w Genewie i Lo 
zannie, w sprawie reorganizacji Re 
ichswehry. Jeżeli można zaufać wiado 

Klara Zetkin 

BERLIN. 19. 8. (Pat). Donoszą 7 
Moskwy, že Klara Zetkin powažnie 
zachorowała. Prawdopodobnie nie bę- 

mościom, pochodzącym ze źródeł zaz 
wyczaj dobrze poinformowanych, to 
rząd niemiecki zdecydowany jest wy 
stąpić w tej sprawie z demarche za 
pośrednietwem swych ambasadorów 
w Paryżu i Londynie, 

zachorowała. 

dzie ona mogła wziąć udziału w otwar 
ciu Reichstagu. 

Zamachy bombowe w Niemczech. 
BERLIN. 19. 8. (Pat). W miejsco- 

wościach nadreńskich Barmen i Elber 
feld hitlerowcy dokonali w piątek po 
południu 4 zamachów przy pomocy 
bomb łzawiących. Wszystkich zama- 

chow dokonano jednocześnie. Wśród 
publiczności wywołało to niezwykłą 
panikę. Dwa domy towarowe musiano 
natychmiast zamknąć. 

Minister Zaleski w Warszawie. 

WARSZAWA. 19. 8. (Pat), W dn. 
granicznych Zaleski. 

19 bm. przybył tu minister spraw za- 

Podróż prof. Piccarda do stratosfery udała się 
całkowicie. 

RZYM, 19. VIII. (Pat). Gondola Pie 
сагба na krótko przed lądowaniem 
uderzyła o wzgórze Cavallero. Picecard 
ma wygląd zmęczony, ale jest najzu 
pełniej zadowołony ze swej podróży, 
która udała się całkowicie, Instrumen 

ty obserwacyjne, jakie zabrał ze sobą 
uczony, funkcjonowały Świetnie. Na 
spotkanie Pieccarda wyszły władze lo 
kalne. Samochody ciężarowe odwioz 
ły do Selezano jego gondolę. 

Archipelag nieznanych wysp wykrył na oceanie 
Lodowatym prof. Samojłowicz. 

MOSKWA, 19. VIII. (Pat). Prof. 
Samojłowiez donosi drogą radjową z 
pokładu łamacza łodów „Rusanow*, 
że wykrył na oceanie Lodowatym ar 

chipelag nieznanych wysp, położony 
na 75 st. 41 min, szerokości północnej 
i 41 st. 20 min. długości wschodniej. 

Moliison leci. 

"LONDYN, 19. VIII, (Pat). Z pokła 
du okrętu „Ascania* spostrzeżono w 

piątek rano samolot Mollisona. Lot 
nik również zauważył okręt i pozdro 
wił go. 

HALIFAX (Nowa Szkocja), 19.VIII 
Aeroplan, który w piątek o godzinie 
5 m. 45 rano, przeleciał nad Halifa 
xem, był pozńany jako samolot Molli 
sona. 

Nowy rekord kobiecy wysokości. 
PARYŻ. 19. 8. (Pat). Lotniczka Mery Hilt 

ustaliła nowy rekord kobiecy wysokości о- 
siagając na swym samołocie 10.200 metrów. 

Poprzedni rekord był osiągnięty przez Ame- 
rykankę Smith, która w 1930 roku wznios- 
ła się na wysokość 8.357 metrów. 

konsekwencja, która wypływa ze zwy 
cięstwa hitlerowców w Niemczech. 
Bezwiątpienia hitleryzm jest antypol- 
ski, bezwątpienia hitleryzm jest anty- 
sowiecki. Trudno byłoby nawet okre- 
Ślić, czy jest on bardziej antypolski, 
czy bardziej antysowiecki, Zdaje się, 
że hitlerowcy mają ogromną ochotę 
odebrać nam zaszczytną rolę przed- 
murza cywilizacji zachodniej. Dr. Ro- 
ger Battaglia powinien płakać kroko- 
dylemi łzami. Kapitalizm zachodni 
znalazł sobie wygodniejszego, choć 
każącego sobie drożej płacić, żandar- 
ma. Niezmiernie trafne są uwagi za 
warte w korespondencji z Moskwy, 
podpisanej „Otmar* w „Gazecie Pol 
skiej“ z 7 sierpnia z okazji polsko- 
sowieckiego paktu o nieagresji. Po 
dwójne ostrze ruchu hitlerowskiego 
skierowane przeciwkó Polsce i Mosk- 
wie, albo przez Polskę przeciwko 
Moskwie powinno dawać dużo do my- 
ślenia w obydwóch stolicach. 

Stefan Jędrychowski. 

Włoch na pierwszym 
miejscu. 

PESCARA. 19. 8. (Pat). Na wiel- 
kich międzynarodowych wyścigach au 
tomobilowych o puhar Acerbo. Pierw 
sze miejsce zajął włoski kierowca Kas 
jusz Nuvolari na maszynie „Alfa Ro- 
meo“. Przebyl on przestrzeń 306 km. 
w czasie 2 godzin 11 min. 16,2 sek. 
Średnia szybkość osiągnięta przez Nu. 
volariego wynosi 139 km. na godzinę. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
WIARSZAWA. 19. 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 niejednolita. 

Papiery procentowe. 3 proc. poż. bud. 
35 i pół. 4 proc. inwest. ser. 104 i pół 5 proc. 
konwers. 37. 5 proc wolej. 30 i pół. 6 prus. 
dolar. 55 — 55,25. 4 proc. dolar. 48,75 -- 
48,60. 7 proc. stabilizacyjna 51,75 — 53 —- 
2 i pół. 10 proc. kolej. 101. 8 proc. obl. bud 
BGK. 93. 4 i pół proc. LZ. ziem. 39 i poł 
Tendencja mocniejsza. 

Akcje Bank Polski 71 — 71,25. Cukier 
19 i pół. Tendecja mocniejsza. 
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575555 55796 7527 ———————— 
CZTEROLETNIA ŠREDNIA, 

„Szkola Budowl.-Drogowa P. M. S. 
w Baranowiczach 

Podaje do wiadomości, że już przyjmowane są zapisy kandydatów do klasy |-ej' 
posiadających świadectwa z ukończenia 7 kl. szkoły powsz. lub 3 kl. gimnazjum* 
w wieku od 14—18 lat. Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć świa- 
dectwo szkolne, metrykę urodzenia, świadectwo szczepienia ospy i dwie fotograłje. 
Egzamin wstępny z języka polskiego, rachunków i rysunków rozpocznie się |-go 
września r. b. Wpisowe wynosi 15 zł. (jednorazowo), czesne 35 zł. (miesięcznie). 

wiadectwa ukończenia szkoły są równoznaczne z maturą gimnazjalną. Wszel- 

kich informacyj udziela kancelarja szkoly przy ul. Senatorskiej I2!, telefon 177 

  

   

   

Nauka w godzinach od 16'30 do 2l-ej. 

  

SZKOŁA POWSZECHNA i 

GIMNAZJUM 
KOEDUKACYJNO-HUMANISTYCZNE 

IMIENIA KS. PIOTRA SKARGI 
dła dorosłych z oddziałem matem.-przyrodn. — Wilno, Mickiewicza 22 

przyjmuje wpisy do kl. IV—VIII. 

Dla zamiejscowych zapewnio: e pomieszczenie w internacie. 

Dyrekcja. 

  

  

   
   
    

  

— Egzamin maturalny przy gimnazjum. 
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PRYWATNA KOEDUKACYJNA 

PRZEDSZKOLE 
F. Komisarowej i F. Szwarcówny 

Uniwersytecka 1 m. 5 

przyjmuje zapisy dzieci do szkoły i do przedszkola. Kancelarja czynna 
codziennie od 10—1 p. p. 

Dalsze echa zgonu Małźonki 
Pama Prezydenta Rzplitej, 

Komitet uczczenia pamięci 
Zmariej. 

W związku ze śmiercią zasłużo 
nej i niestrudzonej działaczki spo 
łecznej ś. p. Michaliny Mościckiej, 
małżonki Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej, dziś, t. j. w sobotę, w 
Wilnie, z inicjatywy szeregu organi 
zacyj społecznych, odbędzie się po 
siedzenie organizacyjne Komitetu 
Uczczenia Pamięci zmarłej. Zebra 
nie odbędzie się w sali Sekretarjatu 
Wojewódzkiego BBWR, przy ul. 
Św. Anny 2, o godz. 16. Organizato 
rzy upraszają związki i stowarzy 
szenia pragnące uczęstniczyć w Ko 
mitecie Uczczenia Pamięci Ś. p. Mi 
chaliny Mościckiej, o wydelegowa 
nie swych przedstawicieli, którzy 
proszeni są o punktualne przyby 
cie na zebranie. 

Nabożeństwo żałobne 
w Wilnie. 

W sobotę dnia 20 b. m. o godz. 
10 rano staraniem Magistratu m. 
Wilna odbędzie się w kościele Św. 
Jana żałobna Msza Św. za duszę śp. 
Prezydentowej Mościckiej. W nabo 
żeństwie weżmą udział wojewoda 
Beczkowicz, przedstawiciele władz 
oraz społeczeństwa wileńskiego. 
Imieniem miasta Wilna obecny bę 
dzie ławnik dr. Safarewicz. 

  

Nekrolog w „Osservatore 
Romano". 

RZYM, 19. VIII. (Pat). „Osserva 
tore Romano“ zamieszcza na pocze 
snem miejscu nekrolog Ś, p. Micha 
liny Mościckiej. 

EET EDO KET MAIN 

Echa procesu monarchistycz- 
nego w Hiszpanii. 

MADRYT, 19. VIII. (Pat). Kortezy 
przyjęły 262 głosami przeciwko 14 
projekt konfiskaty bez odszkodowa 
nia własności osób, które brały udział 
w spisku monarchistycznym. 

Usały w Paryzu. 
PARYŻ. 19. 8. (Pat). W ostatnich 

dniach zapanowały tu silne upały. W 
piątek notowano temperaturę 36 st. C. 

Niezwykłe upały w Anglii. 
LONDYN. 19. 8. (Pat). Panują tu nie- 

zwykłe upały W piątek przed, południem 
termometr obserwatorjum wskazywał 95,5 
st. Farenheita. 

Dr. Baranowski 
(Choroby dzieci) Wileńska 32, tel. 18-21 

przyjm. od 8—9 i 4—6. 

Dr. S. MARGOLIS 
Rentgenolog powrócił. 
Wileńska 39, telefon 920. 
A] 

Dr. Ejzensztadt 
wznowił przyjęcie chorych 

od 8—10 i 3—5 Ludwisarska |, tel. 13-60. 

  

  

Z miłych wrażeń .. 
XI Zjazd Związku Legjonistów 

Polskich w Gdyni 
„ Drogie Święto tych, co honor Pol 
ski na ostrzach bagnetów nieść potra 
fili od początku, bez zachwiania, — a 
jednocześnie godna odpowiedź tym, 
co po iZemię Polską ośmielają się rę 
*kę wyciągać, 

Wielka manifestacja 
nych narodu. 

: Jako wilnianin, uczęstnik Zjazdów 
Legjonowych, chciałem zwrócić uwa 
gę na jeden moment: 

Mianowicie na udział w tegorocz 
nym Zjeździe akademików wileńskich 

Miło było patrzeć, jak różnobarw 
ne czapeczki studenckie wszędzie by 
ły widoczne: czy to pogotowie sanitar 
ne, czy to ci, którzy z radością pełnili 
uciążliwą rolę utrzymania należytego 
porządku i ładu w długiej drodze z 
Wilna do Gdyni. 

Mile oko pieściła pomarańcz. 
Wreszcie defilada. 
Maszeruje Okręg Wileński. Maje 

statycznie kroczą sztandary Związ 
ków b. wojskowych. Dalej korporacje 
wileńskie: Vilnensia, GCresovia, Sniade 
cja i Piłsudja... 

Witano je entuzjastycznie. 
Owacjom na cześć Wilna nie było 

końca. 
Wszędzie słyszało się okrzyki, któ 

re padały pod adresem wileńskich stu 
dentów: 

„Lepsi od innych, gd tych innych, 
z których powiek nie opadł jeszcze 
sen synów niedoli. 

Dobrze jest, jeśli w młodem poko 
leniu budzi się poczucie czci dla 
Zasługi. X. 

sił żywot 

  

Popierajcie Ligę Morską 

=== i Rzeczną|!! === 
PP A+ 
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Jeżeli jest upał... 
Czy życie jako takie, powstało na 

naszej kuli ziemskiej z wody mor- 
skiej, jak to twierdzą  przyrodnicy 
Quinton i de Vries, czy pierwszy zwią 
zek mechaniczny martwych ciał, ma- 
jący cechy życia, ta jakaś bezbarwna 
biogena już obdarzona genjuszem ru- 
chu zaczęła swe ewolucje wśród fal 
pod okiem twórczego słońca? Czy 
wszystkie skupienia micellów, ruchu 
molekułów, chybotanie się protoplaz- 
my na nieskończonym oceanie rodzą- 
cej się ziemi, pląsy ameby w promie- 
niach ciepła słonecznego, te nasze ta- 
jemnice, dotąd niepojęte początki na- 
szego ludzkiego istnienia, nie stają 
się nam choć trochę zrozumiałe gdy 
jest takie oto gorące, płomiennie sło- 

*"neczne lato? Gdy się zdaje, że rozta- 
piamy się w słonecznej przyrodzie i 
wracamy do stanu ameby. 

Nie wiem czy zostało stwierdzone 
przez higjenistów ile trzeba dla prze- 
pracowanego człowieka czasu, by od- 
nowił swe wyczerpane komórki móz- 
gowe i przemienił nadwiędłą materję 
reszty cielska. Zapewne zależy to od 
stopnia przepracowania, od wieku, od 
sił i zdolności reakcyjnych, ale każ- 

demu się zdaje że czas wakacyj jest za 
krótki. Oprócz zatęchłych w biurowo 
ści starych emerytów, ale takich ty- 
pów należy szukać w nowelach Pru- 
sa, każdy ze wstrętem odwraca się 
od miasta i każdy wyzbywszy trady- 
cyj wstydliwości, śpieszy naciągnąć na 
chude biodra lub pokaźne brzuszunio 
jakieś kalesoniki, któreby i Adama w 
raju nie zadowolniły, i biegnie pla- 
żować i opalać się jak karaś na pa- 
telni. 

Natura ludzka žgwalcona tysiąc- 
krotnie maszynowością, mechaniza- 

cją, wyścigiem, nie pracy, ale pienią- 
dza, broni się z całych sił przed osta- 
teczną zagładą i wyrzuca się jak naj- 
dalej od tego wszystkiego co ją przed- 
wcześnie wyczerpuje Chce zaczerpnąć 
oddechu na cały rok przez dni 30 i 
wtedy chce zapomnieć o krępujących 
ja więzach ubrania, ceregielów i kło- 
potów. Żyć jak najprościej przez wa- 
kacje, oto hasło dzisiejsze. I coraz 
więcej ludzi wyprowadza ono z mu- 
rów miasta w lasy, na wody i brzegi. 
w krainy pierwotne, jak najdalej od 
tłumu ludzi, od ich przymusów, dro- 
biazgowości i kręcenia się w kółko 

o'byle co. Jakże dobrze jest zapom- 
nieć o tem wszystkiem. Jak magicz- 
nie działa fakt wyjazdu daleko od 
zwykłego warsztatu, jak wszystkie 
kłopoty i ważne sprawy maleją do 
ziarenka piasku nadmorskiego, do 
igiełki sosny nad Naroczem, do kru- 
szyny granitu tatrzańskiego... 

Porozpraszali się ludziska « przez 
lato... Narazie słaba byławszędzie 
frekwencja;-ten i ów, spoglądając na 
bilans wydatków, zadrżał i usiadł 
zpowrotem na wytarty fotelik czy ka- 
napkę, z której się zrywał do lotu na 
trawkę czy nad wodę. Nie, niema 
za co i basta. Ale gdy słoneczko aku- 
ratnie dopiekło, zziajani, bladzi z wy- 
czerpania, przydechli ze zmęczenia, 
zjawiali się ludzie w pensjomatach i 
letniskach. jęcząc miłosierne wytłu- 
maczenie swego szaleństwa: „Ostat- 
nie grosze wydobyliśmy, nie można 

mi e wytrzymać”. I pławili się 
w wodzie i słońcu naprzemiany, 

     

  

Bo wody każdy teraz chce koniecz 
nie, jak niema kałuży do opłukiwania 
spalonych skór i choć małej plażki 
do pokazywania onej osobom płci od- 
miennej, oraz dpowiednich strojów, 
żegnaj się z letnikami. Czy po to ku- 
piłyśmy pidżamy? Trykoty? Płaszcze? 

żeby je używać w zamkniętej łazien- 
ce? 

Więc w głęboką i dotad niewinną 
prowincję wjeżdżają triumfalnie sze- 
rokie szarawary w namiętne kwiaty 
i smoki, a ciasne trykociki opinają się 
z wysiłkiem na krągłych i smukłych 
kształtach młodzieży. Biedzą się nad 
tą rozpustą starsze matrony właści- 
cielki owych rzygodnych, często z 
ciężkiej konieczności założonych pen- 
sjonatów, ale cóż mają robić? „Pani 
moja, dwa lata temu, broniłam Koci, 
skrzyczałam Zbyszka, jak mi się taki 
pokazał razem z pannami, wracając 
od kąpieli, ach żeby za naszych cza- 
sów... na ambonie by ksiądz wyklął, 
nikt w sąsiedztwie nie przyjął... ale 
widzę, pani droga, poważne osoby, 
matki z córkami idą, kąpią się tak 
razem... a tu zrażać gości nie można. 
więc niech sobie robią... Jak chce kto 
grzeszyć, to tam.:. pidżama, czy tiur- 
niura... jeden skutek... zwłaszcza w 
taki upał... 

Może jednak właśnie upał i co- 
dzienne obcowanie w strojach posą- 
gów greckich zaciera podnietę na- 
miętności, tajemniczości płci. Mło- 
dzież na plażach jest o wiele mniej 
uprzejma dlą siebie wzajem, ale i o 
wiele obojętniejsza płciowo. Zanadto 

zajęci hodowaniem muskułów i bar- 
wieniem skóry. Z tą skórą jednak jest 
warjactwo. Darmo doktorzy powta- 
rzają, że nadmierne opalanie się szko- 
dzi, darmo dreszcze i gorączka są 
przykrą karą pretenśnickich, którzy 
chcą w dwa dni wyglądać jak stare 
wilki morskie; nie nie pomaga, skóra 
złazi, a one leżą nieprzytomne na 
słońcu, a skóra obłazi z nich płatami. 
Najlepiej jest nad morzem, ani much. 
ani komarów, ani wogóle żadnych 
insektów, i nigdy upał nie dokuczy, 
przewiany ciągłym morskim wichrem, 
który śpiewa i chłodzi płomień spa- 
lonego ciała. Ale i leśne kampingi 
ileż mają uroku. Te namioty brezen- 
towe doskonale chroniące od deszczu, 
kuchnia na paru cegłach, patelnia i 

garnek, łóżka na wysokich nóżkach 
żeby wilgoć w razie deszczu nie wiała 
chłodem, a wśród tego chude postaci 
rozbieganych, anemicznych wyrost- 
ków, zgiętych w pałąk profesorów, 
wpół oślepłych od rocznego czytania, 
bladych matek. Wszystko to po kilku 
dniach jest różowsze, bronzowieje, 
oczy stają się jasne i lśniące, brody 
zarastają, ondulacje-stają się zapom- 
nianym mitem, z manikurą trzeba się 
pożegnać. Dziczeje się i oddycha raž- 
niej, skóry przywykają do powietrza, 

nerwy rozciągają się do normalnej 
długości, a przestają być jak napięte 
struny, lube ogłupienie ogarnia mędr- 
ca i zadrzemuje bosko przy szumie 
sosen. Jednak są tacy co nie mogą 
wyjechać z miasta. Ale i dla tych prze 
myślność ludzka robi już co może. 
Wilno jest jednem z najmilszych 
miast w lecie. Tyle ma zieloności, ty- 
le bliziutkich prześlicznych spacerów. 
Wilja ma tak rozkoszne plaże, na któ 
rych roi się od kąpiących .Wszystkie 
stany pojęły już dobrodziejstwo opłu- 
kiwania ciała w wodzie pod okiem Pa 
na-Słońca, więc duży i mały, korzy 
stając z pogody i bliskości kąpieli, u- 
żywa jej ile wlezie. Dobrą myślą by- 
ło urządzenie kursów pływania, gdyż 
zbytnie nieostrożności spowodowały 
już tyle wypadków. A pokus wiele i 
w samem Wilnie i w okolicy. Troki, 
ze swemi eudnemi jeziorami, letniska 
wzdłuż Wilji, bezwodny. ale jakże 
zdrowy na piaskach Czarny Bór, 
gdzie Pensjonat S.S. Urszulanek, ide- 
alnie spełnia zadania letniska dla star 
szych osób, Kolonja Kolejowa ze swe- 
mi wzgórzami otoczonemi sosną, i 
innych tyle... 

Tak, i w Wilnie można latem wy- 
trzymać, 

! Ё 4 H. R.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Niezwykła podróż 15-to letniego chłopca 

z Połocka. 
Przedwczoraj rane na jednej z tratew 

-spławianych tranzytem do Łotwy, Litwy a 
stamtąd do Prus Wżchodnich przedostał się 
na teren polski niezwykły ucikinię a miano 
wieie 15-letni chłopiec z zakładu wycho- 
wawczego w Połocku. Chłopak ten nazwi- 
skiem Ursynowski Adam, syn b. Dowhbor- 
czyka po zgonie ojca a ostatnio matki od- 
dany był przez znajomych do zakładu wycho 
wawczego. Ponieważ chłcpak czuł się tam 
nieswojo kilkakrotnie zamierzał on zbiec do 
Polski, lecz nie znając dobrze kierunku sta- 
le błądził i raz nawet już przekraczał gra- 
nieę sowiecko-łotewską, gdzie został zranio- 

ny w nogę przez strażnikii bolszewickiego. 
Po wyzdrowieniu Ussynowski zrobionym 

własnoręcznie kajakiem kilkakrotnie urzą- 
dzał dłuższe wycieczki Dźwiną i zapoznał się 
dcskonałe z granicą i rzeką. Poinformowany 
debrze przez rybaków, gdzie znajduje się 
granica polska Ursynowski kajakiem udał 
się do Polski. Burza mu kajak zniszczyła, 
więc d6stał się o©n szczęśliwie na tratwę któ- 
rą przypłynął aż do Dzisny. 

Dzielny ehłopak posiada jak się okazała 
krewnych we Lwowie dokąd udaje się 20 
b. m. (2) 

Gehenna b. carskiego oficera. 
Wezoraj na odcinku granicznym Micho- 

rowieze wysiedlono po raz 9-ty rodzinę 10- 
masza Bilsarajewa z Borysowa. Bilgarajew 
b. oficer carski zw rzekome antykomunistycz 

ne wystąpienia w r. 1928 został wtrącony do 

więzienia, gdzie przebywał aż do roku 1932 
m. kwietnia. Podczas czteroletniej katorgi 
Biłgarajew dostał pomieszania zmysłów i po 
zwolnieniu go z więzienia wysiedlono go do 
Łotwy. Z granie Łotwy po pewnym ezasie 
Biłgorajewa wysiedlono z powrotem na ie- 
ren sowiecki, skąd wysiedłono nieszczęśli- 

wego do Polski. Ponieważ i z Połski wysied- 
lono Biłgorajewa jako obeokrajowea, władze 

    

sowieckie wysiedliły go do Finlandji. 
jeszczęśliwego Biłgorajewa 9 razy wy- 

siedlano tam i z powrotem i nigdzie go nie 
przyjmowano. Obecnie Biłgorajew wydalony 
z6stał z grania Rosji sowieckiej wraz z żoną 
i 19-letnim synem Ponieważ i tym razem 
władze graniezne polskie nie przyjęły Biłgo 
rajewa biwakuje on w pasie granicznym mię 
dzy strażami sowieckiemi. 

Żona jego zwróciła się do komendanta 
naszego odcinka z prośbą 0 zezwolenie. na 
wyjazd do Franeji, łecz spotkała się z od- 
mową. (z) 

  

Śmiertelna bólka między włościanami. 
We wsi Wiiktorowo, gm. bobrowskiej mię- 

dzy włościanami W. Łybnym, Kaz. Chrabą, 
z jednej strony a L Żarnowiczem i N. Koz- 
łowskim z drugiej strony wynikła zażarta 
bójka na tle nieporozumień osobistych. Chło 
pi uzbrojeni w kłonice bili się przeszło pół 

godizny zanim jeden z przeciwników Chra- 
na nie wyzionął ducha na płaue bójki. 
Kozłowski odniósł szereg ciężkich poranień. 

Spraweców bójki zatrzymano i skierowa- 
no do sędziego śłedczego. (e) 

    

   

Handlarze żywym towarem w roli pośredników 
pracy. 

Z pogranicza donoszą, iż onegdaj na ska 
tek dłuższej obserwacji władze bezpieczeń- 
stwa aresztowały czierech podejrzanych о- 
sobników, którzy ped pretekstem angażowa- 
nia młodych dziewcząt do pracy w mają 
kach ziemskieh w Prusach Wschodnich w;y- 

  

м02 je do domów publicznych. 
Aresztowanych na czele z obywatelem 

pruskim Alredem Kurnerem osadzono w 
więzieniu. 

Szajka grasowała na odcinku Filipów, 
Wiiżajny i Łoździeje. 

Przez zemstę. 
Ostatnio coraz częściej notuje policja wy- 

padki, kiedy poturbowani w bójce, czy też, 

przez zemstę z powodów nieporozumień ma- 
jątkowych, składają zameldowania w policji 
w których zarzucają swoim przeciwnikom 
udział w napadzie rabunkowym. Podobne 
wypadki podawaliśmy już niejednokrotnie, 
Onegdaj znowu miały mi e podobne dwa 
wypadki. Oba w pow. święciańskim. Kon- 
stanty Wiojskun m-c wsi Matuszańce zameł- 

<dował, że w drodze do wsi Łowszany został 
napadnięty i obrabowany na sumę 50 zł. 
przez Kazimierza Asciuka i Jana Jurewicza. 
Natychmiast przeprowadzone dochodzenie 
ustaliło, że Wojskun został pobity dotkliw:e 
w czasie wspólnej bójki, a ze„ieldowan'e 

  

  

  

   

   

  

złożył przez zemstę. 
Podobnież i Berek Świrski m-c Lintun 

zameldował, że został obrabowany przez Piot 
ra Brysia i Wiinc. Franckiewicza, przyczem 
zabrano mu 55 zł. Dochodzenie jednak wy- 
jaśniło, że podobnej kwoty meldujący nie 
mógł posiadać, a na/lępnie okazało się, że 
nawet sam pan Świrski yszczął bójkę, ale 
przeliczył się co do swoich sił. Zły z powo- 
du porażki, cały w śińcach skierował się 
SŚwirski do posterunku P. P., gdzie też zło- 
żył obciążające zwyciężców w tej bójce ze- 
znanie. 

Jak Wbojskun tak i Swirski odpowiadać 
będą przed sądem za wprowadzeżie w błąd 
władz administracy jnych. (c) 

  

Strzały na zabawie. 
Antoni Kisiek sołtys we wsi Dziechciany, 

*gm. brasławskiej miał od szeregu lat głęho- 
ką urazę do Bronisawa Daleckiego. 

Kiedy przed paru dniami przeciwnicy 
spotkali się.na zabawie tanecznej w świktli- 
cy strzeleckiej, a pan sołtys był w. stanie n.e 
trzeźwym, nie mógł on pohamować swego 
uczucia” niechęci wobec Daleckiego i strzelił 

  

  do niego. 
Kula przeszyła czapkę. Dalecki widząc 

stan sołtysa począł uciekać. Sołtys jednak 
strzelił dwukrotnie w ślad za nim lecz rów- 
nież bezskutecznie. 

Policja unieszkodliwiła pana sołtysa prze- 
kazując go w ręce władz sądowych. ' 

Aresztowanie zwyrodniałego starca. 
Z rozporządeznia władz śledczych aresz- 

towany został mieszkaniec wsi Bobrowicze, 
gm. wołożyńskiej K. Unuczko pod zarzutem 
utrzymywania stosunków płciowych ze swo- 

ją 17-letnią córką. 

Unuezko liczy lat 48 i oprócz eórki znie- 
wolił 4 swoje krewniaczki, które pod groź- 
bą szantażu utrzymywały z nim stosunki. 

(e) 

Utonęła. 
Podczas kąpieli przy brzegu jeziora Dry- 

światy w folwarku Grykjaniszki ubonęła 11- 
letnia Kazimiera Wyjcicka. 

Zwłoki wydobyto. (ei 

Ofiary piorunów. 
Podczas burzy zabity został przez piorun 

pastuch Konstanty Kukjan w folwarku Do- 
snaszki, gm opskiej. 

Od uderzenia pioruna spalił się nowowy- 

budowany dom Adama Warnela w kol. Złv- 
to gm. opiskiej, pow. brasławskiego. Stra- 
ty 3.000 zł < 16) 

  

Brasław. 
Święto Federacji P, Z. O. O. 

W! dniu 14 i 15 sierpnia r. b. rezerwiści 
powiatu brasławskiego obchodzili uroczyś- 
<ie swe doroczne święto powiatowe. W. dniu 
14 sierpnia po przyjęciu raportu przez Pre- 
zesa Pow. Federacji R. Siła Nowickiego i 
eapstrzyku, odbyły się nocne ćwiczenia woj- 
skowe w terenie pod ogółnem kierownicl- 
wem Komendanta Pow. P. W., kpt. J. Ka: 
sperskiego. Efektowne ćwiczenia na przed- 
polu Brasławia, oświetlonem rakietami, huk 
wystrzałów karabinowych emocja walk od- 
działów wywiadowczych z placówkami, wzbu 
sdziły wielkie zainteresowanie wśród rezer- 
wistów, przypominając im niedawne boje w 
obronie Ojczyzny. W. dniu 15 sierpnia przed 
południem odbyły się zawody lekkoatletycz 
ne o P. O. S., mecze siatkówki, oraz zespo - 
łowe zawody strzeleckie z broni małokali- 
browej. Na czoło wybił się zespół Związku 
Rezerwistów „w Słobódce, zdobywając na- 
grodę przechodnią Pow. Zarządu Federacji, 
©raz dypłom i żetony dla zawodników. In- 
dywidualne miejsca uzyskali kol. Macuk. 
Zw. Rez. Jody 97 pkt. na 100 możliwych, 
kol. Gzudzin, Zw. Rez. Brasław 96 na 1000 
możliwych i kol. Drozd, Zw. Rez. Słobódła 
95 pkt. na 100 możliwych. O godz. 11 ej 
oddziały Związku Rezerwistow, Związku 
Strzeleckiego, Straży Ogniowej i S. M. P. z 
pocztami sztandarowemi pod ogólnem do- 
wództwem dcy Baonu Zw. Rez. ppor. rez. 
inż. Stodólskiego, udały się do kości 
gdzie przed nabożeństwem na placu koś 
cielnym odbył się uroczysty raport przyjęty 
przez p. Starostę Brasławskiego Z. Janusz- 
kiewicza. Po nabożeństwie i defiladzie od- 
działów przyjętej przez p. Starostę Janusz: 
kiewicza w towarzystwie przedstawicieli 19 
Baonu KOP. i organizacyj społecznych, od- 
była się w Domu Sportowym akademja, w 
której po okolicznościowem przemówieniu 
Prezesa Pow. Federacji R. Siła Nowickiego, 
kpt. Józef Kasperski, wygłosił doskonale o- 
pracowany referat o bitwie warszawskiej. 
Następnie chór szkolny, oraz orkiestra Zw. 
Rezerwistów w Brasławiu, wykonały szereg 
pieśni legjonowych. Na zakończenie akade- 
mi: zostały odczytane depesze hołdownicze 
do Pana Prezyednta Rzeczypospolitej, Pana 
Marszałka Piłsudskiego i Pana Wojewody 
Wiileńskiego, przyjęte hucznemi oklaskami 
publiczności szczelnie wypełniającej salę 
Domu Sportowego. Po wspólnym obied 
żołnierskim, który zaszczycił swoją obecnoś 

«ią p. Starosta Januszkiewicz, odbyły się 
dalsze zawody sportowe, bieg na przełaj 
3000 m. o nagrodę przechodnią Starosty Ja- 

nuszkiewicza, oraz zawody na jeziorze Dry- 

wiaty, które zgromadziły tłumy publicznoś- 
©, z*sajęciem przyglądającej się regatom 
łodzi żaglowych, wyścigom kajaków, oraz 

   

  

  

   

zawodom pływackim. Po uroczystem wręcze- 
niu nagród zwycięzcom przez Prezesa R. Si- 
ła Nowickiego w Domu Sportowym, odbyła 
się zabawa taneczna przy dźwiękach włas- 
nej orkiestry Związku Rezerwistów pod ba- 
tutą kol. B. Kończakowskiego. 

Troki. 
Troki w dwunastą rocznicę 
zwycięstwa nad bolszewikami. 

B. K. 
` 

Któż to w Polsce nie pamięta dnia 15 
sierpnia 1920 roku, któż to nie pamięta, że 
w owem historycznem dniu oręż polski pod 
wodzą człowieka, który dzisiaj jest symbo- 
lem całej Polski uczciwej, pod wodzą kocha- 
nego Komendanta Józefa Piłsudskiego zdru- 
zgotał i zniweczył szeregi armji bolszewickiej, 
zadając jej tak straszny cios, że zmuszona zo- 
stała do pośpiesznego i sromotnego odwrotu 
z pod Warszawy. 

Troki, pamiętają ten historyczny czyn 
Marszałka Piłsudskiego i dzisiaj po dwunastu 
latach wielkiego zwycięstwa żołnierza polskie 
go nad hordą bolszewicką, postanowiły ucz- 
cić swego Wfodza a wraz z Nim uczcić całą 
bohaterską armję polską, dając wyraz swym 
głębokim uczuciom w uroczystym obchodzie 

dnia 15, sierpnia, 

Troki odległe o kilkanaście kilometrów 
od wschodnich granic Rzeczypospolitej Pol- 
skiej zadokumentowały, że zwycięstwo Mar- 
szałka nad odwiecznym wrogiem Polski nie . 
jest im obce, że swego Wodza kochają i, że 
na każde Jego wezwanie stawią się, by w ra- 
zie potrzeby bronić każdej piędzi polskiej 
ziemi i wraz z-Nim budować Wielką Polskę. 

Zamieszkali na ziemi trockiej, którą Mar- 

szałek nad wszystko ukochał, podoficerowie 
rezerwy, jako ci, którzy o całość i niepodleg- 
łość Polski pod Jego rozkazami walczyli, by 
godnie uczcić dzień zwycięstw Polski, zaini- 
cjowali zebranie organizacyjne w dn. 12. VIII 
b. r. pod przewodnictwem znanej działaczki 
społecznej pani majorowej Bąbińskiej. Na ze. 
braniu tem postanowiono urządzić zabawę 
taneczną w dniu 14 b. m. w sali Ligi Mor- 
skiej i Rzecznej dla gości zaproszonych. Na- 
stępnie w dniu 15 sierrgpia br. postanowiono 
miejskim wielki festyn ludowy, urozmaicony 
różnemi imprezami i przemówieniami do ze- 
branych by wytłumaczyć znaczenie zwycię- 
stwa w dniu 15 sierpnia 1920 roku. 

W myśl ułożonego programu obchodzono 
uroczyście ten dzień. Dochód uzyskany z za- 
baw i imprez w myśl intencji zawsze ruch- 
liwej i sympatycznej pani majorowej Bąbiń- 
skiej przeznaczono na ogrodzenie cmentarza 
wojskowego w Trokach. 

      

KLR JE R 

Z Inauguracji linji Iotniczej Warszawa — 
Ryga — Tallin. 

WAD E:N*S R I 

Wilno — 

  

Przedstawiciele wileńskich władz rządowych, samorządowych i wojskowości 
na uroczystości otwarcia linji lotniczej w Porubantu, 

    

Autonomja i regionalizm. 

Interesujący artykuł na powyższy 

temat zamieszcza konserwatywny 
„Czas*%. Pomijając rozważania pisma 
na temat potrzeby i możliwości decen 

tralizacji w Polsce,jako rzecz gruntow 

nie omawianą na łamach naszego pi 

sma, przytaczamy tu w skrócie infor 

macje dotyczące tego zagadnienia we 

Francji: : 
„W prasie francuskiej wywiązała się dy- 

skusja, na temat regjonalizmu i autonomizmu. 

Jest ona charakterystyczna dla poglądów pa- 

nujących w tej sprawie we Francji. Przede- 
kie nie uznaje się tam problematu 

mniejszości narodowych jako niezgodnego z 

zasadą absolutnej jednolitości państwa. Mniej 

szości de facto istnieją, są nawet tolerowane, 

w Alzacji mniejszość niemiecka posiada na- 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Józet Winawer — w tutułowej roli 

„Kłepoty Bourrachona*. Dziś w sobotę 20 

sierpnia o godz. 8 m. 15 premjera rozkosZ 

nej farsy Lauent Doillet'a p. t. „Kłopoty 

Bourrachona*. Reżyserem sztuki jest Pan Bo 

necki, którego zarówno kapitalna kreacja 

Burcewa jak i odtworzenie Azefa olśniiy 

Wilnian. Obecna premjera jest majsterszty- 

kiem p. Boneckiego w dziedzinie lekkiej ko 

medji. Wblno, które powoli zwykle udziela 

swego zaufania, trzeba jałpnajgoręcej zachę 

cić do obejrzenia „Kłopotów Bourrachona, 

gdyż jest to jedna z nielicznych okazyj roż- 

koszowania się twórczością znakomitego ar- 

tysty, który tylko krótki czas gościnnie za- 

biwi w naszem mieście. Jakby tej okrasy 

było za mało, Dyr. Teatru przygotowała je. 
szcze jedną niespodziankę angażując do tej 

sztuki p. Winawera, który ma pecha: jako 

student nie mógł przywiązać do siebie ko- 

chanki, jako mąż zdobędzie -rogi. Laurent 

Doillet nie byłby rasowym. francuzem, gdy- 

by nie potraktował tych perypetyj na wesc 

ło, gdyby nie napisał przekomicznych ról 

dających szerokie pole do popisu p. Zieliń. 

skiej Grelichowskiej,  Wyrzykowskiemu, 

Glińskiemu i Wasilewskiemu w rolach na- 

czelnych. Premjera zapowiada się wybornie. 

Jutro wieczorem „Kłopoty Bourrachona*. 

— Nowa Rewja artystów Teatru „Morskie 

Okc* w Teatrze Letnim. Dziś, w sobotę 20 

sierpnia o godz. 8 m. 15 w Teatrze Letnim 

po raz drugi arcywesoła, szampańska Re- 

wja p. t. „My dajemy pieniądze”. Najważ- 

niejsze szlagiery: „K 

  

   

  

  Katiusza”, „Promienie R 

B“, „Anioł dozorca*, „A może jutro przyj: 

dziesz znów”, „Chciałbym kogoś pokochać”. 

„Ja nie lubię tłoku”, „Aktualja polityczne * 

1 in, wywoływały na wozorajszej premje- 

rze buragany braw. Pan Sempoliński jak 

dobry gospodarz, który nie odrazu daje naj- 

lepsze wino w nowej Rewji pobija własne 

rekordy pierwszego programu. Pan Grusz - 

czyński w nowym repertuarze, pani Leitz. 

kówna, Carnero, Kozłowska i zawsze uśmie- 

chnięty, zawsze czarujący wesołością prze- 

miły gość Wilna Ludwik Sempoliński — 

kryzysu niema głoszą artyści, nie tylko ba- 

wimy Włas, ale tym co potrzebują dajemy 

pieniądze, i nie tylko dziś ale jutro i co 

dziennie aby nie było zbyt wielkiego tłoku. 

— Popołudniówka niedzielna, „Azefć w 

Lutni po cenach zniżonych. Jutro, niedziela 

21 sierpnfh o godz. 4-ej pierwszy raz po ce 

nach zniżonych fenomenalna sztuka A. Toł- 

stoja i P. Szczegolewa p. t. „Azef“. Świetne 

tryumfy w roli tytułowej święci bawiący na 

gościnnych występach znakomity artysta 

teatrów V 3 

p. Winawera oglądač będziemy kapitalną 

kreację p. Jana Boneckiego w roli Burcewa. 

— Poranek i popołudn=ówka w Teatrze 

Letnim. Włystępy artystów Teatru „Morskie 

ko“, Rewja warszawska pod kier. artyst. 

Ludwika Sempolińskiego daje jutro, w 

niedzielę 21 sierpnia w Bernardynce, pora- 

  

nek o godz. 1 po cenach najniższych oraz . 

popołudniówkę o godz. 4 m. 15 po cenach 

zniżonych. Tryskająca humorem Rewja zgto 

madzi napewno tłumy widzów by posłuchać 

piosenek jednego z największych śpiewaków 

polskich St. Gruszczyńskiego, ujrzeć taniec 

.p. Lejtzkówny zachwycać się porywającemi 

produkcjami p. Carnero, Kozłowskiej, Suli- 

my-Jaszczołta i Sempolińskiego — zawsze 

wywoływanego by odtwonzyć swego „Toma- 

sza”. Bilety wcześniej do nabycia w kase 

Lutni. з ' 

— Tani poniedziałek. Wi Lutni „Azef“, 

w Teatrze Letnim Rewja „Weź ten kwiatek 

na zadatek* — odegrane będą w poniedzia- 

łek 22 sierpnia po cenach zniżonych. 

— W! Parku Żeligowskiego. DAS wieczó): 

gwiazd i ulubieńców stolicy, artystów teatru 

„Morskie Oko* Stanisławy Nowickiej (Kró: 

lowej tanga), Karola Hanusza (Króla piose- 

nek i poradji). W' programie najlepsze prze: 

boje rewjowe. W) I-ej części programu kon: 

cert symfoniczny pod batutą M. Małachów - 

skeigo. - 

Początek o godz. 8.15 wiecz. 

Wejście tylkoo 40 groszy. 
RDZ 

Już fałszują pieniądze 
watykańskie. 

W Citta di Vaticano natrafiono na ślady 
bandy, która fałszowała monety watykańskie, 
srebrne i niklłowe. Zwłaszcza dużo falsyfi- 
katów wykryto wśród znajdujących się w 
obiegu monet trzeciej serji z datą 1931 roku. 
Najwięcej falsyfikatów znajduje się wśród 
obiegających 5 lirówek srebrnych. Policja 
włoska przeproyndza, śledztwo, aby ująć 
w swe ręce fałszerzy, gdyż monety watykań- 
skie mają obieg w całych Włoszech na mo- 
cy traktatu laterańskiego. 

— Wpda gorzka „Franciszka Józefa" — 
przynosi ulgę przy duszności i biciu serca. 

Łódzkich p. Józef Winawer. Obok. 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
wet pewne prawa językowe, — ale oficjalnie 
są ignorowane. W parłamencie poza grupą 

autonomistów alzackich—nie mają ani jed- 
nego przedstawiciela, — i ma to być najlep- 
szym dowodem, że kwestja mniejszościowa 
nie istnieje. Jest to punkt widzenia, który 
można rozmaicie oceniać, który jednak jest 
decydujący dla wewnętrznej polityki fran- 

  

cuskiej. 
Jeszcze mniej uznania znajdują dążności 

autonomiczne, — które jak dotychczas — 

ujawniły się tylko w Alzacji. Ogół francuski 
widzi w nich prąd antypaństwowy, pomawia 
autonomistów o separatyzm i niemal zarzuca 
im zdradę stanu. Niema w parlamencie depu- 
towanego, któryby odważył się wystąpić z 
propozycjami rozszerzenia autonomji depar- 
tamentalnej; zostałby przez większość ząkrzy. 
czany. Ponieważ jednak centralistyczne rządy 
w wiełkiem, nowoczesnem państwie napoty- 
kają na coraz większe trudności, — dysku- 
tuje się we Francji dość zresztą bojažliwie— 
kwestja regjonalizmu. Centralizację administ 
racji wprowadziła we Francji rewolucja. Obec 
nię okazuje się, że departamenty są zbyt sła 
bemi jednostkami, aby mogły należycie speł- 
niać funkcje im zlecone. Stąd powstała myśl 
regjonalizmu, która zmierza do łączenia de- 
partamentów, nie znosząc ich samodzielności 
—w grupy, kióreby otrzymały pewien własny 
zakres działania. Nie chodzi tu o przywró- 
cenie dawnych prowincyj a tem mniej o u- 
tworzenie obszarów z uwzględnieniem kwestji 
mniejszościowej, — ale o wzmocnienie orga- 
nizmów samorządowych. Jest to dotychczas 
dyskusja teoretyczna, ale myśl raz rzucona 
będzie sobie niezawodnie torować zwolna dra 
gę i prędzej czy. później wejdzie pod obrady 
ciał ustawodawczych. W każdym razie decen. 

  

tralizacja zaczyna — nawet we Francji, tak 
odpornej pod tym względem, — zdobywać 
zwolenników”. 

Duchy. A 

Na marginesie pamiętnych zajść 
w pow: leskim „Il. К. G.* zamieszcza 
refleksje. M. in. czytamy: 

„Ruch mas-chłopskich w powiecie leskim 
był spontaniczny powiadają. „Wypadki 
zaskoczyły działaczy ukraińskich.. Ofiarą ich 
padł w większości wypadków niezmierny 
doniedawna autorytet księży gr.-kat. z pod 
sztandaru UNDA*. 

Ale cóż? Stanęli oni w sprzeczności z has- 

łami nienawiści jakie sią przez lata w dusze 
chłopskie. Zrozumieli parochowie w owych g 
rących dniach lipcowych, iż ruch ten w razie 
powodzenia zwrócił się także i przeciw 
nim. Zrozumieli, iż poderwanie władzy świec. 

kiej — to równocześnie i cios w ich władzę 
duchowną. Zrozumieli i ostygli.  Zapóźno. 
Wieś odwróciła się do nich plecami. My, Po- 
lacy — ne będziemy z tego powodu rozpa- 
czać. Zawiniła tu też miękka i niekonsekwen 
tna polityka polska, jaką, niestety, uprawia 
się od wskrzeszenia Rzplitej tak, iż Polak 
w tych stronach czuje się naprawdę... mniej- 
szością i obywatelem drugiej klasy. 

— To całowanie się z Rusinami na komen 
dę — mówili mi doświadczeni ludzie miejsco 
wi o wypróbowanym patrjotyźmie polskim 
—nie wychodzi na zdrowie ani im, ani nam. 
Ciemne Łemki tutejsze mają jedynie respekt 
przed siłą i stanowczością stosowaną kon- 
sekwentnie. Gdzie jak gdzie — ale tu właśnie 
w ciągu jednego pokolenia: mądrej admini* 
stracji staliby się najzagorzalszymi pakstwow 
cami polskimi! (Podkr. nasze). 

Gdybyś zechciał, czytelniku, dowie 
dzieć się, jaka to „„mądra administra 
cja* uzdrowiłaby stosunki na wsi uk 
raińskiej, zajrzyj do prasy najbardziej 
z endeckich „narodowej“, „Kurye 
rek* o tem nie pisze. Ale tak właśnie 
„narodowo* ją rozumie. Zamieszczo 
ny wycinek mógłby być z otwartemi 
ramionami i na honorowem miejscu 
drukowany w najbardziej czarno reak 
cyjnem piśmie endeckiem. Nomenkla 
tura („Rusini, Polak obywatelem dru 
giej klasy, miękka polityka polska, ca 
łowanie się na komendę) żywcem z 
„Kurj. Lwowskiego z okresu najbar 
dziej szowinistycznego przypływu. 

Artykuł pismo zatytułowało: „Z 
kraju, gdzie straszył duch pańszczyz 
ny'. Kiedyż znajdzie się dostatecznie 
silna miotła, by przetrzepała porząd 
nie redakcje pism, wypędzając stam 
tąd wszelkie „duchy, nie tyle stra 
szące, ile psujące atmosferę... zgodnej 
współpracy narodowości. Artykuł w 
rodzaju kuryerowego napewno nie 

  

. przyczyni się do ułożenia skompliko 
wanych i stale, niestety, komplikowa 
nych stosunków. 

Głos Wilna. 

Tytulik nie oznacza nazwy pisma, jakkol- 
wiek o piśmie pod tą nazwą mowa. 

Redakcje pism wileńskich dotkliwie odczu 
wają brak podręcznego słownika miejscowoś 
ci Wileńszczyzny. Pośpieszna robota reporte- 
rów, oparta na telefonicznych często meldun- 
kach policyjnych, powoduje niemiłosierne 

przekręcanie miejscowości. Nieraz wychodzą 
one w druku tak, że ich rodzona babka, gdy- 

by babkę miały, nie poznałaby. Rzecz wyma 
gająca sanacji. 

Powyższe trudne do usunięcia niedomaga. 
nia nie usprawiedliwiają jednak wyczynów, 
jakich się dopuszcza pismo tytułując siebie 

„Głosem Wilna*. Najbardziej tępy łeb, bodaj- 
że już w IV oddz. szkoły powszechnej, umie 

zapamiętać nazwy powiatów woj. wileńskiego 
Troszkę bardziej rozgarnięty potrafi, jeżeli 
nie wyliczyć gminy, to znać je pryynajmn ej 
ze słyszenia. 

Wspomniane pismo (Głos Wilna!) tytułuje 
wzmiankę: „Wielki pożar w powiecie kołty- 
niańskim*. Fałszywy to głos. 

  

SPORT. 
NIEZROZUMIAŁE, IGNOROWANIE 

ZAPAŚNICTWA. 

Ostatnio sport w Polsce zyskuje coraz 
więcej uznania. Społeczeństwo nasze zdaje 
już sobie sprawę, jak doniosłe znaczenie 
wychowawcze i propagandowe posiada sport. 
Nawet ci, którzy gą nie uprawiają, uczę. 
szczają na zawody, wymieniają nazwiska 
mistrzów, słowem — zdradzają zaintereso- 
wanie. Wiele zdziałały tu czynniki rządzące, 
które silnie sprzyjają idei rozwśju cieles- 
nego, a powstawanie licznych Ośr. Wych. 
Fizycznego wciąga stopniowo coraz to szec- 
sze koła społeczne w orbitę zainteresowań 
sportowych. Włojsko i szkoła również pra- 
cują wydajnie, co unaocznia się przy dr- 
rocznych rozgrywkach o mistrzostwo Armji 
lub w zawodach szkolnych. 

Na tem tle ogólnego zainteresowania się 

sportem, dziwnie odcina się ignorowanie, a 
nawet powiedzmy niechęć do uprawiania 
jednego z najstarszych rodzajów sportu, ma- 
jącego szczególnie w Polsce świetne tradycj= 
t. j. do zapaśnictwa. 

Nie należy się łudzić: zapaśnictwo jest 
ignorowane. Oczywiście istnieją towarzystwa 
sportowe, które je uprawiają, istgieje rów- 
nież ogólno-połski związek, a nawet czyta- 
my czasem o zawodach międzynarodowźth, 
lecz praca prowadzona jest ospale a prasa--- 
nawet czysto sportowa — milczy. Zapasy © 
mistrzostwo Polski zajmują mniej miejsca 
niż omówienie najsłabszych meczów ligo- 
wych! 

Podobne ignorowanie jednej z najważniej 
szych gałęzi sportu jest doprawdy niezrozu- 
miałe. To bowiem, iż przeciętna jednostka 
identyfikuje zapaśnicęwo z cyrkiem, nie mo 
że przecież być miarodajne dla ludzi, praca 
jących na niwie sportowej. Należy raczej do- 
patrywać się tu jakiegoś uprzedzenia eweniu 
alnie niezdawania sobie sprawy z walorów 
sportowych zapaśnictwa. 

    

   

Pierwszą taką zaletą zapaśnictwa, jest 
równomierna praca wszystkich mięśni, Przy 
zmganiu się pracują jednocześnie mięśn e 
rąk i nóg, brzucha i grzbietu. Nie wiele jest 
rodzajów sportu, któreby posiadały powyż- 
szą właściwość. х 
sportu, któreby posiadały powyższą właśc: 
wość 

Ogromnym plusem zapaśnictwa jest rów- 
nież jego dostępność, ponieważ jest ono n'e- 
omal najtańszym sportem, Takie utensylia 
sportowe, jak rakieta, rękawice bokserskie, 
floret lub buty footbalowe w zapaśnictwie 
są zbędne, gdyż'zapasy polegają na zytaganiu 
się dwóch jednostek, pozbawionych jakiejkoł 
wiek pomocy sztucznej. 

Te dwie naczelne cechy zapaśnictwa, a 
mianowicie: równomierny rozwój mięśni i 
dostępność są tak wartościowe, że dziwne 
odosobnienie, w jakiem znalazło się obecnie 
ono nie znajduje głębszego uzasadnienia. 
Należy więc czemprędzej naprawić błąd i 
dać zapaśnictwu możność większego rozwoju 
na jakie bezsprzecznie zasługuje. 

  

wj. 

IMPREZA PŁYWACKA POL. 
KL. SPORTOWEGO. 

W najbliższą niedzielę PKS. Wilno orga- 
nizuje propagandowe zawody pływackie. Od 
będą się one na basenie 3 B Sap. o godz. 
11 i pół. Niskie wpisowe — 10 gr. powinno 
zachęcić sportowców wileńskich do licznego 
w nich udziału. Urozmaicony program prze 
widuje w konkurencji panów: 100 m. st. 
dow. 200 m.„st. klas. 400 m. st. dow. 100 
100 m. na plecach i sztafety: 3100 m. 
stylem zmiennym oraz 4X200 dowolnym. 

Dla pań: 100 m. st. dow., 200 m. st. klas., 

400 m. st. dow. i sztafetą 4X50 st. dow. 
Zgloszenia ' przyjinowane do 21 b. m. 

godz 12, ul Brzeg Antokolski 8. 

DONIOSLA 

wj. 

Z uroczystości otwarcia linii lotniczej 
Warszawa — Tallin. 

  

Przed hangarem na Porubanku, @ 

18-lecie istnienia1 P. A. P. Leg 
W dniu wczorajszym 1 P. A. P. 

Leg. na ćwiczeniach w Porubanku ob 
chodził uroczysty jubileusz 18 lecia 
istnienia pułku. W związku z tem 
świętem pułkowem na terenie pola 
ćwiczebnego w Porubanku odbyła się 
msza za poległych towarzyszy broni, 
defilada pułku przed gen. Skwarczyń 
skim dowódcą: I Dywizji Piechoty Le 
gjonów. Defiladę prowadził pułk. Fili 
pkowski dowódca pułku Po defiladzie 
odbył się żołnierski obiad w którem 
wzięła udział generalicja, korpus ofi 
cerski i wiara żołnierska. W czasie 
tyc huroczystości specjalny lotnik u 
dał się samolotem do Pikiliszek, gdzie 
na dziedzińcu dworku Marszałka Pił 
sudskiego opuścił pergaminowy zwi 
tek z hołdem żołnierskim dla I Mar 
szałka Polski. 

Nominacje podchorążych 
rezerwy. 

Wiładze wojskowe wydały zarządzenie, 
które podpisał P. Prezydent Rzeczypospoli- 
tej w sprawie nominacji podporucznikami 
podchorążych rezerwy. 

Otrzyma nominację około 320 osób. 

Środki zabezpieczające przed 
zarazkami rdzy zbożowej. 
"W związku z pojawieniem się w 

vniektórych okolicach rdzy zbożowej, 
władze rolnicze przeprowadziły sze 
reg szczegółowych obserwacyj i badań 
w gospodarstwach rolnych i doświad 
czalniach. 

W wyniku tych badań ustalono, że 
w celu niedopuszczenia do pojawienia 
się zarazy rdzy należy posiew oziminy 
uskuteczniać możliwie najwcześniej, 
nie później jak w* połowie września, 
najlepiej systemem rzędowym, zapew 
niając równość wschodów. 

Należy dalej bezwzględnie berbe 
rys oraz wszelkiego rodzaju chwasty 
na polach i rowach granicznych naty 
chmiast po zbiorze usunąć oraz przeo 
rywać ściernisko w celu tem łatwiej 
szego zniszczenia zarodników rdzy, a 
tam gdzie jest to możliwe palić ścier 
nisko. 

Dale j władze rolnicze wskazują, 
że rolnicy powinni stosować odpowie 
dni dobór odmian, najwięcej odpor 
nych na rdzę (do takich należy zali 

FIRMA    

    

  

  

Poleca 

  

JAKÓB WINER i S-ka 
w Lidzie ul. Suwalską 55 (przeniesiona po pożarze. 

wytworną konfekcję damską i męską, płaszcze, futra 
oraz wszelkie mzterjały manufakiurowe w najm« dmejszych ko- 

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

czyć pszenicę wywodzącą się z od 
mian krajowych) przestrzegając przy. 
tem siewu rzędowego na właściwych 
stanowiskach wcześniej, to znaczy nie 
później niż do połowy września, (Z) 

Lustracje sanitarne w zakła- 
dach opiekuńczych. 

wi pierwszych dniach września r. b. prze 
prowadzone zostaną badania przeciwjaglicz- 
ne we wszystkich zakładach opiekuńczych na 
terenie Wileńszczyzny. Celem tej inspekcii 
jest stwierdzenie, czy zarządy zakładów о- 
piekuńczych przestrzegają przepisy o zwal- 
czaniu jaglicy oraz jak rozpowszechyfiona 
jest obecnie jaglica. 

Lustrację przeprowadżi specjalna komisją. 
Departamentu Służby Zdrowia. (z) 

WYPADKI I KRADZIEŻE | 
W WILNIE. 

OKRADZENIE SYNAGOGI. 

W dniu wczorajszym policja śledcza z0- 
stała zaałlarmowana, iż nieznani sprawcy 
dostali się do synagogi przy ulicy Kwaszel- 
nej 4 skąd skradli szereg cennych naczyń 
oraz wypróżnili skarbonki z zawartości go- 
-towki. 

Policja jest już na tropie włamywaczy. 

ARESZTOWANIE WŁAMYWACZY 
KATOWICKICH. 

W) dniu wczorajszym na dworcu areszto: 
wano dwóch włamywaczy pochodzących z 
Katowic i jednego międzynarodowego zło- 
dzieja kieszonkowego. 

Aresztowanych wobec ścigania ich przez 
sądy i wydziały śledcze Śląska i Pomorzą 
odesłano do Katowic, (c). 

    

` 
ZATRZYMANIE. 

М апп 18 sierpnia przez tutejszy Wy- 
dział zostali zatrzymani Zawądzki Czesław 
(Tyzenhauzowska 4) Okraso Wacław i Żu 
kiewlówna Anna, bez stałego miejsca zamie- 
szkania, poszukiwani przez Sąd Grodki. 

W'ymienionych przesłano do więzienia na 
Łukiszki. 

  

— 3 
KRADZIEŻE. i 

W, dniu 18 bm. zawodowi złodzieje Kae 
Mojżesz (Wingry 13), Goldszńjn Morduch 
(Nowogródzka 6), Wersocki Mojżesz (zauł. 
Krawiecki 6) i Żak Srul (Szpitalna 21) skrad 
li na szkodę Pocztera Leona (Lipówka 5/6) 
pozostawioną w taksówce marynarkę wraz 
z gotówką, łącznej wartośyi 270 zł. 

-Skradzionych rzeczy nie odnaleziono. 
| —Wjdniu 18 b. m. Rustejko Helena (zauł 
Krupniczy 3) za pomocą wyjęcia szyby do- 
stała się do mieszkania Wekslera Załmana 
(zauł. Krupniczy 3) skąd skradła bieliznę 
stołową oraz pościelową, łącznej wartości 
40 zł. 4 

Złodziejkę zatrzymano. Skradzionych rze 
czy nie odnaleziono. 

  

   
Bezczelne włamanie do kościoła św. Stefera 

w Wilnie. 
Nocy wczerajszej do kościoła św. Stefa- 

na w Wilnie włamali się nieujawnieni sp; 
cy, którzy splondrowali Świątynię, rozbili 
skarbonki, z których zrabowali znaczniejszą 
sumę gotówki, a następnie zrabowawszy zło- 
te kielichy nie zatrzymani przez nikogo 
zbiegli. 

  

Zaałarmowana polieja zarządziła natych 
miastowe dochodzenie.- 

W, ciągu całej nocy na terenie miasty 
przeprowadzono liczne rewizje w podejrza- 
nych spelunkach i melinach złodziejskieh. 
W, wyniku tych rewizyj kilka osób zatrzy- 
mano. (e)



Grobowy humor wypędzonych weteranów. 

  

W spalonym na rozkaz prezydenta Hoovera, obozie waszyngtońskim b. żołnierzy ame- 

rykańskich odkryto pięknie ustrojony „grób* nie otrzymanych zasiłków, otoczony „me 

giłami* prezydenta Hoovera, b. sekretarza skarbu Mellona i senatorów: Reeda i Davisa, 

głównych przeciwników wypłacenia weteranom dodatkowych zasiłków. 

  

=|| Dziś: Bernarda. 

Jutro: Joany. 

Wschód słońca — g. 4 m 03 

Zachód a qe. 6 m. 42    Sierpień 
  

Spertrzożcniz Zskł da Raiea: wiegji ES. I. 

w Wilnie z śuia 19/VIII — 1942 raku. 

Cišnieni : Środzia w mił me' ->h. 766 

Temperatura reds: + 19° С 

2 po 2 
5 zajmterw + 16 С 

Oeadi — 

Wiatr: zachodni. 

Tendeucja: Lekki wzrost. 

Uwagi: Dość pogodnie. 

R : KOŚCIELNA. 

— Konsekracja Biskupa Nominata 

Pińskiego. W niedzielę dnia 21 b. m. 

odbędzie się w kościele Św. Kazimie 

rza konsekracja J. E. Ks. Biskupa No 

minata pińskiego ks. Kazimierza Bu 

kraby. 
Konsekratorem będzie J. E, Arcy 

biskup Edward Ropp, współkonsekra 
torami Ich Eks.: Ks. Biskup Rancan 

z Łotwy i Ks. iBskup Michalkiewicz. 
R Nabożeństwo rozpocznie się o g. 

'° 9 m. 30. Śpiewać będzie chór „Echo* 
pod batutą p. Kalinowskiego. 

MIEJSKA. 
— W poniedizałek. rozpoczynają 

się roboty klinkierowe na ul. Zamko 
wej. W poniedziałek 23 b. m. naresz 
cie rozpoczną się roboty nad układa 
niem nowej jezdni na ul. Zamkowej. 
Jezdnia na ulicy tej będzie wyłożona 
klinkierem. Roboty nad układaniem 

jezdni potrwają zgórą miesiąc. 
— Słabe wpływy podatkowe do 

kas. Wobec niepomyślnej konjunkta 
ry gospodarczej wpływy podatkowe 
wpływają od płatników zarówno do 
kas skarbowych jak i kas magistratu 

Ё zbyt powolnie. 
Do dnia 17 b. m. wpłacono zaled 

й wie 30 procent należnych podatków 
za ub. kwartał i miesiąc. 

— Zamknięcie ul. Zamkowej dla ruchu 
kołowego. Starostwo Grodzkie podaje do wia 
domości, że z dniem 22 sierpnia r. b. w cza- 
sie układania klinkierem ulicy Zamkowej, 
zóstanie ona zamknięta, dla ruchu kołowe- 
go. Na posiedzeniu komisji w Starostwie 
Grodzkiem pod przewodnictwem p. Staro- 

iš sty Grodzkiego, w obecnošci przedstawicieti 
ы Magistratu i Komendanta Policji zdecyd 

no czasowo ruch kołowy kierować, omij. 
ul. Zamkową ulicami: Bonifraterską, Ludwi- 

“4 sarską, Wileńską, Niemiecką i Wielką. Po 
+ tej trasie czasowo kursować będzie linja 

3 autobusowa Nr. 1. Linja autobusowa Nr. 3 
zdecydowano czasowo kierować ulicami: Bc- 
nifraterską, Ludwisarką, Wiileńską, Żeligow- 
skiego, Zawalną i Wi Pohulanką. 

: SPRAWY SZKOLNE. 
— Koedukacyjne Kursy Wieczorowe kon 

cesjonowane przez Kuratorjum Okręgu Szkol 
mego Wileńskiego z programem gimnazjum 
państwow. im. „Komisji Edukacji Narodo 
wej” pod protektoratem Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Wilnie mieszczące się przy ul. 
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WIRGIL MARKHAM. 

    

   
    

   
   

   

  

   
    

    

   

    

   

  

   

    

  

    

  

   

   

  

   

  

   

      

   
   

          

    

  

    

      

— Widzi pan! — wykrzyknęła mi 
nad ramieniem hrabina. — On poszu- 

xuje kompromitujących tajemnic i 
zbiera dowody fotograficzne. Nie ma 
pan pojęcia, co on wyprawia, żeby 

zdobyć fotografje. Potem posyła je w 

listach, to jest jego metoda. Pan ro: 
zumie? ‚ 

Tak, zaczynałem rozumieć, na 

czem polegał konik Gray'a Masona. 
Alę było w tem coś... 

i  Okrzyk hrabiny wyrwał mnie z za 

dumy. Trzymała w rękach arkusz, 
zapisany gęsto po obu stronach, po- 

wiewając nim z dziecinną radością. 

— Niewysłany list — szepnęła ci- 

cho: — Leżał pod papierami. — Niech 

pan patrzy. List do Małgorzaty Bro 

ward, jeszcze nie skopjowany. Dowie- 

my się, dlaczego ta biedna kobieta 

umarła. 

—— To byłby cud — odparłem. — 

    Wydawnictwo „Kurjer Wileński'* S-ka z ogr. odp. 

  

Mickiewicza Nr. 23. 
Od dnia 15 sierpnia przyjmują zapisy na 

rok szkolny 1932-33 do wszystkich klas gim- 
nazjum, typ humanistyczny matematyczno- 
przyrodniczy, system półroczny. 

Zakres: Duża matura mała matura, szko- 
ła powszechna. Odczyty. Lekarz szkolny Nau 

ka rozpocznie się dnia 1 września. 
Sekretarjat Kursów czynny od godz. 15 

— 20 po poł. prócz niedziel i świąt. 

RÓŻNE. 
— Turniej warcabowy w Wilnie. Dnia 

18 sierpnia rb. zakończono turniej warca- 

bowy o mistrzoywtwo m. Wilna na rok 1932. 

Pierwsze miejsce i tytuł mistrza Wilna 
zdobył młody, lecz utalentowany gracz p. 
Leon Kosowski, drugą i trzecią nagrodę ро: 
dzielili pp. Bobrowski i Kaczanowski, czwar 
tą nagrodę zdobył p. Kopelański, piątą p. 
Tirsztejn. Pan Bolesław Segall który miał 

duże szanse na jedno z pierwszych z/iej 
ze względu na niestawienie się do gry stra- 

cił 6 punktów walkowgrem osiągając w ten 
sposób 6 miejsce z ilością 13 punktów. 

Rozdanie nagród odbędzie się w niedzie- 
lę dnia 21 bm. o godz. 19 w lokalu T-wa 

Szachowego, ul. Mickiewicza 11 

Gdzie zużywa się najwięcej 
mydła. 

Jednem z najbardziej utartych powiedzeń 

było, iż ilość zużywanego w danym kraju 

mydła jest wskaźnikiem jego kultury. Zdanie 

to jest o tyle błędne, że właściwie należało: 

by na miejsce wyrazu „kultura* podstawić 

wyraz „cywilizacja”, gdyż iłość zużytego my 

dła może świadczyć o poziomie i rozwoju go 

spodarczym kraju, 0 rozwoju przemysłu 

mydlarskiego, o organizacji ha tdlu temi wy- 

robami, ale nie przesądza kwestji poziomu 
kultury umysłowej i duchowej. 

Najnowsze dąne statystyczne wskazują, 

iż życie mydła osiąga najwyższy stopień 

w Niemczech, gdzie wypada rocznie 10 kg 

na osobę, w Anglji konsumcja mydła dosię- 

  

    

ga 9.5 kg., na osobę, we Francji — 9 kg, w 

Czechosłowacji — 5 kg. na Węgrzech — 

  

4,5 kg. w Rumunji — 3 kg., w Polsce 2,5 kg 

Ze wszystkich krajów europejskich najniż 

konsumcję mydła wykazuje Rosja >owiecka, 
gdzie zużywa się przeciętnie 1 xg., tylko na 
osobę w ciągu roku, 

Większe zużycie mydła w danym kraju 

świadczy nie o kulturze, lecz 4 tem, że z je 

dnej strony zasady higjeny zndazły tam 

większe zastosowanie w życiu, z drugiej 

zaś iż w kraju tym przemysł mydłarski stoi 

na wyskoim stopniu rozwJju, i produkuje 

swoje wyroby masowo i tanio, przyczem OT 

ganizacja sprzedaży musi być bardzo rozwi- 
nięta i dobrze zorganizowana. 

Przy bliższem wniknięciu w podział kon 
sumcji mydła w krajach, gdzie zużywa się 
dość dużo tego artykułu, widać j 

np. Czechosłowacji gros x "nsunic 
je właściwe Czechy, zaś w 
wschodnich, na Słowaczyźnie, na Rusi pod- 
karpackiej konsumcja mydła jest tak raała, 

iż sięga zaledwie 1 kg. na głowę t. j. wynosi 
tyle co w Rosji Sowieckiej. Pozatem w każ- 
dym niemal kraju zaznacza się różnica mię- 

dzy wsią « miastem w konsumcji mydła, na 
miekorzyść wsi oczywiście. Niewątpliwie. i 
u nas w Polsce, tabela konsumeji, gdyby 
ją ułożyć według rejonów, wypadłaby po- 
dobnie jak w Czechgłowacji, n'zyczem na- 
leżałoby uwzględnić jeszcze i to, że wyroby 
mydlarskie u nas są przeciętnie — jeżeli 

chodzi o tańsze gatunki -— droższe mż w 
Niemczech lub w Anglji, co wpływa bamu- 
jąco na rozwój konsumcji. Pozatem zaś or- 
ganizacja handlu mydłem oraz propaganda 
higjeny — stojące na niższym poziomie niż 
w krajach zachodniej Europy — nie przyczy 
niają się również do zwiększenia konsumcji 

mydła, jako powszechnego środka higjeny. 

   

  

          

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Do licha, Teddy Brovard może prze- 
stać udawać obłąkańca. 

List, a właściwie bruljon listu z li- 
cznemi uzupełnieniami, brzmiał jak 
następuje: 

Szanowno Panno  Magdaleno! 
Daruje pani, że tak ją nazy- 

wam jak należy. 
Nie dowie się pani nigdy 

kim jestem. To tylko powiem 

że oboje dużo zawdzięczamy 
panu Masonowi, Pani — goś- 

cinność, jaką okazał Pani i Jej 

Bratu, i ochornę przed cieka- 

wością ulicy, ja — mimowolne 

wyjawienie ciekawej historji 

Pani, z której dowiedziałem się 

o prawdziwej pobudce mordu 
na osobie Johnsona i metodzie, 
zastosowanej w tym względzie 
przez Panią i Jej Brata. 

Fakt, że pan Mason wystą- 

"bie życie ze 

KAU R AE R 

W Afryce niema kryzysu. 
Można tam zrobić fortunę na sta- 

rych ubraniach. 
WI Londynie znajduje się centrała olbrzy. 

miego przedsiębiorstwa, posiadającego swe ti 
lje we wszystkich prawie stolicach Europy. 
Dyrektorem generalnym tego przedsiębiorst- 
wa, które prosperuje znakomicie bez względu 
na kryzys robi olbrzymie obroty, jest niejaki 
p. Lipos Tichin, Grek z pochodzenia. 

Go robi i na czem robi pieniądze przedsię- 
biorstwo p. Tichina? |, 

Bussines mister Tichina polego na skupy- 
waniu w całej Europie najgorszych, najbar- 

dziej zniszczonych, zrudziałych i podartych 
ubrań, które następnie pomysłowy Crek wy- 
syła hurtowo do Afryki, gdzie — oblizując 
palce z uciechy — skupują je i ubierają się 
w nie murzyni. 

To wszystko? Tak—i na tem właśnie zro- 
bił ołbrzymią fortunę P. Tichin, na tym to 
handlu starzyzną tyje przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia setki urzędników i pracowników 
w cetrali londyńskiej i drugie setki w samej 
Afryce, gdzie znajdują się jego klijenci. 

Najlepiej i najdokładniej ilustruje i przed- 
stawia operacje przedsiębiorstwa sam p. Ti- 
chin. 

„Sezon mody — jak się wyraża mister 

Lipos — znajduje się w Afryce w całej pełni 
w danej chwili. Wynajmujemy statki towa- 
rowe, które z towarem naszym udają się do 
portów arykańskich, gdzie czekają już nasi 
agenci. Agenci ci docierają później do najbar- 
dziej oddalonych wiosek we wnętrzu kraju. 

Ubranie europejskie nie jest dla murzyna 
potrzebą fizyczną. Nie chce niem osłaniać 
swej nagości, ale pragnie imponować swym 
czarnym kolegom i białym. Krój, stan ubra- 
nia mało go obchodzą; najgorsze łachy wy- 
dają mu się cudowną kreacją mody; dziury, 

plamy nie przerażają murzyna, sądzi on, że 
tak nakazuje moda. Tylko obuwie trudno zbyć 
w Afryce, czarni nie mogą się doń przyć: 
czaić. Natomiast świetnie idą sfatygowane 
fraki, białe kamizelki, smokingi, letnie gar- 
nitury, pidžamy. 

Handel nasz z murzynami oparty jest na 
wymianie, Murzyni nie mają pieniędzy, na 
nicby się przydało chcieć otrzymać od nich 
zapłatę w gotówce. Ale — tak jest lepiej. 
Wymieniamy rozmaite łachy na kość sło- 
niową, skóry krokodyle, futra małpie, skóry 
tygrysie, łamparcie, wężów, nawet na zloto 
i djamenty. Przy odrobinie sprytu agent może 
w krótkim czasie zbić fortunę, może zdobyć 

za jednym zamachem majątek wzamian 
sprzedany stary płaszcz nieprzemakalny. N 
byliśmy w ten sposób całą kolekcję futer 
małpich z gatunku querezzas, które są bar- 

dzo wysoko cenione na rynku futrzanym. 
W Afryce murzyn oddaje tuzin takich skórek 

za kask strażacki z błyszczącego mosiądzu. 
PRawniej kupowaliśmy dużo piór strusich, te- 
raz spadły one w cenie i można je nabyć 
za kamizelkę naprzykład”. 

Mistrz Tichin jest tak zachwycony swym 
bussinesem afrykańskim, że dziwnem i nie- 
pojętnem wydaje mu się narzekanie na kry- 
zys w Europie. ' 

„W Afryce centralnej nie wiemy, co to 
kryzys. Kto ma zdrowie, ten-może tu zdobyć 

fortunę. Dobrych interesów nie brak, trzeba 
tylko się schylić, by podnieść złoto!* L. M. 

   

  

    

   

    

  

  

Gdzie się eodziały pieniądze? 

Obrazy Rubensa, Van Dycka, 
Rembrandta bez nabywców. 

Wi Anglij, w zamku swoim Ecclesale pod 
Sheffieldem, odebrał sobie życie wystrzałem 
z rewolweru bogaty przemysłowieć P. R. 
Kuchnrich, właściciel fabryki maszyn. Kuehn 
rich cieszył się opinją znawcy dzieł sztuk: 
i zbierał palczywie i skupywał obrazy 
wielkich mi których posiadał wielką 
i cenną galerję Eeclesale. Na skompleto- 
wanie swych zbiorów wydał przemysłowiez 
ogromne sumy. Bljscy jego znajomi i przy- 
jaciele opowiadali, że Kuehnrich odebrał so 

nartwienia, przekonawszy się, 
rsu jego genne zbiory straciły 

    

    

    

    

    

že wobec К: 
na wartości 

Faktem jest że gdy po zgonie jego wy- 
stawiono na licytację zbiory w Ecelesale, 
wynik aukcji potwierdził zupełnie przypusz 
czenia jakie kursowały wśród otoczenia prze 
mysłowca. 2 

Aczkolwiek na lieytację zjawiło się w Era 

lesale blisko dwustu kunsthaendlerów z Loa- 

dynu į zagranicy, najcenniejsze arcydzieła 

sztuki malarskiej nie znalazły nabywców u 

to co sprzedano — sprzedano za śmiesznie 

niską cenę. Nie znalazł się np. nabywca na 

słynny obraz Th. Lawrence'a „Dama z dwoj 

giem dzieci*, ubezpieczony na sumę 2.560 

funtów. Najwyższą cenę, jaką osiągnął obraz 

Rubensa była suma — 35 funtów! Corregio 

j-Van Dyck osiągnęli po 20 funtów! Ogólna 

zaś suma, za jaką sprzedano zgórą 200 obra- 

zów najznakomitszych mistrzów Odrodzenia 

włoskiego i Holendrów z Rembrandtem na 

czele, dosięgła 1000 funtów. "Taką sumę pła- 

cił często Kuehnrich za jeden obraz, nabyty 

do swoich zbiorów za dobrych czasów. | 

Jak głęboko musi sięgać kryzys, jeżeli 

obrazy mistrzów zajmujących poczesne miej 

sce w galerjach i muzeach światowych, 0S 4- 

gają na licytacji sumę, za którą nie kupi 

się. motocyklu dobrej marki. 

 EOWBEZRAT O RETE RTDOE ZCZOREJECO 

Rozkład jazdy autobus. 
Wilno — Grodno 

Odjazd z Wilna: g. 6 00, 13-00 i 15:00 

z Grodna: g. 430, 7'30i 13:30 

  

  

  

pił z filmem „Złota farba namięt 

ności” na wieczorze wydanym 

na cześć Pani, dowodzi jego naiw 

ności. Powinien był chyba rozu 

mieć, że prawdziwe pobudki za- 

bójstwa Johnsona nie odpowia- 
dały aktowi oskarżenia, który 

przedstawił je zupełnie inaczej. 

Dodam, że Abe Johnson, kocha- 

nek i ofiara Pani, był spadko- 

biercą w pierwszej linji starego 
przemysłowca Cyrusa P. Turne- 

ra, którego obliczają na pół mil 

jona dolarów. Dziwna rzecz, że 

Johnson o tem nie wiedział. Wi- 

docznie nie interesował się swo- 

jemi pokrewieństwami, tak jak 

Pani i Jej Brat. 
Naturalnie nasuwa się przy” 

puszczenie, że taka sprytna osób 

ka jak Pani (Pani opracowała 

cały plan mordu), pozbywszy się 

jednego życia dzielącego ją od 

fortuny, może roić dalszą kam- 

panję na wzór bohaterki „Na 

miętności'', żeby się pozbyć rów- 

nież swego Brata, który uchodzi 

oficjalnie za jej męża. Ciekawe, 

czy i jemu nie przyszło to już do 
głowy. 

W.tym wypadku (może nie 

Wal a Nora BE 

Wyjaśnienie w sprawie zajścia w Holszanach. 
W związku z notatkami, jakie w 

dniu wczorajszym ukazały się w pra 
sie miejscowej w sprawie zajścia w 
dniu 15 siźrpnia r. b. w Holszanach, 
dowiadujemy się ze źródeł urzędo- 
wych, że zajście to miało przebieg na 

stępujący: 
W dniu 15 sierpnia r. b. o godz. 

13,30 w Holszanach, po ukończonem 
nabożeństwie w kościele, tłum około 

400 osób zebrał się koło domu należą 
cego do Kozłowskiego Icka, a przyle- 
gającego do ogrodzenia cmentarza oka 
lającego kościół. Z tłumu rzucono ka- 
mienie, któremi wybito 17 szyb, oraz 
stłuczono lustro i 4 wazony, znajdu- 
jące się w mieszkaniu, W tym czasie 
kilku osobników z tłumu wlazło na 
dach częściowo niszcząc pokrycie bu- 

dynku i komin. Na skutek interwencji 
przybyłej policji zbiegowisko rozpro- 
szyło się, przyczem zatrzymano 8 osób 
biorących czynny udział w zajściu 

P. Wojewoda Wileński osobiście 

zainteresował się tą sprawą, polecając 
przeprowadzenie energicznych docho- 
dzeń policyjnych, celem ujawnienia 
rzeczywistych sprawców zajścia, oraz 
ich ukarania. Dochodzenia te nie zo- 
stały jeszcze ukończone. 

* * * 

  

Przypisek redakeji. Informacje ni 

niejsze całkowicie pokrywają się z na 

szymi informacjami, zamieszczonemi 

w numerze wczorajszym, które otrzy 

maliśmy od naszego korespondenta z 

Holszan, naocznego śwadka zajścia. 

RADJO 
SOBOTA dnia 20 sierpnia 1932 roku 

11.58: Sygnał czasu; 15,10: Program dzien. 
Muzyka z plyt; 15,25: Kom. met. 
Wiad. Wfojskowe; 15,40: Słuchowisko 

dzieci; 16,05: Koncert życzeń: 17,00: Kon 
cert; 18,00: O; yt; 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; 20,5. 
D. c. koncertu; 21,50: Kom.; 22,05: Koncert 
Chopinowski; 22,40: Wiad. sport.; 22,50: Mu 
zyka taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 21 sierpnia 1932 r. 

9,00: Cicha msza z Ostrej Bramy z kon- 
certem organowym; 9,45: Muzyka z płyt; 
10,10: Transm. rajdu awjonetek; 10,55: Kom. 
met.; 11,00: Transm; 12,50: D. e. rajdu: 
13,0 uka zawodu jako zagadnienie pra 

          

    

  

    

    

y= odczyt; 13.15: Muzyka; 13,50: D e. 
transmisji rajdu awionetek; 14,00: „Jak się 

ustrzec chorób żołądka* — odczyt; 14,15: 
Koncert; 14,30: „Porady  weterynaryjne“; 

14,50: Koncert; 15,05: „Plan pracy zespołu 
zysp. rolnego" — odczyt; 15,25: Koncert, 

: Audycja dla młodzieży; 16,05: Audycja    
    popularna; 17,00: Koncert; 18,00: „Nie masz 

pana nad ułana* — felj.; 18,20: Muzyka tau. 
19,10: „Hipolit Korwin-Milewski* — pamiel 

nikarz, polityk, działacz) odczyt; 19,30 

Skrzynka techn.; 19,50: Progr. na poniedz'a- 

łek li rozmaitości; 20,00: Koncert; 20,45: 

Kwadrans literacki; 21,00: D. c. koncertu; 

21,50: Wiiad sportowe z prowincji; 21,58: 
Wileński kom. sport; 21,58: Wiad. sportowe; 
22,00: Muz. taneczna; 22,40: Wiad. sport. 
22,50: Muzyka taneczna. 

KOWIRKI RADIOWE. 

SŁUCHOWISKO DŁA DZIECI. 

Sobotnią popołudniową audycją dla mło- 

dzieży (godz. 15,40) wypełni słuchowisko 
opracowane według noweli K. Glińskiego p. 

tŁ „Królowa Maja* w radjofonizacji J. Ro- 

mowieza. 

UTWORY CHOPINA W: RADJO. 

O godz. 22,05 usłyszą radjosłuchacze wy 

bitnego pianistę, laureata konkursu cho 

nowskiego, p. Bolesława Kona, który będzie 

grał przed mikrofonem następujące utwory 

  

    

  

  

Najnowsze Dźwizk. Kino - Teatr 

STYLOWY | 
al. Wielka 36. nych Rex Bell 

Sźwiękowe Kino | 

CASINO! 
siatka 47, tel. 15-41. 

NA SEZON SZKOLNY 
Własna wytwórnia zeszytów, 

bruljonów i in. wyrobów introligatorskich. 

W GOESTY EPE R W ER GPD GP G2 TD GD TR GB OD CD GD OP GP CE dB GDETA 

żeńskiej Szkoły 
M. Konopnickiej, 

komunikuje że zapisy na dział Handlowy I Prze- 

mysłowy rozpoczną się dn. 25-ViIl b. r. 

godz. 5—7 w lokalu Szkoły 

Handl. Przem. im. Dmochowskiej. Królewska 8 (Ogród 

Kierownictwo Wieczorowej 

Zawodowej Dokształcającej im. 

*Sekretarjat czynny w 

Bernardyński). 

GEEGECECECEEECEEEELL 

Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 

EIEEIEEFEFEFEEFFEFEEFEEFEJ 

potępiłbym Pani za ten czyni 

musiałaby Pani zastosować inną 

metodę. Nie mogłaby Pani za” 

strzelić domniemanego męża za 

to, że Panią uwiódł, tak jak to 

było z Johnsonem. Może go bę: 

dzie Pani pielęgnowała w długiej 

i zagadkowej chorobie, przypo 

minającej nieżyt żołądka, aż nie 

borak przejdzie na cmentarz. a 

Pani przybierze ciężką żałobę. 

Na zakończenie pozwolę so* 

bie powinszować Pani wynale- 

zienia nowej metody w sztuce 

mordu. Chcąc pozbyć się niewy* 

godnego człowieka, uczyniła to 

Pani otwarcie, Wiiedziała Pani, 

że w tym oświeconym kraju sąd 
wyda na Panią wyrok uniewin- 

niający. Ukryła Pani poprostu 

swoją prawdziwą pobudkę. Na- 

turalnie cokolwiekby wyszło na: 

jaw, jużby Pani nie oddano pod 

sąd. W każdym razie ciekaw je: 

stem dalszego ciągu i obiecuję. 

że nie będę przeszkadzał w roz: 

wiązaniu problematu, tyczącego 

się usunięcia drugiej zawady na 

drodze do majątku. + 
Serdeczności dla Brata 

Gorący wielbiciel". 

Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1. tel. 3-40. 

    

arcydsieło 

w najnowszej 

DZIŚ! Specjalnie dla miłośników futbolu 

wyświetlamy czeską komedję sportową p.t. 33 

Nad program: Doskonały 

dodatek dźwiękowy p. t. 

Jedyna na Kresach Wschodnich 

Polska Hurtownia Papieru i Materjałów Piśmien. 
pod firmą 

„Papier Spółka Akcyjna" 
Wilno, Zawa!na 13, telefon 501 

polec pp. Detalistom i Spółdzielniom wielki wybór mater- 

jałów szkolnych i kancelaryjnych — po cenach niskich. 

Chopina: Polonez C-moll, trzy etiudy op. 10, 
a mianowicie: F-moll, As-dur i Es dur, na 
stępnie dwa Mazurki b-moll, op. 24 i A-moll, 
op. 50, Nokturn Cis-moll op. 27 i na zakoń- 
czenie recitalu efektowną Tarantellę. 

WAŻNE DŁA POSIADACZY DETEFONÓW. 

Radjosłuchacze, powracający z letnich 
wywczasów do mias'm, powinni przedewszyst 
kiem sprawdzić funkcjonowanie swych dete 
fonów. Wrazie stwierdzenia jakiejś nieda- 
kładności odbioru należy o tem zawiadomie 
listownie Dyrekcję Polskiego Radja w Wil- 
nie (ul. Włtoldowa) która wyśle bezwłocznie 
technika do bezpłatnej naprawy aparatu. 
Wi liście podać dokładny adres i numer abu 
namentu a od przybywającego technika za- 
żądać legitymacji służbowej. 

Premjera nowej rewiji. 

Bałsze sukcesy miłych gości 
warszawskich. 

Wczoraj odbyła się premjera sen- 
sacyjnej rewji artystow teatrow War- 
szawskich p. t. „My dajemy pienią- 
dze“. Publiceznošė wypełniająca salę 
gorąco oklaskiwala wszystkie obrazy 
rewji w szczególności zaś ,„„Katiuszę*, 
„Stacyjkę“, „Chciałbym kogoś poko- 
chač“, „Dziewczę z Hawany“, „Promie 

nie BB“, „La Sevente“ i nastrojowy 
półfinał „Na chwilę zanim zdradzisz 
mnie“ oraz swych ulubieńców na cze- 
le z Carnero, Kozłowską, Leitkówną 
Sulimą, Sempolińskim i okrasą progra 
mu występu znakomitego asa Opery 
Warszawskiej i „Morskiego Oka* St. 
Gruszczyńskiego. 

Dziś w sobotę powtórzenie premje_ 
ry. W niedzielę 3 przedstawienia o 
godz. 1 po pol. „Poranek rewjowy“ 
po cenach popołudniowych, o godz. 4 
m. 15 pp. rewja „My dajemy pienią- 
dze* po cenach zniżonych o godz 8 
m. 15 rewja „My dajemy pieniądze". 
W poniedziałek po specjalnie zniżo- 
nych cenach powtórzenie rewji „Weź 
ten kwiatek. 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Nowa książka Nowakowskiego. „Książ: 

ka, która na całe miesiące położy kres utys 
kiwaniom, jakoby dzisiejsza beletrystyka poł 
ska nie wydawała nic wybitnego i ogromnie 
uprości pracę w spfawie wielkiej nagrodv 
państwowej za r. 1932“ (prof. T. Sinko) „No: 
wakowski okazał się autorem pierwszorzęd 
nym* (A. Grzymała—Siedlecki) — tak pisała 

t Przylądku Dobrej Nadziei* Z. 
Nowakowskiego. 

Ostatnia jego książka, która w tych dn. 
ukazała się w Książkach Liljowych Gebeth- 
nera i Wplffa, odznacza się wszystkiemi za 
latami „Przylądka. 

Jest w niej dowcip, wychowany na naj- 
leps; kulturze francuskiej, jest coś z Ma 
kuszyńskiego i z Wieberowskiego „Śmiejące- 
go się Filozofa”, jest świetna erudycja, poda 
wana lekko, ze smakiem, gryząca ironja a 
zarazem pogodna filozofja 

Czegokolwiek dotyka Nowakowski — a p” 
Sze w tej książce o wszystkic bieżących kwe 
stjach dnia — zawsze czyni to mądrze, dow 
cipnie, zajmująco. Dodajmy, że stylistą jest 

nienitym. Trudno o lepszą lekturę na 
wakacje. 

Żywe i dowcipne ilustracje S. Bobińskie- 
go doskonale harmonizują z treścią książki 
i świetnie ją dopełniają. (Cena 3,80). 

    

     

        

  — M. Smolarski. Przygody Jednej Nocy. 
Warszawa. Nakł. Książnicy Społecz. Samorz. 
19. Dobry pomyst niedostatecznie wyczer 
pany, powroiu na ziemię Twardowskiego z 
djabłem  rokickjm i pachołkiem  Fafułą. 
przygody tej trójki w zatknięciu się ze współ 
cz Š stanowią treść książki, z której 
najdowcipniejsze są tytuły rozdzałów g pocz 
tkowy nasirój. 

Co i jak je przeciętny 
Francuz. 

Francuzi odżywiają się naogół dobrze i 
menu codzienne przeciętnego, średnio uposz 
żonego pracownika, a nawet robotnika jest 
bardzo obfite. 

Obliczenia statystyczne ministerstwa hig- 
jeny oraz ministerstwa pracy, jak również 
poszczególne ankiety, dały duży materjał w 
tym kierunku. Jak wynika z obliczeń, t. zw. 
przeciętny Francuz, spożywa przeciętnie 100 
gramów śledzi i 250 gramów pomidorów mie 
sięcznie w postaci t. zw. przekąsek i przy- 
stawek. W! rubryce pożywienia mięsnego 
figurują: 180 gramów cielęciny, 320 gramów 
polędwicy, 150 gramów baraniny i 250 gra- 
mów szynki — w stosunku tygodniowym na 
osobę. Do tego dochodzi duża ilość rozma 
itych jarzyn, jak to: 800 gramów szpinaku, 
400 gramów sałaty, 1000 gramów kartofli. 
Oprócz rozmaitych serów, figurują w, jadło 
„spisie owoce, wśród których pocesn emiejsce 
zajmują pomarańcze w ilości 600 gramów, 
dalej śliwki, gruszki, winogrona, 10 litrów 
mleka, 1 i pół bitra octu, 600 gramów masła 
i 7 flaszek oliwy nicejskiej, dopełnia menu 
przeciętnego Francuza, który napewno nie 
sierpi na niedożywianie. : 

Powažną i niezbędną pozycję stanowi 
wino, którego konsumcja wynosi przeciętnie 
na osobtę w stosunku miesięcznym 10 fla- 
szek czerwonego i 2 flaszki białego wina. 

Dwa główne posiłki przedzielają dzień 
roboczy Fracuza na dwa odcinki; obiad pier 
wszy o godz. 12,30 — 1 p. p. i obiad drugi 
o godz. 7, po zakończeniu pracy. Or. 

SODPRT ZEN BAP OWECZORECE TC ZOROZRAO, 

Popierajeie Przemysł Krałowy 

  

    

  

    

   
  

      

autorki powieści „Dzikuska* 

sensacji pod 

Tresura zwierzą 

Lekarz-Dentysta 

M. Goldbarg 
Wilno, ul. Wielka 26 

POWRÓCIŁ 
Godz. przyjęć: 10—3i5—7, 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe my 

Mickiewicza 28, m, 5 
przyjmuje od 3—1 i 4—8 

=. 

722/V1 

bycia.   

Akuszerka! 

Marja Laknerowć 
trzyjmuje od 9 do 7 wieea 
"lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 

br. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i meczopłciowe 

Wilenska 3 iai. 567. 
od godz, 8—1 1 4- 

Kucharka 

  

  

potrzebna od 
BURSY ZWIĄZKU OSA- 
DNIKÓW. Zgłaszać się 
z dokumentami 
nie od godziny 2 do 4. 

Zygmuntowska 16. 

Fortepian 
w doskonałym stanie fir- 

„Budzianowicza“ za 
cenę przystępną do na- 

Baranowicze, Ko- 
w.P pernika 20. 

Jany Zarzyckiej po raz pierwszy w Wilnie- 
s arcywspaniały dramat w 10 aktach. W 

pt Karuzela Życia Ryszard Belm. Nad prozrem: Uhibienyj Bohater: Kióbrońćai Boktzywdzo” 
tytułem KRÓL PRERJI 

rol. gł. Harry Cort, lra Norska,. 

sensacyjny dramat w $Ś aktach. 

Podpory Sportu“ €165rweikow bimowiek 
Ceny od 30 gr. Początek od godz. 4, 6, 8 1 10 

w święta od godziny 2-ej. 

Urządzenie 
szkolne 

(stoliki, taborety, katedry, 
tablice, szafy, biurka, sto- 
ły, krzesła, pomoce szkol-- 
ne i t.p.) tanio do sprze- 
dania zaraz. Wiadomość: 

u p, Łysakowskiego 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja), 

oraz klasyczne 
łacina i grecki. 

Przygatcwywanie do 

matury | egzaminów 
w zakresie szkół średn- 
Lekcyj udzielają rutyn. 
korepetytorzy b. profes. 
gimn. oraz absolw. U. S.B. 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzaminy* 

Pianina 
zupełnie nowe (wielolet- 
miaczwarkacja) zł: 1 2002 
Kiiawika 4; HsoAbelowi 

852: 

  

zaraz do 

codzien- 
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Ten obrzydliwy. ohydny, ironicz- 

ny list przejąl mnie zimnym drėsz: 

„czem zgrozy, tem bardziej, że: adre- 

satka już nie żyła. Mogła ona być 

przebiegłą zbrodniarką i mogła być 

zdolna do podsuwanej jej zbrodni, 

ale pomimo to nie zasługiwała na to, 

żeby się nad nią znęcać w taki pie- 

kielny sposób. Mason lubował się wi: 

docznie w zadawaniu cierpień. Ile 

okrucieństwa kryło się w samej fru 

zeologji! 

Ale swoją drogą Teddy Brovard 

musiał wiedzieć. Czy cierpiał już na 

chorobę podobną do' nieżytu żołądka, 

czy wykrył jakie inne potajemne 

przygotowania ze strony Magdaleny, 

czy wreszcie oświeciła go fabuła ,,Zło- 

tej Farby”, dość że wiedział. I jako 

człowiek tępy i bezpośredni, rozpra 

wiał-się z nią po swojemu, 

Zabrałem sobie ten list i kilka in- 

nych. Hrabina powiedziała, że pismo 

mogło zniknąć od jakiegoś płynu i 

wystąpić pod działaniem elektrycz 

ności. Nie wiem, bo nie próbowałem. 

Mam je takie, jakiem było wówczas. 

Hrabina tymczasem chowała pa- 

piery do szuflady. 
— Zniszczę to wszystko, jak tylko 

znajdę czas — rzekła. — Dziś nie 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

mam cierpliwości i zresztą pewnie- 

bym nie zdążyła, ‚ 

Spojrzałem na mały zegar jaspi- 
sowy, cykający na komodzie. Pomi 
mo nieobecności Masona, nie zanied- 
bano go nakręcić. Była już za kwa- 

drans czwarta. 
— Do rana niedaleko. Czy pani. 

sądzi?... + 

—— Wiem teraz, że przyjdzie — od-. 

parła. — Przyjdzie po ten list. Nie 

może przecież go zostawić. Tej no 

cy, kiedy Brovard umarła pilnowano 

go tak, że nie zdążył zniszczyć tego 

listu. Policja go obserwowała, ja i ża 

na. Chodziliśmy za nim krok w krok. 
Pakował się pod dozorem służby... 

— Jakto! 

— Wypędziła go z domu! 
— Na Boga! — przypomniałem 

sobie, że garderoba była prawie wy- 

przątnięta z ubrania. — No, to wróci 
po to — dotknąłem ręką kieszeni, 
do której schowałem list do Magdale: 

ny Brovard i inne. O, nie wykręciłby” 

się sianem, gdyby się to dostało w rę: 
ce policji, O! ©! O! 

* (D. c. n.) 

tach Awa 

 


