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Niezapomniane dni wiedeńskie 
Wiedeń, 14 września, 

II. 
Und Wien war in Not, von Heiden bedront. 

Die Trommel ging um: 
Didi-rum-didi-bum. 

Was wird aus dem Land, halt Wien nimmer 

stand? 

Das Kreuz und das Reich, sie fallen zugleich. 
Drum, Manner, herhei, 

Macht Wien wieder frei! 
Wiedeń był w potrzebie. 

Poganie nastawali 

cie pobudkę? 

Krzyż upadał. 

na państwo chr 
brońcie 

  

Mężowie, 

Wiednia ! 
Takt tej wiedeńskiej piosenki wcale nie 

odpowiada grozie chwili. Jest naiwnie sen- 

  

Pundeskanzicy dr E. Dollfuss przed 
frontem 4-go pułku piechoty. 

tymentalny, a głos trąbki — didi-vum-didi- 

bum — wydaje się nawet Śmieszny.. Senty- 

mentalizm kr widocznie od wieków we 
krwi Wiedeńczyków. Lepszy jest zresztą natu 

rałny sentymentalizm od wymuszoneg 

obstałunkowej 

nia się na górne tony. 
muje sztucznie na zbyt wys 
następuje potem ostra reakcja, 

może być komiezny. albo bolesny. 

  

  

nanii1- 

  

  od powagi i 

Gdy się 1 

kim poziomie, 

której 

      

Sehwechat leży w odległości dziesięciu ki- 
lometrów od Wiednia, właściwie od j 

trum — kościoła św. Stefana. Jedz. 
miasto, i mały Schwe: 

żenie raczej przedmieścia niż odrębnego 

miasteczka. 250 lat temu, 15 września 1683, 

odbyło się tutaj spotkanie Jana II z Leopol- 
dem I, po zwycięskiej bitwie. Jan Ill nie mus- 
nął wcale swego pięknego wąsa, a Leopold 1 

nie pośpieszył ze zdjęciem kapelusza. Zbliżyłi 
się ku sobie z przeciwnych stron i zatr 

mali konie. „Uczyniłem cesarzowi — pisał 

król do Marysieńki — kompliment КИКа 

słow po łacinie. On tymże odpowiedział języ- 
kiem dosyć dobremi słowami. Stanąwszy te- 

dy przeciwko sobie, prezentowałem mu syna 

swego, który się mu zbliżywszy ukłonił. Nie 

pociągnął cesarz nawet ręką do kapelusza, na 
co ja patrząc, leawom nie strętwiał'*. Król 

ledwo nie strętwiał. Jednakże „aby się świat 

nie skandahzował'', przemówił jeszcze słów 
kilka. Szkoda, że nie strętwiał, że nie zawró- 
cił konia, nie dał poznać cesarzowi swego о- 

burzenia, lecz połknął despekt. Możliwe jed- 

nak, że ten król elekcyjny, wczorajszy het- 
man, nie czuł się dość pewnie wobec impera- 
tora Świętego cesarstwa rzymskiego, imperato 

ra, którego ród już od XIII wieku panował. 
Odjechał król z miejsca spotkania rozgoryczo 
ny i upokorzony. I tylko skarżył się a użałał 

w listach do marysieńki. 
Na miejscu spotkania wystawiono potem 

pomnik. Skromny biały obelisk, niewysoki i 
jakiś wątły, a na nim umieszczono tablicę z 

napisem: „An dieser Stelle begliiekwiinsch- 

ten sich Kaiser Leopold I und Kónig Johann 

w pr 

  

   

   

  

  

wino, Łamkowa 2. 

  

   

      

    

    

  

Sobieski nach siegreicher Verjagung der Tiir- 

ker von Wien''. Pozdrowili się, życzenia so- 
bie złożyli. 

Do tego pomnika prz, 

dzielę 10 września 1933 pi 

z kardynałem Hlondem па е 

ędrowała w nie-     

  

Zato uroczystość na Kahlenbergu rozwinę- 

  

ła się wspaniale. Był to sam dzień odsieczy 

ia. W wilję dnia tego, 11 wrze 

roku, porze 

wstąpił Jan III na szezyt wzgórza i otoczo- 

ny polskimi i niemieckimi wodzami, przypa- 

trywał się długo obozowi tureckiemu, który 
zajął był wielką przestrzeń między oblężo- 
nym Wiedniem a wzgórzem. 

  

— 12 wrześ 

1683 
    

0 pizedwieczornej 

Kahlenberg gėruje na 483 m. nad pozio- 
mem morza. Różnica poziomów pomiędzy nim 

a Wiedniem wynosi spewnością przeszło 200 

Uroczystości w Warszawie 
WARSZAWA PAT. — Niedzielne uroczy- 

stości, związane z obchodem  250-lecia zwz- 
cięstwa oręża polskiego, miały w stolicy prze- 
bieg podniosły. Na wszystkich domach powie 
wały flagi o barwach narodowych. W oknach 
wystawowych widniały wizerunki króla Jana 
Sobieskiego. Przy pomniku króla Jana i przy 
sarkofagu z jego sercem w kościele o.o. Ka- 
pucynów wystawiono posterunki „honorowe. 

©О godz. 9 rano przed kościołem poczęli 
się zbierać członkowie komitetu obchodowe- 
go, delegacje oddziałów wojskowych garnizo- 
nu stołecznego, przedstawiciele organizacyj P. 

W., weterani 1863 roku itd. Frontem do świą 
tyni ustawiła się kompanja honorowa 21 p.p. 
ze sztandarem. W międzyczasie w nawie głó- 
wnej kościoła zgromadzili się przedstawiciele 
władz. Przybył między innymi minister spraw 
wewnętrznych Pieracki, który reprezentował 
P. prezesa Rady Ministrów, ministrowie Hubi 
cki, Zarzycki, Butkiewicz, Nakoniecznikoff - 

Klukowski, prezes NIK Krzemieński, wice - 
marszałek Senatu Leszczyński, członkowie po 

selstwa austrjackiego,  podsekrėtarze stanu, 
wojewodowie, przedstawiciele władz miejskich 
i inni. 

O 9.15 wiceminister spraw wojskowych 
gen. Składkowski dokonał przeglądu kompa- 
nji honorowej, W chwilę potem przybył p. 
Prezydent Rzeczypospolitej w otoczeniu 
członków domu cywilnego i wojskowego. — 
Powitany przez przedstawicieli władz wojsko 
wych cywilnych i ks. biskupa polowego 

Gawlinę Pan Prezydent przeszedł przed fron 
tem kompanji honorowej, kierując się w stro- 
nę kościoła. U progu świątyni powitali go 

i członkowie komitetu obchodu oraz 0.0. K3- 
pucyni. 

Po zajęciu przez p. Prezydenta Rzeczymo- 
spolitej miejsca w presbiterjum rozpoczęła się 
pontyfikalna msza święta, celebrowana przez 
ks. kardynała Kakowskiego w asystencji licz 
niego duchowieństwa. Po mszy okolicznościo- 

we kazanie wygłosił ks. biskup Gawlina. Po 

kazaniu obecni odśpiewali „Boże coś Polskę * 
—poczem p. Prezydent, w towarzystwie człon 

ków rządu, duchowieństwa, przedstawicieli 
wojskowości, członków poselstwa austriackie- 

go i świty, udał się do kaplicy kościelnej, 
gdzie na sarkofagu, w którym mieści się ser- 
ce króla Jana, złożył wieniec z liści lauro- 
wych, przepasany wstęgami o barwach narosło 
wych z nadpisem: „Zwycięzcy pod Wiedniem 
— Prezydent Rzeczypospolitej''. Po złożenia 
wieńca Prezydent udał się na Zamek. 

Po mszy członkowie komitetu obchodu, 
kompanja honorowa 21 p. p., z orkiestrą oraz 
delegacje wojska udali się na Krakowskie 

Przedmieście do figury Matki Boskiej Zwys- 

cięskiej, gdzie przy dźwiękach „Boże coś Pol- 

skę'* nastąpiło złożenie wieńca przez delega- 
cję komitetu obchodu. W międzyczasie ufos- 

mował się wielki pochód organizacyj, biorą- 

cych udział w uroczystości, który skierował 

się pod pomnik Sobieskiego. Gdy czoło pocho 
du zatrzymało się przed pomnikiem, komza- 
nja honorowa wojska oraz delegacje ustawiły 

się wzdłuż ulicy. Przedstawiciele komitetu 
obchodu złożyli u stóp pomnika piękny wie- 
niec, przy dźwiękach hymnu narodowego. 

Następnie odbyła się defilada, w Któ:ej 
wzięły udział liczne delegacje szkół, orgari- 

zacyj i stowarzyszeń. 

Formacje piechoty na dziedzińcu Burgu. 
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metrów; jest to więc znaczna wysokość. Czu- 

je się ją coraz mocniej z każdym zakrętem wą 

  

skiej, asfaltowanej drogi, która biegnie ser- 

coraz wyżej dokoła stoków wzgórza, 

„ezytu. Stąd roztacza się daleki widok 

na łuk Dunaju i na miasto z wysterkajacemi 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

©ŁĘBOKIE — uł. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

uRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
RORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

XLECK — Sklep „Jednošė“. 

LiDA — ul. >uwalska 13 — 5. Mateski. 
LUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

Zagraniczi 
co do miejsca. Terminy druku 

wieżami kościołów. Stoki wzgórza pokryte są 

winnicami. «owietrze świeże i aromatyczne. 
Widok rozpostartego wdole Wiednia, przecię- 

tego niebieskim Dunajem, porywa i upaja. 
Naci miastem drży opyl powietrzna, nasyco- 

Woda Dunaju połyska. Widz do- 

  

na słońcem. 

  
> kościołku ewangelickim w niemieck*-j 

za u w pow. noworznecińskim w 

7 km. od Chojnie, znajduje się 

cenna odka po krółu Sobieskim. Jest uią 
wóz triumfalny króla, 

ambonę. Wóz ten ofiarowany został. Sobies- 
kiemu przez wiedeńczyków w dowód wdzięcz 
ności za uratowanie ich przed nawałą turec- 
ką. Wóz ozdobiony jest , pięknemi rzeźbami 
i obrazami, pr: а m. in. herb 

Państwa Polskiego i Kb króla Sobieskiego. 

Nad wozem unosi się baldachim, na którym 
znajduje się Orzeł Polski i herb Króla, Sohie- 
skiego. Wspomniany «vóż miał po zgonie króla 

Sobieskiego przejść w posiadanie jcgo rodzi- 

    

  

      
  

   

    

  

służący od 150 lat za ste 

ny i znajdować się przez dłuższy czas w 

jej pósiadłoś iach na Górnym Śląska, sld 
podczas pierwszej wojny śląskiej zosiał prze 
icziony pr: oddział _ żołnierzy pruskich, 
jących pod dowództwem generała Hennin- 

14 Aleksandra von. Kleista, ówczesnego właś 
cieiela majątku Raddatz, jako: łup wojenny 
do Raddatz. Gen. von Kleist zwrócił się do 
króla pruskiego Fryderyka Wielkiego z proś- 
bą o pozwolenie zamieszczenia wozu w nowo 
przezeń wybudowanym kościele jako ambony. 
Król pruski przychylił się do jego prośby i 
w ten sposób znalazł się wóz triumfalny króla 
Jana Sobieskiego w Raddatz. 

   
   

    

     

  

(ała Pelska podpisuje Pożyczkę Narodową 
WARSZAWA. PAT. W dalszym ciągu z 

całego kraju napływają depesze, wiadomości i 

pisma Od związków, stowarzyszeń, instytucyj, 

zrzeszeń i firm, które bądź deklarują subskryp- 
cję pożyczki narodowej, bądź zgłaszają akces do 
akcji propagandowej pożyczki narodowej. Ró- 
wnież napływa szereg wiadomości z kraju о 
utworzeniu się komitetów obywatelskich po- 
życzki narodowej w poszczególnych miastach 

w całem państwie. Nadeszły wiadomości z 
Krakowa, Brześcia, n-Bugiem, Białegostoku, 
Wilna, Katowic, Sosnowca, Zawiercia, Gdyni, 

Rzeszowa, Chodzieży, Czarnkowa, Między. 
chodu, ćremy i t. d. 

M. in, na rece komisarza generainego požy- 
czki narodowej min. Starzyńskiego wpłynęły 
następujące pisma i depesze: Stowarzyszenia 
Zawodowego Przemysłowców _ Budowlanych 
В. Р., Centrai Gospodarczej Przemysłu Bu- 

dowlanego, prezydjum Stałej Delegacji Zrze- 
szeń Przen:ysłoweców Budowlanych Rzeczypo- 
spolitej Związku Zawodowego Pracowników 
Przemysłu Cukrowniczego, Centralnego Zrze- 

szenia Ruchu _ Spółdzielczego, pracowników 

umysłowych Zjednoczonych Fabryk Związków 
Azotowych w Chorzowie, Zarządu Głównego 
Polskiego Stowarzyszenia Kobiet z Wyższem 

Wykształceniem, Związku Zawodowego Praco- 
wników Kupieckich, Przemysłowych, Banko- 
wych, b'urowych w Polsce z siedzibą w Pozna- 
miu, Zarządu Głównego Polskiego Czerwo- 

nego Krzyża, Związku Komunalnych Kas 

oszczędności Wojew. Śląskiego. 
Z inicjatywy Zrzeszenia Pracowników 

Banku Polskiego powołany został do życia 
Stołeczny Komitet Pracowniczy Pożyczki Na- 
rodowej, w skład którego weszło szereg związ 
ków i stowarzyszeń. 

Przed konferencją franko-angielską 
PARYŻ PAT. — W przededniu otwarcia 

konferencji francusko - angielskiej w Pary- 

żu wre gorączkowa praca. Instrukcje rządu 

francuskiego, ustalone na radzie gabinetowej, 

i zaakceptowane przez radę ministrów, kła- 
dą największy nacisk na sprawę kontrol: mię 
dzynarodowej zbrojeń, którą —zdaniem czyn- 

ników miarodajnych — należy hezwzgiędnie 
wprowadzić celem skutecznego przest zegania 
ścisłego wykonania konwencji o redukcji zbro 
jeń. 

Tajemnicza produkcja 
PARYŻ PAT. — „Le Rempart'' przyno- 

si sensacyjną wiadomość o działalności Grze- 
gorza Strassera, który ostatnio pojednać się 
miał z Hitlerem i zajmuje kierownicze sta- 
nowisko w fabryce Schering - Kahlbaum w 
Berlinie. W iabryce tej — według korespon- 
denta — znajduje się specjalny oddział, t. 

, zw. Adlershof, który ostatnio został przez 
Strassera zreorganizowany. Wejście do znaj- 
dujących się w nim laboratorjów jest dozwo- 
lone tylko po podaniu hasła, którem w ostat 
nich czasach miał być wyraz: „satrapa'*. 

-d rozstrzygnięcia zagadnienia kontroli 

i 0u ustalenia programu jej wykonywania 

sposobami precyzyjnemi lub dowolnemi zależy 
— zdaniem prasy — powodzenie lub całkowi- 
te bankructwo prac genewskich, które będą 
wznowione pod przewodnictwem Hendersona, 

* dn. 16 października. Wobec przyjęcia w 
zasadzie przez  Anglję i Stany Zjednoczone 
francuskiego postulatu kontroli, druga część 
problematu, to zn. sposób wykonywania jej 
opisik będzie istotny temat obrad parys- 
kich. 

gazów w Niemczech 
Według dziennika, w iaboratorjach wre w 

największej tajemnicy praca nad produkcją 
gazów wojennych. Celem uniknięcia ewentu- 
alziej kontroli etykiety na preparatach są fał 
szywe i nie odpowiadają 170: zywistej zawar 

tości balonów. W ostatnich czasach 4 robot- 
ników tego laboratorjum uiegio zatruciu. — 
Lekarze rozpoznali rzekomo zatrucie kwasew 

węglowym. W rzeczywistości jednak robotai 
cy zostali zatruci gazami wojennemi, które w 

fabryce przechowywane są w balonach z ety- 
kietą kwasu węglowego. 

   

Uroczystości węgierskie ku czci St. Batorego 
BUDAPESZT PAT. — Wz:ęczając regen- 

towi Horthy'emu płaskorzeźbę bronzówą wy- 
obrażającą króla Stefana Batorego, oraz listy 
Sobieskiego, prezes Stamirowski wygłosił prze 

mówienie, prosząc w imieniu komitetu o praz 
jęcie tych dwóch, przesłanych za jego pośred- 
nietwem, darów. 
BUDAPESZT PAT.. — W operze i w te- 

atrze Narodowym odbyły się uroczyste p zed 

stawienia. Między innemi grana była część 
dramatu „Stefan Batory''* Goetla. Przedsta- 
wienie w teatrze Narodowym zaszczycił swą 

obecnością regent Horthy z małżonką. Obecny 
był również karó. prymas Hlond, min. Janta 
Połczyński, pos. Łepkowski i inni. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach ss Ar oraz z prowincji o 25 proc „drożej 

ne 50 proc. WE Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. Ta 
OSZMIANA —- Ка arnia Społdz. Naucz. 

— ui. Wileńska i5 i. Gurwicz » 

PINSK — Ksiegarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
SŁONIM — Księgarnia j. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, 
SZARKOWSZ 
WOŁOŻYN — 

Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Mania 1. 
ZYZNA, M. Mindel, skład apte ny. : 
Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

3-ej gr 

  

znaje uczucia zachwytu i miłości. 

Zachwyt i miłość musiały wypełnić 
ce Jana II, gdy stanął na wzg: i spoj- 
rzał na leżący u jego stóp przepiękny Wie- 

deń. Cóż dziwnego, iż postanowił natychmiast 

uder na Turków, opasujących ciasnym krę 

giem miasto, na które patrząc, trzeba s 

chwycać?, A z wieży św. Stefana, biel 

koronką gotyku, wzywał króla ogniem ra 

krabia Riidiger von Starhemberg, zrozpączo- 

ny obrońca stolicy. 

"Teraz potomek tego obrońcy, książę Rii- 
diger von Starhemberg, wódz Heimatschuizu, 

bierze adział w wielkiem święcie Polaków. On 

i prezydent Miklas; kanclerz Dollfuss i ezte 

rech kardynałów — La Fontaine, Innitzer, 

Verdier, Seredi; wielu biskupów, generałów. 

kawalerów maltańskich, i ogromny dziesię- 
ciotysięczny tłum, którego nie może pomieś- 

wzgórza, który 

== MAS= 

TELEGRAMY 
W WIEDNie O POLSCE, SOWIETACH 
I STANOWiznU koNIERWATYSTÓW 

WILEŃSKICH 

WIEDEŃ PAT. — „Wiener Neueste Nach- 
riehten''* ogłaszają artykuł na temat obac- 
nych stosunków polsko - sowieckich. Dziennik 
uważa, że wspólnota interesów pomiędzy Mo- 
skwą a Warszawą mogłaby w pewnych warun 
kach zmienić się na przymierze, które dla ca 
łej Europy mogłoby mieś decydujące znacze- 
nie; dalej twierdzi, że Moskwa niezwykle szy 

bko zmieniła się obecnie ua państwo najbar- 
dziej konserwatywne w duchu traktatu wer- 
salskiego. Trzeba przyznać, ze cała opińja pol 

ska zgodna jest w swych poglądach na spra- 
wę Pomorza, przeciwna zmianom terytorja!- 

nym. Antyrewizjonizm jest czynnikiem, który 

łączy dziś najwięcej oba mocarstwa. 
`° Organ wielko-niemiecki rejestrując takie 

objawy, jak wystąpienie Enstachego Sarieby, 

będące wyrazem pogladów konserwatystów 
wileńskich, stwierdza jednocześnie, ze mało 

jest widoków, aby konserwatyści wileńscy 
przeforsowali swe poglądy. 

ZGON KARDYNAŁA 

PARYŻ PAT. —- Z Rzymu donoszą, że 
zmarł tam kardynał SŚcapinelli, który otrzy- 
mał kapelusz kardynalski, od papieża Bene- 
dykta XV, Kardynał był nuncjuszun apostol- 
skim w Wiedniu w okresie wielkiej NIJU/. 

ŁowNICY FRANCUSŚLY W MOSKWIE 

WARSZAWA PAT. -- W dniu 17 bm. o 
7.40 z lotniska na Okęciu wystertowali do 
Moskwy lotnicy francuscy Codos i Rossi ną 

aparacie „Joseph Le Brix'' oraz lotnik Ver- 

neil na samolocie „Biarritz'', 

MOSKWA PAT. — Lotnicy francuscy wy 
lądowali na tutejszem lotnisku o godzinie 16 
min. 40. 

      

  

     
       

  

  

        

WYBUCH AMUNICJI . 

BIAŁOGRÓD PAT. — W magazynie woj- 
skowym, położonym na przedmieściu miejsco- 
wości Mostar nastąpił wczoraj wybuch, skūi- 
kiem którego 2 żołnierze oraz przechodząca w 
pobliżu włościanka zostali zabici. Trzy inne 
włościanki odniosły rany. Skutkiem silnej de- - 
tonacji w sąsiednich domach wyleciały szyby. 

  

Jak przypuszczają, wybuch spowodowany z0- 
stał nieostrożnością żołnierza, który znajdo- 
wał się wewnątrz składu prochu. 

NOWY MISTRZ W BOKSIE 

NOWY JORK PAT. — Barney Ross z 
Chicago zdobył tytuł mistrza świata, w bok- 
sie w wadze lekkiej, bijąc na punkty nowo- 
jorczyka Canzoneni w 15 rundach. 

Lu. LINDBERGHA 

STOKHOLM PAT... — Lindbergh wyst ix- 

tował o godz. 11,27, udając się w kierunku po 

łudniowym. Słynny lotnik amerykański nie v- 

jawnił celu swego lotu. 

STUNHOLM PAT. — Lindbergh przybył 
do Karlskrone, skąd motorówką udał się do 
pobliskiej stacji klimatyeznej. 

PAST CREDO" AIC OAI" RRC TO 
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więc wypełnia pobliski las i razem z winni- 

cami spływa ze stoków. 

Kardynał Hlond celebruje nabożeństwo na 

podjum, wzniesionem przed kościołem, a do- 

koła powiewają chorągwie biało-czerwone i 
czerwono-biało-czerwone. Purpury kardynal- 

skie, fiolety biskupie, świetne mundury daw 

nego cesarstwa i honórowy oddział Deutsch- 

meisterów. Stary to, odwieczny pułk, ukocha- 

ny przez Wiedeńczyków. Początkami swemi 

sięga @' XII wieku. Za czasów cesarstwa 

nosił patetyczną nazwę: „K.u.k. Infanteriere- 

giment Hoch- und Deutschmeister Nr. 4**. 
Franciszek Józef wystawił mu pomnik na 

Schottenringu: na cokole wspaniała postać 
żołnierza, a cały cokół pokryty historją niezli 
ezonych bitew, w których pułk w ciągu swego 

istnienia brał udział. Dziś, w republice, nazy- 

wa się on poprostu czwartym pułkiem piecho- 
ty, ale jego przedrepublikańscy weterani mają 

prawo występować odświętnie w swych daw- 

nych granatowych Paradeuniformach, z daw- 
nym sztandarem cesarskim. Taki oddział we- 

teranów trzyma straż podezas mszy, celebro- 

wanej przez prymasa Polski, i oto oddział 
składa w kaplicy Sobieskiego wieniec lan 

z prostym napisem : 

     

    

  

     

    

ro 

  

  

„Den tapferen Streitern Polens und ihren: 
grossen Kónig Johann Sobieski'*. 

Uroczystość na Kahlenbergu była istotną . 
Polenfeier. Imię wielkiego króla unosiło się 
w sławie nad Wiedniem, i stało się tak jak 
pragnął współczesny królowi poeta 

O mężny królu, wiełki Janie Trzeci, 
Jedyny wieku swego bohaterze: A 
Póki horyzont przez ten nasz poleci 
Słońce, będziemy opowiadać szczerze 

Synom twe dzieła; a zaś nasze dzieci, 
Spisawszy, wnukom dadzą ma papierze; 
O nich usłyszy dzisiaj kraj daleki, 
Q nich i późne nie zapomną wieki. 

  

a 

i) + 

Zaraz po ceremonji polskiej na Kahlen- 
bergu rozpoczął się o 11 rano austrjacki pań- 
stwowy obchód jubileuszu na Heldenplatz 
przed Burgiem. Ale już wieczór poprzedniego 
dnia rozbłysnął świetnemi przygotowaniami. 

Na plac św. Stefana, ze wszystkich ulie 
ych doń, ciągnęły tłamy. U wylota 

Kartnerstrasse zajął szerokość ulicy kordon 

policji. Stoją policjanci ramię przy ramieniu 

i grzecznie wpuszczają każdego na plac. 
Trwa to dopóty, dopóki plac nie wypełnia się 

ludźmi, a wtenczas za plecami policjantów za 
czyna rosnąć nowy tłum, który zalega hen 
Kartnerstrasse i wlewa się w boczny od niej 
Graben. Ale tłam ten nie napiera na poliejan- 
tów i nikt spośród niego nie usiłuje prze- 
drzeć się na plac. Trudno, niema już miejsca, 
Zresztą, stojąc na rogu Grabenu, ma się przed 

sobą większą perspektywę: nie trzeba zadzie 

rać głowy tak bardzo jak pod samą katedrą, 
aby oglądać jej ilaminację. Wieża św. Stefa- 
na ma 136 metrów. Jest oświetlona całą mo- 
еа olbrzymich reflektorów, których nie widać. 
Mleczne światło zalało ją do połowy, łącznie 
z ostrym dachem katedry i szczytami dwóch 
mższych dużo, bocznych wież. Ta część ogrom 

nej budowli jaśnieje i bieleje, a poniżej ciem 

nose głęboka. Katedra wygląda jak rozcięta: 
jasha i czarna, a nad jasnością piętrzy się 
jeszcze wysoko na czarnem niebie zupełnie 
biały wierzchołek wieży, rzeźbiony w kamie- 
miu, niewysłowionej piękności. Jakież budow- 
nietwo dorównać może Średniowiecznemu go- 
tykowi? Ten biały wierzchołek wieży św. Ste- 

fana urzeka. Kilkutysięczny tłum ludzi wpa- 
trzony jest w niego i trwa niby w ekstazie. 

Na olbrzymim placu panuje cisza i oczaro- 

wanie, W ciszy zaczyna się koneert z bocznej 
wieży, której okienka rozjarzyły się nagie 
czerwonawo - żółtym blaskiem lamp. Kapel» 
pana Edwarda Pflegera gra długo Schuberta, 

Haydna i Beethovena. 

Wieża św. Stefana obchodzi podwójne 
święto: uwolnienia od Turków, których ar- 

maty nie tknęły jej, i pięćset lat swego czu- 
wania nad Wiedniem. Wysz. 

      
Widok zę szezytu Kahłenbergu na Wiedeń. 

     



Wakacje Piusa XI 
Tego roku wywczasy wakacyjne w Citta 

del Vaticano były bardzo krótkie ze względu 

na Rok Święty. Niezwykłe ożywienie panowa 

ło przez całe lato w pałacu watykańskim skut 
kiem wielkiego napływu pielgrzymów. Dopie- 

ro 15-go sierpnia kongregacje zawiesiły swe 
czynności, i tempo prac i życia w Watyka- 

nie uległo pewnemu zwolnieniu. Mimo to Oj- 
ciec Święty nie zaprzestał udzielania audjen- 

cyj i posłuchań, aczkolwiek niezmierne upa- 
ły dawały się we znaki, Codziennie przyjmo- 
wał papież liczne pielgrzymki, które nieskoń 

czenie napływają do Niego, prosząc o błogo- 
slawieūstwa. Dużo zwłaszcza przybywało tego 

roku pielgrzymów z Francji, gorąco manifo- 

stując swoje przywiązanie do Kościoła. 
Jak i w latach ubiegłych, spędził papież 

sierpień w Rzymie, udając się tylko dwuksot- 

nie do Castel-Gandolfo. Tym wspaniałym pa- 
łacem, stanowiącym letnią rezydencję papieży 

Ojciec św. interesuje się szczególnie i osobiś 
cie czuwa nad jego przyozdobieniem. Wiado- 
me jest, że Pius XI pragnie jak najszybciej 

ukończenia trudnych prac restauracyjnych w 
Castel-Gandolfo, aby przekazać je w godnym 
stanie swojemu następcy. 

Energja i siły papieża zdumiewają wszy 

stkich: ostatnio, celebrował uroczyste nabo- 
żeństwo w bazylice św. Piotra dla tysięcy 
pielgrzymów włoskich i kilku tysięcy balilla 
(młodzieży faszystowskiej), nie chcąc pozba- 

wić ich możności oglądania Swojej Osoby. 

Odpoczywa papież tylko na spacerach, któ 
re codziennie odbywa autem po ogrodach wa 
tykańskich w towarzystwie swego prałata. 

Czasami zażywa papież przechadzki. Często- 

kroć udaje się do groty Najświętszej Panny 
z Lourdes, gdzie klęczy długo pogrążony w 
modlitwie. Potem powraca do Watykanu, prze 
jeżdżając cienistemi alejami ogrodów, śród bi 
jących wodotrysków. Ogrody są całkiem pu- 

ste, i tylko szmer fontann rozlega się w 
ciszy. 

Gdy zmrok zapada, spożywa papież skrom 
ną wieczerzę, poczem udaje się do gabinetu, 
i przy wielkiem biurku pracuje dopóźna w 

noc. El. 

DWA KEKORDY ŚWIATA 
zdobyte przez Walasiewiczównę 

POZNAŃ PAT. — W niedzielę odbyły się 

w Poznaniu ogólnopolskie zawody lekkoatlety 
czne z udziałem naszych rekordzistek świata 
»*alasiewiczówny i Wajsówny oraz mistrzy- 

ni Czechosłowacji pani Koubkowej. Zawody 
odbyły się w ramach międzydzielnicowego 

spotkania Sokoła Pomorze — Wielkopolska. 
Zawody zgromadziły na trybunach ponad 10 

tys. widzów. 

W biegu na 60 metrów Walasiewiczów'a 
uzyskała czas 7.4 sek. o 0.2 sekundy lepiej od 

rekordu światowego, wpadając na metę o 
metr przed Koubkową. 

Na 100 metrów Walasiewiczówna uzyskała 

wynik 11.8 sek. — o 0.1 sek. lepiej od rekor- 
du światowego. Koubkowa o metr z tyłu. 

W biegu na 800 metrów zwyciężyła row- 
nież Walasiewiczówna, dzięki doskonałej tak- 

tyce. Przez półtora okrążenia prowadziła Cze- 
szka. Mocnym finiszem Walasiewiczówna wy 
szła na metę i przerwała taśmę w 2 min. 

18.4 sek. (nowy rekord Folski) Koubkowa o 

dwa metry z tyłu. 

W dysku zwyciężyła Wajsówna — 38,40 
przed Jasieńską (AZS Poznań). 34.45. 

W tyczce poznańczyk Zakrzewski ustano- 
wił rekord okręgowy z wynikiem 3 m. 62,5 
em. - 

Kula: pierwsza Jasieūiska 11.89, druga 
Wajsówna 10.85. 

  

zdawałoby się nie ulegał najmniejszej 
wości. Wczoraj jednąk, dzięki otrzymanemu 

CZŁOWIEK, KTÓRY STRACIŁ CAŁĄ RODZINĘ 

WILNO. Dokszyce zapadle miasteczko położone 
przy zbiegu granic Polski i Sowietów  dotych- 
czas prawie nieznane, stało się ostatnio, jak już 
donosiliśmy terenem _ wstrząsającej 
szczegółach tragedji. 

która miała się tam rzekomo rozegrać, potę- 

w swych 

Grozę ponurej zbrodni, 

gują mnożące się coraz pogłoski pełne miesa- 

mowitych zabarwień i Odcieni, Fakt zbrodni 
wątpli- 

z ZSSR listu nastąpii pewien sensacyjny zwrot, 

który zdawał się obala wszystkie dotychczaso- 
we podejrzenia i poszłaki w tym kierunku, Je- 
steśmy 

nych ze sobą wiadomości 
jednak w obliczu labiryntu sprzecz- 

i pogłosek, wśród 
których trudno dotrzeć prawdy. Aby się nieco 

zorjentować w całokształcie sprawy udaliśmy 
się do męża i ojca jednej z zaginionych rodzin 
Isera Perewozkina, który właśnie 
wszystkich zainteresowanych 

z ramienia 
prowadzi akcję 

w kierunku rozwiązania trapiącej zagadki. 

W jednym z domów przy ul. Szawelskiej 

na trzeciem piętrze mieszka krawiec Iser Pe- 
rewozkin. Drzwi otwiera gospodarz i przez 

prawie całkowicie pozbawiony umeblowania 
pokój wprowadza nas do swego warsztatu, — 

gdzie jak sam powiada spędza większą część 
dnia. „Osamotnione po rodzinie mieszkanie na- 
suwa mu smutne myśli i refleksje, 

Perewozkin — niski brunet, lat około 30, o 
bystrem spojrzeniu wygląda na człowieka zdru- 
zgotanego ciosem. Gdy dowiaduje się o celu 
naszej wizyty, zaczyna się wahać. Wszyscy 

go zaczepiają, interesując się bliższemi szcze- 
gółami jego tragedji, 

Wreszcie decyduje się na udzielenie nam 
iniormacyj, nadmieniając, że wszystko co po- 
wie może poprzeć dowodami i zeznaniami świad 
ków: 

— W zeszłym roku zaczęło mi się bardźo 
źle powodzić. Nie zarabiałem na utrzymanie ro- 
dziny. Od mych trzech braci zamieszkałych w 
Sowietach, oraz od rodziny żony Otrzymywa- 

liśmy Hsty, w których zachęcali nas do emi- 

gracji do SSSR, obiecując dalekoidące popar- 
cie i wyszukanie dla mnie pracy. Z początku 

wahałem się, lecz gdy zarobki moje z dnia na 
dzień zaczęty maleć, postanowiłem żonę z 
dwojgiem dzieci wysłać do Sowietów drogą 

nielegalną. Osobiście miałem jechać za niemi 
dopiero po wysprzedaniu wszystkich rzeczy. 

Wraz z żoną postanowiłi udać się do 
Sowietów: szwagier mój jJesel Klebański, oraz 

rodzina Krasnerów składająca się z czterech 

osób. Razem 8 Osób. 

WILEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMY - 
CANIA „ŻYWEGO TOWARU* 

Wsżczęliśmy wówczas pertraktacje ze 
znanymi na terenie Wilna „macherami“, trud- 

niacymi się zawodowo przeprowadzaniem ludzi 
przez granicę, mianowicie:  Rachmielem Gal- 
pernem i Dawidem Kaganem, odsiadującym 0- 
becnie karę więzienia w Wilejce Powiatowej 
Oraz Abramem Glezerem, który zbiegł w mię- 
dzyczasie do Litwy, W wyniku pertraktacji 
zawarliśmy umowę na mocy której trzej „ma- 
cherzy* podjęli się za wynagrodzeniem 350 
zł. „przemycić* 8 osób przez granicę do Sowie- 
tów. 

Wręczyliśmy zadatek 60 zł, resztę zaś 

Dekorowanie członków ekspedycji polarnej 

Dekorowanie 

: ku) i 

przez pana ministra komunikacji 
ków polskiej wyprawy polarnej p.p.: inż Centkiewicza (na lewo), 

Łysakowskiego. 

  

Batkiewieza krzyżami zasługi , uczestui- 
Siedleckiego (w środ- 

„prowadzić przez granicę, gdyż 

SŁOWO 

Tajemnica krwawej zbrodni w Dokszycac 
Ponura opowieść krawra Izraela Perewozkina z Wilna 

mieliśmy, t. zn. pozostali w Wilnie członkowie 

rodzin, wypłacić w chwili gdy przemytnicy 
dostarczą nam umówione znaki, o których 
prócz nas nikt nie wiedział, a które po szczę- 
śliwem przekroczeniu granicy mieli członkowie 
rodzin wręczyć swym przewodnikom. 

Chodzi m'anowicie o to, że zawsze zabie- 

rają podstępem uciekinierom, na samej granicy, 

ich rzeczy, każą im iść naprzód, a sami zaś 

dźwigają bagaże. Na granicy zmykają. Jeden 

z nich zwiastuje uciekinierom że zbliża się war- 
townik K. O. Pu i każe uciekać na terytorjum 
sowieckie. W ten sposób pozostawiają prze- 

straszeni wychodźcy swe rzeczy na pastwę 

losu. Podstęp ten zawsze prawie udaje się 
przemytnikom. Nauczeni doświadczeniem in- 

nych emigrantów, umówiliśmy się, że w żad- 
nym wypadku rodziny nasze nie ulegną po- 
gróżkom przewodników, a raczej oddedzą się 
sami w ręce władz polskich, aniżeli mają 
się pozbyć swych bagaży. Postanowiono więc 
że wszyscy mają osobiście dźwigać swe ba- 
gaże. 

W SZPONACH ZBRODNICZEJ SZAJKI W 
GŁĘBOKIEM 

W dniu 28 grudnia 1932 r. rodziny nasze u- 
dały się do Głębokiego, skierowane przez wi- 

leńskich „przedsiębiorców" do Aby Dimensztej. 
na i syna jego Szepsela siedzącego obecnie w 

więzieniu na Łukiszkach (za przemycanie przez 

granicę literatury komunistycznej) oraz Szłomy 

Hałperna zamieszkałych stale w Dokszycach. — 

Po trzech dn'ach otrzymaliśmy pocztówkę z Głę_ 

bokiego, że tamtejsi pośrednicy nie chcą ich 
wiłeńscy po- 

średnicy pozostali im jeszcze dłużni za 
„przemycen'e“ przez granicę poprzedniego tran 
sportu emigrantów, W Głębokiem teroryzują 
ich i zabierają ostatnie grosze. Pokazałem po- 

cztūwkę wilenskim „przedsiebiorcom“, qi 0- 

biecal: rzecz całą załatwić. Gdy po tygodniu nie 

otrzyniałem od zbiegów żadnych wiadomości, 

ani umówionych znaków zwróciłem się po- 

wtórnie do Kagana, który w mej obecności te- 
lefonował do Dimensztejna. Z całej rozmowy 

telefonicznej uchwyciłem tylko jedno zdanie 
Kagana „Bądź mężczyzną i załatw tę sprawę 

niezwłocznie". Zdanie to nasunęło mi pewne 
podejrzenie, które natychmiast rozwiał Kagan, 
zapewnając mnie, że przyczyną zwiekania jest 
choroba Ojca Dimensztejna, i że jutro wszy- 

stko się załatwi. Istotnie nazajutrz przyjechał 
do Wilna Szepsel Dimensztejn i przywiózł 
znaki: Klebańskiego — autentyczny, umówiony 

dla mnie, natomiast od Krasnera wcałe nam nie 
znany. Lecz to nie wzbudziło naszych podej- 
rzeń, bo przypuszczaliśmy, że rodziny nasze 

įbec zdenerwowania i niebezpieczeństwa 
pomyliły się na granicy i nie oddały przewod- 
nikom właściwych znaków. 

CO SIĘ PRZYTRAFIŁO SAMUELOWI BAN- 

KOWI I JEGO SZWAGROWI Z SARATOWA 

Przez pewien czas Od rodzin nie otrzy- 
maliśmy żadnych wiadomości. Zwróciłem się 
do mych braci i do rodziny Klebańskiego w 

Sowietach, lecz ci również nie otrzymali żad- 
nych wiadomości od naszych rodzin. Moi bra- 
cia w Sowietach wyjechali na poszukiwania 

zaginionych do obozów koncentracyjnych, do 

Mińska, Połocka, Borysowa i innych, lecz 

Nadrabin londyński przybył samolotem 
na pogrzeb cadyka w Raduniu 

Celem wzięcia udziału w pogrzebie rabina 

Chofec-Chaima, zjechało się do Radunia prze- 
szło 5000 osób z całej Polski i zagranicy 

Samolotem z Londynu przybył wczoraj ra 

no do Radunia nadrabin londyński Wassec- 

man, uczeń Ohofec - Chaima. Przyjechał rów 
nież do Radunia na pogrzeb cadyka nadrabin 
w Berlinie, bawiący obecnie w Polsce ir. 
Midlscherner. 

Starosta lidzki nadesłał do Radunia cały 
oddział policji celem utrzymania porządku.-— 

Szosa prowadząca do Radunia przepełniona 
jest autobusami i taksówkami, zdążającemi 

na pogrzeb. Z Wilna oprócz rabinatu wyjecha 

ła delegacja gminy żydowskiej z prezesera 

Krukiem na czele, ras, 
Wczoraj odbył się tam uroczysty pogrzeb 

zmarłego. W pogrzebie wzięły udział wieloty- 

sięczne tłumy ludności żydowskiej. Kilkuna- 

stu autobusami i taksówkami przybyli na po 
grzeb przedstawiciele społeczeństwa żydow- 

skiego w Wilnie. 
Przed trumną zmarłego cadyka niesiono 0- 

koło 30 jego dzieł. Nad mogiłą wygłoszono 15 
przemówień. Modlitwy nad otwartym grobem 

wygłosił 70-letni syn zmarłego. Cadyka Kaga- 

na pochowano wraz z ławeczką, przy której 

odprawiał za życia zawsze modły. 
  

  

W.K.S. Śmigły zwycięża 
w półfinałowych walkach © wejście do Ligi 
Przed kilku dniami pisaliśmy na 4 

miejscn serdeczne życzenia pod adresem kj 

żyny piłkarskiej WKS-u wyježdžającego do 

Lipin, aby stoczyć walks z doskonałą druży- 
ną Naprzodu. Dziś z radościa możemy podać 

do wiadomości oficjalną wiadomość PAT-icz- 
nej o zwycięstwie naszych zuchów. Przekony 

wuje ono nas o tem, że w tym roku Wilno 
wejdzie do ekstraklasy. Skoro na obcym te- 
renie wukaesiacy zdołali zwyciężyć najmoc - 
niejszą drużynę, to na własnym terenie może 
my się nie bać o wynik. 

KATOWICE PAT. — W niedzielę odbył 
się w Lipinach mecz piikarski c wejście do 

Ligi między miejscowym Naprzodem a wi'et- 

skim WKS-Śmigły. Zwyciężyła drużyna wi- 

leńska 1:0 (0:0). 

LEGJA MISTRZEM TENISOWYM 
POZNAŃ PAT. — W niedzielę na kortach 

AGS poznańskiego rozegrano finał meczu te- 
nisowego o drużynowe mistrzostwo Polski mię 
dzy warszawską Legją i poznańskim AZS — 

Zwyciężyła bezapelacyjnie Legja w stosunku 
Ek 

Węgry — Polska 47,5 — 34,5 
KATOWICE PAT. — W niedzielę na sta- 

djonie w Królewskiej Hucie odbyło się 4e 
międzypaństwowe spotkanie lekkoatletyczne 
Polska — Węgry, zakończone zwycięstwem 

Węgrów w stosunku 47.5 — 34.5. 
Zawody odbyły się przy doskonałej pogo- 

dzie i zgromadziły około 5 tysięcy ludzi. Po 

wygłoszeniu przemówień powitalnych rozpo - 

częły się zawody z następującemi wynikami 

400 metrów przez płotki: 1) Kostrze 
554, 2) Maszewski 56.6. 

        

Kula: — 1) Heljasz 15.30, 2) Daranyt—* 
14.89. 

1500 metrów : — 1) Szabo 4 m. 144 sek, 
2) Kucharski 4 m. 14.7 sek., + 

100 metrów:—1) Kovacs 10.6 (rekord wę 

gierski), 2) Paits 10.7, 3) Twardowski 11. 
400 metrów: — 1) Biniakowski 50,4, 2) 

Szalay 51,1, 3) Maszewski 51,8, 
110 metrów przez płotki: — 1) Kovacs 75 

  

sek., 2) Jawor 15.6 sek., 3) Zaborzyński 15.9 
sek. 

Skok wdal: — 1) Twardowski 710.5 cm. 
2) zawodnik węgierski 705.5 em., 3) Nowak 
690 em. 

5000 metrów: 1) Kalen 15 m. 37,7 sek., 
2) Szabo 15 m. 43 sek. 

Oszeżep: — Versegyi 63 m. 20 em., 2) -Mi 
: krut 59 m. 22 em. 

Skok wzwyż: — 1) Kesmarky 186 em. 
2) Pławczyk i Solyon po 181 cm., 

800 metrów: — 1) Kuźmieki 1 m. 59 s., 2) 
Kerpes 1 m. 59,4 s. | 

Dysk: — 1) Remecz 47.50, 2) Donagon 
46.83, 3) Heljasz 44.18. 

W sztafecie 4X200 m. zwyciężyli Węgrzy 

1 m. 30.8 s., Drugie miejsce zajęła Polska—- 

1 m. 315 s. 
Organizacja zawodów bardzo sprawna. 

    

  

tam nic o naszych rodzinach nie słyszano. Za- 

niepokojony zwróciłem się do rabinów pograni- 
cznych miasteczek, oraz do więzień powiato- 
wych z zapytaniem o zaginionych, przypusz- 
czając, że może aresztowani zostali na gra- 

nicy. Lecz zewsząd otrzymałem odpowiedź ne- 
gatywną. Natomiast dowiedziałem się przypad- 
kowo, że zaginęła jeszcze jedna rodzina z 
Wilna Rudinów, składająca się z czterech 0- 
sób, która wyjechała z Wilna we wrześniu 
1932 r., za pośrednictwem Bejly Ruderman z 
Dothinowa. Przeprowadzeniem tej rodziny do 
Sowietów zajął się również D'mensztejn i S-ka 
Wiadomość ta spętęgowała mój niepokój, 

W międzyczasie zapoznałem się w Wilnie 

z n'ejakim Samuelem Bankiem, szewcem, który 
był w Mińsku i którego władze sowieckie 
przesłały z powrotem do Polski. W Polsce 
odsiadywał on za nielegalne przekroczenie gra- 

nicy miesiąc więzienia. 

Bank Opowiedział mi, że przekroczył gra- 

nicę przy pomocy Dimensztejna i że mu na sa- 

mej granicy, towarzyszący mu ludzie, pod groź- 
bą rewolwerów zrabowali kostjum i puścił; go 

Katzstrofa na Saturnie 
OLBRZYMI WYBUCH NA DALEKIEJ 

PLANECIE 

Planetę Saturn dzieli od ziemi naszej dy- 
stans mierzący conajmniej półtora miljarda ki- 

lometrów. Kto ogląda Saturna przez teleskop, 

ten widzi kulę otoczoną trzema pierścieniami 

świetlistermi. Pierścienie te jak twierdzą a- 

stronomowie, nie są pierścieniami właściwemi, 

lecz raczej rodzajem obręczy złożonych z 

małych, najmniejszych księżyców i pyłu  kos- 

micznego. W przestrzeni kosmicznej przedsta- 

wiają się one w postaci pierścieni, w rzeczy- 

wistości zaś, jest to nagromadzenie pyłu ko- 
smicznego. 

Powierzchni samego Saturna nie można 
dojrzeć przez najlepszy nawet teleskop, skry- 

wa ją zawsze przed okiem ludzkiem nieprzebita 

zasłona chmur i mgieł, Widzi się coprawda 

szereg ciemniejszych i jaśniejszych smug, ale 

nie są one odbiciem powierzchni, łecz należą 
do chmurnego otoku planety. Za tą zasłoną 

znajduje się zapewne wrzący i buchający og- 

niem ocean  rozpałonych gazów ławy i mas, 

gdyż według danych współczesnej fizyki Saturn 

i Jowisz znajdują się jeszcze w stadjum wrze- 

nia, powierzchnia ich nie jest jeszcze w 

dzona i kora zwierzchnia musi się znajdować 

w stanie nawpółpłynnym. 

Otóż na tej powierzchni Saturna wykrył 

przez teleskop dr. Weber białą płamę. 

Średnica tej plamy mogła wynosić na miarę 

   

  

na terytorjum sowieckie w jednej bieliźnie zaś ziemską około 40.000 klm. t. zn. długość nasze- 

szwagra jego Abrama Kleinemesa, znajdującego 

się obecnie w Saratowie, przewodnicy, gdy 

stawiał im zdecydowany opór nie chcąc oddać 

swych rzeczy, zaprowadzili na moczary, a 
sami uciekli z rzeczami. Uratowali go kopiści, 
Po odbyciu kary w więzieniu, Kleinemes pono- 
wnie za pośrednictwem Dimensztejna przekro_ 
czył granicę tym razem bez wypadku. 

Zwroctem się do konsula Sowieckiego z 

prośbą odszukania na terytorjum Sowieckiem 

zaginionych, a po pewnym czasie również do 
urzędu śledczego w Wilnie, W urzędzie 

śledczym narazie zbagatelizowano me ze- 

znania. 

W międzyczasie otrzymałem wiadomość 
z konsulatu, że zaginionych w Sowietach nie 
odszukano. Jednocześnie brat Klebańsk'ego z 

Kijowa donosił, że poszukiwania  przedsię- 
wzięte przez krewnych zaginionych również 

nie dały rezultatu. Nawołuje nas, abyśmy się 
wzięli energicznie do rzeczy, bowiem uważa, 

że wszyscy zaginieni już dawno nie żyją. 

KUFER KOWALSKIEGO WE WSI 
POGRANICZNEJ 

Zwróciłem się powtórnie do urzędu śled- 
czego z pismem  konsułatu, prosząc © ргте- 

słuchanie siedzącego na Łukiszkach Szepsela 
Dimensztejna i o wydelegowanie do Dokszyc 

wywiadowcy, celem zbadania całej sprawy 
na miejscu. 

W urzędzie wręczono mi jedynie skierowa- 
nie do komendanta posterunku w Dokszycach, 

dokąd też niezwłocznie wyjechałem w towarzy- 
stwie Mani Rappaport, siostry zaginionej Rudi- 
nowej. Podczas przeprowadzonych w Dokszy. 

cach rewizyj, znałezioóno u Aby Dimensztejna 
wierzchnią koszulę Rudina, u Szłomy Galperna 
moją poduszkę, a u mieszkańca oddalonej o 

kilometr od granicy wsi Jana Kowalskiego 
bardzo wiele mo'ch rzeczy. W ogromnym ku- 

frze napełnionym  rupieciami poznałem po- 
prute dwa palta, żony kożuszek, czapkę Kle- 
bańskiego, którą nosił na sobie, pantofle Kra. 

snera w których chodził stałe (innej pary nie 
miał!), Kamasze Rudina pantofelki jego có- 
reczki Oraz cały szereg innych rzeczy m in. 

chusteczki i dwie nawleczki, 

Kowalski przyznał się po dłuższem wy- 

kręcaniu się że te rzeczy istotnie należą do 

nas i że nasze rodziny Oddaty mu je dobro- 
woinie za przeprowadzenie ich przez granicę, 
Wszystkich trzech aresztowano lecz nazajutrz 

zwolniono. Odebrane rzeczy prócz poduszki 
rhiast dołączenia do aktów sprawy oddano 
mi z powrotem. (P. Perewozkin pokazywał nam 

te rzeczy, red.). 

Wobec .tego ziożyłem w dniu 6 września 
b.r. skargę do p. prokuratora prosząc 0 prze- 
prowadzenie  energicznego śledztwa. 

LIST Z ROSJI NIE DOT + CZYŁ ZAGINIONYCH 

W trakcie opowiadania Pierewozkina, 0- 
twierają się drzwi i wchodzi młoda kobieta. 
jest to właśnie Mania Rappaport, szwagierka 

Judela Rudina, która miała otrzymać ów list 
z Saratowa, w którym autor jego pisze że 

widział rodzinę Rudinów. Cóż się okazuje, 
Tamta rodzina Rudinów nic niema wspólnego 
zaginionymi, Autora listu, albo wprowadziły 

w błąd identyczne nazwiska, albo list jest 
sprawką Osób zainteresowanych, Którym za- 

leży na skierowaniu śledztwa na fałszywe tory... 
Wierzymy, że prokuratura energicznie we- 

źmie się do tej sprawy i wyświetli nareszcie 
tajemniczą zagadkę zniknięcia 12 osób. K. 

serwować jej kontury, 

swe rozmiary mogłaby być 

go równika. Plama na Saturnie jest niewat- 
pliwie, jak twierdzą astronomowie, odbiciem 

świetlnem gigantycznego wybuchu gazów, i roz- 

palonej lawy, jaka się musi odbywać na po- 

wierzchni planety. Taką samą plamę, tylko 

barwy czerwonej zauważono przed dwudziestu 

paru laty na Jowiszu. Był to gigantyczny wy- 

buch, katastrofa o wymiarach kosmicznych. 

Plama ta jaśniała na powierzchni Jowisza — 

przez szereg lat i dzisiaj jeszcze można zaob- 

choć bardzo już słabe 

i blade. 
Katastrofa na Saturnie ze względu na 

przyrównana do 
wybuchu wulkanu Krakatau na morzu między 

Jawą a Sumatrą. Wybuch ten pochłonął wów- 

czas tałą wyspę, dziesiątki miast i wsi, a 
morze zalało w ciągu kilku sekund całe wy- 

brzeże Sumatry na kilometry wgłąb. Gdyby 

wybuch Krakatau zwielokrotnić i powiększyć 

kilka tysięcy razy, otrzymalibyśmy wówczas 

słabą kopię tego co się stało i staje się jeszcze 
na powierzchni Saturna. Dystans który przedzie- 

la nasz glob od Saturna nie pozwala nam, na 

szczęście, ani odczuć ani obserwować kata- 
strofy. 

Z frantu walk ligowych 
KRAKÓW PAT. — W niedzielę na bois- 

ku Wisły odnył się mecz ligowy o mistrzo:”- 
wo Polski mię ą Wisłą a łódzkim 

K. 8. Zwyci (1:0). Lo prze- 

rwy atak W ł piękną efsk- 
towną grę; zwłaszcza ur wybijał si 

środku ataku. Był on strze'ećm 
ki dnia w 19« minucie. W d: 

kie wy nii się bram 

    

  

      

    

   

  

  
ca Karasiak, w drużynie krakowskiej — Py- 

chowski, Pomoce i Artur. 
* * * 

WARSZAWA PAT. — W niedzielę aa 
stadjonie Legji odbyło się rewanżowe spotka 
nie ligowe w grupie spadkowej pomiędzy War 

szawianką a (iarbarnią krakowską. Mecz za- 
kończył się jonownem zwycięstwem Warsza- 
wianki 5:3 (3:2). Mecz toczył się, szezegól- 
nie w drugiej połowie, pod znakiem przewa”: 

Warszawianki. я 

  

   

* ZW 

POZNAŃ PAT. — W niedzielę odbył się 
w Poznaniu mecz ligowy między miejscową 
Wartą a Czarnymi ze Lwowa. — Zwycięży!i 
Czarni 1:0 (1:0). W pierwszej połowie począt 
kowo przewagę miała Warta, której napad 
zmarnował 2 dobre pozycje strzałowe i nie 
wyzyskał karnego. Dla Czarnych bramkę zdo 

był Żurkowski. 

  

. .. 

SIEDLCE PAT. — W niedzielę odbył się 

w Siedlcach mecz ligowy w grupie spadkowej 

22 p. p. Strzelec — Podgórze Kraków. 22 p, 
p. wystąpił bez graczy wojskowych, a Podgó: 

  

   

rze — bez Matusińskiego i Otfinowskiego. — 
kończył się zwycięstwem drużyny sie- 

3:0 (1:0):  Strzeleem wszystkich 
trzech bramek był Klimek. 

* * * 

LWÓW PAT. — W Przemyśla odbył się 
mecz piłkarski o wejście do Ligi między Polo 
nją wą yską a Polonją przemyską. Zwy 

ciężyła Polonja warsz. 5:3, (3:2). 
+ 2 2 

    
    

LWÓW PAT. -- W niedzielę odbyło się 
we Lwowie spotkanie 'igowe Pogoń -— Lezja 

zakończone zwycięstwem Pogoni 3.1 (4:4).-- 

Pospolity 
ZEMSTA NATASZY — 

Film? — Nie, życie; chyba, iżby Ktoś 
swciał go zużytkowa* na ekran. Bo wszakże 

momenty te same, — „ak to w żyeu, jak to 
na filmie bywa: miłość, pieniądze, Śmierć. 
Programy tych dramatów życiowych 
pisane są ręką przeznaczenia, na- 
stępnie dopiero zamawia je dyrekcja 
kina w drukarni i sprzedaje  publi- 

czności po dwadzieścia groszy. Zresztą znamy 
je wszystkie na pamięć. Zawsze są jednakie 

czy w atelier Hollywoodu, czy w, aparianten- 

1ach miljonerów, czy zaułkach Ghetta, na pa- 
ryskim bruku, czy innym. Kamienie z bru- 
kn podobne są sobie, chociaż różnią się 
kształtem. To, co się zdarzyło na kowieńskim 
hruku, równie dobrze przydarzyć się mogło w 
Nowym Orleanie. Nie szezególnego, absolut- 
nie nie rewelacyjnego, ale czy byle premjera 

w kinematografie przynosi 

nowego ?,.. 

Natasza była Rosjanką. Młoda, ładna, pel- 

na życia. Poznała w Rosji, jeszcze przed woj 
ną, niejakiego Strumbowskiego, vel Strumbau 
skasa, bo ten był Litwinem. Pokochali się i 
pobrali. Żyli w zgodzie. Mąż pracował, zara- 

biał na utrzymanie i było im dobrze. Nagle 
wybuchła wojna. Oczywiście zaczęło się. 
Strumbauskas traci posadę, do domu zagląda 
nędza, ciągły brak pieniędzy, rozpacz. Nata- 
sza jest ładna, ale widocznie  lekkomyślna. 
Nie chce się pogodzić z tym stanem rzeczy. 

Wokół niej kipi życie, którego tempo spotę- 

nam zawsze coś 

scenarjusz 
TRAGEDJA SZOFERA 

gowane zostało zastrzykiem wojny. Ludzie ja- 
dą na front i tam umierają, aleć inni zara- 

biają podwójnie, szastają pieniędzmi, oficero- 
wie chodzą w polowych mundurach z wyra- 
zem bohaterstwa w uwodzicielskich oczach. 
Panuje nastrój podniosły i upajający jedno- 
cześnie. Natasza nie chce w takiej chwili kwę 
kać nad własną dolą i przesiadywać w miesz 
kaniu, gdzie panuje nędza. Wychodzi coraz 

częściej z domu i nie mówi mężowi dokąd. 
Zawiera znajomości, zaczem zaczyna się ba- 
wić, potem hulać. Niktby nie pożyczył Strum 
bauskasom pieniędzy na. chleb, ale na hulan- 

kę z nią każdy skory jest wydać. — Życie mę 
ża staje się upiorne. Nie ma najmniejszej wąt 
pliwości, że żona go zdradza. Robi jej wy- 

mówki, ale coraz częściej zacina zęby, mil- 
czy, szuka W i c 

     

pełnej zmianie. Natasza zda się też trochę о- 
pamiętała. Zabiera ją tedy mąż i razem ucie- 
kają na Litwę w roku 1918-ym. 

W nowem środowisku Natasza czuje się 
źle. Przedewszystkiem nie zna języka, otacza- 
ją ją obce twarze. Może gryzą ją wyrzuty su- 

mienia, możeby chciała, aby mąż zapomniał 
krzywdy, jakie mu wyrządziła... Ale mąż n.: 
jest w stanie zapomnieć. Zbyt dużo przeżył 
i przecierpiał w ciągu kilku lat wojny. Na- 
tasza przywiąz się teraz doń coraz bat- 
dziej, teraz wie, że tylko jego jednego kocha- 

          

ła, ale on oddala się od niej. Staje się po- 

pędliwy, zły nietaktowny. Wypomina jej 
zdrady, z byle okazji grozi zerwaniem. 
rwanie wisi nad nimi, czuje to Natasza, że 

przyjść musi, że jest nieuniknione, patrzy w 

przyszłość, jak w czarną czeluść rozpaczy, któ 
ra się przed nią rozwiera. Wreszcie przyszło. 

Strumbauskas poznał młodą Litwinkę i ze 
kochał się w niej. Natasza cierpi, płacze w 

bezsenne noce, szamocze się bezradna. Chce 

się zdobyć na krok stanowezy, iżby: zerwać 
stosunek męża z kochanką, jednakże wywołu- 
je seenę, która jest ostatnią w ich wspólnem 
małżeńskiem pożyciu. Strumbauskas zrywa 0- 
statecznie, ale z żoną, wszezyna proces rozwo 

dowy i żeni się z tamtą. 
Rozpacz Nataszy nie ma granic. Płacz., 

prosi, wreszcie grozi. Nocami przesiaduje pod 
oknami męża, tłucze mu szyby, zastępuje dzo 
gę na chodniku, wygraża jego żonie pięścia- 
mi. Nie zdoła jednak wzruszyć swego by ego 
małżonka. Widzi dokładnie, że jest dla niej 
stracony na zawsze, jednakże z tą myślą po- 

godzić się nie może i knuje plan zemsty. 

Zwyczajna, ordynarna, brutalna zemsta ko 
bieca. Zaczajona przed progiem oczekuj» wyj 
ścia Strumbauskasa. Mijają minuty. Zaraz 

pójdzie do biura. Oto drgnął klucz w zamku; 
jeszcze sekunda... drzwi się uchyliły, Natasza 
z rozmachem chlusnęła mu w twarz wiicyole- 
jem. 

Sąd okręgowy w Kownie rozpatrywał spra 
wę. Strumbauskas posiada już tylko jedno 0- 

ko. Twarz jego pod wpływem jadu stała sio 
straszną. Mówi złamanym głosem: 

— Nie jestem winien tej tragedji. Trakto- 

A 
.18- 

    

wałem ją dobrze, a ona mnie zdradzała. Dłu- 

go cierpiałem, aż wreszcie postanowiłem zer- 

wać na zawsze. Nie pozostawiłem jej wszak- 

że bez środków do życia, wypłacałem pewną 
sumę miesięcznie na utrzymanie. 

— Dlaczego oskarżona to zrobiła? 

ta sędzia. 

- py- 

— Dlaczego!... — wykrzykuje Natasza — 
Byłam piękna i młoda, a teraz gdy się po- 
starzałam, rzucił mnie. A ja go kocham, ko- 

cham i bez niego żyć nie mogę. 

Sąd skazał Nataszę na 4 lata ciężkiego wię 

zienia. Gdy ją odprowadzano, krzyknęła do 
męża: „Zaczekaj, wyjdę po czterech latu:h i 
dokończę swej zemsty'*. — Czy dotrzyma ©- 
bietnicy? — Nie wiadomo, ostatni akt dra- 
matu nie został jeszcze wyświetlony. 

» * ° 

Sytuacja ekonomiczna Litwy nie jest naj- 
gorszą. Kryzys wszechświatowy zawitał w gra 

nice Republiki z pewnem opóźnieniem, ale 
dziś daje się też odczuwać w Kownie. Dlate- 

go szofer Zygmunt Bopialis zarabiał coraz 
mniej, a przecież doniedawna jeszcze wiodło 
mu się niezgorzej. Dniem i nocą krąży tak- 
sówką po mieście, albo klnie na postojach 
swój los. W gronie kolegów - szoferów zaglą- 
da do knajpy, wraca do domu pijany i zły. 

Bez powodu bije żonę, jakby ta winną była, 

że na Świecie jest źle. Młoda Felieja oburzo- 
na jest na męża. Godzinami siedzi samotna w 

domu, oczekując na jego powrót, który nie 
dobrego nie wróży: przepite pieniądze, prze- 

kleństwa, awantury. Nie chce tego znosić dła 

żej. Układa dzieci do snu i sama wychodzi 

  

   

na miasto, aby się trochę rozerwać i 

tchnąć. Atmosfera domowa działa na nią przy 

gniatająco. 

Pewnego dnia poznała młodego człowieka i 

nawiązała z nim bliższe stosunki. Trwało tak 
przez czas dłuższy. Już sąsiedzi mówili o tem 

głośno, już stugębna plotka poczęła docierać 

do męża. Zygmunt zrobił żonie awanturę, ale 

nie pomogło. Bił ją — uciekała do kochanka. 
Prosił, błagał=odpowiadała, że ma tego dość 
Wówczas szofer przestał pić, obiecał żonie, 
się poprawi, może będzie lepiej zarabiać, by: 
wróciła, byle zerwała z tamtym. Ale było już 
za późno, Być może Felicja kochała innego. 

Płynęły ciężkie dnie i noce, nadszarpują- 
ce nerwy obojgu. W zgęszczonej atmosferze 
nędzy, rozpaczy, zazdrości żyli w oczekiwaniu 
niechybnej katastrofy. 

  

   

Pewnego wieczora taksówka Zygmunta 
stała przed restauracją. Goście wchodzili i 
wychodzili, drzwi restauracji raz wraz się О- 
twierały, wtedy padało stamtąd  oślepiaiące 
światło na chodnik i bruk uliczny, a gdy się 
zamykały, szofera ogarniały ciemności.” Stał 

wciąż w miejscu, nikt go nie najął. Zapadała 
czarna noc. Bopialis zdrzemnął. Nagle czyjaś 

ięka dotknęła ramienia. Młody człowiek wy- 
„edł właśnie z restauracji w towarzystwie ko 

Ł:ety, zbudził szofera t Kazał się wieźe za 

miasto. Byli pijani. Bopialis przywykłym ru- 
eŁem przekręcił zegar taksometru, nacisnął 

gaz i zadowolony z nadarzającego się zarob- 
ku, pomknął pustemi ulicami miasta ku szo- 
sie. Młodzieniee w taksówce pocałował kobie 

tę. Mówili głosem przyciszonym, aleć Lobiecy 

wydał się Zygmuntowi znany. Czyżby w isto- 

  

    

  

- cie?.. Przysłuchiwał się uważnie. Tak, słuch 
go nie my Zadrżał. Ostrożnie nastawił lu- 

sterko i niby niecheący zapalił światło Spo; 
rzał — to była jego żona. Zyasił św:ato, a 

nacisnął gaz. Samochód westchnął motoreni, 
wyrwał i pomknął jak ptak po równej szo- 
sie, dalej i dalej od miasta. 

W ciągi tych kilku minut zawrotnego pę 

du w głowie bopialisa skrystalizował się 
plan działania. Zatrzymał nagle taksówkę. — 
„Co się stało?** — zapytał pasażer. —,Nawa 
liło'* — odburknął szofer i z ciężkim klu- 

czem w ręku wygramolił się ze swego siedze- 
nia. Młodzieniec i Felicja wysiedli równi«.. 
Wtedy Zygmunt rzucił się ku nim i począł 
kluczem, trzymanym wręku, bić strasznie о- 
boje. Walił naoślep, w głowy, twarze, szarp::ł 
za włosy, kopał. Niefortunny uwodziciei wy- 
trzeźwiał natychmiast, temniemniej stracił ró 
wnowagę. Zalany krwią, wyrwał się wres 
z rąk oprawcy i uciekł w ciemną noe. © 
leczoną żonę przywiózł Bopialis do domu. 

  

   

Przez dłuższy czas leżała chora. Znów wlo 

kły się ponure dnie w ich mieszkaniu. Felicja 
nie wychodziła z domu, natomiast zdradzała 
objawy choroby umysłowej. Pewnego dnia o- 

puściła dom, by już doń więcej nie wrócić. 
Zmaleziono ją na szynach zmiażdżoną przez 

pociąg. 

Sąsiedzi twierdzili, że nieszczęśliwa samo- 
bójezyni dostała obłędu wskutek uderzeń о- 
trzymanych z rąk męża po głowie. Sprawą za 
interesowała się policja. — Sąd. — Szofer 
Zygmunt Bopialis ze łzami w oczach opowie- 

dział ponurą tragedję rodzinną. Sąd go unie- 

winnił. aż. 
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Echa raidu lotniczego 
CO PISZĄ O WILNIANACH. 

W większych artykułach omawia obecnie 

prasa warszawska szczegóły zaobserwowane w 

czasie 5-go konkursu lotniczego, 
Wszyscy zgodnie stwierdzają zasłużone zwy- 

cięstwo samolotów RWD, najlepszych polskiej 
produkcji prowadzonych przez pierwszorzędnych 

pilotów. Gwoli jednak sprawiedliwości, wślad 
za głosami temi podkreślić należy fakt, że nie 

wszystkie maszyny były jednakowej wartości. 

Samoloty mp. typu PZL-4, LKL-5 albo MN-5 
należą do typów starszych, na których trudno by 

io rywalizować z maszynami nowego typu. 

Oto głos fachowca w tej materji: 

„To też zawodnicy, pilotujący te maszyny, na 

wet w razie wykonania bez zarzutu szeregu 

prób, zgóry przesądzoną mieli możność znalezie 

nia się w szeregach awycięzców, gdyż druga 

skolei próba ustalała ich średnią szybkość, indy 

widualną dla poszczególnej maszyny, zależnie od 

siły motoru*. 

Sprawa ta nas interesuje z tego względu, że 
przy uwzględnianiu tych warunków wchodzą w 

grę wiłnianie, którzy właśnie lecieli na słabych 
maszynach, a którzy, jak skazują wyniki kon- 
kursu mieli poważne szanse do zdobycia czoło- 

wych miejsc. 

Przeczytajmy co o tem piszą: 

„To też obok zwycięzców faktycznych, 

mamy tych zawodach zwycięzców  moral- 

nych, o czem winna wiedzieć szeroka publicz- 
ność, żeby trafnie ocenić zasługi naszych pi- 

itotów. Przeglądając tabelkę klasyfikacji koń- 

cowej widzimy, iż np. pilot Latwis, na PZL—5 
osiągnął największą ilość punktów w 1-ej pró- 

bie, maksymalną ilość punktów w próbie 3 

i 4-tej, Natomiast w próbie drugiej, na ustalenie 

średniej szybkości, mając maszynę słabszą zdo- 

był o 46 punktów mniej, niż por. Pronaszko 

(1'nagroda), eo się stało powodem, że faktycz- 

nie zajął 6 skolei miejsce, tem riemniej moral- 

nie jest zwycięzcą równym tym, którzy zostali 

  

odznaczeni, gdyż z maszyny swej wydobył 

maksimum tego, co ona dać mogła”. 

Tyle o por. Stanisławie Latwisie, wilnia- 

minie, startującym w barwach Aeroklubu War- 

szawskiego, najmłodszym — pilocie konkursu, 

który w myśl dewizy, wypisanej na kadłubie — 
— „Śpiesz powoli... — dążył wytrwale do celu 

Czytajmy dalej. 

Na tytuł bohatera zawodów zasłużył nie- 

zaprzeczenie pilot Jonikas z Aeroklubu Wileńs. 

Samolot swój MN—5 dosiadł on po raz pierw- 
szy po dokonanym remoncie, dosłownie w 

chwili startu na zawody do Warszawy. Po- 
mijając już szereg przymusowych lądowań na 
pierwszych etapach lotu okrężnego, spowodo- 

wanych defektami motoru, niedostatecnie widać 

skontrołowanego przed wyruszeniem na kon- 
kurs, lądowanie na terenach koło glinianki na 

Mokotowie spowodu defektu silnika, jedynie 
wyjątkowemu jakiemuś szczęściu osobistemu 
piłota zakończyło się tak pomyślnie. 

Na ostatnim odcinku lotu okrężnego między 
Poznamiem a Warszawą pilot ten miał 6 przymu- 

sowych łądowań i doleciał do mety z pęknię- 

tem śmigłem prawizorycznie Ściągn.ętem i u- 

mocowanem drutami, z obłuzowanemi mutrami 

vd zasadniczych šrob $ 

Piłot, który w tych warunkach nie wyco- 
fuje się z konkursu, rzucając na szalę wypełnio- 

nego obowiązku, ambicji, honoru maszyny i 

klubu, który reprezentuje, stawkę własnego 
życia, leci dalej i dolatuje do mety— daje do- 

wód niezwykłej odwagi, hartu, silnej woli, 
poprostu nieludzkiego uporu. Nie jest i nie 

może być zwycięzcą, lecz zdobywa pełne 
prawa do tytułu bohatera". 

Doa tej charakterystyki trudno coś dodać. 
Opisane fakty mówią, że robili wilnianie co 
mogł, okazując siebie z najlepszej strony. 

„TPrudno jednak, żeby pod ręką nawet naj- 

iepszych kierowców, wytrzymały konkurencję 
konie rosocze z folblutami“. 

cd 

Wyszła z druku i jest do nabycia 
we wszystkich księgarniach 

Wyprawa Wileńska 
r. 1919 

we wspomnieniach cywila 
przez ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 

Cena zł. 1. 

  

  

  

Potrzeba ciągłego ruchu jest przyrodzoną ce 
chą każdego zdrowego i normalnie rozwijające- 
go się dziecka. Już najmłodsze dziecko z chwilą 

gdy tylko nauczy się chodzić w najrozmaitszy 
sposób przejawia tę potrzebę, czy to gdy wska- 
kuje na krzesła, czy gdy biega, kilkakrotnie 
przebywając tę samą drogę, kiedy nie może mi 

nąć żadnej przeszkody, żeby nie skoczyć, nie u- 
siąść czy nie przekoziołkować się. Na wsi gdzie 
są duże przestrzenie ta energja życiowa, ta pot- 
rzeba ruchu łatwo znajduje ujście- są łąki, lasy 
duże ogrody gdzie dziecko może dowoli hasać, 
b'egać i fikać koziołki, Inaczej jest w mieście sz 
czególnie w dużem, gdzie warunki naturalne ha 
mują rozwój fizyczny dziecka, ni pozwalając na 
jego naturalną życiową ekspansję.W mieście ist 
nieje zazwyczaj przekonanie, że jeżeli dziecko 
jest najedzone, wyspane i spędziło godzinę na 
„Świeżem”* powietrzu „grzecznie“ spacerując po 

ułicy lub w ogrodzie pod opieką niani, to już 
dla rego dziecka zrobiono wszystko. Niew:ele 
zmienia się sytuacja z chwiią gdy dziecko zosta 
je oddane do przedszkola a wreszcie do szkoły. 
Coprawda przerabia się tu z dziećmi od czasu 

do czasu gimnastykę, lecz nawet już w przed- 
szkołu główną uwagę zwraca się na rozwój 
umysłowy, na robótki, wierszyki i piosenki,a 
cóż dopiero mówić o szkole gdzie od dziecka 
wymagany jest duży wysiłek umysłowy, które- 

    

    

    

  

mu może podołać jedynie zupełnie zdrowe i do * 
brze rozwinięte dziecko. Dziecko musi być przy 
gotowane fizycznie do trudów jakie je czekają 
w szkole, a to przygotowan:e winno być ute 
cznione w tym wieku kiedy popęd do ruchu jest 
przyrodzony, to jest przedewszystkiem w wieku 
przedszkolnym. -Na nic się zdały najlepiej urzą- 
dzone szkolne boiska sportowe, gdy do ruchu 
nie jest przyzwyczajone. Takie dziecko na bois- 
ko nie wyjdzie, ne będzie chciało i umiało ba- 

ję lub też wpadając w przeciwną ostatecz- 
ność teraz dopiero wyładowywać będzie w spor 
tach cały niewyzyskany w odpowiednim czasie 
zapas energji nieraz z uszczerbkiem dla swego 
rozwoju umysłowego. 

Kwestją wychowania fizycznnego dziecka zaj 
mowano się już oddawna i różne kraje rozwią- 
zały tę sprawę w różny, mniej lub więcej pomys 
łowy sposób. U nas kwestja ta została rozwią- 
zana w postaci tzw.ogródków Jordanowskich. 

Pierwszy ogródek dla dzieci założony przed 
ćwierćwieczem przez dr. Jordana nie znalazł 
naśladowców i idea założyciela nie wyszła poza 
mury Krakowa. Dopiero w okresie powojennym 
szlachetna myśl, by wszystkim dzieciom mtiejs- 
skim dostarczyć placów - ogrodów do niczem 
nieskrępowanej zabawy przyjęła się i wzboga- 
cona nowemi zdobyczami wydała bogaty plon 

w postaci całej seci ogródków Jordanowskich, 
rozrzuconych po wszystkich większych  mias- 
tach Polski, a znajdujących się pod zwierzchnim 
nadzorem P.U.W.F. 

Ogródek Jordanowski w dzisiejszem sło- 
wa tego znaczeniu jest to zadrzewiony, trawias 
ty plac do zabaw dla dzieci w wieku od 3mie- 
sięcy (mamusie z wózkanii) do 14 lat życia. 
Na terenie ogródka prócz trawiastych boisk 
znajduje się basen z piaskiem, brodek do bro- 
dzenia w wodzie oraz rozmaite przyrządy jak 

          

  

przepłotnie, huśtawki, zjeżdżalmie itp. Trudno 
jest opisać radość dzieciarni kiedy ma możność 
korzystania ze wszystkich tych urządzeń. 

Ta zupełna swoboda, z jaką dziecko bawi 
się tam, naprawdę niczem się nie da zastąpić, 
a chociaż dziecko to stale znajduje się pod bacz 
ną opieką wykwalifikowanej instruktorki, która 
czuwa nad tem, aby zabawę pokierować na od- 
powiednie tory, tak aby zabawa ta dawała 0- 
prócz przyjemności również i korzyść, rozwi- 
jając i kształcąc dziecko, to jednak dziecko tej 
opieki instruktorki nie powinno odczuwać zu- 
pełnie i ne spostrzega, jak przy swobodna: i 
nieprzymuszonej zabawie wyrabia mięSnie, |10- 
stuje kręgosłup, a przytem kształci umysł i cha- 
rakter. Oprócz instruktorki nad dziećm* ogródka 
roztacza swoją opiekę lekarz, który prócz bada- 
nia każdego nowowstępującego dziecka, prze- 
prowadza również perjodyczne oględziny. W 
zależności od wyniku badania lekarskiego, dzie- 
cko kierowane jest do grupy sinej, średniej, 
lub słabej, a to celem zastosowania odpowied- 

metody wychowawczej w zależności od in- 
duainego rozwoju dziecka. Ogródek Jorda- 

otwarty jest przez cały dzień — niema 
żadnych obowiązkowych godzin, a poza półgo- 
dzinną obowiązkową gimnastyką, niema żad- 
nych przymusowych zajęć. Dziecko w ogródku 

o co chce i jak chce. W jesieni i w 
ie działalność ogródka Jordanowskiego nie 

ustaje. Na dnie deszczowe i słotne przeznaczo- 
na jest rozległa, zasłonięta od wiatrów weranda, 
gdzie można bawić się równie dobrze i przyjem 
nie jak pod gołem niebem, a na zimę ogródek, 
obok zabaw na Śniegu, jak rzucanie śniegiem, 
lepienie bałwanów, czy też budowanie fortec, 
posiada tory saneczkowe, ślizgawkę i tereny 
do nauki narciarstwa, Wszystko to oddaje się 
od rodzeństwa lub też zupełrie bezpłatnie. 

wynoszącą np. w Warszawie 3zł, miesięcznie 

od rodzeństwa lub też zupełnie bezpłatnie. 

Nic też dziwnego, że ogródki Jordanowsk'e cie 

szą się dużą frekwencją, a ilość ich wzrasta z 

dniem każdym. 

  

   

  

   

    

Wilno posiadając dużą ilość placów i zieleń 
ców dotychczas nie zdobyło się nawet na to by 

wzorem ogrodów im. Raua w Warszawie wy- 
dzielić część ogrodu lub zieleńca, przeznaczając 

go wyłącznie dla dzeci. To co m. Wilno zrobiłó 
w tym kierunku urąga wszełkim najprymityw 

niejszym wymogom higjeny. Mowa tu o placyku 
w Cielętniku, na którym widnieje tablica 
napsem „miejsce zabaw dla dzieci*, położo- 

nym na miejscu dawnego stawku, blotnistym 

po każdym deszczu, a sypiącym tumany kurzu 

w razie suszy, gdzie pomimo to tłumy dzieci u- 

siłują same bawić się i ruszać byleby tylko 

zaspokoić swoją potrzebę ruchu. Miejmy nadzie 
ję, że niedługi już czas, kiedy najmłodsi miesz 

kańcy Wilna otrzymają prawdziwy ogródek 
Jordanowski, urządzony i prowadzony nowocze 

śnie. |uż nawet coś w tym kierunku zaczęto ro- 
bić, wszystko to jest w sferze projektów, które 

jednak powiny ulec jaknajszybszemu zrealizo 

waniu, E. Duszyńska. 
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WILNO. — Onegdaj rano do znanego 

przemysłowca żydowskiego C. Belberyskiego 

(Węglowa 12) przybyło nieoczekiwanie dwóch 
sekwestratorów 4-go urzędu skarbowego w to 
warzystwie policji mundurowej .i cywilnej, 
ztórzy przeprowadzili szczegółową rewizję, 10 
szukując gotówki i kosztowności na pokry- 
cie zaległości podatkowych sięgających 120 

tys. zł. 
Przeszukano nietylko szafy i szuflady, 

  

lecz piece, meble i, obrazy. Rewizję osobistą 

u kobiet dokonała sprowadzona wywiadowczy 
ni. 

Lustracja mieszkania nie dała spodziewa- 

nych wyników. Zakwestjonowano jedynie zło 

ty zegarek. 
Belberyski niezadowolony ze sposobu prze 

prowadzenia rewizji złożył skargę do władz 

skarbowych. 

RONIKA 
э Ка 

|SORRUEZSETO 
PONIEDZ. 

Dziś 18 
Ireny 
Jutro 

Janusrjusza 
"EEST STS 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEj USB W WILNIE. 

Ciśnienie średnie: + 752. 

Wschód słońca g, 4,:6 

Zachė4 słońca g. 533 

  

  

Temperatura średnia: + 6 
Temperatura najwyższa: + 9. 

Temperatura najn A 

Opad: 9,3. 
Wiatr: poludn.-wschodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: wzrost, przelotne deszcze 

PROGNOZA POGODY P.iM.-a 

na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju przeważnie pochmurno z 

opadami. Chłodno. Umiarkowane lub dość sil 
ne i porywiste wiatry z kierunków północ- 
nych. 

SKARBOWA 
— Komisje szacunkowe. Rozpoczęły prace 

komisje szacunkowe które mają za zadanie 
ustalenie wymiaru podatku dochodowego na 
rok 1933. 

MIEJSKA. 
— Komunikacja autobusowa,  Rokowa- 

nia w sprawie przejęcia przez Saurera autobu- 
sowej komunikacji dobiega końca. Przejęcie 
komunikacji nastąpi jeszcze w b. r. 

W przyszłym miesiącu liczba wozów zo- 
stan'e zwiększona. 

POCZTOWA 
—Sprzedaż znaczków pocztowych. W 

urzędach telegraficznych wprowadzono sprze- 
daż znaczków pocztowych, poza godzinami u- 
rzędówemi. 

Pod znakiem Pożyczki Narodowej 
W WILNIE 

— Inwalidzi Wojenni R. P. w Wilnie sub- 
skrybują Pożyczkę Narodową. 

Wdniu 17 b. m. pod przewodnictwem p 

Iwanickiego Czesława — przewodniczącego 

Komisji Administracyjnej Związku Inwalidów 

Woj. R. P, odbyło się zebranie inwalidów 
pracowników Zw. Inw. Woj. R. P. w Wilnie 
Na zebraniu tem po wygłoszeniu referatu 

przez p. Cz. Iwanickiego na temat konieczności 

subskrybowania pożyczki narodowej, uchwalo- 

no jednogłośnie pożyczkę narodową subskrybo- 

wać, zwolniono zaś od spełnienia tego obo- 

wiązku obywatelskiego tych inwalidów pracow- 

ników związkowych, których uposażenie mie- 
sięczne nie przekracza kwoty zł. 100. 

Równocześnie na skarbnika zebrani po- 

wołali inwalidę p. Michała Borysewicza — 
przewodniczącego Koła Okr. Zw. lInw. Woj. 
R. P. w Wilnie. 

W końcu uchwalono rezolucję 

stępującej: 

„lnwalidzi wojenni 

biorstw związkowych, Komisji 

treści na- 

pracownicy _ przedsię- 

Administracyj- 
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1. G e5—gT! 

AEC 
NZ WŁ CLWI A 

—stał drugi i odwrotnie. 
wy jest 

   
Zegar więc szacho- 

właściwie podwójnym zegarem, je- 

Ё jeżeli K f4 to 2. G h6+ K f4—e4 den wskazuje czas zużyty przez jednego gra- 

3. S c3+ X. 
K d5 to 2. S c34+ K d5—e6 

RM 3. S (3—95+ X. 

PARTJA Nr. 32. » 
Caro — Kann 

BIAŁE 

L. Steiner 

Ł ef—6, 2 c4—d5, 3. eXd5, CXd5. | 
4. cXd5 — a6, 5. Н 53 — $ №, 6. 5 с3—5 @, 

1. G e2—g6, 8. d4—G g7, 9. a4—0—0 
10. G 3—S e8, 11. S e2—S d6, 
13. S el—SXed, 14. GXe4—G b7, 
15. G g5—eXf6. 17. W cl—H d6, 

CZARNE konać w ciągu 
S. Flohr. od czasu turnieju 

wprowadzeniu 

12. 0-0—b6, NY mistrz Dr. Tarrasch 
. 'czał i agitował za zniesieniem tej inowacji, 

cza, drugi przez drugiego. 
Gracz, więc, który wykonał  posunię- 

cie zatrzymuje (za pomocą specjalnej dźwigni) 

swój zegar, a tem samem wprawia w ruch 
zegar partnera. 

Co do iłości posunięć, które należało wy- 
godziny, to ogólnie przyjęto 

w Hastings w r. 1895 — 
30 posunięć w ciągu 2-ch godzin. 

Ciekawe, że wielkim przeciwnikiem w 

zegarów szachowych był zna- 
który gorąco zwal- 

Próbował nawet urządzać turnieje bez 
czasu do namysłu. — 

1906 r. w No- 
24 W Xe7—W xXe7 25 5 а2!—а5, 26. Н b5—h5! rymberdzie przekonało o konieczności i pożytku 
27. b42—h41 28. G g2—hXg3, 29. hxg3--f41 wprowadzenia zegarów. 

30. g4—13, 31. GX13—H f. 32. Н d3—GXd4 

33 Hxd4—HXf3, 34 S c3—axXb4, 

35. HXb4 — G X d5!! : 
Rozstrzygające gdyż białe mają 

pozycję w dodatku po kilku posunięciach traca 

skoczka i zmuszone są poddać partję. 

M. Kurmin. 
ZEGAR SZACHOWY 

(Ciąg dalszy) 

szereg nieporozumień, 
napewno 

słabą końca bez zatargów niejednego turnieju. 

cabowy z udziałem 

warcabistów m. Wilna. Z uwagi 

spowodowałoby napewno 

wywołałoby anarchję i 

uniemożliwiłoby doprowadzenie do 

Ich usunięcie 

£ (OGN) 

TURNIEJ WARCABOWY O MISTRZOSTWO 
WILNA r. 1933, 

W dniu 9 b. m. rozpoczął się turniej war- 
124u  najwybitniejszych 

na ładne na- 
Niegdyś do ograniczenia i mierzenia czasu grody turniej budził zrozumiałe zainteresowa- 

do namysłu posługiwano się klapsydrą. PO- nie wśród ogółu warcabistów wileńskich. — 
tem zastąpiono ją dwoma budzikami połączone- Rozgrywki odbywają się dwa razy tygodnio- 
mi ze sobą w ten sposób, że skoro szedł jeden wo we wtorki i piątki o godz. 19-tej. 

nej na województwo wileńskie i Okr. Koła Z. 
I. W. R. P. w Wilnie, w zrozumieniu po- 
trzeb Państwa, oraz wspólnego wysiłku oby- 
wateli, dobrowolnie przystępują do szeregów 
walczących z kryzysem gospodarczym Polski 
przez subskrybowanie pożyczki narodowej. 

— Pracownicy Kasy Chorych na rzecz Po.. 
życzki Narodowej. Zebrani w dniu 18 b. m. pra- 
cownicy Kasy Chorych w Wilnie przyjmując 
pod uwagę doniosłość dla Państwa pożyczki 
narodowej w zrozumieniu swego obowiązku 
obywatelskiego — jednogłośnie uchwała przy- 

stąpić do subskrypcji wyżej wymienionej po- 
życzki w następującej y8ysokości: 

Pracownicy pobierający uposażenie od I 
do VI kategorji płac włącznie 100 proc, pobo- 
rów, pozostałe kategorje — 75 proc. z tem 
jednak, że pracownicy pobierający do 100 zł. 
włącznie są zwolnieni od obowiązku subskryp- 

cj. Wzywa się kolegów pobierających 100 
zł. miesięcznie o przystąpienie w miarę mo. 
żności do powyższej akcji. 

NOWOGRÓDKU 
— Uroczyste posiedzenie Zarządu Sto. 

warzyszenią Właścicieli Nieruchomości. Z po- 
wodu rozpisania przez nasz rząd Pożyczki 
Narodowej, w dniu 15. b. m. odbyło się uro- 
czyste posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Wła- 
sności Nieruchomej, reprezentującego 500 człon 
ków, na którym wyniesiono następującą re- 

  

  

  

załucję: 
Wezwać wszystkich członków do wzię- 

cia udziału w Požyczce Narodowej.  Zamož- 
niejsi muszą takową w ramach możności 
nabyć, a biedniejsi muszą wziąć czynny u- 
dział w poparciu tej akcji. Musimy dopilnować, 
aby nikogo z nas nie zabrakło, Wszyscy ną 
front gospodarczy do pokonania kryzysu go- 
spodarczego. Rząd musi wiedzieć, że nasze 
myśli w tej kwestji są jednakowe i jednakowo 
pragniemy wielkiej mocarstwowej- Polski. 
W tym celu postanowiono wydać wezwania i 
odezwy.  Pozatem uchwalono  zapropono- 
wać za pomocą niniejszego poczytnego pi- 
sma wszystkim Zrzeszeniom i Stowarzysze- 

n'om na terenie województwa nowogródzkiego 
aby wezwali swoich członków do wzięcia 
udziału w Pożyczce Narodowej. 

Na zakończenie uchwalono, aby po prze- 
prowadzonej akcji Pożyczki Narodowej, zor- 
ganizować zaraz na terenie miasta Nowo- 
gródka duże koło LOPP. 

‚ — Zarząd Podokręgu Nowogródzkiego 
Związku Strzeleckiego na posiedzeniu 1i wrze- 
śnia 1933 r. postanowił zwrócić się do wszy- 
stkich członków Związku Strzeleckiego na 
terenie Ziemi Nowogródzkiej z apelem: 

Pamiętajcie o Pożyczce Narodowej! 
Wam Obywatele Strzelcy nie trzeba tłu- 

maczyć, co to jest dobro Państwa, Wy Oby- 
watele Strzelcy dobrze rozumiecie, że Rząd 
naszego Komendanta Marszałka  Piłsudskie- 
go owocnie walczy z kryzysem światowym, 
że Polska jest jednym z tych nielicznych 
państw, które umiały utrzymać swoją wa- 
lutę, które umiały utrzymać gospodarkę pań- 
stwową. 

To też Zarząd przypomina Wam, | że iak 
zawsze, Strzelcy muszą karnie stanąc „a 
apel Rządu i wziąć udział w Pożyczce Na- 
rodowej. 

— Wiec w Szczuczynie. W dniu 14 września 
b. r. o godz. 17 w Ognisku w Szczuczynie od- 
był się olbrzymi wiec pracowników umysło- 
wych wszystkich resortów, zorganizowany 

przez Powiatowy Pracowniczy 
życzki Narodowej w Szczuczynie, 

W obecności pana starosty powiatu szczu- 
czyńskiego p. Czuszkiewicza, Przewodniczący 
Komitetu pan Chybiński zagaił zebranie,  in- 
formując przybyłych 6 potrzebie zebrania, 
następnie udzielił głosu delegatowi Wojewódz- 
kiego Pracowniczego Komitetu z Nowogród- 
ka p. „Tadeuszowi Nowakowi, który, w dość 
szerokim referacie przedstawił zgromadzonym 
cele i potrzebę Pożyczki Narodowej. Zebrani 
nagrodzili _mówcę  rzęsistemi oklaskami, da- 

Komitet Po- 

jąc tem samem dowód zrozumienia pracy 
nad potrzebami Państwa. 

W końcu została uchwalona rezolucja 
następującej treści: - 

„Zebrani Pracownicy umysłowi _ wszyst- 
kich resortów w dniu 14 września 1933 r. 
w Szczuczynie „przyrzekają swą solidarność 
w subskrypcji _ „Pożyczki Narodowej* i oś. 
wiadczają, iż gotowi są nietylko oddać os- 
tatni grosz ale i życie”, 

Reżolucja powyższa została wysłana te- 
legralicznie na ręce p. Komisarza General. 
nego Pożyczki Narodowej p. Starżyńskiego. 

W BARANOWICZACH 
— Organizacyjne zebranie komitetu poży- 

czki narodowej. — W dniu 15 sierpnia o 
godz. 18 w sali konferencyjnej Starostwa od- 
było się organizacyjne zebranie komitetu po- 
życzki narodowej. 

Zebraniu przewodniczył p. starosta Neu- 
gebauer. 

Zebranie zgromadziło 120 przedstawicieli 
społeczeństwa, prezesów wszystkich związków, 
kierowników urzędów, między innymi obecni 
byli p. senator Rdułtowski i pos. Pėžniak. 

Zebranie zagaił p. starosta Neugebauer, 
który w krótkich, lecz mocnych słowach pod 
kreślił znaczenie pożyczki, jej ważność oraz 
celowość — nawołując do gremjalnego udzia- 
łu w subskrypcji pożyczki, która winna być 
pokryta podwójnie. Słowa pana starosty zy 
skały niemiłknące oklaski. 

Następnie naczelnik urzędu skarbowego 
Bylina omówił sposoby subskrypcji pożyczki 
i punkty w Baranowiczach, a mianowicie:-- 
głównym punktem będzie urząd skarbowy, na 
stępnie Bank Polski, Kasa Komunalna, urzę- 
dy pocztowe (PKO), Kasa Stefczyka i Bank 
Powszechny. 

W dalszym ciągu zabrał znowu głos . P. 
starosta, który powiedział, że po tym wstę- 
pie musimy się zabrać do pierwszej konkret- 
nej roboty, a mianowicie wyłonienia z siebie 
prezydjum, któreby kierowało sprawami poży- 
czki. Aparatem technicznym  prezydjum bę- 
dzie urząd skarbowy. 

Na wniosek przewodniczącego wybrano 
prezydjum w następującym składzie: przewod 
niezący p. starosta Jerzy Neugebauer, człon- 
kowie komitetu p. p. naczelnik Bylina, b. wo 
jewoda Krahelski, Górski,  Malkiewicz, Mar- 
kiewicz i poseł Kuruś . 

Pierwsze posiedzenie prezydjum odbędzie 
się już 18 września rb. o godz. 18 w gabine- 
cie p. starosty.. 

Dalej przystąpiono do stworzenia placó- 
wek w gminach i uchwalono założyć placów 
ki komitetu w następujących miejscowoś - 
ciach: Lachowicze, Horodyszcze, Motezadž, 
Wolna, Stołowicze, Ostrów (obejmujące 3 gmi 
ny: Dobromyśl, Ostrów i K»rzywoszyn) oraz 
Niedžwiedzice, 

SZKOLNA 
— SHELLEY'S INSTITUTE. — Zapisy 

na Kursa: ANGIELSKIEGO: 
ELEMENTARNY i średni od 11-ej do 

13-ej i od 17-ej do 18-ej: 

ANGLIK udziela lekcyj prywatnych. 
Zygmuntowska 20 m. 3. 

RÓŻNE 
— Gość z Kowna. Bawi w Wilnie dyrek- 

tor banku kowieńskiego p. Wiczunas, który 

interesuje się pracami tut. litewskiej instytucji 

kredytowej. 

— Wystawa antyalkohołowa. Istniejąca na 

dworcu kolejowym w Wilnie wystawa — wa- 

gon propagandy  antyalkoholowej codziennie 

zwiedza około 100 osób. Wystawa urządzona 
jest staraniem Ligi abstynentów kolejowych. — 

Po zamknięciu wystawy w Wilnie — wagon 

uda się w objazd propagandowy na teren Dy- 
rekcji _ Kolejowej. 

— Zachorowania zakaźne. Na terenie po- 

wiatu dziśnieńskiego, brasławskiego i postaw- 

skiego bawiły komisje lekarskie do walki z 

epidemjami. W wyniku szczegółowych badań 

stwierdzono, iż w ostatnim miesiącu na tere- 

nie tych powiatów znacznie poprawił się stan 
sanitarny. 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr Letni w Bernardynce — 3 ostatnie 

przedstawienia „Męża z Loterji*. Dziś, w po- 
niedzałek 18 b. m. 0 godz. 8-ej wiecz. Teatr 
Letni gra w dalszym ciągu doskonałą komedję 
amerykańską w 3-ch aktach „Mąż z loterji* — 
w przeróbce M, Węgrzyna, w obsadzie prem- 
jerowej. 

Ceny miejsc zniżone o 50 proc. 
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, 

nie przedstawienia „Gejszy“. Sezon bieżący 
w operetce wileńskiej przechodzi pod znakiem 
dużego triumfu, zarówno bowiem początek 
sezonu, jąk i koniec jest utrzymany na 
wysokim poziomie artystycznym. Dziś i jutro 
ostatnie przedstawienia „Gejszy“. Dzisiejsze 
przedstawienie odbędzie się na rzecz Rodziny 
Policyjnej. Jutro ostatnie przedstawienie „Gej- 
szy”. 

— Występy Opery warszawskiej w „Lutni“ 
Rzadką atrakcją dla Wilna będą występy opery 
warszawskiej z najwybitniejszemi solistami na 
czele, pod dyrekcją  Walerjana Bierdziajewa. 
Zainteresowanie olbrzymie. Pierwszy występ 
dnia 21 b. m. Wystawioną będze „Halka“ 
Moniuszki. 

— Ostat- 

CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO — 6 godzin życia. 
HELIOS — - Uśmiech szczęścia. 
PAN — Pocaiunek przed lustrem 

ROXY — Donovan. 
LUX — Czempi 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Student komunista. Aresztowany — го- 

stał pod zarzutem komunistycznej  działalno- 
ści student USB Izaak Stemberg. Podczas 
rewizji w mieszkaniu Stemberga znaleziono u- 
lotki wywrotowe oraz powiełacz do odbijania 
odezw komunistycznych. 

— Zatrucie. Na ulicy Wielkiej znaleziono 
atrutego karbolem jakiegoś mężczyznę. 

Przy ul. Obozowej 12 zatruł się 
Jan Jeszmów. Ulokowano go w szpitalu. 

— Skradli rower, Na ulicy Mickiewicza 
skradziono Berce Goberowi (Subocz 7) rower 
wartości 200 złotych. 

— Zniszczone plantacje. W majątku Tu- 
skulany zniszczono plantacje ogrodowe okrada- 
jąc je. 

— Wyeksmitowani porzucają dzieci. Na 
ul. Subocz znaleziono 2 dzieci w wieku 6 i 8 lat 
porzuconych przez nieznanych rodziców wyek- 
smitowanych ostatnio z mieszkania. 

z 

esencją 

4 DROHOBYCZ 
— Jubileusz 75-łecia istnienia Gimnazjum 

Państwowego. W Drohobyczu odbędzie się w 
dniach 23 i 24 września 1933 r. jubileusz 75 
lecia istnienia Gimnazjum Państwowego. 

W czasie uroczystości w dniu 24 wrze- 
śnia nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku 
uczczeniu wychowanków zakładu, którzy w 
latach 1914—20 położyli swe życie w wojnie 
o Polskę. 

Komitet jubileuszowy prosi byłych wycho- 
wanków o podawanie swych adresów,  ce- 
lem przeszłania im zaproszenia. 

Dla zamiejscowych są zapewnione kwate- 
ry. Uczestnicy zjazdu otrzymują zniżki ko- 
lejowe powrotne (50 proc.), 

Na wypadek gdyby ktoś z byłych wy- 
chowanków zakładu lub z byłych  nauczy- 
cieli zakładu nie otrzymał zaproszenia. to 
niech to publiczne ogłoszenie służy dla nich za 
zaproszenie. 
: Komitet jubileuszowy pragnie na swojem 
święcie widzieć wszystkich byłych wychowan- 
ków i byłych nauczycieli drohobyckiego gim- 
nazjum. 

OAS TIT SIPS SS WORST 
Wybrano także komitety i wyznaczono pełnomocników w tych gminach, w pozosta- 

łych gminach rolę placówek komitetu będą 
spełniały urzędy gminne. 

Na zakończenie p. starosta dziękując za 
tak liczne przybycie, co dowodzi zainteresowa 
nia się społeczeństwa akcją rządu, wezwał 0- 
beenych do wytężonej pracy dla dobra pań- 
stwa. 

Trzeba przyznać, że pożyczka jest bardzo . 
popularna. Społeczeństwo zrozumiało zdrowe posunięcie rządu dla pokrycia deficytu, który 
będzie pokryty przez nas samych, a nie bę- dziemy się kłaniali zagranicy. 

Powstały także już kemitety ogólno - 
urzędniczy i nauczycielski, które wzięły się 
energicznie do pracy. 

W dniu 20 września odbędzie się w spra- 
wie pożyczki ogólne zebranie urzędników Sta 
rostwa, wydziału pow., KKO i szpitala mię- 
dzykomunalnego dla zadeklarowania wysokos 
ci pożyczki. я 
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— DROGA — wrzesień. Zeszyt otwiera 
głośna rozprawa  filozoficzno-polityczna Ju- 
liena Benda p.t. „Mowa do narodu europej- 
skiego'*, skierowaną przeciwko nacjona 
współczesnym i nawołująca klerków 
kich narodów do pracy nad zj 
ropy nietylko pod jednem ki 
litycznem, ale przedewszystkiem  duchowem. 
Andrzej Jałowiecki w studjam „Ekonomika i 
cel gospodarstwa** przedstawia wpływ teorji 
postępu na doktryny ekonomiczne w. XIX, 
przedewszystkiem na naukę liberałów i Mar- 
ksa. K. W. Zawodziński reasumuje w artyku- 
le „Na marginesie jubileuszu Wyspiańskiego** 
wynik pokłosia | literaeko-publieystycznego, 
związanego х dwudziestopięcioleciem | śmierci 
autora „Wesela'*. Tadeusz Grzebieniowski 
drukuje artykuł  historyczno-polityczny p.t. 
„Polska misja łorda Durhama**. 

We literackiej ostatni 7 
gi'* przynosi wiersz Juljana Pr 
wieść senna'*, nowelę Julj 
go p.t. „Morze** oraz utwór Williama Blake'a 
„Proroctwa niewinności'* w przekładzie Józe- 
fa Czechowicza. 

PRZEGLĄD POWSZECHNY — 
sień. Pierwszy zeszyt pod redakcją ks. Jana 
Rostworowskiego prezentuje się doskonale. 
Krótki artykuł samego redaktora na 'temat 
znaczenia odsieczy wiedeńskiej zawiera trafne 
i głębokie spostrzeżenia, doskonałe ujmujące 
istotę czynu króla Jana Sobieskiego. O udzia 
le Polaków w odsie wiedeńskiej rzeczowo 
mówi młody, świetnie się zapowiadający histo- 
ryk, ks. Jan Poplatek, autor fundamentalnej 
monografji o Alumnacie Papieskim w Wilnie. 
S.M.R. robi próbę podsumowania ech reio- 
stwa wiedeńskiego w sztuee europejskiej. Z 
nadzwyczajną werwą literacką i głębokiem 
znawstwem przedmiotu mówi T. Parnieki o ro- 
syjskiej literaturze emigracyjnej, zestawiająe 
ją z literaturą sowiecką. W. Wiliński kończy 
studjum o Jakóbie Demblu. L. Caro kreśli roz- 
ważania na temat katolicyzmu a ekonomiki 
społecznej... Bogata kronika uzupełnia treść 
zeszytu. 

Nowemu redaktorowi, tak pięknie rozpo- 
czynającemu swą pracę należy życzyć dalsze- 
go powodzenia! 

PODRÓŻUJESZ BEZ KŁOPOTU, 
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KORZYSTAJĄC Z SAMOLOTU) 

Nie kupować u Sitkie- 
wicza 

Sitkiewicz jest właścicielem sklepu spoży w 
czego przy ul. Subocz b. W sobotę przyszedł 
do niego klijent po pomidory. Wybierał dłu- 
go, przebierał i „kręcił nosem: te niedojrza- 
łe, te przejrzałe, inne pobite i edleżałe. Sło- 
wen:, paskudztwo. Nie chciał kupić, 

Sitkiewiez oburzył się. 

      

= Won! — krzyknął na gościa: — juk 
mi nie wyjdziesz w tej chwili ze sklepu, za- 
strzelę, — taki a owaki. 

I naprawdę wyciągnął rewolwer. 
Gość wyleciał, aż szyby w drzwiach wyle- 

ciały. Ale-wrócił z policjantem: protokuł, nie- 
przyjemność, To się nazywa zdobywać sobie 
klizenrelę. . 

sA SNMOWEJ TASK, 
„KROL CYGANOW“ — „PAN“ 

Bajka dla grzecznych dorosłych dziatek. 
Piękna księżniczka (Rosita Moreno) ; иго- 

dziwy cygan (Jose Mojica) mają się ku sobie, 
ale dzieli ich mur konwenansów, środowiska 
it. p. 9 

Cygan przebywa na dworze księżniczki 
jako więzień, potem księżniczka uwięziona 
jest w obozie cygańskim. Skutek jest taki, że 
dumny cygan przełamuje pychę księżniczki, 

która idzie za głosem serca i za odjeżdżają- 
cym wodzem cygańskim. 

Fabuła nie wychodzi poza szablon ope- 
retkowo'- wodewilowy, ale podkład muzyczny 
wynagradza z procentem szczupłość treści. 

Motywy muzyczne  Weeslera, piękne 
głosy Rosity Moreno i Mojiki ozdabiają film, 
który pozostawił miłe wrażenie. z 

Dodatki urozmaicone. е 
W zapowiedziach widnieje znany w Wil- 

z desek teatru obraz p. t „Pocałunek 
Tad. C. 

nie 

przed lustrem" Fodora.



  

  

| yrodfięhyka 
— Sprawa Samorządu grodzieńskiego 

łem obrad Wydziału Wojewódzkiego. 
W tych dniach odbyło się w Białymstoku po- 
siedzenie Wydziału Wojewódzkiego, na któ- 
rem - rozpatrywana została sprawa obsady 
personalnej naszego zarządu miasta. 

Jak się dowiadujemy ia posiedzeniu tem 
omówiona była kandydatura przyszłego pre- 
zydenta miasta. Z zupełnie wiarogodnych 
źródeł dowiadujemy się, że prezydentem 
miasta nominowany zostanie nie pan Eusta- 
chiewicz, jak to poprzednio podawano, lecz 
p. Sulistrowski, 
rostą w Wołkowysku, a od pewnego czasu 
jest komisarzem rządowym w Janowie koło 
Lublina, 

— Zjazd. W dniu 19 b. m. w sali po- 
siedzeń Sejmiku  Powatowego odbędzie się 
zjazd sekciarzy Zarządów Miejskich i pi- 
satzy gminnych. 

Początek obrad о godz. 9-tej . 

— Powrót z urlopu. W tych dniach po- 
wrócił z urlopu wypoczynkowego i objął u- 
rzędowanie prokurator Sądu Okręgowego p. 
Mieczysław Godlewski. 

— Czyżby nowy teatr? Ostatnio zaczęły 
krążyć pogłoski o zorganizowaniu się nowe- 
go zespołu teatralnego, który występować 
będzie jako teatr kolejowców. 

Oprócz sił utalentowanych amatorskich, 
do zespołu nowotworzącego się teatru zaan- 
gażowani będą pozostali b. artyści teatru 
miejskiego. Teatr także posiadać będzie wła- 
sną orkiestrę dętą 

Jakoby kierownictwo  tęatru miało być po- 
wierzone b. dyrektorowi Krokowskiemu. 

> Nowotworzący się teatr ma być teatrem 
objazdowym. 

; — Ni je tytoniu — ujawnio- 
no u Bałulisa Antoniego przy ul. Głuchej. 

, Władze policyjne  sporządziły  doniesie- 
nie. 

— Gdy się kładziesz spać zamykaj okna. 
Lubicz Szłoma zam. przy ul, Ułańskiej 70 
zwrócił się z meldunkiem do władz policyjnych 
że został okradziony z garderoby damskiej i 

. męskiej oraz dokumentów. 
Kradzieży dokonano przez 

okno w czasie snu. , 
— Kradzież kapeluszy. Z szatki wysta- 

wowej w bramie przy ul. Mieszczańskiej 6, na 
szkodę Miodowego Chaima nienani spraw- 
cy skradli 5 kapeluszy wartości 25 złotych. 

niezamknięte 
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Dziaiki 
Kemunikacja pociągami i 
Warunki kupna: 

INFORMACIE: 

w Wiinie: Pierwsza Wileńska 

M. ALBANESI 

  

który do roku 1922 był sta- ! 

    

Parcelacja maj. 

 Lanmdwarów 
ietniskowo - ogrodnicze - budowlane 

nad Įeziorem, rozmaitej wielkości. 

część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

«* maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

-— Kradzież garderoby. — W dniu oneg- 

dajszym nieznani sprawey dostali się prz 

wybitą szybę do mieszkania Paździerskiej 1:c 
leny (Łososiańska 55) skąd skradli gardero- 
by na około 900 zł. 

— Występy koniokradów. — W noey na 
16 bm. we wsi Prudy gminy jeziorskiej doko 

nano szeregu kradzieży koni. I tak na szkodę 

Gławickiego Konstantego skradziono klacz 
wartości 150 zł, na szkodę Gławickiego Mi- 

chała — klacz wartości około 100 zł. i na 
szkodę Jana Pachnutki —klaecz wartości 150 
złotych. 

   

  

  

   

— Nieszczęśliwy wypadek przy pracy. -— 

W dniu 14 bm. do szpitala miejskiego dostar 

została mi nka wsi Zahora 

75-letnia enja Sinica, k 

codzenia w czasie pracy przy ki 

a ma powikłane złamanie le 
złamanie prawego pod- 

    

      

    
znała us 

SRG 

> przedramienia i 

  

   

   

    

— Zebarnie prezydjum Rady Powiatowej 

BBWR. W dniu 15 sierpnia o godz. 20-tej w 

lokalu własnym pod przewodnictwem p. Se- 

natora Rdułtowskiego odbyło się zebranie pre- 

zydjum Rady Powiatowej BBWR na którem 

rozpatrzono następujące sprawy: 

Sprawa pożyczki narodowej — w sprawie 
której zalecono wszystkim komórkom Bloku 
przyjąć jak najenergiczniejszy udział, następnie 

uchwalono zwołać powiatowy Zjazd gos- 
podarczy w dniu 15 października, Na zjeździe 

będą wygłaszane następujące referaty: 

a) rolny, b) przemysłowo - handlowy, e) 

rzemieślniczy i samorządowy. 
Zjazd będzie zorganizowany pod znakiem 

samowystarczalnej pracy w powiecie bez 

pomocy Rządu. 
Następnie poseł Poźniak poinformował 

członków  prezydjm 0 stosunkach Bloku w 

sprawie przyznania etatów dla Gimnazjum 

Barbary  Radziwiłłówny, które mają być. 

przyznane jeszcze w roku bieżącym, w dal- 

szym ciągu, uchwalono zwrócić się do ge- 

neralnego sekretarjatu 0 ustanowienie sądów 

honorowych przy Radach Powiatowych i 

Wojewódzkich, następnie podzielono referaty 

w sekretarjacie i uchwalońo zwołać następu- 

ne posiedzenie na dzień 30 września. 

=y 

+ =" s 7. nz 

autobusem co godzinę. 

Spółka Parcelacyjna, 

ul, Mickiewicza 15. 

INNA KOBIETA 
Roześmiał się w odpowiedzi. 
— Odpocząłbym chętnie, gdybym mógł, 

ale dla nas — wojskowych niema odpoczynka, 
pani to rozunie. Słowei, przyjechałem tu- 

taj na jeden dzień i mam ze sobą ważną pra- 
cę, która mi zajmie ze trzy godziny! 

— To źle, ale w każdym razie, odeteh- 

nie pan świeżem, rozkosznem powietrzem, a 

to już coś znaczy. Londyn jest przeraźliwie 
wypchany teraz. 

— A pani nie wyjechała jeszcze do Ame- 
ryki? 

— Nie, zmieniłam zamiar. Każdy teraz 
śpieszy za oeean. Mam nadzieję, że nie na- 

leżę do strwożonych ludzi. Anglja wydaje 
mi się dostatecznie bezpiecznem miejscem, czy 
wojna jest, czy niema wojny! 

Miss Brockden nie była ładna, ale była 

ślicznie ubrana, a pełen życia i  szezerości 
sposób bycia nadawały jej szezególnego uro- 
ku. Częściowo osobistemu wdziękowi, a czę- 
ściowo sławie wielkich bogaetw, zawdzięcza- 
ła swą popularność w pewnych sferach towa- 

rzyskich. 
Major Camberton spotkał ją ubiegłej zi- 

my i odtąd uważał ją za niezwykle intere- 
sującą kobietę. Dla subtelnego lingwisty, ja 
kim był major Camberton, znajomość języków 
którą wykazała Miss Brockden, była podsta- 
wą do zaciągnięcia przyjacielskich węzłów. 
Chociaż wydawała się bardzo 
Brockden zdążyła już odbyć większe podróże, 
korzystając ze swobody jaką miała. Umiała 
mówić o krajach*i ludziach, nie oceniając 
ich powierzchownie, lecz dowodząc głębiej zna 

jomości. 
Było zupełnie jasne, że Pearl Brockden 

była niezmiernie ucieszona, ze spotkania z 

majorem Cambertonem. Mówiła do niego z o0- 
żywieniem, podczas gdy szli zwolna poprzez 
trawnik ku domowi. Czarny pudel sunął tuż 

za nimi. ° a 
Major zatrzymał się, by pogładzić psa, 

ale-pies uskoczył w bok nieufnie i stał z 

   

młodą, Miss 

— Akademja ku uczczeniu ś. p. Tadeusza 
Hołówki. — W dniu 16 września rb. o godz. 
№ w sali Strzelca odbyła się akademja żałob 
na ku uczczeniu pamięci posła Tadeusza Ho- 

łówki. 
Przemówienie wygłosił poseł Późniak, któ 

ry w bardzo pięknej mowie wspomniał czyny 

i dzieje Ś. p. posła Holėwki, wspominająe 
między innemi jego pierwsze kroki na gruncie 

krakowskim, następnie jego dążenia ku zbli- 
żenia dwóch narodów: polskiego i ukraiń- 

skiego, oraz jego bohaterską Śmierć na tym 
polu. 

Po przemówieniu posła Późniaka i jedno 

minutowej ciszy, chór Eeho pod dyrekcją ra 

na dyrektora Stafieja odśpiewał 3 utwory. 
Specjalny wiersz, poświęcony pamięci zmar 

łego wygłosiła uczenica gimnazjum żeński 

Na zakończenie p. Szydłowska i 
kulski odegrali marsza Szopena. 

Akademja nie była przepełniona różne: 

tępami i zrobiła na obecnych dobre wra 
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żenie. 

Niestety, sala zbyt mała, by mogła pomie- 
ścić wszystkieh chętnych. 

  

n woczesny, niezwykle 

precyzyjny aparst foto. 

grałiczny o niezrównanej 

getowości do zdjęć i naj 

bardziej wszechstronny h 

możliwościach użycia. — 

Do nabycia w składnicach lotogrsficznych. 

Wyczerpujące katalogi i opisy użycia 
bezpłatnie! 

Ernst Leitz, 
Zakłady optyczne w Wetziar. 

Jenerelaa reprezentacija: 

Warszawa, Chmielna 47a)0. 

Radje wiieńskie 
Poniedziałek, dnia 10 września 

7.00 — Czas, Gimnastyka, Muzyka, Dzien- 

nik poranny, Muzyka, Chwilka gospodarcza. 

11.57 — Czas, 
12.05 — Muzyka. 

12.25 — Przegląd prasy. 

12.35 — Muzyka. 
14.50 — Prograni dzienny. 
14.55 — Kominikaty 
15.00 — Muzyka popularna (płyty). 

15.25 — Giełda roln. 
15.35 — Słuchowisko dla dzieci. 

16.00 — Płyty. 
17.00 — Pogad. francuska 
17.15 — Koncert. 
18.15 — Odczyt. 
18.35 Muzyka lekka. 

18.45 — Przemówienie o pożyczce naro- 

    
  

dowej 

18.55 — Audycja zołniersk.-strzel. 
19.20 — Pogadanka litewska . 
19.35 — Program na wtorek. 
19.40 — Feljeton. 
20.00 — Operetka „Miłość poety“ 
22.30 — Wiad. sport. 

22.40 — Kom. meteor. 
22.45 — Muzyka tan. 

TYYYYYYYYYYYTYVYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
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Dziś ostatni dzieńl 

Na żądanie publiczności 

film cieszący się powodzeniem 

„-.D OOÓZÓI УО |; „UDO 

KL T urbina 50.000 
Rewelacja sowieckiej prod. „Sojuzkino* w Leningradzie. Genjalna gra potentatów ros. sceny i 

Jutro premjeral 
Film ze złotej serji 
PARAMOUNTU 1933-34 

Gi (i 
z fascynującą 

MIRJAM HOPKINS 
w roli głównej. 

    
JUŻ JUTRO WIELKA PREMIERA! 

Og. 
tytnł „Wstri etznyj" 

ekranu. Arcydzieło, które stanowi epokę Film od początku do końca ŚPIEWANY i MÓWIONY PO 
ROSYJSKU. Nad program: Najno 

99 

     

Eonorowe i 

wobec wiełkiego powodzenia jeszcze tylk 
Arcydzieło odznaczone złetym RÓB: = į adi 
w ramionach FREDRICA MARCHA (Dr. Jakyl! i 

dykolwiek wyprodukowano W $ MA Ė ż € BE $ 2 € Zz 

ze atrakcje: Seanse: 4, 6, 8, i 

bezpł. bilety nieważne. 
10.20. W dn. św. od godz. 2-6j. 

Czarująca królowa ekrarów NORMA SHEARER 
Mr. Heyde) w najpiękn. filmie miłosnym, jaki kie- 

ĘŚCIA 
Nad program: Najnowsze atrakcje. Seanse o g. 4, 6, 8 i 10.20 w niedz. od 2-61 

DZIŚ PREMJERA! PIERWSZY PRZEBÓJ W SEZONIE 1933 — 34 R. 
Po wyjatkowo sukcesowej premjerze na ek 

  

т    

Dźs'ętowe kino ! 

„ROXT” | 
MIGKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 

  

LUX 
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istruje najjaskrawiej: piekło życia poniżonego m 
Najwspanialsze w tym sezonie konkursowe 

Dziś! 4 gwiaedy: 
BORYS KARLOFF, RYSZARD DIX i 

FREDA NIBLO, twórcy „Ben Hura'' 

  

„PAN““ 

  

Е 

ły 

JaCRiE COGPER 

nach stolic świata wkracza triumfalnie ua ekran kina 
mtyczne dzieło wielkiej wartości 

pOCALUN Es 
PRZED 

5Т ВЕ 
Według głośnej sztuki Fodora. 

ęża (czy wolno zabić wiarołomną żonę?). Nad program: 
dodatki. Dziś bilety honorowe i bezpł. nieważne. 

(genjalny malec z „Czempa'*). 
MARION SCHILLING w wielkim dramacie ludzkiego sercz 

|. »B©O©RGV AR 

  

  

  

   

34 R: Nadzwyczaj f. 
Sn Е 

…’„‚'“___ WŁOSKIEGO POSZUKUJĘ 3 
uczę najlepszą metody, '"X cjkolwiek pracy -- gi 

+ SPRZEDAŻ wia Ę do „Słowa'* znam się części | 
"YEWWUCYWYWUWYYSUNYTR nod S. gospodarce wiejskie || 
PIANINO M ———— | zuam dobrze knehnię | 

„DO SPRZEDANIA MUZYKI — тосе samodzielnie | 
5СН ń>Wa $$a m 1 lekcyj udzielam  Kon- zająć się domem u sa- i 
m serwatorjam — Wene- motnych, albo chorych. | 

| cja. Oferty 
wa'* pod S. K. LoKaie 

  

  

  

| 

SEETTYYYTYPWY YE Gl ag WE me m 0 m — — to @& LL m. 5. i 
zł в S Mikkis iai kai) PE iP 6 - POKOJO ai | MIESZKANIE  POiLukusć Z Ё 

ze wszelkiemi wygodi- PRACY Wyrabia  masio ra | 
mi do wynajęcia. Węg-  węęęwytyvYYvęvr—— sprzedaż. Zna się ne | 
lowa 16 — dowiedz. u _ .. kuchuf, Uczciwa, pr:- i 
dozorcy. Nauczycielka cowita. Niešwieska 13 | 

2 POKOJE Wychowawczyni m. 8, 0 | 
umeblowane stoneczne DOSZukuje posady 
z balkonem dla kultu. chętnie wyjedzie 

wieś. Zarzeczna )6 
na 

  

ŁóRAIZE ralnej osoby. Dąbrow- m. 

memicwiaóm Di Ginsberg skiezć 12 a a, 0 24 od 3 do 6 

> 7 ryczne i moczopłciowe. - Ss 

Or. Janina  Wileska 3, od 8 — 1 Lekcie Osoba 

PiOTREWICZ- |” — 5 Tel. 567. inte dda 

- -- Przyjmę dzieci nteligentna 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 

Dr. Walfson 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 7, tel. 10-67. 

  

  

samotna poszukuje miej 
sca gospodyni. Gospo- 
darstwo wiejskie i do» 
mowe zna doskonsle.— 
Wilnc, Witcldowa 55 

do kompletn prywai- 
nego.— Wiek 7—8 lat, 
program drugiego od- 

działu, 
Mickiewicza 48 m. 6. 

  

ё x .9 — = łoszenis do 12 rano m. 8 (od godz. 8 do 10 

USS, wiecz > sz = sA 2 żę od 3—5 po poł. no . od 7—8 wiecz.) 

2) się. — Czyż nie jesteśmy w najpiękniejszym Stali oboje, przyglądając się, jak nurse 

zakątku świata? Czy można sobie wyobrazić przygotowywała ich syna do wieczornej ką- 

że wojna się toczy, że ludzie się mordują, pod- pieli. Zdawało się, że oboje ociągali się unsyśl 

czas, gdy my rozmawiamy w tym zacisznym nie, nie chege znaleźć się sam na sam. 

parku? Mrs. Royce znalazła ich w dziecinnym: po 

oczyma utkwionemi w swą panią, z ciałem — Tak, rzeczywiście, nie wydaje się to koju. 

wyprężonem do skoku, jakby oezekująć tylko możliwem, — przyznał major, ale zmienił — 0, moja droga, — zwróciła się do Oli 

rozkazu. natychmiast temat rozmowy. ve, — zazdroszczę wam! Zawsze to powta- 

-— Nero, jak zawsze elegancki! — zau- 

ważył oficer. 

— Tak, szezegėlnie ta złota  obrėžka, 
ozdabia go bardzo. To prezent księżny of 
Wiltshire. Nero jest wielkim przyjacielem pań 

skiego bobaska. Jakież to słodkie małe stwo 
rzonko! Bardzo lubię obserwować go, kiedy 
Śpi tutaj na słońeu. Jakżebym była szczęśli- 
wa, gdybym miała coś równie miłego na wła 

snošė! 
Miała oryginalne oczy: bardzo jasne, lecz 

niezwykle przenikliwe. W jednem oku miała 
ledwie dostrzegalnego zeza, co nadawało spoj- 
rzeniu jakiejś fascynującej mocy. 

— Miło mi, że pani zachwyca się moją 

rodziną, — rzekł major ze swym pięknym u- 

śmiechem. 
— Doprawdy, lubię pańskiego bobaska, 

prawie tyle co pana, a to już bardzo dużo! 
Bo, chociaż, znalazłam tu tyle przyjaciół, pan 
jest na pierwszem miejscu, proszę sobie wyo- 
brazić! 

— Jestem pani ogromnie wdzięczny, — 
roześmiał się znowu major. Pani mi pochle- 
bia... 

— Nie, mówię szezerą prawdę, — odpo- 

wiedziała, Rozumiem, że popełniłam błąd. A 

skoro już odbywam spowiedź, mogę również 

wyznać, że jestem ogromnie zmartwiona tem, 
że nie udało mi się nawiązać przyjaznych sto- 

sunków z pańską żoną. Ona mnie nie lubi! 
— Olive jest bardzo młoda i dosyć nie- 

śmiała, — odpowiedział szybko Camberton. 
— Nie mogę uwierzyć, aby nieśmiałość 

odegrywała tu jakąś rolę, — zauważyła za- 
myślona Miss Brockden. — Czuję, że ona 

mnie nie lubi. Nie potrafię wytłamaczyć dla- 
czego, ale, proszę, niech pan z nią o tem nie 
rozmawia. Widzi pan, ja jestem zepsuta tro- 

chę: wszysey są dla mnie tacy dobrzy i wszy 
stko mi się udaje, —— zamilkła i obejrzała 

Właśnie wchodzili przez drzwi, wiodące 
do hallu, gdy Mrs. Camberton ukazała się nu- 

przeciw, z dzieckiem na rękach. 
Żona Edwarda Cambertona robiła wraże- 

nie bardzo młodej dziewczyny. Była bardzo 
wysoka, prawie tak wysoka, jak mąż, a jed- 
nak dziecko, które niosła, wydawało się zbj i 
ciężkiem na jej siły brzemieniem. 

Май pośpieszył ku niej i, biorąc z jej rąk 
synka, ucałował ją. - 

— (zy pani nie jest zdziwiona, droga 

Mrs. Camberton? — zapytała Miss Brockden. 
— Właśnie rozmawialiśmy o pani mężu przy 
lanch'u, mówiliśmy jakby to było miło, gdy- 

by major Camberton mógł przyjechać, oto o 

„wilku mowa, a wilk tu''! 

Miss Broekden przeszła koło Mrs. Can:- 
berton z cichym uśmiechem i zawołała swe- 

go psa: 
— (hodź tu Nero, musimy zabrać się do 

pisania listów, jeżeli mamy je wysłać jutrzej- 

szą pocztą. 

Gdy małżonkowie pozostali sami, major 

tłamaczył się Śpiesznie: 
— Wyjechałem nieoczekiwanie. 

łem ezasu dać ci znać. 
— Naturalnie, — odparła. — Ja rozu- 

miem. Czy zechcesz zanieść „baby'* na gó- 
rę? Nurse czeka na niego z kąpielą. Chcia- 
łam żabrać go do domu wcześniej, ale lady 
Causton tak bardzo prosiła, żeby zostać, Na- 
turalnie, gdybym wiedziała, że jesteś tutaj... 

Nie nmiogła skończyć zdania i zatrzyma- 
ła się nieco na uboczu, by mąż mógł wejść 

na schody. 
Ojciec przytulił małą twarzyczkę do swe- 

go policzka, szepcząc pełne miłości słowa, a 

Olive Camberton odąc tuż za nim, otarła u- 

kradkiem łzy z oczu i zagryzła mocno usta, 
ze złością prawie, usiłując opanować wzru- 

szenie, które ją ogarnęło. 

Nie mia 

    

Drukarnia „, 

rzam, że dom rodzinny jest niekompletny bez 

dziecka. Powinniście je błogosławić z całego 

serca! '[edzie, przygotowałam dla ciebie mały 

pokój obok Olive, są tam wewnętrzne drzwi, 

pokoje tworzą wspólną całość. Chyba, że wa- 

lałbyś większy pokój? 

Mrs. Camberton odpowiedziała za męża: 

— 0, nie, nie rób sobie, proszę, tyle kło- 
potu. Przypuszczam, że to tylko na jedną noe, 

nie prawdaż? — Spojrzała na męża przełot- 

nie i mówiła dalej jakby śpiesząc: — Zajmu- 

jemy już tak dużo miejsca w twym domu, dra 

ga Magde! 
Nie było już pretekstu do pozostawiani 

dłużej w dziecinnym pokoju, skoro mały ie- 
żał w swym wózeczku, Olive poprowadziła 

męża na korytarz. 

Gdy drzwi zamknęły się za nimi, męż- 

czyzna chciał objąć ją i przyciągnąć do sie- 

bie, ale ona odepchnęła go lekko. 

— Proszę, nie rób tego, — rzekła. 

Stał, patrząc na nią smutnie. 
— Więc ciągle jeszcze gniewasz się na 

mnie? 
Wzruszyła ramionami. 

— Nie, nie gniewam się, ale myślę, że 
nie zechcesz próbować rozpocząć całą tę mę- 

czącą historję na nowo. O ile wiem, wszystko 

musi być między nami zapomniane, 

— Zapomniane, naprawdę: Byłoby to 

bardzo smutne... — znów wyciągnął do niej 

ręce. ajdroższa, teraz, kiedy widzę cie- 

bie znowu, nie mogę zrozumieć, jak mogłem 

obejść się bez ciebie tyle tygodni. Gdybym 
nie był zmuszony pracować za trzech, była- 

byś zobaczyła mnie o wiele wcześniej, dopie- 

ro teraz mogłem się wyrwać! — dodał nawpół 

poważnie, a ramiona jego opadły wzdłuż cia- 

ła, na widok odwracającej się plecami żony. 

— Chciałbym mieć poważną rozmowę z tobą, 

Olive. Życie tak się zmieniło dla nas, kocha- 
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na, dzieją się rzeczy o wiele poważniejsze od 

tych drobnych nieporozumień. Chciałbym 

wyjaśnić pewne 1akty, zanim odjadę jutro. 

— Czy przypuszczasz, że patrzysz jasno 

ua te fakty! — zapytała go cicho. Poczem 

dodała gwałtownie. — Życie się zmieniło, 

wiem o tem i może być, że to jest tylko dro- 

bne nieporozumienie, ale nie moż 
czyć, że Owoliczności były bardzo dziwne, — 

Głos jej zaarzał wyraźnie. — „Jestem tu wię- 

cej niż miesiąc, a ty me przyjechałeś ani na 

jedną godzinę, nie znalazłeś nawet czasu, że- 

by zobaczyć „baby'*, już nie chcę mówić o 

sobie, ale kiedy dowiedziałeś się, że ona jest 

tutaj, przyjechałeś! 
Edward Camberton roześmiał się: 
— W jaki sposób wyrwać tę nieszezęsną 

  

      

myśl z twojej główki? — podszedł do niej, 
ujął jej ramiona i prawie gwałtownie, od- 

wrócił ją ku sobie. — Czy wierzysz uezciwie 
w to, co powiedziałaś? 

— Czasami sama nie wiem, eo mam myś- 

leć, — odpowiedziała gwałtownie, — Ach, ja 

tak niedawno wierzyłam ci, Tedzie, i tak 

bardzo ciebie kochałam. Ostatnio cierpiałam 

wiele, bo tak bardzo cię kochałam! Ty nie 

wiesz, jak nienawidziłam siebie i pogardza- 

łam sobą za to, że byłam taka zazdrosna © 

tę kobietę. 

Nie wiesz, ile nocy bezsennych spędziłam 

na powtarzaniu sobie, że to niegodne, wstręt- 
ne uczucie, gorsze od szaleństwa! Ale mia- 

łam tyle powodów, by przestać ci ułać i nie 

ufność rozpaliła się w mem sercu. 

Mężczyzna patrzył na nią, a twarz jego 

wyrażała głęboki smutek. 

— Powinnaś być sprawiedliwsza dla mnie, 

—powiedział cicho. — Powtarzam cii daję 

słowo honoru, jako oficer i twój mąż, że nie 

ma na świecie kobiety, któraby mnie obcho- 

dziła poza tobą — i nigdy nie będzie! 

— O, to tak łatwo powiedzieć coś podob- 

nego! — odpowiedziała znużonym głosem. Na 
gle wyciągnęła ręce błagalnie: — Proszę, pro 
szę, nie mówmy o tem więcej! Myślę tak sa- 

ma, jak ty, że to nie jest odpowiednia chwila 

do zagłębiania się we własne małe tragedje. 

Chciałabym nie mówić tego wszystkiego, to   

Nad program: urozmaicone dodatki dźwiękowe. Ce 
normalne. Początek o godz. 4. 6, 8, i ! > 10.20. 

JUż DZIŚ! Triumf nad triumfy! Powodzenie na wszystkich ekranach świata. 

„CWZE $% № ‹ : z fenomenalnem, najcudowniejszem dzieckiem ekrana. 
ACKIE OOOPruEM orąz chluba ekranów ostatnich czasów Wallace Beerym w rolach tytułowych. 

tująca treść! Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

DRZEWO GBAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe i oiszowe, 

otaz 

węgiel górnośląski 
poleca 

SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, uł, Tartaki 28, tel. 751, 

dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. 
Dla P. P. Urzędników na raty. 

LECZNICA | 
LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

POMOCY SANITARNEJ 
przy ul. Mickiewieza Nr. 33-a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyję- 
cia chorych ambulatoryjnych przez leka- 
rzy specjalistów w godzinach w dzień ad 
9—2 i WIECZOREM 5—7. oraz obłeż- 
nie chorych o każdej porze dnia i nocy.   

powiedziałam, ale ty... 
mnie nie rozumiesz! 

Major Camberton milezał chwilę, poczem 
podszedł do żony, chcąc ją wziąć w ramiona, 

weszła pokejów- 

ty, zdaje się, wezie 

gdy zapukano do drzwi i 

ka: 

Odsunął się 1 opanował. 

— Będę jadł obiad tutaj, — powiedział, 
—mówiłem już o tem Madge. 

— Doskonale zrobisz, a ja przyjdę, zaraz 

po skończonym obiedzie. 

Nie wiedziała, czy słyszał jej słowa, ha 

właśnie przeszeai do swego pokoju, a powie 
działa to głównie dla uszu pokojówki. Ubrała 
się z pośpiechem i odesłała pokojówkę, jak 
mogła najprędzej, potem usiadła przy oknie 

i patrzała w ogród, otulony purpurową mgłą 

wieczoru. 
Dla jej subtelnej i lojalnej natury była 

czemś nieznośnem i pełnem goryczy koniecz- 

ność gniewania się i zasmucania ukochaneg; 
człowieka. A jednak wszystkie fakty dowodzi 

ty, że tak właśnie powinna była postępować, 

Wydawało się jej dziwnem, że mąż nie chciał 
zrozumieć jej uczuć i niepokoju, który* zba- 
dziw jego przyjaźń z rozumną i  interesują- 

cą Amerykanką. 

Teraz, siedząc samotnie, Olive przypomiaa. 
ła sobie szereg drobnych wydarzeń, którę, twa 
go pięknego męża prawie wbrew woli swysk 
rzyły łańcuch dowodów. Olive wyszła za swe 
rodziców. Uważano Cambertona za zbyt sta- 
rego dla niej, a i Środki materjalne, które- 

mi rozporządzał, nie były dostateczne. -. Ale 
młodziutka dziewczyna odrazu oddała mu swe 

serce i teraz torturowała ją myśl o tem, że 
musi: dzielić się nim z inną kobietą, którą gn 

uważa za miłą i konieczną towarzyszkę. 

Zanim Olive mdała się do sali jadalnej, 

wstąpiła do pokoju dziecinnego i usiadła, 
przyglądając się z miłością małemu stworzan- 

ku, które spało spokojnie. (Gdy wstała, by 
drzwi otworzyły się nagle i do pokoju wpadł 
czarny pudel. Stanął, obejrzał się dokoła, rzu 

podstępne spojrzenia. Jege 

wrażliwy nos marszczył się, gdy węszył. 
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