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1 powodu konferencji agrarnej 
W WARSZAWIE 

Współczesna konferencja pańsiw a- 

grarnych środkowo-europejskich w War- 

szawie odbywa się w tym momencze, 

kiedy w Ottawie Wielka Brytanja przy- 

znała cła preferencyjne swoim domi”iom 

wogóle, a Kanadzie w szczególności. — 

Rząd brytyjski zobowiązał się zboże za- 

graniczne w ziarnie poddawać ocleniu 

do wysokosci 2 szylingów od quintala, 

masło 15 szylingów od centnara, sery 15 

proc. ad walorem i przyznał wysoxi 

kontyngens szynce kanadyjskiej i beko 

nom. Wielka Brytanja stanowiła bardzo 

ważny rynek zbytu nietylko dla Danii, 

która była jakby przedmieściem Anglji, 

dostarczającem jej masła, bekonów i jaj, 

dzięki czemu Wielka Brytanja uczestni- 

czyła w wywozie Danji w przeszło 50 

procentach,. lecz była poważnym ryn- 

kiem zbytu tych produktów dla Krajów 

rolniczych środkowej Europy. Jeżeli wy- 

wóz Polski do Anglji wzrastał i docho- 

dził do 10 proc., to zawdzięczamy nie- 

tylko wywozowi drzewa, lecz i produk 

tów spożywczych  przyczem nasz wy- 

wóz bekonów, masła i jaj na rynku 

Wielkiej Brytanji zwiększał się stale. 

Wywóz zbożowy państw rolniczych 

śrokowo - europejskich nie szedł do 

Wielkiej Brytanji, lecz znajduje się pod 

ciśnieniem wywozu krajów  zaoceano- 

wych Kanady i Argentyny oraz Austra- 

1, 1 Stanów Zjednoczonych. Olbrzymi 

rozwój produkcji kanadyjskiej i argen- 

tyńskiej, wywołany inwestycją kapitałów 

Stanów Zjednoczonych, jest głównym 

czynnikiem współczesnego kryzysu agrar 

nego. Europa jest deficytowa w produk- 

cji zbożowej i jeżeliby państwa konty 

nentu Europy ustanowiły cła preierencyj 

ne dla zboża europejskiego, rolnictwo 

europejskie mogłoby powrócić do pomy- 

ślnej konjunktury.1 Powiedzieliśmy: pań- 

stwa kontynentu europejskiego,  jakkoi- 

wiek Wielka Brytanja jest największym 

importerem pszenicy, lecz idzie ona na 

spotkanie życzeń nie Europy, lecz swycn 

dominjów. Państwa agrarne, a nawet 

wszystkie państwa środkowo - europej- 

skie poza Niemcami nie są poważnym 

rynkiem zbytu dla importerów zboża. — 

Przeciętny przywóz pszenicy w okresie 

1926 — 30 r. wynosił dla Czechosłowa- 

cji 273 tys. tonn, dla  Austrji 232 tys. 

tonn. Niedobór pszenicy w Polsce jest 

nieznaczny i są lata, w których mamy 

czynny bilans handlowy w pszenicy, jak 

np. rok 1927 i 1928, gdy wywóz psze- 
nicy z Holski wynosił przeciętnie 240 tys. 

tonn. W 1929 — 30 r. przeciętny wy- 
wóz wynosił 20 tys. tonn. Nadwyżka 

przeciętna Jugosławii w okresie od 1926 

—30 r. wynosi 264 tys. tonn, Węgier, 

376 tys. tonn, Rumunji —170, Bułgarii 
— 27,4 tys. tonn. Otóż nadwyżka czte- 

rech powyżej wspomnianych państw w 

tym okresie wynosiła przeciętnie 829,8 

tys. tonn. 

Nadwyżkę tę mogą pochłonąć Niem- 

cy z przyciętnym przywozem 2,115 tys. 

tonn, Przywóz Niemiec w 1931 r. uległ 

zmniejszeniu z powodu złej konjunktury 

gospodarczej, wpływającej na obniżenie 

konsumcji wszelkich płodów rolnych w 

Niemczech. W 1932 r. Niemcy posiadają 

nadzwyczajny urodzaj. Pomimo to przy 

dojściu do normalnej konjunktury gospo- 
darczej mogą one być głównym rynkiem 
pochłaniającym nadwyżki produktów rol 

nych państw środkowo - europejskich. 
Następnem państwem, posiadającem 

znaczny niedobór zbożowy są Włochy, i 

ich udział w bloku środkowo - europej- 
skim posiada duże znaczenie. W bilar- 

sie handlowym Jugosławji pomimo anta- 

gonizmu węgiersko - jugosłowiańskiego, 
Włochy odegrywają poważną rolę. Na- 
stępnym znaczniejszym importerem jest 
Francja, przeciętny jej jednak import 

jest niemal dwa razy mniejszy od wło- 

skiego i przeszło dwa razy mniejszy od 

niemieckiego. Przyczem między Włocha- 

mi a Francją zachodzi ta różnica , że po- 

mimo tak zwanej batalji zbożowej, pro- 

klamowanej przez Mussoliniego, pomimo 

  

zmniejszonej ilości nieużytków błotnych, 

Włochy wskutek swego gęstego zaludnie 

nia nie są w stanie osiągnąć samowy- 

starczałności rolniczej, która dla Francji 

jest możliwą przy upowszechnieniu me- 

chanicznej uprawy, w tym kraju, cierpią 

*cym na niedoludnienie. 

tlok środkowo - europejskich państw 

agrarnych jest koncepcją . tac nierealuą, 

jak nierealną koncepcją był projektowa- 

ny blok państw naddunajs«:ch. Nato- 

miast realną koncepcją jest blok šrodko- 

wo - europejski z Włocha, a nawet 

nie pozbawioną realności jesi iuea bloku 

kontynentalnego wraz z Francją 

Państwa agrarne środkowo - europej 

skie posiadają analogiczne interesy. — 

Zniesienie rozpiętości cen migu .y pioduk 

tami agrarnemi a przemysłow : n: leży w 

interesie wszystkich tych państw,  !ecz 

cóż mogą one zrobić w tym kierunku? 

Polska nieposiadająca poważnych nad- 

wyżek zbożowych wywozowych, może 

oderwać się od cen światowych. Dale- 

ko trudniej jest to uczynić Węgrom, |u- 

gosławji, Rumunji, których dob: wyt jest 

oparty na eksporcie zbożowym. Zimniej- 

szenie agrarnego protekcjonaliźma w 

państwach przemysłowych, jak Niemcy i 

Włochy zmniejszyłoby _ rozpiętość cen 

produktów agrarnych i przemysłowych, 

na rynkach tych państw i dałyby ujście 

produktom agrarnym państw rolniczych 

Środkowej Europy. Musi jednak nastąpić 

zmiana nastawienia współczesnej polity- 

ki gospodarczej Niemiec. 

Państwa środkowo - europejskie, nie 

wyłączając Niemiec, są państwami dłuż- 

niczemi. Upadek cen czyni długi bardziej 

dotkliwemi. Otóż ulgi kredytowe, zmniej 

szenie procentu od zaciągniętych poży- 

czek, zamiana pożyczek  krótkotermino- 

wych na długoterminowe jest wspólnym 

postulatem, okołb którego będą obraca- 

ły się narady państw rolniczych šrodko- 

wo - europejskich. 

Pytanie tylko, czy blok rolniczych 

państw środkowo - europejskich może 

wywrzeć odpowiednią presję na  pań- 

stwa wierzytelnicze w sprawie kredytów." 

Stany Zjednoczone nie wchodzą tu w 

rachubę. Wielka Brytanja skierowuje 

swe kredyty przeważnie do dominjów. 

Wchodzą w rachubę właściwie tylko 

Francja, Szwajcarja i Holandja. W bi- 

lansie handlowym Francji państwa te z 

wyjątkiem Niemiec odegrywają tak nie- 

znaczną rolę, wszystkie razem nie docho 

dzą 5 proc. wywozu Francji. Oprócz te- 

go zaznaczyć należy, że kapitał Francii 
powojennej stał się lękliwy i nieskł'n- 

ny do pożyczek międzynarodowyc: -— 

Wprawdzie powstanie banku agrarrego, 

obejmującego szereg państw zmnieisza-- 

łoby ryzyko kapitału, któryby szedł na 

to przedsięwzięcie i ułatwiłoby przy- 

ciągnięcie trancuskich kapitałów. Post'- 

lat banku agrarnego bloku środkowo - 

europejskiego jest w azisiejszych warun- 

kach najbardziej realnym postulatem, ja- 

ki może wyłonić się na konierencji. ?o- 

stulat ten nie nowy, od kilku lat proiekra 

rozważany przez Komitet Eko- 

jednak ;akoś 
wany i 

nomiczny Ligi Narodów, 

nie może się zrealizować. 

Władysław Studnick*. 

Uroczystości 
na Jasnej Górze 

CZĘSTOCHOWA. PAT. — Na przypa- 
dającą w piątek uroczystość ku czci Matki 

Boskiej Częstochowskiej przybyło do Czę- 
stochowy z górą sto tysięcy pątników 50 
dodatkowymi pociągami z różnych miejsce 
wości kraju. Bardzo licznie reprezentowa- 
na jest ludność powiatu łowickiego, skąd 
przybyły trzy pociągi dodatkowe. Ze Liwo- 
wą: i Łodzi przybyły po dwa pociągi. Prze- 
widziany jest liczny zjazd książąt Kościc- 

ła, z których już przybyli J. Em. ks. kar- 
dynał Kakowski, biskup Fulman z Lubl:- 
na i biskup Okoniewski z Pelplina. Kardy- 
nał Kakowski zabawi na Jasnej Górze dwa 

dni i w piątek odprawi nabożeństwo pon- 
tyfikalne przed ołtarzem szezytowym. 

  

  

Opłata pocztowa ujszczoną ryczałtem, 
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M oczekiwaniu deklarė 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyśski, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy —- 8, Zwqerzyński, 
KLECK — Sklep „jedność 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz mjilknetrowy 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronjka reklamowa milimetr 60 gr, 
zagraniczne 50 proc, drożej, ы Ogioszenia tabelarycz: 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Adnsjnistrację zmieniano 

  

  

SPOŁPCE -- Kslegarmia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Ksjęgamłia D. Lubowskjego, ui, Micklemiczs 13, 

ST, ŚWIĘCIANY — М, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 5 ли & 

WILEJKA PZWIATOWA — «, Mickiewicza 24, F, |uczewsku. 
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ji programowej von Papona 
Rząd rozwiąże parlament zanim dojdzie do głosowania nad votum nieufności 

BERLIN PAT. W  opinji publicznej 
krążą jak majsprzeczniejsze wieści o pla 
uach rządu wobec Reichstagu. Koła poli 
tyczne z napięciem oczekują programo- 
wej deklaracji, jaką złoży kanclerz Pa- 
pen w dniu 25 bm. Ma on sprecyzować 
program gospodarczy, który rząd Rzeszy 
zamierza przedstawić w dniu 5 września 
parlamentowi. 

Iniormacje o rokowaniach  koalicyj- 
nych między centrum i pogłoski o no- 
wych próbach wciągnięcia hitlerowców 
do gabinetu prezydjalnego omawiane są 
nadal z wielkim sceptycyzmem. Uchodzi 
za rzecz pewną, że rząd rozwiąże par- 
lament, zanim jeszcze dojdzie do głoso- 
wania nad wnioskiem o votum nieufno- 
ści. Nastąpi to w chwili, gdy większość 
parlamentu zażąda uchylenia ostatnich 
dekretów. Niepewność sytuacji znajduje 
wyraz w rozważaniach prasy, która ob 
szernie zastanawia się już dzisiaj nad 
możliwościami dalszego rozwoju spra- 
wy w razie rozwiązania parlamentu. — 

Zdaniem niektórych dzienników rząd roz 
pisze nowe wybory, lecz przedtem prze 
prowadzi zasadniczą i radykalną refor 
mię ordynacji wyborczej. 

Na tle tych pogłosek prasa demokra 
tyczna i centrowa objawia sile zanie- 
pokojenie. Natomiast organ centrowy w 
Wirtembergji, „Deutsches Voiksblatt“ 
wychodzący w Stutgarcie, gdzie odbywa 
ja się narady polityków centrowych, u- 
trzymuje, że nie dojdzie do rozpisania 
nowyca wyborow, ponieważ w obecnyca 
warunkach nie przyniosłyby one więk- 
szej zmiany w układzie sił parlamentar- 
nych. Być możę — pisze dziennik, —że 
nawet pewne czynniki wyraźnie sobie te 
go życzą, ażeby móc potem powołać się 
na niemożność współpracy rządu z par- 
lamentem. co w rezultacie zmusza gabi- 
net do rządzenia bez parlamentu. ij 

Bez Reichstągu, a nawet wbrew jego 
wyrażnej woli — wywodzi organ centro 
wy — rząd Rzeszy przystąpi do przepro 
wadzenia swych planów. Czego więc 

 Pogłeski © ustąpieniu Hitlera 
Piękny Adolf musi się leczyć 

BERLIN PAT. — W dniu dzisiejszym 
pojawiły się pogłoski o zamiarze Hitle- 
ra ustąpienia z politycznego kierownic- 
twa partji narodowo - socjalistycznej, 
które ma objąć przedstawiciel kierunku 
socjalnego Strasser. Zdaniem kół poli- 
tycznych pogłoski te potwierdza w dużej 
mierze fakt, że w ostatnich rokowaniach 
narodowych socjalistów z centrum, zwia 
szcza w rozmowie, odbytej z Bruenin- 
giem w Konstanzy, partję narodowo - 

socjalistyczną reprezentował Strasser, a 
nic Hitler. 

Według innych niepotwierdzonych do 
tychczas wiadomości Hitler z powodu о- 
statnich niepowodzeń rozchorował się i 
wobec tego zamierza wyjechać na dłuż- 
szy czas do sanatorjum. 

HITLER POJEDZIE DO AUSTRII 
WIEDEŃ. PAT. — Władze austrjackie 

pozwoliły Hitlerowi na dwudniowy pobyt. 
w Austrji 17 i 18 września br. z okazji kon 
gresu narodowych socjalistów w Austrji. 

SIŁY ZBROJNE JAPONII 
W MANDŻURII 

PARYŻ PAT. — Wbrew japońskim 
doniesieniom oiicjalnym, według których 
w chwili obecnej znajduje się w Man- 
dżurji 20 tysięcy żołnierzy japońskich 
(układy przewidują tylko 15.000, potrzeb 
nych ao ochrony kolei żelaznych), kore- 
spondenci niektórych pism francuskich 
utrzymują, że ilość żołnierzy japońskich 
przewyższa 40.000. 1 tak w Charbinie 
znajduje się 14-ta dywizja japońska, na 
wschód od Charbina 10-ta dywizja, w 

Maukdenie i na zachód od tego miasta 
2-ga dywizja, zaś na wchód od Mukde- 
nu brygada. 

W okręgu Czianczou znajduje się Ós- 
та dywizja, pozatem niektóre oddziały, 
stacjonowane dotychczas na Korei, roz- 
mieszczone zostały w Mandżurji wzdłuż 
granicy koreańskiej. Wreszcie conajmniej 
szesć bataljonów piechoty przydzielono 
na stałe jako straż linji kolejowej. 

Gen. San Jurie skazany ma Karę Śmierci 
Zamora zamienił karę Śmierci na bezterminowe więzienie 

* MADRYT PAT. — Genera* San |u- 
rio skazany został na karę śmierci. Kapi- 
ian San jurio, syn generała, został przez 
najwyższy trybusa uniewinniony. Osta- 

teczna decyzja w spd v'e. wyroku pozo 

staje w rękach rządu, któremu tiybrmał 
przekazał swoje orz:.zenie do aprobe- 
ty. Pu'kownika Infavte skazano na 12 lat 
więzw nia. 

  

MADRYT. PAT. —— Gsnerał San ju- 
re: p zyjął wiadomść o wyroku šmier- 
ci zcpełnie spokojnie. (Generała odwie- 
dziła w więzieniu jego żona z dwułet- 
nim synkiem. 

MADRYT PAT. — Prezydent Zamo- 
ra па wniosek gabinetu zamienił wyrok 
śmierci gen. San Jurio na dożywotnie 
więzienie. 

należy oczekiwać? — pyta dzienn'k. — 
Daleko idącej zmiany ordynacji wybor- 
czej, nowego ułożenia stosunków między 

Rzeszą a krajami związkowemi oraz wy 
sunięcia bardzo spornej kwestji utworze- 

nia wyższej Izby. W końcu oczekiwać 
trzeba wysunięcia kwestji ustroju pań- 
stwa w ogólności, a więc i kwestji re- 
stytucji monarchii. Nie wspominalibyśmy 
o tej możliwości — pisze dziennik — 
gdyby to, co w tej sprawie mówią, było 
ty'ko pogłoską. Ale tu chodzi o coś wię- 
cej, niż o dowolną kombinację. Przed- 
stawiciele obecnego rządu mają daleko 

idące płany. Dziennik kończy ostrzeże- 
niem czynników miarodajnych przed wy 
stn aniem hasła restytucji munarchji, co 
-— zdaniem jego — równałoby się pod- 
kiadaniu ognia pod gmach Rzeszy. 

HINDENBURG NIE WEŹMIE UDZIAŁU 
W ZJEŹDZIE STAHLHELMU 

BERLIN PAT. — Prasa donosi, że 
źródeł wiarygodnych, że prezydent Rze- 
szy Hindenburg pozostanie czas dłuższy 
w Neudeck i wobec tego nie weźmie 
udziału w zjeździe Stahlhelmu, zapowie 
dzianym na dzień 3 i 4 września w Ber 
linie. W kołach poinformowanych przy- 

puszczają, że w manifestacji Stahlheimu 
-wezmą udziai kanclerz Papen i minister 
Schleicher. 

KLARA ZETKIN W BERLINIE 

BERLIN PAT. — Frakcja komunisty 
czna w Reichstagu zawiadomiła dzisiaj 
oficjalnie prezydenta Loebego, że posłan 
ka komunistyczna Klara Zetkin przyby- 
ła już do Berlina i że przewodniczyć 
będzie na posiedzeniu  inauguracyjnem 
parlamentu. Prasa prawicowa w związ- 
ku z tą wiadomością odnawia swe ataki 
przeciwko Klarze Zetkin. 

NOWE DEMONSTRACJE 

HITLEROWCÓW 
BERLIN PAT. — Podczas wjazdu jednej 

baterji artylerji do Halle, hitlerowcy wywołali 
nowy incydent. Gdy na powitanie artylerzy- 
stów zebrał się tłum publiczności, hitlerowcy 
usiłowali stormować pochód. Doszło do utarcz. 
ki z policją. Hitlerowcy wznosząc wrogie ©- 
krzyki przeciw rządowi, atakowali urzędników 
policji. Po nadejści» większego oddziału poli 
cji udało się manifestantów rozproszyć. Przed- 
sięwzięto liczne aresztowania. 

EYV7OM PAT. — Tłumy tiilo-owców de- 
inonstrowzły ponownie na ulicach mtasta. — 
Policja rozproszyła demonstrant)w. Kilkanaście 
osób została poranionych. 

BERLIN PAT. — Wobec powtarzających 
się w ostatnich dniach zaburzeń w Bytomiu 
nadprezydent górnośląski wydał rozporządze- 

nie, zabraniające stronnictwom politycznym u- 
żywania samochodów do transportowania de- 
monstrantów. Również w samym Bytomiu za- 
broniono surowo gromadzenie się publiczności 
w pobliżu gmachu sądu karnego. 

„ANGRIFF* ZAWIESZONY 

BERLIN PAT. — Prezydent policji zawiesił 
organ hitlerowców w Berlinie „Angrifi* do 31 
bm. włącznie za znieważenie osoby kanclerza 
Rzeszy. * 

ZOT RAFAL AI ST ЯАЛЕУО ROEE ИАМ аЫЕЧОНЕ ОЕщЕИЫ 

Dirady przedstawie państw rolniczych w Wartzawie 
PRZED POŁUDNIEM 

WARSZAWA. PAT. — Dziś przed po- 
łudniem obradowała komisja dla spraw 

handlowych .pod przewodnictwem delegata 
Jugosławji. Tematem obrad był referat 

rzeczoznawcy Polski Łychowskiego, doty- 

czący środków handlowo - politycznych, 

zmierzających do podniesienia stanu gos- 

podarstwa Europy środkowo - wschodniej. 
Omawiano szczegółowo sprawę zniesienia 

  
W gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Re- 

form Rolnych rozpoczęły się w środę obrady 
Stałego Komitetu Studjów Ekonomicznych 

państw Europy środkowej i wschodniej. 

Ze strony polskiej wzięli udział w, zagaje- 

zakazów przywozowych i wywozowych, 
krępujących wywóz produktów rolnych i 
zwierzęcych z państw, wchodzących w 

skład (bloku. agrarnego. 

Ponadto dyskusja toczyła się na temut 
kontyngentów specjalnych ma produkty 
rolne, które powinny być przyznane pań- 
stwom  dłużniczym Europy środkowo- 
wschodniej przez państwa, będące ich wie- 
rzycielami, a to celem ułatwienia im wy- 
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niu obrad minister spraw zagranicznych Zale- 
ski, minister Zawadzki, wiceminister Rol- 

nictwa i reform rolnych Karwacki, oraz dy- 

rektor Rose, których widzimy na naszej ilustra- 
cji przy stole prezydjalnym. 

  

wiązania się tą drogą ze swych zobowią- 
zań finansowych. Dalszy ciąg prac komi- 
sji odroczono do dnia jutrzejszego. 

W dniu dzisiejszym w godzinach popo- 
łudniowych rozpoczęła swą działalność iko- 
misja handlowa pod przewodnictwem de- 
legata Rumunji. . 

OBRĄDY POPOŁUDNIOWE 
WARSZAWA. PAT. — » Popoludniowe 

obrady calago komitetu studjów ekono- 
micznych państw środkowej i wschodniej 
Europy koncentrowały się w komisji finan 
sowej, której przewodniczył delegat ru- 
muński Mariani. iPrzedmiotem prac i dys- 
kusji finansowej komisji było omówienie 
tych środków w. dziedzinie finansowo-kre- 
dytowej, które moglyby przyczynić się do 
polepszenia sytuacji finansowej państw a- 
grarnych Europy. środkowo - wschodniej. 
Rozważania delegatów obracały się około 
przesłanek, 'wyłuszczonych w referacie 
rzeczoznawcy polskiego dr. Nowaka. 

W szczególności zostały przedyskuto- 
wane wunioski dotyczące akcji upłynnienia 

imstytucyj kredytowych, kontyngentów spe 
cjalnych, mających służyć na pokrywanie 
płatności z tytułu długów państw agrar- 
mych, oraz zagadnień pozostających w 
związku z istnieniem reglamentacji dewi- 
zowej szeręgu państw. Dyskusja doprowa- 
dziła do uzgodnienia poglądów odnośnie do 
tych postulatów. Szczególowem opracowa- 
niem tekstów i rezolucyj zajmie się w dnin 
jutrzejszym komitet redakcyjny. 

i . 
tr 60 5 We ai oraz z prowincji o 25 proc, drożaj, 

ne o 50 proc, drożej, Adminįstracja nie przyjmuje zastrzeżoń © 

dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego EQ ga 

WARSZAWA — Tow, Ksiygarc] Kal, „Kuch”, 
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48, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, orne 

WYNALAZEK POLAKA 

LILLE. PAT. — Prasą francuska о- 

mawia wynalazek, dokonany przez polskie- 
go montera Marygańskiego, pozwalający 

samolotom na pionowy start i lądowanie. 

Marygański, polak, który przybył do Fran 
cji przed 12 laty, jest również wynalazcą 
nowego typu silnika spalinowego, o któ- 
rego kupno toczą się rokowania z rządem 
francuskim. 

100 YARDÓW PONIŻEJ NIAGARY 
NIAGARA. PAT. — Zmakomity pły- 

wak holenderski Van Rhyne, biorący u- 
dział w rozgrywkach olimpijskich w Los 
Amgeles, dokonał dziś odważnego wyczy- 
nu, przepływając przez 100 yardów poni- 
żej wodospodu Niagary. Udało mu się tył- 
ko z wielkim trudem wydostać ze spienio- 
nych fal. Tłumy publiczności, zebrane po 
obu stronach wodospadu przyglądały się 
tej scenie z ogromnem napięciem. й 

POLSKA DRUŽYNA OLIMPIJSKA 

W FILADELF JI 
FILADELFJA. PAT. Do najril-- 

szych wspomnień naszej drużyny oLimipij- 
skiej niewątpliwie należeć będzie pcbyt w 

Filadeifj. Drużynie polskiej zgotowano 
niezwykle owacyjne przyjęcie. Miasto u- 
dekorowane byłe flagamii Zwłaszcza owa- 
cyjnie przyjmowano naszą drużynę w 

dzielnicach polskich. Olimpijczycy przeje- 
chali przez te dzielnice samochodami, ob- 
sypywani kwiatami przez tlumy. Wieczo- 
rem prezydent miasta wydał bankiet na 
cześć naszej drużyny. — Na bankiecie o- 
becni byli liczni przedstawiciele miejsco- 

wego świata sportowego i politycznego— 

Prezydent miasta powitał serdecznie w i- 
mieniu Filadelfji gości z dalekiej Polski. 
Zapowiedziana wycieczka do wodospadów 
Niagary została odwolana. 

WALASIEWICZÓWNĄ OTRZYMA 

STYPENDJUM ai 
CHICAGO. PAT. — Prasa polska w 

Chicago donosi, że amerykański związek 
Polek przyznał Stanisławie Wałasiewiczów- 
nej stypendjum na studja w Polsce. Wa- 
lasiewiczówna ma podobno zamiar zapi- 
sać się na wydział prawny jednego z uni- 
wersytetów polskich. Jak wiadomo, Waia- 
siewiczówna wraca do Polski razem z na- 
szą drużyną olimpijską. 

TRAGICZNY FINAŁ ZAWODÓW 
PŁYWACKICH 

LILLE. PAT. — W miejscowości Har- 
es odbyły się wielkie międzykluhowe zn- 
wody pływackie, na których jeden z pol- 
skich sportowców, 19-letni Aleksander -Do- 
miniak zajął kilka pierwszych miejsc. 

W drugiej części zawodów odbyły się 
konkursy pływania pod wodą. W tym kon- 
kursie Dominiak z nieznanej przyczyny - 
tonął. Ziwłoki zostały znalezione dopiero 
po kilkugodzinnych poszukiwaniach. Przy- 
puszezalnie Dominiak płynął za nisko, ude- 
rzył głową o kamień i utonął wskutek o- 
głuszenia, } 
NOWY REKORD AMELJI EAHARDT 
NOWY YORK. PAT. — Amelja Ea- 

hardt, cbecnie pani Putnam, która jako 
pierwsza kobieta dokonala lotu przez At- 
lantyk z zachodu na wschód, przeleciała 
dzisiaj również jako pierwsza kobieta bez 
lądowania ponad kontynentem amerykań- 
skim w czasie 19 godzin 2 minuty na tra- 
sie z Los Angeles do Newarku. 

NIEPOWODZENIE  FAMILIJNEGO 
LOTU 

NOWY YORK. PAT. — Samolot, wio- 
zący rodzinę Hutchinson i cztery towa- 
rzyszące jej osoby, wylądował na wyspie 
Antieosti na rzece św. Wawrzyńca. Zamie- 
rzali oni przelecięć ocean. : 

PIEŚŃ © OSZCZĘDNOŚCI 

WARSZAWA. PAT. — Międzynarodo- 
wy Instytut Oszczędności iw Medjolanie 
wydaje co roku pieśń o oszczędności, przy-. . 
gotowaną przez jedno z państw, członków 
Instytutu. W tym roku kolej przypadła na 
Polskę. Pieśń skomponowana przez A. T. 
Adama do tekstu Czerwińskiego, została | 
wydana drukiem nakładem Instytutu i ia 
jego życzenie zostanie w dniu oszczędności 
31 października nadana przez radjo po'- 
skie, przyczem transmitować ją będą 
wszystkie europejskie rozgłośnie. 

DUDEK TRAFIŁ ZĄ KRATKI 
KATOWICE. PAT. Z polecenia 

wladz sądowych aresztowany został 34- 
letni Franciszek Dudek, przewodniczący 
rady załogowej huty Gieschego pod zarzu- 
tem oszustw, wskutek których ponieśli 
straty robotnicy, zatrudnieni w hucie Uthe 
mana w Szopienieach. Dudek jako: prze- 
wodniczący rady załogowej od roku już 
od robotników pobierał większe kwoty pod 
pozorem skreślenia ich z listy redukcyjnej 
i pozostawienia nadal prz ypracy. 

ALPINIŚCI POLSCY NĄ SZCZYCIE 

„ AEGUILLA VERTE 
PARYŻ. (PAT. — Alpiniści poiscy Bu- 

jak i Wyszyński osiągnęli szczyt Aeguilla 
Verte 4000 metrów. Warunki były bardzo 

ciężkie z powodu lodów. Czas dojścia do 

schroniska Couverela, leżącego na wyso> 
kości 2700 metrów, trwał lącznie z obozo- 
waniem 60 godzin.
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SILVA RERUM 
O ŚMIERĆ MICKIEWICZA 

Zdaje się, że elitę kulturalną Polski 
czeka nowa sensacja. Sprawcą jej bę- 
dzie Boy-Żeleński, tematem — znowu 
Mickiewicz. Jak się potoczą jej losy, za- 
leżeć to będzie od uczonych mickiewi- 
czologów; tymczasem widzimy pierw- 
sze oznaki nadciągającej burzy. 

Boy-Żeleński ma ten zwyczaj, że sta 
wia wszystko na kartę, jeśli porwie go 
chwilowa pasja reklamy. Tak było z 
bronzownictwem, z pamiętnikiem Lenar- 
towiczowej, z Xawerą Deybel. Obecnie 
wystrzelił pociskiem najcięższego kali: 
bru: zakwestjonował naturalną śmierć 
na cholerę Adama Mickiewicza, stawia- 
jąc hipotezę, że umarł on otruty. „Mate- 
ijałem, na którym opiera się Boy jest 
historja legjonu żydowskiego*), organizo 
wanego przez poetę razem z Sadyk-pa- 
szą Czaykowskim i Armandem Lewy, 
Francuzem żydowskiego pochodzenia, 
jak również świeżo opublikowana rela- 
cja Bednarczyka o śmierci Mickiewicza. 
Opierając się na tem, ogłosił Boy w о- 
statnim numerze „Wiadomości Literac- 
kich“ duży artykuł p. t. „Czy Mickiewicz 
umarł otruty?*, w którym oświadcza co 
następuje: 

„Wiadomo mi jest poufnie, że w jednej 

z wielkich bibljotek prywatnych w kraju 
znajdują się — otoczone tajemnicą — do- 
kumenty nia to е ло istocie Mickiewicz u- 
marł otruty, ea sprawą jednej z wybitnych 
figur emigracyjnych, a to z powodu, że 

jakoby wplątał się w sprawę, która „okry- 
łuby hańbą i jego samego i Polskę". 

A potem powiada tak: 

Od dwudziestu lat. Mickiewicz niemal 
zupełnie złamał pióro poety. Był dla wielu 
*kacerzem, człowiekiem o wątpliwem życiu 
prywatnem, jego wykłady paryskie znala- 
zły się na indeksie, om sam, demagog, 
szedł wbrew papieżowi... ciężki to był do 
zgryzienia orzech dla „Polonia semper fi- 
delis“. Ale tu było więcej: Mickiewicz, i- 
dący ręka w rękę z Czaykowskim, sturczo- 
mym renegatem; Mickiewicz na usługach 
półksiężyca tworzący narodowy legjon Ży- 
dów; Mickiewicz stający z Rotschiidem i 
Levym na czele „huzarów Izraela“, zbu- 

wiający Polskę przez Żydów, — nlie! są- 
dzę, że to było za wiele do przełknięcia dla 

ówczesnego — a nawet dzisiejszego — pol- 
skiego szlachcica. Czy to nie mogła być о- 
wa sprawa, która „miała okryć hańbą Mic 

kiewicza i Polskę?* Czy nie mógł znaleźć 
się ktoś, kto przyszedł do przekonania, że, 
aby uratować dobre imię poety dła niego 
i dla kraju, trzeba, bodaj zbrodnią, prze- 

ciąć miić jego życia? Pro publico bono... Ta- 
kie rzeczy co najmniej musiano szeptać i 
mówić. Resztę dopowie może kiedyś tajem- 
niea dokumentów, drzemiąca w zaciszu bi- 
bljoteki... 

Oskarżenie, postawione „jednej z wy 
bitnych figur emigracyjnych, jest bar- 
dzo ciężkie, tem bardziej, że podejrzenia 
skierowuje Boy przeciwko grupie gene- 
rała Władysława Zamoyskiego. Takich 
insynuacyj lekkomyślnie czynić nie wol- 
no. 

To też z odpowiedzią Boyowi wystą- 
pił natychmiast w „Kurjerze Warszaw- 
skim Stanisław Szpotański. Odpiera on 
zarzut Boya z oburzeniem, nie wierząc 
w to, aby mógł się znaleźć ktokolwiek, 
ktoby się targnął na ohydę otrucia poe- 
ty. Ale Boy powołał się na jakiś doku- 
ment. To też Stanisław Szpotański słu- 
sznie pisze: 

Boy nie jest ekspertem od mickiewi- 
czowskich dokumentów — o tem przecież 
mieliśmy już sposobność się przekonać — 
ponadto zdarzają się wypadki, że dokumen 
ty też krytyce podlegają. 

Rzecz wyjaśniona być musi. 
Boy zawiele powiedział i zawiele kuzał 

się domyślić, aby mu wolno było teraz nie 
powiedzieć wszystkiego. 

Powiedzieć wszystko, to teraz, gdy mó- 
wić już zaczął, jest jego obowiązkiem oby- 
watela i Polaka. 

Ja, jako Polak, protestuję, aby na któ- 
rymś z Polaków ciążyło podejrzenie o skry 
tobójczą śmierć Mickiewicza. 

Jestem przekonany, że każdy, kto nad 
tą sprawą się zastanowi, każdy, kto po- 
siada pewien stopień narodowego uczucia 
i uświadomienia, protestować będzie wraz 

"ze mną. 
Gdyby to miało być prawdą, to pochy- 

Ulibyśmy czoła nasze ku ziemi, to zbrod- 

Dziś ostatni dzień rajd 
PARYŻ.P AT. — Prasa francuska na 

naczelnych miejscach zamieszcza artykuiy 

o lotnikach poiskich, wyrażając uznanie 
dla ieh niezwykłej tężyzny. Jeden z naj- 
większych dzienników informacyjnych Le 

Journal zamieszcza fotografję Żwirki, 

Na pierwszych stronach Le Petit Pa- 
risien i Echo de Paris znajduje się zdję- 
cie, przedstawiające Giedgowda w. chwili, 
gdy znana  iotniczka: francuska Bas'ie 

składa mu gratulacje. 

Żwirko, który po wycofaniu się Włochów 
zajął pierwsze miejsce, przyjmowany bvł 

w. Orly owacyjnie. 

PARYŻ. PAT. Dzień wczorajszy 
przeznaczony był ma wypoczynek dla u- 

czestników międzynarodowych zawodów 

awjonetek, przed trzecim etapem Ратуй — 

Berlin. 

    

Samoloty ustawiono w jednym z olbc 7 
mich hangarów portu lotniczego w Orly i 
poddano gruntownej rewizji. 

O godz. 15-tej przybył do Orły mini- 
ster Painleve z oficjalną wizytą. Minister 

udał się następnie do francuskiego aero- 

dromu, gdzie na cześć uczestników raid'1 

wydano bankiet. 

Samoloty, które wystartują jutro o 6 
rano, podzielone są na trzy grupy. Z Po- 

lakėw w :pienwszej grupie startuje Żwirko, 
w drugiej Karpiński i Gedgowd, w trzeciej 
Bajan. 

  

Według informacyj pilotów i mechan'-- 
ków, maszyny polskie pracują uotych- 
czas bez zarzutu. 

Według powszechnej opinji, majeiež- 
szym dotychczas etapem był odcinek Lyon 

St. Gallen, zwłaszcza z powodów psychi /.- 
nych, gdyż brak było odpowiednich miejsce 
do, ewentualnego lądowania. Trasa prowa- 
dziła mad ośnieżonymi szczytami górskimi, 
pozatem fatalne były warunki atmosfery- 

czne, które ciągle zmuszały lotników do 
zbaczania z drogi. 

Polacy wylądowali w Paryżu w dosko- 

nałej formie i żywią najlepsze nadzieje co 
do ostatniego etapu. 47818 0 TS 

U Aparaty polskie na Międzynarodowym Raidzie 
Samolotów Turystycznych 
  

  

Fotografja nasza przedstawia polski aparat 
RWD 6, prowadzony przez pilota Karpińskie- 

ile dzieci 
    

  
w Pradze go podczas lądowania na lotnisku 

czeskiej. 

  

popełniło samobójstwa 
Statystyka Ministerstwa Oświaty 

Obecnie ogłoszono wyniki, które muszą 
wzbudzić refleksje u najszerszych rzesz 
społeczeństwa. 

Ogółem w” ciągu ostatnich lat zdarzyło 

się 139 samobójstw wśród dziec. Odebra- 
ło sobie życie 107 chłopców i 22 dziewczę- 

ta. W jakim wieku byli ci młodociani de- 
naci? 

2 w wieku 10 lat, 1 — 12 lat, 4 — 

13 lat; 5 — 14 lat, 8 — 15 lat, 13 — 16 

lat, 13 — 17 lat, 24 — 18 lat, 20 — 19 

lat, 11 — 20 lat, 10 w wieku 21 lat, 12 

w wieku 22 lat. 

Jest to statystyka рорига 1 straszna. 

10 proc. ogólnej ilości samobójstw przypa- 
da ma dzieci. Byli to uczniowie szkól: za- 
wodowych, powszechnych i średnich. 

Badając przyczyny tych samobójstw wy 
dział higjeny zainteresował się w pierw- 
szym. rzędzie, kim byli rodzice tych dzeci, 

  

aby uprzytomnić sobie warumki, w jakieh 

  

SZLACHTA ANGIELSKA 
Jak wszystko w Anglji i jej ustrój szla- 

checki ma swoje cechy osobliwe. 

Pierwszy stopień  driabiny. hierarchicz- 
nej angielskiej tworzy dom królewski. Krój 
w Amglji jest pierwszym wśród szlachty i 
arystokracji, nie zaś osobą ponad wszyst- 
kimi. Dzieje się to przedewszystkiem dzięki 
temu, że rodziny panujące, jak Stuartowie, 

Tudorowie, były to rodziny możne i boga- 

te, lecz nie monarsze w Ścisłem slowa. tego 

znaczeniu. Dzięki temu i dzięki całemu 
swoistemu ustrojowi konstytucyjnemu na- 
braio siły, oparte na tradycji pojęcie, że 
kwól jest „primus inter pares*. Następca 
tronu nosi tytuł księcia Walji, inni ksią- 

żęta knwi są od chwili powołania do Izby 

lordów zwykłymi szlachcicami, których mai 
żeństwa zależą od aprobaty króla, aczkol- 

wiek prawo angielskie nie zna pojęcia 
„tównejgo urodzenia”, a więc i małżeństw 
morganatycznych. Takie małżeństwa księż 
niczek knwi, jak z księciem of Fife, z wice- 
hrabią of Lascelles, lub małżeństwo księ- 
cia Jorku z hrabianką of Strathmore nie 

należą do małżeństw morganatycznych, 
jakiemi byłyby na kontynencie. 

Po królu drugim szczeblem tej hierar- 
chji, nadzwyczaj ściśle określonej, są pa- 
rowie (peerage). Król może utworzyć tyle 
parostw, ile uzna za stosowne. Parostwo 
może przejść i na kobiety, które zwą się 

wówczas ,peeresses in their owm: Right“. 

Taka dziedziczka parostwa nie traci tytułu 
ami rangi, mawet zaślubiając mieszczanina. 

Tytuły wysokiej szlachty angielskiej 
są: książę (duke) „margrabia (marquess), 
hrabia (earl, tytuł hrabiowski obcy okre- 

 RRZETORAEDSTZAYEBOPOOWOZEZNA ZA PYCZKA TKO AC KITOS POKO ISK 

niarza nazwiemy zbrodniarzem i wyzni- 
czymy mu miejsce wśród łotrów najwięk- 
szych, lecz miiech to będzie dokumenu. *. 
bez wątpliwości ustalone, bo w żadnym 
wypadku zostać to nie może podejrzeniem, 
ami domysłem. 

dstotnie, rzecz jak najszybciej wyja- 
śniona być musi. Choćby dlatego, by he- 
cę reklamową Boya zniszczyć w zarod- 
ku. 

Narrator 
4 

*) omówiona dokładnie w naszem pismie 
przez p. W. Charkiewicza. 

W PARYSKIM PAŁACU SPRAWIEDLIWOŚCI 
Co będzie teraz robił Gorgułow? — 

No cóż on może... czeka na wykonanie 
kary śmierci. Jeszcze ma nadzieje. Ten 
Gorgułow, który na sądzie wykrzykiwał 
histerycznie i patetycznie, który ciągle 
mówił: „zabierzcie mi życie"! —— walczy 
obecnie wszelkiemi dostępnemi jego 0- 
brońcom możliwościami  prawniczemi. 
Skarga kasacyjna została odrzucona, ale 
wniósł on powództwo i skargę przeciw- 
ko kozakowi Łazarewowi o krzywoprzy- 
sięstwo. Z oskarżonego przeistoczył się 
w oskarżyciela. Chce wygrać na czasie, 
czy może obronić się, lub też —jak twier 
dzą niektórzy — doczekać li tylko uro- 
dzenia dziecka. Wygląda to rzeczywiście 
bardzo smutnie: ojciec, skazany na ka- 
rę śmierci, Matka za kilka tygodni po- 
wije dziecko. Czy Gorgułow sam odczu 
wa tę sytuację w ten sam sposób, co 
my wszyscy? — on, który zmieniał żo- 
ny, jak rękawiczki, porzucał je poprostu 
bez cienia żalu, którego życie było rów- 
nież szczerze cyniczne, jak szczerym był 
patos jego przemówień na procesie. 

W ogromnej sali św. Ludwika zebra- 
ło się dwunastu sędziów w czarnyca to- 
gach, przepasanych czerwonemi tašina- 
mi. Referent, który zabrał głos, zobrazo- 
wał treść skargi kasacyjnej. Obrońcy 
motywują skargę swą następującemi a;- 

gumentami: przedewszystkiem Gorgułow 
otrzymał zawiadomienie 0 procesie, z 
wymienieniem nazwiska przewodniczące - 
go, który sprawie nie przewodniczyi, po 
nieważ przewodniczył Dreyfus. To jest 
pierwszy punkt. Drugi: ustawa z r. 1845 
mówi, że karani śmiercią mogą być tyl- 
ko przestępcy kryminalni. Przestępcy po 
lityczni karani będą zamknięciem w 
twierdzy. 

Ale referent występuje przeciwko 
skardze. Stwierdza, że punkt pierwszy 
nie ma wogóle znaczenia. Za przestęp- 

stwo zaś polityczne uważane: być może 
tylko takie, którego celem jest zmiana 
kierunku politycznego państwa. Zamach, 
dokonany w tym celu, karany być może 
twierdzą. Ale kto we Francji odpowie- 
dzialny jest za kierunek polityczny? Pre 
zydent Republiki? — Nie. Prezydent Re 
publiki jest tylko „pierwszym obywate- 
lem kraju'. — Za politykę odpowiedzial 
ny jest premjer. Gorgułow zaś strzelał 
do Doumera. Przestępstwo to przewidzia 

ne jest w art. 302 i karane jest śmier- 
cią. 

Obrońca! Obrońca jest przekonany, 
że nie obroni, temniemniej rzuca na sza 
lę swoje argumenty z całą energją: „Gor 
gułow powiedział: zabiłem prezydenta 
Republiki:, ażeby zmienić politykę Fran- 
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śla wyrazem count), wicehrabia (wiscount/ 

i baron, najniższy stopień drabiny parow- 
skiej, noszącej nazwię „lordów*.  Przysłu- 
guje tytuł lorda. dożywotniego (Life peer) 
wysokim urzędnikom sądownictwa. Wiszyst 
kie powyższe tytuły należą jednak wyłącz- 
nie do właściciela parostwa, czyli najstar- 
szego iw danej linji rodu, synowie jego no- 

szą mazwisko rodziny, nie parostwa (na- 
przykład syn księcia of Norfolk jest lor- 
dem Howard), zaś potomków lorda odróż- 
nia od nieszlachty tylko określenie „the. 
hon“ (honorable). 

Następnym szczeblem  hierarchji jest 

szlachta nieutytułowana czyli Gentry, któ: 

rej pierwszą kategorję stanowi dziedzicz: 

ne szlachectwo (baronetcy). Do nazwiska 
baroneta dodaje się określenie „sir, a w 
końcu nazwiska pisze się „Br.* Żona ba- 
roneta zwie się lady. Szlachectwo to prze- 
chodzi z tytułem baroneta na najstarszego 
Syna, reszta dzieci należy do zwykłej 

szlachty. i Urania aj 
Niastępną gradację tworzy szlachectwo 

osobiste. Nadają je różne ordery angielskie 
jak order Łaźni, Gwiazdy Indjy św. Mi- 
chała i Jerzego oraz inne. Szlachta osobi- 

sta korzysta również z określenia „sir, 
kobiety tytułują sie „lady“, dziedziczki 
„dame. 

Wreszcie do ostatniej Klasy szlachty 

należą: synowie najstarsi dziedzicznej i 0. 
sobistej szlachty i tychże najstarsi syno- 

wie, jakoteż najstarsi synowie młodszych 
synów parów. Całą tę klasę określa się wy- 
razem „esquire' giermek, a przy nazwisku 

jej członków pisze się „hon* (honourable). 

  

  

W życiu 'codziennem rozciąga się to okre- | 

ślenie „esquire' ną osóby: z talk zwanego 
„towarzystwa*, chociażby były pochodze- 
nia mieszczańskiego. 

W Anglji niema urzędu heraldycznego, 

regulującego sprawy rodzinne i heraldycz- 
ne. Natomiast istnieje urząd związany + 
dworem: królewskim i noszący nazwę Kolle 
gjum Heraldycznego „College of Arms', 
które rejestruje genealogję, wydaje certy- 
fikacje herbowe ete. Na czele tego kolle- 
gjum stoi dziedziczny „Earl Marshal“, 
hrabia-marszałek, który to urząd: jest jed- 
nym z urzędów dworskich i podlega bez- 
pośrednio osobie ' króla. Urząd: ten dzie- 
dziczny jest w domu książąt of Norfolk. 

cji wobec Rosji Sowieckiej”! Akt oskar- 
żenia mówi wyraźnie o przestępstwie po 
litycznem. . Dlaczegoż zatem Panowie 
Sędziowie nie zastosowali ustawy z r. 
1848?! Być może powiecie mi, pano- 
wie, dlaczego życie Prezydenta Republiki 
ma być mniej cenione od życia człowie- 
ka zwyczajnego? — Słusznie, byłaby to 
anomalja, ale rzecz miałaby się inaczej. 
gdyby Pawła Doumera zamordował 
zwolniony ze służby lokaj. Tymczasem 
moment polityczny podkreślany był na- 
wet przez samego prokuratora, który po 
woływał się na jakąś broszurę „kapitana 
armji zielonej”, wydanej w Konstantyno 
polu. — A jakże brzmiało pytanie, po- 
stawione sędziom  przysięgłym?, -—- 
Brzmiało .0no: — czy winien jest zabój- 
stwa Pawła Doumera, prezydenta Repu- 
bliki? — W takich wypadkach nie uży- 
wa się tytułu ofiary. Jeżeli tytuł ten zo- 
stał wszelako użyty, tem bardziej wska- 
zuje na polityczny charakter zabójstwa. 
Na karę śmierci — zakańcza swą mowę 
obrońca — skazać ' można ordynarnego 
mordercę, działającego w celach korzy- 
ści materjalnych, ale nie człowieka idei, 
chociażby ta idea była najbardziej błęd- 

warjacka. 4 
Ale prokurator powtarza znów słowa 

referenta. Nie, Prezydent jest, tylko pier- 
wszą osobą w państwie. Nie jest osobą 
olityczną. Gorgułow skazany został za 
zabicie pierwszego obywatela Pawła 

się one wychowywały. A więc: wyższych i 
średnich urzędników — 33, rzemieślników 

— 21, właścicieli domów — 13, obywateli 

ziemskich — 6, robotników, — 6, nauczycie 
li — 6, dorożkarzy — 5, wojskowych — 
4, sędziów i prokuratorów — 4, inżynie- 

rów — 4, i dwoje dzieci artystów teatral- 
nych. 

Jak widać z powyższego, przeważna 

ilość młodocianych samobójców wychowy- 
wała się w znośnych warunkach materjal- 

nych. 25 proc. — w: bardzo dobrych wa- 
munkach, 50 proc. — w. śnednich i tylko 
25 proc. w złych. A więc nie strona mater- 
jalna była powodem tych tragicznych czy- 
nów, które popelnione zostały w różny 
sposób. 

Najwięcej było: wypadków otrucia, póź- 

niej strzałów: z rewolweru, kilka wypadków 
powieszenia, rzucenia się pod pociąg, i rzu- 
cenia się z okien. Jakież więc były istot- 

nie przyczyny? Nad tą sprawą wydział hig- 
jeny zatrzymał się wyjątkowo dlużej i 
zbadał najbardziej skrupulatnie. 

Otrzymane wyniki są doprawdy zatrwa- 

żające. 

Na pierwszem miejscu jak się okazuje 

był lęk przed rodzicami, nieporozumienie 
domowe, sunowy, często zbyt chłodny sto- 

sunek rodziców do dzieci, bnak dostatecz- 
mej opieki, i brak kierunku mwychowaw- 
czego. Na 129 mozpatrzonych wypadków 
samobójstw, w 24 wypadkach te właśnie 
przyczyny skłoniły dzieci do targnięcia się 
na życie. 

Charakterystyczne jest, że przyczyny 

zupełnie oderwane również mają związek z 
wychowaniem domowem, 10 wypadków by 
ło ma 'tle nieszczęśliwiej miłości, przytem za 

notowamo takie amomalja, jak miłość 12 

letniego chłopca do starszej pani, znajomej 

swiej matki, miłość 15-letniej dziwczynki 
do swego nauczyciela. W 

'Poczytne miejsce w tej przerażającej 

statystyce zajmują również kalectwa. A 
więc popełnili samobójstwo chłopcy, którzy 
mieli garby, dwoje dziewcząt które miały 
krzywe nogi, chłopiec i dziewczynka, chv- 

re ma padaczkę, kilkoro dzieci cierpiących 

na przewlekłe bóle głowy, cze” h — na 

jakanie i — na seplenienie. 
Wydział higjeny minis "aty 

mie wysuwa żadnych wnios 28 SWYCH 
badań. Narazie ograniczył się tylko do 
zestawienia. tej wielomówiącej statystyki. 

Ks. Biskup Wałęga 
zwolniony z diec. tarnowskiej 

TARNÓW. PAT. — Ks. biskup Leon 

Wałęga otrzymał bullę papieską, zwalnia- 

jącą go z djecezji tarnowskiej. Do czasu 

mianowania nowego biskupa, ks. biskup 

Wałęga sprawować będzie rządy nad dje- 

cezją w charakterze ordynarjusza. 

List p. Baden- Powell 
WARSZAWA. PAT. Pani Baden 

Powell po powrocie do Londynu napisała 
list do przewodniczącego związku harcer- 
stwa polskiego dr. Grażyńskiego. W liście 
tym pani Baden Powell komunikuje swe 

spostrzeżenia na temat polskich harcerzy. 

Uwagę jej zwróciła doskonała współpraca 

harcenstwa żeńskiego i męskiego. 

Pani Baden Powell zaznacza, że wyje- 

chała głęboko wzruszona tem, eo widziała 

na terenie organizacyj skautek polskich, o- 

raz tym duchem przyjaźni, na którym о- 
piera się polska organizacja, a który okre- 
śla jako wprost wspaniały. Pani Baden Po- 

well wyraża żal, że mąż jej nie mógł przy- 
być do Polski, a, dalej równocześnie zazna- 

cza, że powiedziała mężowi o wszystkiem 

i że teraz pragnie on bardziej niż kiedy- 
kolwiek przybyć do Polski. 

Spadek rubla złotego 
a zwyżka akcji Banku 

Polskiego 

Wczorajsze zebranie giełdy walutowej od 
było się pod znakiem gwałtownego spadku 

kursu rubla złotego, którego kurs był w о- 
fiarowaniu po 4,65. W obrotach pozagieł- 
dowych zaofiarowywano ruble złote nawet 
po kursie 4,68, jednak z braku odbiorców, 
do tranzakcyj nie dochodziło. Publiczność, 
która w swoim czasie uciekała od dolara, 
lokując swe oszczędności w rublach zło- 
tych, obecnie wyzbywa się ich z wielką 
stratą. 

Należy zauważyć, że jednocześnie z o- 
słąbieniem kursu rubla złotego, nastąpiła 

silna zwyżka akcyj Banku Polskiego, któ- 
remi dokonano większych tranzakcyj po 

kursie 75,50 — 77. 

Przed nowym między- 
narodewym kongresem 

drzewnym 
W dniu 8-mym września rozpocznie się 

w Wiedniu drugi międzynarodowy kongres 
drzewny, którego celem będzie uzgodnienie 

poglądów przedstawicieli przemysłu i han- 

dlu drzewnego sześciu państw: zaintereso- 
wanych, a mianowicie: Austrji, Czechosło- 

wacji, Jugosławji, Łotwy, Polski i Rumu- 

nji na sprawę przyszłego porozumienia w 

zakresie unormowiamia wywozu drewna. — 
Przedmiotem obrad kongresu będzie pro- 

jekt ponozumienia, opracowany przez prze- 
mysł drzewny Czechosłowacji. 

W delegacji polskiej na kongres, w któ- 
rej składzie znajdą się przedstawiciele pań 
stwowych oraz prywatnego przemysłu 
drzewnego, będzie przewodniczył Krystyn 

hr. Ostrowski, prezes Rady Nadzorczej 
Związków Drzewnych. Narazie skład dele- 
gacji mie został jeszcze ustalony. W spra- 
wie tej odbywają się obecnie narady za- 
interesowanych organizacyj. 
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Doumera. Zresztą każde zabójstwo musi 
być karane śmiercią. Motywy polityczne 
nie mogą odegrywać tu żadnej roli. W 
ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia mie- 
liśmy aż cztery precedensy całkowicie 
pokrywające się z wyrokiem sędziów 
przysięgłych. I prokurator znów przecho 
dzi do argumentów moralnych. Mówi jak 
to Doumer był synem robotnika, a póź- 
miej deputowanym, senatorem, generał - 
gubernatorem Indochin, przewodniczą- 
cym Izby, przewodniczącym Senatu, pre 
zydentem Republiki. Najwspanialsza ka- 
ijera, jaką może człowiek dokonać w 
życiu. Od najniższego do najwyższego 
szczebla wyniesiona została ta postać, 0- 
wiana tragizmem wojny światowej. Czte 
iech synów ginie... itd. — Nie! naród 
irancuski myśli» w tej chwili nie o ze- 
jaście, ale 0 sprawiedliwošci!...“ 

Nawet gdyby mowa prokuratora by- 
ła mniej płomienną, zdaje się, iż mało 
jest ludzi, którzy mieli wątpliwości co 
do treści wyroku. Skarga kasacyjna zosta 
ła odrzucona. Wyrok śmierci zatwierdzo 
ny. 

Cóż czyni obecnie Gorgułow? —]ak 
już zaznaczyliśmy na wstępie złożył on 
skargę na kozaka Łazarewa o kizywo- 
przysięstwo. Jeżeli obecnie rozpocznie 
się proces przeciwko Łazarewowi, tem 
samem wznowiony zostanie proces Gor- 
gułowa. Gorgułow wystąpi jako oskar- 
życiel. Teoretycznie Łazarewowi grozi 

M. PRZEWŁOCKIEJ w WILNIE 
Zarząd powyźszych kursów, egzystujących od 19:9 roku, zawiadamia, iż zapisy 
prźyjmyje sekretarjat kursów codziennie e gcdz. 17 — 19 w lokalu Szkoły Pisania 

na Maszynie przy ul. Mickiewicza 22 — 5. 

BUCHALTERJA 
A ytmetyka handlowa, korespondencja i biurowość Nauka o handlu. Stencgratja. 

Nauka pisania na maSzyn:ch. 
Jsko przedmioty dodatkowe będą wykładsne języki: angielski, francuski i niemiecki, 

    

OGuLNQO HANDLOWA 
BANKOWA, 
PRZEMYSŁOWA 
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Zawladamiamy, 12 rozpoczęjiśmy sprzedaz: 

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK 

PONARY ",zęjiutonóge" 
Parcele od 40 złotych na dogodne spłaty. 

Iaformacji udziela Zarząd, Wileńska 35 m. 10 od 12—2 i od 6—7-ej. 

  

  

rowaież kara śmierci. Gdyż świadek, któ 
ry ziożył pod przysięgą fałszywe zezna- 
nia, podlega tej samej karze, na ktorą 
skazany został oskarżony. Kwestja wy- 
roku jest w danym wypadku jeszcze bar 
dzo odległa. Przedewszystkiem powsta- 
je pytanie: czy sprawa wogóle będzie 
rozpatrywana. Sędzia śledczy oświadczył 
obrońcy, że nada jej bieg właściwy ale 
rzecz cała rozbija się wokół 6000 iran- 
ków. Tak jest, narazie: dni, miesiące, 
czy może lata całe życia Gorgułowa za- 
leżą od fatalnych 6 tysięcy franków Ty- 
le bowiem musi on wpłacić jako oskar- 
życiel prywatny i jako cudzoziemiec. 
Tyle właśnie wyniosą  kvszta podróży 

specjalnego komisarza francuskiego do 
Rostowa,, do Rosji, gdzie na miejscu bę, 
dzie się mógł przekonać i zbadać okoli- 
czności tyczące Gorgułowa, i ł azarewa. 

Kto pożyczy Gorgułowowi te 6 tysię 
cy? Dłużnik jest w sytuacji w której trud 
ne jest uzyskać ktedyt... dlugotermino- 
wy. 

Naogół w Pałacu Sprawiedliwości w 
"aryžu — wakacje. Cisza, wilgotnawy 
<młód. Przyjemnie iest wkroczyć w pod- 
woje gmachu, właśnie teraz, kiedy panu- 
js upały nienotowane we Francji od lat 
już wielu. Ulice i chodniki rozpa'one, 
białe, zakurzone W Pałacu Sprawiedliwo 
ści przyjemny chłód, po dniach gorą- 
cych, po dniach surowycli, wst:ząsaja- 
cych. Jedynie Sąd Poprawczy działa co- 

W WIRZE STOLICY 
DWÓR SKAZAŃCA 

— Pojedziemy, rzekł Marjusz do Skarzy- 

na, do tego poczciwego Tadzia, któregom już 
nie widział z pięć lat. 

Gazu. 
Zaraz za Płońskiem wpadliśmy w bocz- 

ną dróżkę, motocykl wzbija tumany piasku, co 
ujedzie sto metrów — motor gaśnie. Tak pe- 
wnie wyglądał przejazd karawany  Citroenów 

  

"przez Sacharę. Nareszcie jest i Skarzyn. 

Robimy okrążenie honorowe wokół gazo- 
nu, klakson działa — nikt się nie pokazuje 
dwór jak wymarły. Więc B.S.A. pod drzewo, 
sami do parku. Boże, jaki zapuszczony, alejki 
porosłe trawą, chwasty na trawnikach, suche 
gałęzie niepoobcinane, staw pokryty rzęsą. Ma 
rjusz się dziwi — Skarzyn wyglądał dawniej 
jak bombonierka. W altance siedzi mały gru- 
bas: 

— Tadziu! 

— Aa, dzień dobry. 

— Myśleliśmy żeście wszyscy wyjechali. 

— Nie, mama i Zofijka są, pochowały się 
pewnie widząc was, sądziły, że jacyś nowi 
egzekutorzy. 

Idziemy do obory, stajni — parę chuder-- 
lawych chabecin, chwiejących się na nogach 
krowin. Dziwny kontrast: wielkie, porządne 
budynki i w kącie te kilka zdychających by- 
dląt. Apatyczni fornale łażą po toku, całe go- 
spodarstwo sprawia wrażenie umierającego. 

Mały grubas stara się być uprzejmym, о- 
powiada, rozpytuje o Warszawę. Marjusz nie 
może się powstrzymać: — dlaczego taka rui- 
na? co się stało? 

— (o się miało stać, nic! Chodźcie do do- 
mu, zobaczycie. 

Dotąd gospodarz był zażenowany, wsty- 
dliwie oprowadzał nas, spuszczał oczy wobec 
pustej stodoły. Teraz jest wściekły. Z jakąś 
pasją, złem zadowoleniem pokazuje nam salon, 
swój gabinet, jadalny... Niema mebli, tylko po 
jaśniejszych plamach na tapetach znać, że tu 
wisiały obrazy, tu stała wielka sźafa. Sosno- 
wy, biały stół i parę zydli — to jadalny, łóż- 
ko — to cały sypialny, trzy taborety i jedna 
ława — to umeblowanie salonu. 

Komornik, sekwestratorzy; jak po przej- 
Ściu szarańczy zostają tylko suche drzewa, 
tak tu ogołocone mury. Wszystko zabrali! 

— Za 760 zł, mówi zdławionym glosen: 
mały grubas, za 760 zł. urządzenie sześciu po- 
koi: 40 obrazów, 15 foteli, 8 kanap, 30 krze- 
seł, roftepian; dywany, bibljotekę, szaty, bu- 
„et, biurka; stoły.... 

Już nie może wytrzymać, jak przedtem 
nie chciał o tem rozmawiać, tak obecnie nie 
chce o ńiczem innem. Obszernie opowiada: 
długi, podatki, pierwsza licytacja, potem dru- 
ga, dziesiąta. Zboże za bezcen, wieprze za 
bezcen, konie za bezcen; ziemia nic nie war- 
ta, podatki coraz większe. 500 zł. długu od 
morgi to było dawniej znośne, dziś za morgę 
dają 300 zł. Ziemskie Towarzystwo Kredyto- 
we grozi licytacją, zabierze odrazu cały mają- 
tek, za jednym zamachem wszystkie 40 włók. 
Może się to stanie za miesiąc, może za pół ro- 
ku, ale stać się musi. Wyjdą ze Skarzyna — 
on, matka, siostra jak stoją, z tem, co na 
grzbiecie. „— Po 20 latach pracy, po takiej 
pracy..." głos grubaska się łamie, jeszcze chwi 
la, a rozpłacze się na głos. 

Wyjeżdżamy. Chybocząc się na siodełku 
Marjusz z kolei opowiada mi o Tadziu. Całą 
wojnę przebył w Skarzynie, były bitwy w oko 
licy, Moskale, Niemcy na zmianę biwakowali 
we dworze, co trudu, dyplomacji; prośb i bła 
gań kosztowało obronienie Skarzyna. Parku 
nie wyrąbali, budynków nie spaiili — bo Ta- 
dzio obronił. Za okupacji gdy Niemcy darli 
ze skóry, wił się jak piskorz, nie dał zniszczyć 

swego Skarzyna. 

A potem w 20-tym roku poszedł do szwo 
leżerów. I akurat bił się ze swym pułkiem pod 
Płońskiem, odpierał bolszewików od rodzinne- 
go Skarzyna. Za własnym lasem, na ścieżce 
został ranny, gdy szarżował na czerwone mor- 

dy. 

Skarzyn i Tadzio. Zdawałoby się, że są 

nierozłączni, jedno bez drugiego istnieć nie 

może, tyle przetrwali, z takich opresyj wy- 

Szli cało — teraz przyszła kreska. Nic już Ska 

rzyna nie uratuje, jest zniszczony, wkrótce bez- 

powrotnie stracony. — „Nie przeżyje tego Ta- 
dzio zobaczysz!“. 

Ech, mieć majątek! Czy nie lepiej tylko 
motocykl i gazować po zapylonej, zalanej 
słońcem szosie nie myśląc, nie troszcząc się o 

nic. Karol. 

AERAGU KALNO SPARTA 

dziennie, niestrudzony, zawalonv tysią- 
cami matych powszednich spraw. O kra 
dzież koszuli ze sklepu, o nieobyczaj- 
ność, o połajankę, o kłótnię sąsiedzką, o 
podrobienie czeku na 700 franków, o 

wystawienie takiegoż bez pokrycia, O! 
Sąd trancuski jest bezwzględny w spra 
wach pieniężnych, tak, jak względnym 
jest w sprawach romantycznych, mi:os- 
nych komplikacyj, nawet niiłosnych trn-- 
gedyj, strzałów, Śmierci, mordeistwa 

Sezon jesienny, jeżeli go tak nazwać 
można, zapowiada się sensacyjnie prace 
sem właśnie finansowym, fabrykanta per 
ium, wielkiego wydawcy, właściciela kon 
cernu pism Cotiego. Cotie oskarżony jz:t 
o wprowadzenie w błąd francuskiej upi- 
nji gospodarczej, za pośrednictwem pu- 
szczenia w obieg fikcyjnych akcyj, nada 
nia innym akcjom fikcyjnego kursu i 0- 
głoszenie fikcyjnego bilansu swych przed 
siębiorstw. Prócz tego wielki przemysło- 
wiec ukrył przed własnymi akcjona"ju- 
szami prawdziwe zyski swoich przedsię 
biorstw, narażając :ch na straty, zyski 
zaś osiągnięte z obrotu, przywiaszczyt 
sobie. 

Udziałowcy ponieśli «*raty ra ckoło 
300 miljonów franków. Niedobrze jest 
z panem Cotie, o w»: gorzej, niz z ty'a 
biednym szewceni. który wystawił czek 
bez pokrycia na 700 franków... 

    

až.



  

NOTATKI MUZYCZNE 
Zwyczajem tradycyjnym, w sezonie 

letnim, wileński ruch koncertowy ześrod- 
kowuje się w parku Żeligowskiego (da- 
wniej ogród Botaniczny), gdzie Wileń- 
ska Orkiestra Symfoniczna urządza — za 
leżnie od pogody — więcej, lub mniej 
przez publiczność nawiedziane koncerty 
orkiestrowe, przeważnie z udziałem soli- 
stów. 

W charakterze dyrygentów występo- 
wali dotąd, oprócz dyrektora A. Wyleżyń 
skiego, który prowadził inauguracyjny 
koncert sezonu, jeszcze panowie: kpm. 
M. Salnicki, dyr. . Rubinsztejn, artysta 
warszawskiej orkiestry operowej Michał 
Małachowski, oraz niezwykle u nas lu- 
brany, słynny kapelmistrz W P:     ierdiajew, 
"tórego występy całkiem «17zuiniałe za- 
mtęreso vai wzbudzały. 

Dła nas szczególnie ciekawym był 
koncert pierwszy, pod batutą Bierdiaje- 
wa, na którym wykonano nigdy jeszcze 
w Wilnie niegraną, sławną „Symfonię 
fantastyczną” Berlioza, stanowiącą punkt 
zwrotny w muzyce programowej, tak 
wspaniale następnie rozwiniętej w twór 
czości: Liszta, Wagnera, Smetańy, Rym- 
skij-Korsakowa, Ryszarda Straussa i 
wielu innych. 

W czasie swego powstania, symionja 
ta wywołała bardzo sprzeczne zdania; 
muzycy bardziej zachowawczy zarzucali 
jej przeładowanie środków  orkiestral- 
nych i niezwykłą treść ideową, inni za- 
chwycali się fantastyką, siłą polotu i re- 
welacyjną instrumentacją. Rob. Schu- 
man, znakomity kompozytor i głęboki 
krytyk, poświęcił jej wspaniały i wyczer 
pujący artkuł entuzjastyczny, a Liszt 
sporządził z partytury mistrzowski wy- 
ciąg. Pobudką do utworzenia tej niepo- 
spolitej symfonji była nieszczęśliwa mi- 
łość Berlioza do aktorki angielskiej 
Smithson, czarującej  przedstawicieiki 
Ofelji i Julji, która — po wielu latach— 
poślubiła znakomitego kompozytora, lecz 
małżeństwo nie było zgodne, skutkieni 
niezwykle trudnego charakteru jego i 
zakończyło się rozstaniem. 

Dla należytego zrozumienia „symio - 
nji fantastycznej' niezbędna jest znajo- 
mość dziwacznej treści jej programu: ar-. 
tysta, odtrącony przez swą ukochaną, 
truje się za pomocą opjum i popada w 
koszmarny sen, w którym ma wizje, że 
zabił kochankę i ma być straconym; 
prowadzą go na miejsce wykonąnia ka- 
ry po spełnieniu której znajduje się 
wśród orgji sabatu czarownic. Przez 
wszystkie pięć części symionji przewija 
się jedna, przewodnia melodja,. jake 
„idće fixe', jakby symbol muzyczny uka- 
chanej osoby; wypływa ona ilekroć w 
wyobraźni bohatera powstaje postać ko- 
<chanki i przeobraża się w tempie i ryt- 
mie — zależnie od przebiegu treści i na- 
stroju — pozostając jednak łatwą do 
rozpoznania. Pierwsze „Allegro“ wyraža 
budzenie się pierwszej miłości z nieod- 
łącznej od niej marzycielstwem i tęskno- 
tą; część druga w charakterze walca, 
pomyślana jako scena na balu, na któ- 
rym się zjawia postać ukochana. Część 
trzecia Adagio, jest barwny obraz przy- 
rody i nastrojowości duchowej. W czę- 
ści czwartej przedstawiony jest — za- 
mach samobójczy bohatera i pochód je- 
go na miejsce stracenia, a w części pią- 
tej bohater ginie, porwany szalonym wi- 
chrem na sabat czarownic. 

Z powyższej, bardzo szkicowej cha- 
rakterystyki „symfonji fantastycznej”, 
można zrozumieć — jak trudnem zada- 
niem było wykonanie tego dzieła. Szcze- 
ra wdzięczność naszych melomanów na- 
leży się kapelmistrzowi i orkiestrze za 
wzięcie na siebie takiego trudu i speł- 
nienia w sposób, zasługujący na wielkie 
pochwały. Zwłaszcza wykonanie „sceny 
na wsi* osiągnęło bardzo wysoki artyzm 
i piękny nastrój. Bezwarunkowo, odtwo 
rzenie „symfonji fantastycznej” stało się 
jednym z najpiękniejszych faktów nasze 
go życia muzycznego. Powtórzenie tej 
kompozycji, do której wysłuchania wszy 
stkih warto zachęcać, byłoby bardzo 
pożądane. 

interesującym był także koncert, po- 
święcony pamięci, zmarłego przed dwo- 
ima laty w Ameryce, Leona Cejtlina, uta- 
lentowanego kompozytora żydowskiego, 
którego twórczość wykazuje głębokie 
przejęcie się żydowską muzyką narodo- 
wą, oraz wybitne wykształcenie zawodo- 
we, w szkole rosyjskiej; żwłaszcza bar- 
wna instrumentacja. wykazuje wpływy 
Czajkowskiego, a przedewszystkiem Rim 
skij-Korsakowa. Nastrój melancholijny 
przeważa w utworach Cejtlina, którym 
nie brak jednak i bardziej energicznego, 
chwilami nawet dramatycznego wyrazu. 
Wszystkie zalety muzyki tej, zostały naj- 
korzystniej uwydatnione, pod batutą 
kpm. Bierdiajewa, wywołując  rzęsiste 
oklaski. 

Wielce sympatyczną właściwością 
kpm. Bierdiajewa jest chętne popierame 
młodych talentów. Kto wie — jak trudno 
nieznanemu kompozytorowi osiągnąć u- 
pragnionego wykonania jego utworu na 
koncercie — potrafi ocenić gest wspa- 
niałomyślny znakomitego dyrygenta, któ- 
ry użyczył swego drogiego czasu i pra- 
cy odegraniu z powodzeniem „Suity“ 5. 
Czosnowskiego i, Tańca chasydskiego'' 
B. Bagona, utalentowanych wychowan- 
ków  Konserwatorjum muzycznego w 
Wilnie, którzy ostatnio kształcili się pod 
kierunkiem najpochlebniej powszechnie 
znanego kompozytora Eugenjusza Dzie- 
wulskiego, obecnie — z ramienia Z. A, 
S.P. — dyrektora teatru w Lublinie. 

Skutkiem złych warunków akustycz- 
nych, nigdy nie można otrzymać pełnego 
zadowolenia estetycznego z muzyki for- 
tepianowej, a nawet i śpiewu solowego, 
produkowanych na estradzie ogrodowej. 
Wszystkie odcienie, delikatne i charakte 
Tystyczna barwność dźwięku muszą się 

NIKA 
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Jórefa Kat. 
GASTONA 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z dnia 25 sierpnia rb. 

Ciśnienie średnie: 768. 

Temperatura średnia: + 15. 

Temperatura najwyższa: + 18. 

Temperatura najniższa: +7. 

Opad: — 

Tendencja: wzrost. 

Wiatr: zachodni zachodni. 

Uwagi: chmurno. 

Wacnóć złońce g 500 

Zachód siońce g 1902 

KOŚCIELNA 

— Uroczystość w kościele św. Bartłomieja. 

W ubiegłą środę w kościele św. Bartłomieja 

obchodzono uroczyście święto Patrona pod 

wezwaniem którego kościół pozostaje. 

Po rannej prymarji, o godzinie 11 

odprawiona została suma, zaś o 6 wiecz. 

szpory. 
W. uroczystościach 

wiernych i parafjan. 

— Remont kościoła św. Teresy. Odnawia- 

nie frontonu kościoła Św. Teresy postępuje 

szybko naprzód. Dawne otynkowanie od stra 

ny ul. Ostrobramskiej już zdjęto. Kierownictwo 

robót usunie z dzwonnicy przy kościele starą 

kopułę i ustawi nową z blachy miedzianej. 

MIEJSKA 

— CECHOWANIE LICZNIKÓW W E- 
LEKTROWNI. Elektrownia miejska urzą- 
dziła własną stację cechowniczą liczników. 
która na równi z urzędem miar otrzyma 
prawo legalizacji elektroliczników. 

Dotychczas większość liczników cecho - 

wano poza Wilnem. 
Obecnie zapotrzebowanie na licznik: 

znacznie wzrosło, a to głównie z powodu 

podziału większych mieszkań na mniejsze. 
Mimo to zużycie światła wykazuje stałą 
zniżkę. Ludzie oszczędzają na wszystkiem, 
więc i na oświetleniu. 

ELEKTRYFIKACJA TERENÓW 
KOLEJOWYCH. W wyniku porozumienia 
magistratu z władzami kolejowemi, elek- 

trownia miejska zasila swym prądem 

wszystkie instytucje i tereny kolejowe w 
Wilnie i w pobliżu. 

— SIEĆ KANALIZACYJNA. Obecnie 
prowadzone są roboty kanalizacyjne na 
ul. Młynowej, gdzie pod Wilenką wybudo- 

wany zostanie kanań, co umożliwi plano- 

we skanalizowanie całego Zarzecza. 

Na robotach tych sekcja techniczna za- 
trudnia 160 osób. 

Ponadto prowadzone są roboty kanali- 
zacyjne na ul. Bakszta. Na wrzesień pro- 
jektowane jest skamalizowanie ul. św. 
Jacka i ujęcie źródeł góry Bouffałowej. 

— ROBOTY RZECZNE. Przeszło 100 

robotników pracuje obecnie przy zabezpie- 
czaniu brzegów Wilji przy ul. Zygmuntow- 
skiej i nad Wilenką na Belmoncie. Do tej 
liczby należy włączyć zatrudnionych na 
górze Bouffałowej i przy drodze Werkow- 

skiej. 

rano 

nie- 

wzięły udział tłumy 

Zachorowania zakaźna, — Wobec гало- 
towaria nowych wypaixów tyfusu ' rzusznego 
na terenie Wileńszczy : ty komisja lekarska prze 
prowadziła lotną insoekcję powiatów. Na te- 
renie poszczególnych powiatów Wileńszczyzny 
zanotowano następujące choroby zakażne: ty- 
fus brzuszny 8 wypadków w pow. oszmiań- 

  

    

  

   

skim, po 2 w pow. dziśnieńskin, w leńsko - 
trockim, brasławskim i postawskirn. Pozatem 
zanotowano 13 wypadków plonicy (1 zger), 
błonicy 3, odry 4, róży 4, gruźlicy !0 (6 zgo- 
nów) i jaglicy 86. W Wilnie rówmeż zanoto 
wano kilka wypadków tyfusu. W związku z 
tem zarządzono energiczne Środki zaradcze. 

SZKOLNA 
— Państwowa Średnia Szkoła Przemysło- 

wo-Handlowa Żeńska im. Dmochowskiej. Egza 
mina wstępne odbędą się w dniach: 1, Żi 3 
września o godz. 8-ej rano. 

Podania przyjmuje i informacyj 
kancelarja codziennie od 10-ej da 
Wileńska 10. 

(ATEITIS RU LKTNTIOTANKISS TETISSSTS 

zatracič. Z tego tež powodu subtelna i 
uduchowiona gra ociemniałego pianisty 
Imre Ungara (Koncert e-mol Chopina), 
którego występ zgromadził olbrzymie tłu 
my, nie zdołała wywrzeć w zupełności, 
należytego wrażenia. 

Znacznie efektowniej wypadły dwa 
występy Ignacego Dygasa, którego po- 
tężny głos z powodzeniem walczył z nie- 
domaganiami akustycznemi, zdobywając 
szczere zadowolenie wielotysięcznej rze- 
szy słuchaczy. 

Całkowite powodzenie znalazły dwu- 
krotne występy bardzo muzykalnej pry- 
madonny Olgi Olginej, wybornej  pie- 
waczki koloraturowei, jeszcze tem wię- 
cej interesującej, że nasza publiczność 
dobrze pamięta jej pierwsze kroki na dro 
dze, która doprowadziła do zupełnie opa 
nowanego artyzmu. 

Zawsze chętnie słuchani, szczerze i 

gorąco oklaskiwani artyści miejscowi: 
świetny skrzypek Aleksander Кошбого- 
wiz, wybornem wykonaniem „Roudo co- 
priccioso* Saint-Saensa, oraz wyś:rieni- 
ty wiolonczelista Albert Katz, brawuio- 
wem odegraniem „Variations sur un the- 
me tococo* Czajkowskiego, zdobyli za- 
służone, jak zwykle, duże powodzenie. 

Zapowiedzianego występu bardzo ce- 
nionej śpiewaczki Heleny Dal, jak tez i 
kilku innych koncertów, nie mogiem, 
niestety, słyszeć, z powodu niejednokrt 
nych, choć kiótkich wyjaz "+w wakacyj- 
nych. 

udziela 
2-giej ul. 

M.cha' Józefowicz. 

   

KOLEJOWA 
Inspekcja wiceministra komunikacji 

Po trzydniowej inspekcji lustracyjnej, nowonu- 

dującej się 90-km. linji kolejowej na szlaku 

Wercpajewo - Druja gdzie prazuie przeszło 300 

rooectników i linji Podbrodzie —- kril2wszczy 

zaa, gdzie przeprowadza się przebudowa szla 

ku długości 161 km. wiceminister Czapski wto 

warzystwie wyższych urzędników ministerstwa. 

0: erkał do Warszawy. 

Wiceminister przed odjazdem odbył komie- 

  

  

rencję z dyrektorem kolei w sprawach techni- 

cz „ch i gospodarczy:n Wil iej Dyrekcji 

wiezowej. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie gościnie występy Józefa Wina 

wera. — Dziś w piątek 26 sierpnia o godz. 8 
8.15 wiecz. arcyświetna farsa p.t. „Kłopoty Bour 
rachona* z miłym gościem p. Józefem Winawe 
rem w roli głównej. 

Jutro i niedzielę wieczór „Kłopoty Bourra- 
chona“. 

— Premjera „Tylko dla dorostych“ w tea- 
trze Letnim. — Dziś w piątek 26 sierpnia o .g. 
8,15 dyr. Sempoliński daje w zupełnie nowym 
programie doskonałą premjerę „Tylko dla do- 
rosłych". W nowej rewji ujrzymy szereg pro- 
dukcyj najznakomitszych artystów — Jerzego 
i Ninę Ney'ów, niezrównana para taneczna, 
oraz Włodzimierza Boruńskiego, świetnego 
odtwórcę piosenek Olgierda Cypkina,. Pozatem 
nie zabraknie ulubieńców Wilna: Carnero, Koz 
łowskiej, Sempolińskiego, oraz Sulimy - Ja- 
szczołta. Ceny miejsc nie zostały podwyższo- 
ne. jutro i codziennie rewja „Tylko dla doro 
słych*. 

—. Tani poniedziałek w teatrach. — W tea 
trze Letnim dn. 29 sierpnia dyr. 3empoliński 
urządza tani poniedziałek z nowo - pozyskane- 
mi siłami Ney'ów, Boruńskiego ora: całym ze 
społem. Program „My dajemy piea adze . 

Teatr Lutnia -— tani poniedziaiek dn. 29 b. 
m. o godz. 8,15 „Azef”. — Ceny miejsc od 20 
groszy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — 1) Córa Ewy i 2) Sierżant X. 

HOLLYWOOD — Zdrój miłości. 
CASINO — Dziecko ulicy. 

STYLOWY — Ogień. 

PAN — Flip i Flap. 

RÓŻNE 
— Echa akademji ku czci ś. p. Prezydento- 

wej Michaliny Mošcickiej. — Komitet Uczcze- 
nia ś. p. Michaliny Mościćkiej, małżonki P. 
Prezydenta Rzeczypospolitej w Wilnie, niniej- 
szem składa gorące podziękowanie wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do urządzenia odby 
tej w dniu 24 bm. ku czci zmarłej akademji 
w Auli Kolumnowej USB. a w szczególności 
orkiestrze 6 p.p. Leg., pod kierownictwem p. 
kpt. Bogumiła Reszke,, chórowi „.Echo' , pod 
kierownictwem p. prof. Kalinowskiego i art. 
dram. p. Marjanowi Wyrzykowskiemu. 

— PODSTĘP Z ZAPALNICZKAMI, 
Zdarzyły się wypadki, że jacyś osobnicy 
mod pretekstem, że posiadają zapalniczki 
do papierosów nieocechowanych w odpo 
wiednim czasie, usiłują koniiskować je, 
podając się przytem za funkcjonarjuszów 
policji. 

W każdym podobnym wypadku OSszu- 
stów należy oddawać w ręćte policjantów. 

ŻYDOWSKA 

— żydowska wycieczka do Kowna. 
W najbliższym czasie udaje się z Wilna 
do Kowna grupa dziennikarzy żydow- 
skich, w celu _ nawiązania kontaktu z 
dziennikarzami litewskimi. 

— Starania gminy żydowskiej. — Jak wia- 
domo gmina żydowska w Wilnie odzyskała 
dom przy ul. Orzeszkowej tuż przy kościele 
św. Jerzego. = 

Obecnie gmina zwróciła się do władz skar 
bowych z prośbą o umorzenie podatków, jakie 
ciążyły nad tym gmachem. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Tragedja matki. — Na ulicy Po- 
pławskiej znaleziono porzuconych troje 
dzieci, których matka niejaka Temkino- 
wa udała się w niewiadomym kierunku, 
pozostawiając maleństwa na łasce Opa- 
trzności. Temkinowa cierpiała ostatnio 
skrajną nędzę i miała jakoby popełnić 
samobójstwo wraz z dziećmi. W ostat- 
niej jednak chwili — jak utrzymują są- 
siedzi jej z ul. Popławskiej, zrezygnowa- 

. z myśli uśmiercania dzieci i podrzu- 
ciła je na ulicy. 

Policja, mimo wysiłków, nie zdoła- 
ła odnaleźć zaginionej Temkinowej. 

— WYMUSZENIE. — Na ulicy Raduńskiej 
dwóch osobników zaczepiło przechodzącą Sarę 
Sarę Bugatin żądając 10 zł. na wódkę i gro- 
żąc przytem zastrzeleniem. 

Bugatin wybawił z opresji jej znajomy, — 
który dał łobuzom na odczepnego 2 złote. 

Jako poszlakowanego 0 udział w wymusze 
niu zatrzymano Mendla Cepelewicza (Pilsud- 
skiego 54). 

— ZŁODZIEJE NA BOCZNICY KOLEJO- 
WEJ. — Nocy wczorajszej nieznani sprawcy 
dostali się przez otwór w parkanie na teren 
bocznicy kolejowej Kinkulkina przy ulicy Kijow 
skiej. W trakcie obrywania plomb z wagonu, 
rabusiów ktoś zapewne spłoszył, bowiem zbie- 
gli, nic nie zabierając. 

— BÓJKA NA CZARNEJ GIEŁDZIE. —Na 
ul. Wielkiej przy zbiegu z Rudnicką wynikła 
bójka między kilku giełdziarzami, a buchalte- 
rem bankowym Zeliksonem (W. Pohulanka 17) 
Wymieniony otrzymał kilka ran i był opatrzo- 
ny przez Pogotowie. 

riły wodnej 
do wykorzystania 
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Choózi o konstrukcję 
Widzieliście w kinach dodatek filmo- 

wy z życia warszawskiego szofera Kruka? 
Jest tam scena, gdy sparaliżowany ojciec 

leży bezwładnie, a matka musi iść do fa- 
bryki. Zostawia dwoje małych dzieci i za- 
myka drzwi na klucz. Dzień, spędzony w 
fabryce — to jedna męka. Straszliwe obra- 
zy majaczeją w oczach matki: oto mały 
chłopiec wspina się na palce po imbryk z 

wrzątkiem; oto drugi drapie się na para- 

pet; oto obydwaj manipulują zapałkami 
przy prymusie... Nieszczęście. 

Zdarza się ono na każdym kroku. Przed 
kilku dniami ciężko poparzyło się dwoje 

dzieci przy ul. Połockiej. Pozostawione bez 
opieki, zbliżyły się do maszynki spirytuso- 
wej. Wystarczył jeden nieopatrzny, nie- 
mądry dziecięcy ruch — i dzieci! stanęły w 
płomieniach. 0o mogło stać się, gdyby nikt 
nie dosłyszał krzyku bólu, przerażającego 
bólu małej bezbronnej istoty, objętej og- 

niem? Każde — nietylko rodzicielskie — 
każde ludzkie serce zadrży na samą myśl 
o tem. 2 

A przecie, kochając i lękając się o los 
naszego dziecka, sami częstokroć bywamy 
przyczyną wypadku. Zostawiamy małe 
dzieci w domu, wychodzimy na czas dłuż- 
szy. Trudno — niekiedy jest to ciężka ko- 
nieczność, której uniknąć niepodobna. Mu- 
simy pracować, a nie wszyscy możemy .po- 
zwodić sobie ma opłacanie służby czy in- 
nej opieki. Czasem prosimy sąsiadów, by 
zajrzeli do naszego domu, czy wszystko w: 
porządku. Ale i sąsiedzi nie zawsze mogą 

nam pomóc. Zresztą, ileż razy straszny wy- 
padek zdarza, się na naszych oczach. Dla- 
czego? Nie myślimy bowiem o tem, by za- 
pewnić dzieciom maximum bezpieczeństwa. 

Maszynka spirytusowa i prymus naj- 
częściej stają Się przyczyną katastrofy. 
Źródło zła leży w ich konstrukcji, w sposo- 
bie ich zapalania. A wszak istnieje pewien 
typ maszynek, absolutnie bezpieczny, abso 
lutnie gwarantowany. Powinniście obej- 
rzeć je i przekonać się, że można je dać 
mawet dziecku do rąk. Zajdźcie do sklepów 
i zażądajcie: niech wam pokażą, jak wy- 

gląda maszynka Emes. Napewno nie po- 
żałujecie tego. 

TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYVYYYVYYYYY 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

r. 
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HOROWICZ 
ADWOKAT 

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Sw. Sakramentami zasnął 
w Panu dn. 25-go sierpnia 1932r. w wieku lat 52. 

Zwłoki zostały przewiezione z kliniki Św. Józeła do kościeła św. Jakóbs, 
gdzie w dniu 26-go b. m, o godzinie 9 m. 30 rano zostanie cdprawicna cicha 
Msza żałobna 

W dniu 27 go b. m, o godzinie 8 rano odbędzie się Nabożeństwo żałobne 
Wyprowadzenie i pogrzeb na cmentarz po-Bernardyński tegoż dnia o godzinie 
4-ej po połudrin, 

O tych smutnych obrzędach zawiadamisją krewnych, przyjaciół, kolegów 
i znajomych. 

Т. 
Lucjan Hrehorowicz 

ADW 
zmarł w Wiinie w klinice św. ea w dn. 25 sierpnia 1932 r. w wieku 

lat 52 
Zwłoki Jego zostały przewiezione do kościoła sw. Jakóba, gdzie 

w dniu 26 sierpnia o godz. 9i pół rano zostanie odprawiona cicha 
Msza Żałobna za spokój Jego duszy. 

W dniu 27 sierpnia o godzinie 8 rano odbędzie się Nabożeństwo 
Żałobne, o godzinie zaś 4 po poł. w tymże dniu odbędzie się cd- 
prowadzenie zwłok na cmentarz po-Bernardyński. 

O czem powiadamia kolegów, przyjaciół i znajomych nieodżało- 
wanej pamięci Zmarłego 

Nabożeństwo żałobne 
Michalinę 

W Nieświeżu, w kaplicy Zamkowej 
odbyło się we wtorek 23 bm. nabożeń- 
stwo żałobne za duszę ś. p. Prezydento- 

`` Michaliny Mościckiej, urządzone 
staraniem księcia Albrechta Radziwiłła. 

W nabożeństwie wzięła udział licznie 
zebrana rodzina książąt Radziwiłłów 
ch goście, przedstawiciele władz cywil- 
mych i wojskowych, oraz wiele osób z 
miasta, korzystających z możności złoże 
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RADA ADWOKACKA w WILNIE 

za Ś. p. prezydentową 
Mościcką 
nia w ten sposób hołdu pamięci zasłużonej 
zmarłej. 

Mszę św. odprawił ks. dziekan Ro- 
kosz, a na chórze pięknie grał na skrzyp 
cach prof. Wirstiuk, nauczyciel śpiewu 1 
natzyki w Państwowem Seminarjum Nau 
czycielskiem w Nieświeżu. 

Nadmienić należy, że nabożeństwo ża 
łobne na zamku było —jak dotąd jedy- 
mem w Nieświeżu. 

  

SKANDAL Z KLINKIEREM 
Nadesłano uszkodzone i nienadające się cegiełki 

WILNO. — Kierownictwo państwo- 
wych zakładów w Izbicy ,(Lubelszczyz- 
na) zawierając z magistratem wileńskim 
umowę ra dostarczenie 300 tysięcy cegie 
łek klinkieru zobowiązało się co do ter- 
minu i jakości materjału. 

> Ostatecznym terminem dostawy był 6 
sierpień, zaś jakość ustalono próbkami, 
orezentującemi się całkiem dobrze. 
jednym z najważniejszych warunków by 
to zobowiązanie wytwórni oszlifowania 

cegiełek, które miały być równei caie— 
Technicy miejscy, którzy jeździli obej- 
rzeć jezdnie klinkierowe w Warszawie i 
wowie, odnieśli wrażenie, że klinkier 

całkowicie odpowiada, jako materjat do 
jezdni, z tem jednak, że będzie odpowied 
nio wykonały. 

Na przybycie pierwszego transportu 
czekano do połowy siernia. Zakłady nie 
dotrzymały zatem pierwszego warunku, 
a mianowicie — terminu. 

Już w pierwszych partjach znaleziono 
dość sporo wyszczerbionych cegiełek, — 
1есх narazie nie zwracano na to więk- | 
szej uwagi. Przy następnych  transpor- 
tach ilość uszkodzonych cegieł tak dale 
ce wzrosła, że zaszła potrzeba natychmia 
stowej interwencji czynników miejskich 

u kierownictwa wytwórni. 

Z polecenia prez. Czyża do Izbicy wy 

słano depeszę z ządaniem natychmiasto- 
wego wydelegowania do Wilna „przedsta 

wiciela, któryby na miejscu stwierdził ja 

«ość nadesłanego klinkieru i cegiełki u- 

szkodzone wycofał. W razie stawianych 

trudności lub odmowy ze strony wytwór 

ni, magistrat zrezygnuje z dalszych <u- 
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— SUDBRIWA, POW. WIL. TROCKI. 
Nieduża mieścina — położona o 14 klm, 

od Wilna. Cudne okolice — piękne jezioro, 
a jeszcze piękniejszy kościół — b. dobrze 

utrzymany. Kościół jest to perła Suderwy 

— ściąga on każdego lata liczne rzesze 

zwiedzających. Wi? 

Od pewnego czasu zaczyna tu budzić życei 

kulturalne. Skupia się ono dookła „Ogni- 

ska* miejscowego S. M. P., które POW- 

stało i dobrze się rozwija dzięki poparciu 

materjalnemu i monalnemu tak zacnych 

ludzi, jak kolatorowi miejscowego kościoła 

pp. Zdziechowscy. 
21. 8. b. r. odbyła się w Sudenwie uro- 

czysta akademja w związku z 12 rocznicą 

zwycięstwa nad bolszewikami. Po nabożeń- 

й stwie w kościele — w. pięknej udekorowa- 

nej sali — zebrała się młodzież oraz licz- 

na publiczność starsza. Na pierwszym 

miejscu zauważyliśmy  protektorkę S. M. 
P. p. Rektorową Zdziechowską z gośćmi. 
Po zagajeniu akademji przez miejscowego 

proboszcza — pienwszy referacik wygłosiła 
dzielna prezeska S. M. P. żeńskiego dr. 
Genowefa Dębska na temat SMP  jedno- 
czy z Ojczyzną. Następnie pięknie przemó- 
wiła do młodzieży i wszystkich obecnych p. 
Janina B. prof. gimnazjum z Wilna — prze 
suwając przed oczyma sluchaczy obraz 
walk ostatnich o wolność ojczyzny — któ- 
rych uwydatnia się wspólny wysiłek naro- 
du, oraz Opatrzność Boża i zachęcając w 
końcu młodzież w użycie dewizy. p. Mar- 
szałka Piłsudskiego o wyścigu pracy — do 
pracy dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Po 
deklamacjach wykonanych przez druchny 
SMP — odegrano z niemałym powodze- 

sług i 
ru 

nie przyjmie nadesłanego klinkie 

Spodziewać się jednak należy, że do 
tego nie dojdzie i że wytwórmia zamie- 
ni braki. 

Nie od rzeczy będzie zanotowic przy 
tej okazji wersje, że przybyły do Wilna 
klinkier był poprzednio przeznaczony dla 
jednego z miast w Galicji. Tam się jed- 
nak odrazu poznano na jego wartości'i z 
miejsca odmówiono przyjęcia. Wowczas 
skierowano go do Wilna, a że transport 
szedł zbyt długo, więc przybył na miej- 
sce nie 6 sierpnia, jak to było przewidzia 
ne, lecz o 10 dni później. 

Wyładunek w Wilnie musiał nastąpić 
natychmiast, z uwagi na koszta postoju 
na stacjł kolejowej. 

Co zaś się tyczy robót przygotywaw 
czych na ulicy Zamkowej, nie zostały 
ły one przerwane i postępują naprzód. 
Po przybyciu przedstawieciela wytwórni 
układanie jezdni z cegiełek nieuszkodzo- | 
uych rozpocznie się natychmiast. 

Jedaocześnie Dyrekcja Poczt wykań- 
cza w srybkiem tempie układanie kabla 
telefonicznego u wylotu zaułka  Bernar- 
dyńskiego. Z chwilą ułożenia nowej jez- 
dni żadne roboty kablowe już nie miog- 
lyby być prowadzone. 

Samobójczy skok starca do Willi 
WILNO. — Wczoraj rano około godziny 

8 na oczach licznych przechodniów rzucił się 
z mostu Zielonego do Wilji 70-letni Lejba Nie 
menczyński (Kalwaryjska 69). 

Na wszczęty alarm kilka łodzi rybackich, 
znajdujących się wpobliżu, pośpieszyło tonące- 

mu na ratunek i po chwili mimo oporu ze 
strony samobójcy wydobyto go na brzeg. 

Niemenczyńskiego przewieziono do szpita- 
la żydowskiego. 

Co było przyczyną targnięcia się na życie— 
narazie nie wiadomo. 

  

2 SĄ DÓ w 
Maltretowany chłopiec zastrzelił kochanka matki 

Sąd skazał go na rok twierdzy 
Przed rokiem w jednym z majątków na 

naszych kresach rozegrał się ponury dra- 
mat, który ze względu na środowisko, tło 
i pobudki obudził wielkie wrażenie w ca- 
łej okolicy i jest dotąd szeroko przez lud- 
ność omawiany. 

Widownia tragedji — to majątek „Świ- 
ryn'*, położony w gminie kobylniekiej, pow. 
postawskiego, a należący do p. Stefana 
Antonowicza. 

Sterany życiem p. Antonowicz w 1923 
r. do niespełna 10-cio letnich synów, Miko 
łaja i Wiktora przyjął w charakterze nau- 
czyciela niejakiego Stanisława Rutkow- 
skiego, który miał chłopców przyszykować 
do szkół. ) 

W krótkim czasie Rutkowski zdołał po- 
zyskać względy pani domu, a matki swych 
uczniów, Marji Antonowiczowej do tego 
stopnia, że ta poczęła go darzyć nietylko 
sympatją, lecz uczuciem natury  intym- 
niejszej, nie zważając na opinję i zdanie, 
wreszcie obojętnie odnoszącego się do tych 
spraw zniedołężniałego męża. 

Sprawy niebawem zaszły tak daleko, że 
Rutkowski począł rządzić w majątku po 
dyktatorsku, a chłopców, powierzonych je- 
go pieczy, zaniedbywał, a nawet maltreto- 
wał. Stosunki: te stały się jeszcze bardziej 
rażące, gdy na świat przyszło dziecko, :to- 
rego pochodzenie było jasne do tego s: "r- 
nia, że nawet nie starano się prawdy zata- 
ić, czy upozorować. Wiedział też o tem 
stary Antonowicz, lecz zgodził się z los: 1. 

PREDOĘPOWNKI 

niem obrazek sceniczny „Gorzałka”. Po 
krótkiej zabawie i odśpiewaniu hymnu 
„Boże coś Polskę", oraz „Hej do apelu 
stańmy wraz budować Polskę", młodzież i 
starsi w podniosłym mastroju rozeszli się 

do domów. Obserwator. 

Z POGRANICZA 

— ZABITY PRZEMYTNIK. — Koło Bra- 
sławia zastrzełony został przemytnik Wacław 
Kuba z Opsy, który trudnił się przewożeniem 
towarów z Łotwy. 

Wpływy Rutkowskiego mosły stale z 
krzywdą prawych dzieci Antonowiczów. 
Rutkowski bowiem umyślił spieniężyć ma- 
jątek, by w ten sposób pozbawić spuścizny 
prawych jej spradkobierców. 

Ohlopcy z biegiem czasu, orjentując się 
w niebezpiecznej dlą nich sytuacji, poczęli 
reagować. 

Na tem tle między matką a jej synem 
Mikołajem, 16-letnim już młodzieńcem wy- 
mikła w. dniu 15 listopada ub. r. ostra scy- 
Sja, o czem urażona Antonowiczowa powia 
domiła Rutkowskiego, który wybiegł za 
Mikołajem na dziedziniec, złajał go i u- 
derzył pieścią w twarz. 

Pognębiony i znieważony chłopiec za- 
wrzał niepohamowanem oburzeniem. Pod 
tem wrażeniem z pokoju Rutkowskiego 
wziął znajdujący się tam rewolwer, a u- 
patrzywszy moment, gdy R. wszedł da sto- 
doły, poszedł za nim i bez słowa, wystrze- 
158, kładąc zmienawidzonego trupem na 

miejscu. ž 
Po tym czynie, osiodłał konia i cwałem 

pojechał do Kobylnika, gdzie oddał się w 
ręce władz. 

Wdrożone śledztwo  ustaliło szczegóły 
dramatu, a w rezultacie sprawcę zabój- 
stwa Rutkowskiego — Mikołaja Antono- 
wieza postawiono w stan oskarżenia o za- 
bójstwo w uniesieniu. 

Sprawę rozpoznawał |III-ci wydział 
karny sądu okręgowego w składzie pp. sę- 
dziów: Cz. Sienkiewicza, J. Zaniewskiego 
i K. Bobrowskiego. 

W rezultacie przewodu sądowego, w 
czasie którego odźwierciadlono anormalne 
i amoralne stosunki, panujące w rodzinie 
Amtonowiczów, sąd, biorąc pod uwagę о- 
koliczności sprawy, skazał oskarżonego 
Mikołaja Amtonowicza ma osadzenie w 

twierdzy (kara niehańbiąca) przez jeden 
rok Skazany karę odbyć ma w zakładzie 

wychowawczo - poprawczym w Wielucia- 
nach. K.
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Przedstzwiciele.n 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p, Serafin Głąbik 
Ułańska 10B tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze uł. Szosowa 178 

grodźięhyka 
— Z ŻYCIA TEATRALNEGO. Jak już 

wczoraj podaliśmy, komisja teatralna u- 

chwaliła zaproponować magistratowi wy 

dzierżawić teatr miejski pp. Krakowskie- 

mu i Opalińskiemu. Przy powzięciu tej u- 

chwały komisja teatralna kierowała się tel. 253. 

tem, że przyszłe kierownictwo teatru mu- ; " 

si mieć doświadczenie w prowadzeniu te- w. godzinach 10 14 oraz 18—20 
codziennie 

atru w maszych miejscowych, lokalnych 
в ®  KEESIERCZETY ZUBEKE" W XNOWY ROWY. RRT ZOPWPZPY ЗС ЛЕС | warunkach. 

Panowie Opaliński i Krakowski, stojąc —- KATASTROFA AUTOBUSU NA 

  

     

  

ciekawy 

W nocy z 22 na 23 sierpnia straż po- 

žarna przeprowadziła mocne ćwiczenia na 

rogu ulicy Ułańskiej i Targowej, gdzie 

jest mowa dzielnica. prawie cała drewnia- 

na i gęsto zabudowana. 

Okazało się, że niebezpieczeństwo dla 
tej dzielnicy jest dość duże, gdyż brak wo- 

dy, jest w tem miejscu. 

Naczelnik Antonowicki po ćwiczeniach 

wskazał właśnie nabraki przy ewentual- 

czenia i mimo ciężkich warunków finanso- Grodno - Białystok najechał na przejeż- 

tralnego wyjechali do Warszawy, celem u- 
— KATASTROFA SAMOLOTU WOJ- 

przy obecnym kryzysie będzie sprawą nie- i runął na ziemię. (Piloci doznali lekkich 

nie, z drugiej zaś strony spodziewamy się 

tegorocznemi klęskami w rolnictwie, w dn. 29 s'erpnia odbędzie się posiedzenie Rady Miej 

cję u odnośnych czynników w sprawie ulg w sprawie budżetu na 1932-33 1. 

pobiegawcze przeciw klęsce głodowej. 5) Sprawa połączenia szpitali (ten punkt 

w Grodnie. Wyrazem tego było asia * 7) Sprawa podziału miasta na rejony z bu- 

„Kovai, nie naležą do najnižszych w Poi- Jak więc widzimy — bogaty i 

cenia przez magistrat pożyczki Bankowi nić miasto przed niebezpieczeństwem po- 

WY PRÓB I WZORÓW PRZEMYSŁU, 

terstwa Przemysłu i Handlu. 

wieiele wszystkich cechów i związków rze- 
pouczal jak 

wy. — Na zebramiu tem uchwalona popie- BARBARY RADZIWIŁŁÓWNY. Jak po- 

— ZAWODY TENISOWE GRODNO-- złą ze sobą dobre wiadomości, gdyż prawa 

sovią. zasłużonym. 

na czele teatru miejskiego as Ža LINJI GRODNO - BIAŁYSTOK. Nie do- 

zonie teatralnym, wykazali dużo doświad- jężdżając do Białegostoku, autobus linji 

ska wywiązali się ze swego zadania z dżającą ciężarówkę, skutkiem czego auto- 

OBOLENI: : bus przewrócił się. 

Jak się dowiadujemy, pp. dyrektorzy w Kilku pasażerów zostało poranionych. 
związku z otwarciem nowego sezonu tea- Autobus został poważnie uszkodzony. 

zupełnienia zespołu. 

Sezon prawdopodobnie rozpoczęty bę- SKOWEGO. Wczoraj podczas lądowania 

dzie arcydzielem Słowackiego „Kordjan”. na lotnisku Karolin, pod Grodnem, samo- 

Wiemy, że praca prowadzenia teatru lot wojskowy zaczepił się kołami o druty 

łatwą, miejmy jednak nadzieję, że publicz- obrażeń, aparat został poważnie uszko- 

ność grodzieńska zrozumie powagę istnie- dzony. 

nia placówki kulturalnej it poprze nasz 

teatr miejski jak moralnie tak i materjal- 

również, że dyrekcja i zespół aktorski przy (iR 

łożą wszelkich starań, aby poziom artys- Ka: 

tyczny teatru stał na należytym poziomie. 

— HALLO ROLNICY! W związku z Posiedzenie Rady Miejskiej. 

22 sierpnia odbyło się posiedzenie Wydzia- skiej z następującym porządkiem dziennym: 

łu Powatowego Sejmiku Grodzieńskiego, i; odc;tanie protokułu poprzed en įv sie- 

na którem uchwalono zwrócić się do pana dzei R. M. 

Wojewody z prośbą o łaskawą imterwen- 2) Rozpatrzenie decyzji W-łu Powiatow ego 

dla rolników. 3) Sprawa podatku wojskowego. 

Miejmy nadzieję, że pam Wojewoda 4) Sprawa zmiany opłat za świadectwa po 

przychylnie odniesie się do zlożonego chodzenia zwierząt i opłatę za korzystanie u- 

przez Wydział podania „i poczyni kroki za- rządzeń miejskich i opłaty za wjazd. 

— OPŁATY ZA ELEKTRYCZNOŚĆ. РО Taz trzeci znajduje się na porządku dzien- 

Akcja abonentów elektrowni, rozpoczęta w DU: AE Er Sie kon) 

b. r. na terenie prawie całej Polski, odbi- M L gė uboju: ;bydła dia do- 

la się tež — coprawda slabem echem — i I 

nkami ogniotrwalemi i nieogniotrwalemi. 

o ze m : = MARES) Sprawa ustalenia opłat za dzieci w schro 

płaty za światlo w mieszkaniach bez zmian niskach Związku Opiekuńczego, pozatem spra 
mimo, że opłaty te, w wysokości 90 gr. za wy bieżące i wolne wnioski. 

*sce. Natomiast opłaty za prąd, służący do porządek dzienny. 

AA da. termicznych — bę- — — NOCNE ĆWICZENIA STRAŻY. O- 
i 1 Bej SI KE chotnicza straż pożarna, która już ma. 5po- 

RE PE wał do. ry dorobek i która dowiodła, że umie chro- 

Gospodarstwa Krajowego, która 10 ро- ‚ —. I i : U 

życzka jest zabezpieczona właśnie wpły- s) kaztalego i przeprowadza 
wami od abonentów. elektryczności ćwiczenia nocne, aby zaprawić tem więcej 

ORNE aš Ža swoich członków do obrony miemia społe- 
— OTWARCIE RUCHOMEJ WYSTA- gzęństwa ka 

KRAJOWEGO. W dniu 1 września w lo- 
kalu „Domu Żołnierza” zostanie otwarta 

ruchoma wystawa prób i wzorów przemy- 
sły krajowego, pod protektoratem Minis- 

W celu należytej organizacji i popula- 
ryzacji tej Wystawy, odbyło się w dniu 

23 bm. w lokalu Związku Rzemieślników 

zebranie, w którem wzięli udział przedsta- 

mieślniczych w Grodnie. W zebraniu tem nem ratowaniu tej dzielnicy i 

brali również udział: Prezes Izby Rzemieśl należy postępować, 

niczej w Białymstokii p. Grosser, sekto> POWRÓT DELEGACJI Z M. W. 
tawz tejże Izby p. Miler i dyrektor wysta* 0. P. W SPRAWIE GIMNAZJUM a 

rać tę wystawę i popularyzować ją wśród g.w„liśmy parę dni temu wyjechała do 
szerszych mas ludności i rzemieślników. Ministerstwa W. R. i O. P. delegacja w 

Wszelkich informacyj, dotyczących tej ., ść osi A a saint 

Wystawy, udziela Starostwo Grodzieńskie. ВАНа 3 
Obecnie delegacja. powróciła i przywio- 

BIAŁYSTOK. W najbliższą niedzielę 0d- simnazjum zostały przywrócone. 

kawy wii we między. kelubami sportowymi, Spoleczeństwo p. odetchnęło z ul- 
enisow zy kl i gą. gdyż naprawdę odebramie praw gim- 

białostocką Jagiellonją i grodzieńską Cre- nazjum było strasznym ciosem niezupełmie 

Na zawody wyjeżdżają czołowi przed- 

stawiciele tenisu grodzieńskiego: panie YYVYYYYYYYYTYWYYYE"" FYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYŃ 

Dessinowa, Bohdanowiczówna,  pamowie 

Bortnowscy, Majewski i inni, razem z pre- sean. o g. 6, 8 i 10.15. 

zesem klubu Cresovia dr. Misieckim. Dźwiękowiec 

. й Kino „POLONJA“ 
— GÓRĄ GRODNIANKI. Na odbytych Boczów. 

ostatnio w Druskienikach konkursach, za 

majpiękniejszą mężatkę uznano p. Borzy- 

sławską z Grodna i za najbardziej opaloną 

Panią — p. Kożuchówską z Grodna. 

— PORAŻKA MAKABI. Na stadjonie 

DOK II, odbyły się zawody pilki nożnej 

między drużynami Żydowskiego Klubu 

Sportowego Białystok, a miejscowej Mak- 

kabi. 

© Wbrew wszystkim oczekiwaniom, za 

wody zakończyły się zwycięstwem druży- 

ny Białostockiej w stosunku 2:1 (1: ж 

| Przez cały czas gra zmienna w obu- 

stronne ataki, — lecz Makkabi nie dyspo- 

nowana strzałowo nie wykorzystuje rzutu 

karnego i przegrywa mecz. 

Ostatni kwadrans gry zamienia się w 

umyślną kopaninę, a prim tu wodzi Maka- 

bi ze Ślimakiem na czele. Sędzia nie rea- 

gując na te wybryki pozwolił grę zmienić, 

na miebezpieczną walk, krzywdząc w w ięk- 

szej mierze gości. 

; Mimo iż ostatnie minuty gry przecho- 

dzą pod usilną przewagą Makkabistów —- 

muszą jednak oni zejść z boiska pokonani. 

—- KRADZIEŻE. Aleksandrowi Chodo- 

rowskiemu, +rrzedmiejska 39 skradziono 

parę butów. — Berowi Siuckiemu Kam- 

cińska 17 skradzione zostały dwie kapy, 

wartości 75 zł. AAA 

RRT RES TEST VOKIET V KTS ATSITIKTINIS TA TEO ECTS 

IWAN MOZŻUCHIW 
w arcydziele filmowem p. t. 

Kurier carski 
w roli Nadi — N. Kowanko 

Wstęp od 75 gr. 
  

Dźwiękowiec 
Kino „Ą PGL LO" 

Dominik. 26. 

J. Smosarska, Adam Brodzisz B. 
Samborski i M. Frenkie! w dźw. 

śpiewnym dramacie p. t, 

Na Sybir 
Płomienne serca 
wsp 65 groszy 

KINO „PALACE" 
Orzeszk. 13. 

Billie Dove I Ben Lyon 
w wielkim filmie p. t. 

NIEWOLNICA 
KSIĘCIA BORYSA 

wstęp 45 gr. ; 

Seans o g. 6, 8 i 10.15 
Ad APALAAASAAAMA MA, 

  

    
  

Początuk ssansów o 0. 5, 816, 10.20 

KINO Wsięp od 70 gr. 
DŻWIĘKOWE Dziś bezkonkurencyjny, najnowszy przebój Erika Pammera 

twórcy filmu „Kongres Tańczy” p. t. 

„ŚWIATOWID" Zwycięzca z przemiłyn urwiseim Kate de Nagy I 
Jean Murat'em. Film przy którym serce 

GRODNO, Brygidzka 2. | skacze z radości.. (wersja frzncnska) Uwaga: Premjera war- 
szawska tego filmu potwierdziła w zupełności rozgłos, jaki 
„Zwycięzca* zdobył sobie w Paryżu i Wiedniu. Głosy krytyki, 
pełne podziwn oklaski towarzyszyły filmowi przez cały czas 
jego wyświetlenia, Uznano go ogólnie za najlepszy i najmilszy 

film sezonu. 
CYWA ZAD TTT W AUTOID 

 BEBIRTOGETAA RWE 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

— № й, 

  

— WYPADEK SAMOLOTOWY. W dn. 

24 bm, pod Dworcem, w pow. mow ogródz- 

kim wydarzyła się katastrofa samolotowa 

w czasie lądowania aparatu wojskowego; 

samolot zarył się w ziemię, wskutek cze- 

go pilot i obserwator ponieśli ciężkie obra- 

żenia. Samolot został uszkodzony. Ran- 

nych pilotów mw dniu katastrofy odwiezio- 

no do szpitala powiatowego w Nowogród- 

ku, zaś w dniu 25 bm. piloci zostali ode- 

słani do Warszawy. 
— WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W 

NOWOGRÓDKU W SPRAWIE USZKO- 
DZENIA KOLEJKI. W dniu 29 grudnia 
r. ub. wykoleiła się kolejka wąskotorowa 

na trasie Nowojelnia — Lubcz. Natych- 
miastowe dochodzenie ustaliło, że wykole- 
jenie spowodowane zostało rozmyślnie, 

przez okolicznych mieszkańców, mających 
pretensje do zarządu kolejki, na: tle wy- 

wilaszczenia gruntów pod trasę. W wyniku 
rozprawy, która odbyła się w dniu 24 bm. 

w Sądzie Okręgowym w Nowogródku, 14 
oskarżonych zostało zasądzonych po jed- 

  

nym roku więzienia i zapłacenie kosztów. 
sądowych po 40 zł., 5 oskarżonych po 6 
miesięcy więzienia i zapłacenie po 20 zł. 
kosztów sądowych. 

Ska 
— RAKARZE SŁONIMSCY MAJĄ О- 

GRANICZONY CZAS SWEGO RZEMIO- 
SŁA. Z wdzięcnością witamy zarządzerie 
magistartu regulujące czas wyławiania 
psów na: ulicach miasta. Do niedawna bo- 
wiem nie był on ograniczony. 

Dzisiaj wolno rakarzom wyławiać 

psy tylko od godziny 21 do T-mej rano, 
pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

— 00 NA TO EKSPOZYTURA SŁO- 
NIMSKA T-WA OPIEKI NAD ZWIERZĘ- 
TAMI. W końcu ubiegłego roku powstało 

w Słonimie Tow. Opieki nad zwierzętami 
tak konieczne w każdem mieście Rzeczy- 
pospolitej. Towarzystwo to rozwinęło ener 
giczną akcję organizacyjną, zorganizowa- 
ło czynny i ruchliwy sekretarjat, lecz jalkoś 
dotąd mie widzimy działalności jego człon- 

ków. 
Jak poprzednio tak i dzisiaj — codzien- 

nie widzimy niemal galopujących dorożkaży 

(dn. 27 b. m. o godz. © wieczór dorożkaż 
Nr. 26 na ulicy Studenckiej) nie mniej 
rzadkiem zjawiskiem jest jazda kłusem z 
ciężarami, a już ustawicznie stosowana 

przez dorożkarzy metoda jest nadmierne 

obciążanie wozów ciężarowych i nieludzkie 

obchodzenie się ze zwierzętami, oraz chło- 

stanie ich po tyłach i lopatkach. 
Czy nie należałoby członkom Tow. zwró- 

cić uwagę na poruszoną przez nas sprawę 
i przy współudziale, chętnie interwenju- 
jącej w tych wypadkach policji państwowej 

roztoczyć iwiększą niż dotychczas opiekę 
mad zwierzętami by módz należycie odpo- 
wiadać pięknemu hasłu Tow.: „Bacz by 
twoim było celem być i zwierząt przyja- 
cielem. Wik. 

      

—NIE W POLSCE, A W ROSJI SO- 
WIECKIEJ OKRADAJĄ PRZESYŁKI KO- 
LEJOWE. Polska sprowadza dużą ilość 
skórek futrzanych. Skórki te są wypra- 
wiame i bardzo drogie. Najczęściej przy- 
chodzą skórki. karakułowe. 

Od pewnego czasu stwierdzono, iż prze- 
syłki ze skórkami są okradane, kradzież 
była ujawniona na stacji odbiorczej. Nie- 
raz brakowało kilkadziesiąt skórek. W 
skrzyniach zaś zamiast skór, znajdowano 
po kilka kilogramów kamienie. Opakowa- 
mie prawie zawsze było w stanie dobrym. 
Śladów uszkodzenia nie było znać. 

Władze kolejowe, celne, i policja mnie 
mogły przez dluższy czas wykryć spraw- 
ców. Poszlaki wskazywały, że kradzież 
przesyłek raogła się odbywać w Stołpcach. 
Zainteresowane władze zaczęły szczegóło- 
wo badać przesyłki nadchodzące z Sowie- 
tóst. Badamia te dały wyniki. 

W zeszłym tygodniu ujawniono brak 12 
skórek w jednej skrzyni. W całej skrzyni 
zauważono brak pół kilograma wagi. Po 
sprawdzeniu ilości skórek z dowodami, о- 
kazał się ten brak. To wskazuje, że kra- 
dzieży, dokonywamo na terenie Sowietów. 

Dzięki wykryciu Kolej Polska nie bę- 
dzie narażona na straty. Mel, 

lidžka 
— ROZWIĄZANIE RAD GMINNYCH 

W IWJU I RADUNIU. W myśl: rozporzą- 

dzenia p. Wojewody: Nowogródzkiego, roz- 

wiązane zostały rady gminne i Iwju i Ra- 

duniu. W ub. niedzielę odbyły się wybory 

do Zebrania gminnego w Raduniu, a wybo- 

ry do Rady Gminnej nastąpią w najbliż- 

szym czasie. W Iwju odbędą się wybory do 

Zebrania grminnego, i wybory do Rady 

gminnej w najbliższych dniach. Mita. 

— DOROCZNE ZAWODY STRZELEC- 

KIE. W dniu 3 i 4 wiześnia r. b. staraniem 

Kolejowego Przysposobienia. Wojskowego 

w Lidzie odbędą się zawody strzeleckie 

z broni malokalibrowej na strzelnicy (obok 

Ogniska Kolejowego). Zawody rozpoczną 

się od godz. 8 rano w Ra 3. 9. mb. że 

miejscowych org 7 dniu 4. 9. 

dla zamiejscowych 0 a 

    

   

  

     

Drukarnia „Stowa“ 

  

Dziś] Niepywały 

CÓRA 
arcydriele mówionem 

zwiękowe 

Kino 

„Helios“ 

podwėjny program! 1) Ulubienica publiczucšci 

E w y 2) Genjalny mistrz ekranu 

SIERŽANT X IWAN MOZŻUCHIN ° 
Dramat miłosny. W rolach gł kobiecej prześliczna 

SUZY VERNON. Na I szy seans ceny zniżone. — Początek o godz 4ej ostsini sravs S aalies 2 

ANNY ONDRA * a“ 
pierwszem 
swoj tm 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28   
Dzis! Szampańska komedja dź 

„Zdrój Miłości” 
Ceny miejsc na wszystkie seanse: Parter 40 gr. Poc 

więkowa 

Betty Bird, 9skar Marjon, 
Robert Garyson. 

Nad pregram: Dodatki dźwiękowe. 
zątek o godzinie 4, ostatni sesus 1015 

  

Wielki podwójay program!!! Dziś ujrzycie postać żywą, realną wyczarowaną z urokow Zycia amerykańskiego 

postać dziecka 
ulicy w filmie DŻWIĘKOWE KINO 

CG/ING 
Wielka 47, tel. 15-41 

Ceny od 25 gr. 

2) znakomita gwiszda ekr. Świata 

Olga Czechowa 

" Dziecko ulicy 

w filmie 

w roli tytułowej uro- 
cza i rozkoszna Sally O“ Neil. 

Tajemnica Pani S.. 
Nad program: doskonałe dodatki dzwiękowe. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 — w święta o godz. 2-ej. 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Precz z 

Nikt 

tęsknotą i smutkiem!!! Dziś! wielka epopea Śmiechu, humoru 1 wesołoŚ:i! Foirójny program! 
Niezrównani komicy Świata! 

w najnowszych 100 proc. lilmach dźwiękowych: 1) „MĘŻOWIE i; ŻONY", 2),„GUBERNATOR 
FLIP I FLAP NA INSPEKCJI" 3) PUŁKOWNIK | JEGO SŁUGA”, V 

nie jest w stanie powstrzymać sig od wybuchów Śmiechu podczas słuchanis i a tech filmówi Deszcz 
Indus ias pomysłów! Niezwykłe sceny, pobudzi widzów do paroksyzmów Śmiechu! Początek o ogni 

‚ 6. 8 1 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Ceny od 30 groszy. 

  

Kino-Teatr ' 

„STYLOWY“ 
Wielka 36   

Radio wileńskie 

PIĄTEK 25 SIERPNIA RB. 

11.58 Sygnał czasu; 15.10 Program dzien- 
ny; 15.15 Muz. z płyt; 15.40 Utwory Mozarta 
z płyt; 16.30 Kom. LOPP-u; 16.40 Czy istnie- 
je nieśmiertelność istot żywych? — odcz. wy- 
głosi prof. Siedlecki; 17.00 Koncert; 18.00 Od- 
czyt; 18.20 Muz. tan.; 19.15 Z prasy litewskiej 
19.30 Progr. na sobotę; 19.35 Pras. dziennik 
radj.; 19.45 Przegląd prasy rolniczej krajowej 
i zagranicznej; 20.00 Koncert; 21.00 Mikrofon 
jako krytyk — feljeton. — 21.15 — Dalszy 
c. koncertu; 21,50 Kom. 22.00 Muz. tan. 22,40 
Wiad. sport. 22,50 Muz. tan. 

Sobota, dna 27-go sierpnia 1932 r. 

11.58. Sygniał czasu. 15.10 Utwory Mak- 
lera i Wagnera (płyty). 15.25 Kom. met. 
15.30 Wiad. wojskowe. 15.40 Słuchowisko 
dla dzieci. 16.06 Koncert życzeń. 16.50 Na 
srebrnym ekranie — premjery filmowe. 
17.00 Koncert. 18.00 Odczyt. 18.20 „Jak po- 

wstaje złoty” reportaż. 18.45. Muz. tan. 
19.10 Program na miedz. 19.15: Tygodnik 
litewski. 19.20: Rozmaitości. 19.35 (Program 
dziennik radjowy. 19.45 „Ciotka Albinowa 
mėwi“ 20.00 koncert. 20.50 „Na widnokrę- 

gu*. 21.00 koncert. 21.50 komunikaty. 
22.00 Koncert chopinowski. 

  

Ofiary 
Na cel społeczny, lub dobroczynny we- 

dług uznania wydawcy „Słowa”, zamiast kwia 

tów na grób matki jego Ś. p. Marji Mackie- 

wiczowej Maksymiljanostwo Malińscy zł. 40. 

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze] 

_ Wino, Mickiewicza 31 m. 4 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, «- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spuhla. Wypadanie, włosów, łupież. - 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 

dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 
cjonalnej. 

Codziennie od g. 103. 
i Wa Z. Pz 

  

  

  

skład Foriepianów, Płagia, Fatarazanj 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1674) 

Wilno, Niemiecka 8, m. Ti 

    

HERMAN ZANDON 

  

Dziś! Najnowszy 10U proc. dźwiękowiec! Na otwarcie jesiennego sezonu nakładem dużych kosztów wyświetlamy olbrzy- 
mni superłilm dźwiękowo špiewny 

„OGIEŃ” (i-sza serja „W ORNIU I ZIEMI", 2-ga serja — „„WOJNA 
Z PODPALĄCZAMI". 

ER sensacyjny dramat w 2'ch serjech 12 attach KS w jednym seansie). W rol. gł. nieporównany bohater 
Tim Mac Coy i Marion Shockiey. 

  

  

"POPIERAJCIE 

L.0.P.F 
„МЕГ Kupno 

i SPRZEDA? 

  

SPRZEDAM + | Na sezon 
TANIO BIURKO ma- 
ło używane. Dowie- 
dzieć się w Admini- 

  

stracji „Słowa. О- 
bejrzeć można co- 
dziennie od godz. 10 
do 12-ej. robėw intro!   
"Futro damskie 
kupię w dobrym stanie 
Zawalna 3 m. 2 Korsak 

  

Różne 

Przeprowadzki 
opakowanie i ekspe- 
dycję mebli uskutecz- 
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nia A Nabo : 
rewski Bonifraterska M h į h włeżawie 

Boa nata NI. zkiewicza 
AAAAAAAAAAAAAAAAAGAS w Wilnie, ui. Tartaki 28, tel. 751. 

"Takais“ Dostarcza również dla urzędów i instytucji. 

TRE (RA Dla 
Pzzymię na stancję 

UCZENICE 
lub odnajmę 3 poko- 
je umeblowane Z U- sun 

trzymaniem Arsenal - POKÓJ | 

  

bora 5. umeblowany dla jedne 
SDE luo dwu osób, osobne 
— -+ WEJŚCIE, balkon — @0 

Pansjonarki wynajęcia, Artyleryjska 
m. 

przyimę na stancję Z 
utrzymaniem i opieką 
Korepetycje ua miejscu 

e 34:a m. 18. 

Do wynajęcia 
niedrogo 6 pokojowe 
mieszkanie 2e wszel- 
kiemi wygodami przy 
ul. Zawalnej 60. Wia- 
HOME 

r 

  

DWA POKOJE 
z kochnią, balkonem, 
łazienką, Z osobnem 
wejściem do wynajęcia 
nl. Wiwulskiego 6€ 
m. 23. Informacje do 
11 е} гапо 1 ой 4 — 6 
papoł. 

——>— 

Do wynajęcia 
3 pokoje, przedpokój, 
kuchnia.  Antokolska 
103—2. 

  

do 
najęcia wszystkie wy: 
3 pokojowe wy. 

gody. Iutormacje ul. 
Białostocka 6 m 1. 

  

KLUCZ DO ZAGADKI 
— Niewiele. Funt albo dwa... 

— Widzę, że wielu rzeczy musi się 

pan nauczyć, uśmiechnął się dyrektor. —- 

Z dwuma funtami niewiele pan znaczy. 

Proszę za mną! 

W kasie Donald wydał pokwitowa- 

nie na dziesięć funtów. Podziękował Gry- 

lingowi, wyszedł na ulicę, skinął na tak- 

sówkę i pojechał do małego hotelu, któ- 

rego adres dała mu Glorja. 

\ ROZDZIAŁ III 

p CZŁOWIEK BEZ BRWI 

Hotelik był skromny, ale cichy i czys- 

ty. Czekała już na Donalda młoda panna 

w niebieskiej lekkiej sukni. Oczy miała 

ciemne, bardzo piękne, a włosy jasne, 

złociste. Uśmiechnęła się przyjaźnie na 

powitanie. 

— Don! Jak wyrosłeś! 

Wyprostowała swą drobną figurkę, 

ale jej kędzierzawa główka zaledwie się- 

gała mu do ramienia. Donald zmieszał się 

Nie chciało mu się wierzyć, że kiedyś ca- 

lował te ponsowe usta, uróżowane zlekka 

Glorja była wtedy małą dziewczynką o 

twarzy pełnej piegów, kryjącej się w ma- 

sie rozpuszczonych włosów. Teraz stała 

przed nim czarująca młoda kobieta. 

— Pani się tak zmieniła — wybełko- 

tał. 
— Doprawdy? Glorja zrobiła pogard- 

„liwą minkę.— 
Tylko proszę nie 

komplementėw. 
zaczynać mówić 

Zamkowa 2. 

       

—— Chciałem powiedzieć tylko że.. 

jesteś piękniejsza! 

Roześmiała się wesoło: 

—_ O Donie! Zawsze jesteś taki sam 

śmieszny i niezgrabny, jak dawniej! Ale 

skąd ta romantyczna bladość? 

— Opowiem potem Glorjo... 

gdzieś na obiad! 

— Racja! Jestem głodna jak wilk! 

Wyszli razem i skierowali się pieszo 

do restauracji przy Soho-Ssq. sławiącej 

się doskonałą kuchnią włoską. Donald 

zatopił się w wybieraniu menu. 

— Wybierz coś smacznego, — prosi- 

ła Glorja, — czy pamiętasz, co ja daw- 

niej lubiłam? 
— Suflet, zdaje się?.. Nasz stary ku- 

charz, Gustaw robił zawsze suflet, kie- 

dy przychodziłaś do nas na obiad! 

— Ale jaki suflet? 

— Zaczekaj — Donald wytężył pa- 

mięć. — Czy nie z wiśniowym likierem? 

Glorja skinęła głową i uśmiechnęła 

się: 
: — Doskonale, Don. Ale nie szukaj te- 

go tutaj, bo nie znajdziesz! Chciałam ty! 

ko wypróbować twoją pamięć.. 

Chadmor zamówił obiad. Po zupie 

musieli długo czekać na pieczyste. Glo- 

rja nie spuszczała Z Donalda uśmiechnię - 

tego, badawczego spojrzenia. 

—_ Co teraz robisz? — zapytał Do- 

nald, oswojony już zupełnie ze swą to- 

warzyszką. 

— Jestem aktorką.. A raczej będę nią 

Jedźmy 

Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 
Papieru i Materjałów Piśmiennych 

Wilno, Zawalna 13, telefon 501. 

poleca p. Detalistom i Spółdzielniom wielki wy- 
bór materjałów szkolnych i kancełaryjnych po 
cenach niskich. 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljoaów i innych wy- 
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Drzewo opałowe, brzozowe, 

  

pod firmą“ 

jnólka Aktų“ 
szkolny 

|| ui k 
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i olszowe, oraz węgiel 
górnośląski 
P'O L.E GA 

SKŁAD DRZEWA 

    

P.P. Urzędników na raty 
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W WARSZAWIE 
od 1 września wspólny pokój z oz 
R studjującej. Dowiedzieć się w „Słowie* 

Z. 

i A M НН НОНЯВЯ)} 

  

Potrzebne mieszkanie 
2 pokoje z używ. kuchni, w śródmieściu. 
Oferty do Administracji „Słowa* dła T.C 
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© MIESZKANIA — * 
3, 4, i 6-pokojowe 
DO WYNAJĘCIA 

z wygodami: centrał- 
ne, dobre, wodne .0- 

  
  

  

"DO WYNAJĘCIA 
w domu nr. Ó przy 

ul. Gimnazjalnej, ©- 
bok Sądu Okręgow. 'i 
gimn. Lelewela. 4 i 5 
pok. mieszkania ze. grzewanie. Gdańska 

wszelkiemi wygoda - 6 spytać u dozorcy. 

mi. — — — 

wkrótce. Powiedz Doń, czy pamiętasz 

pewien wieczorek u Sandersów? Jak tam 

było duszno! Pamiętasz gdzieśmy wy- 

szli? 
— Wyszliśmy do ogrodu. 

— Tak księżyc świecił... Z niemałym 

trudem udało mi się ciebie wyciągnąć. 

Byłeś taki uparty! Czy pamiętasz, co by- 

ło potem? 

— Zdaje się, że ja... ja ukradłem ci 

pocałunek. — Zmieszał się Donald. 

Dziewczyna roześmiała się: 

— „Ukradłeś'? Tak ci się zdaje? W 

rzeczywistości straszną miałam ochotę, 

żebyś mnie ucałował. Ale byłeś taki nie- 

zdecydowany! Cieszę się,że tego nie za- 

pomniałeś... 

— Nie mogłem zapomnieć Glorjo... 

Chadmor uśmiechnął się złośliwie * 

zapytał: 
— (Czy teraz jesteś już pewna? 

— Pewna? Czego? 

— że jestem rzeczywiście Donaldem 
Chadmor? — tłumaczył, mrugając po- 
rozumiewawczo. — Przyznaj się, że za” 

dawałaś te wszystkie pytania, aby prze- 

konać się, czy nie jestem samozwańcem? 

Glorja spuściła na chwilę ciemne rzę- 

sy: 

— Jesteś zawsze taki sam, Donal- 

dzie! Jesteš nazewnątrz senny i spokoj- 

ny, a w głowie błądzą najdziksze myśli! 

"jak, chciałam mieć pewność, że jesteś 

tym, za którego się podajesz. Nie mia- 

tam prawie wątpliwości od chwili, kiedy 

cię zobaczyłam, ale chciałam przekonać 

się niezbicie! 

    

(D.C.N.) 
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