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W trzech kilometrach od Głębokie- 

go. w słynnym ongiś Berezweczu, po- 

wstała od niedawna nowa placówka 

kultury rolniczej: Pole Doświadczalne 

Lniarskie. Wchodzi oną w skład Lniar- 

skiej Centralnej Stacji Došwiadozal- 

nej, należjącej do Towarzystwa Lniar- 

skiego w Wilnie. 
Według określenia dyrektora L. 

Niewiarowicza, zadaniem pola do- 

świadczaliego „Betezwecz* jest roz- 

wiązanie, na podstawie metod nauko- 

wych, zagadnień praktycznych, zmie- 

rzających do podniesienia produkcji 

roślinnej i zwiększenia jej opiacalno- 

ści. W szczególności chodzi o bada- 

mie działania i opłacalności poszcze- 

gólnych nawozów, dobór odpowied- 

nich odmian, wprowadzenie nowych 

roślin podnoszących dochodowość ;go- 

spodarstwa i t. p. Pole w Berezweczu 

zajmuje się selekcją lnu w celu wyho- 

dowania odmiany oryginalnej, najbar- 

dziej odpowiadającej pod względem 

irolniczo - gospodarczym 

miejscowości. Dążąc do wyhodowania 

odmian bardziej produktywnych i czy- 

stych pod względem genetycznym, wy- 

siewa się w Berezweczu setki tysięcy 

ziarn lnu po jednem ziarnku; potem 

następuje porównywanie pomiędzy so- 

bą wyrosłych pojedynczo i w jedna- 

kowych warunkach roślin, by w ten 

sposób na podstawie indywidualnej 

selekcji dojść do poszukiwanej, odpo- 

wiadającej najbardziej naszym warun- 

kom, odmiany. Dalej, idą doświadcze- 

nia z czasem siewu, doświadczenia co 

do wpływu przedplonów na len i t. p. 

Zaznaczyć należy, że nietylko len jest 

przedmiotem zainteresowania Pola 

Doświadczalnego. Oprócz doświadczeń 

z lnem i jego selekcją zaczęto już wpro 

wadzać doświadczenia z żytem, psze- 

nicą, łubinem 'i innemi roślinami. 

W dniu 13 września odbyła się na 

miejscu: uroczystość poświęcenia — ха- 

budowań Pola Doświadczalnego, a je- 

dnocześnie liczny zjazd zorganizowa- 

ny staraniem Towarzystwa  Lniarskie- 

go w Wilnie, w którym to zjeździe, po- 

za przedstawicielami  zainteresowa- 

nych  organizacyj rolniczych i osoba- 

mi mającemi bezpośrednią styczność 

z produkcją lniarską, przyjęli udział 

przedstawiciele: rady ministrów,  mi- 

nisterstwa rolnictwa, urzędów  WOje- 

wódzkich w Wilnie i Nowogródku i 

władz miejscowych. 

W innych warunkach podanie wia- 

domości tej treści, jaką wyżej wymie- 

niliśmy, nadawałoby się raczej do u- 

mieszczenia w dziale kroniki. Nieste- 

ty rzeczywistość wileńska, rzeczywi- 

stość kresów północna - wschodnich 

układa się w ten sposób, że rzeczy 

zdawałoby się błahe wyrastają do roz- 

miarów zagadnienia pierwszorzędnej 
wagi — a wszystko to dlatego, że do- 

tąd z tych lub innych powodow  poli- 

tyka państwowa nie mogła zadość 

uczynić żywotnym potrzebom i ii:te- 

resom tego odcinka Rzeczypospolitej. 

O przykłady — niedaleko sięgać. Re- 

forma rolna ciężar aprowizacji miast 

przerzuciła na drobną własność, której 

podstawą dochodowości jest właśnie 

len. Nie jednak dotąd nie uczyniono, 

by te, wycieśniające wiekszą własność, 

warsztaty rolne wyposażyć W. mOŻli- 

wości dalszego rozwoju. "Jdwrotnie, 

obserwujemy _ przekredytowanie się 

drobnych producentów rolnych, a rów- 

nocześnie z tem symptomatyczne zja- 

wisko pokrywania zobowiązan  kosz- 

tem substancji warsztatu rolnego. 

Jestem przeświadczony, że posię- 

pującą szybkim krokiem pauperyzacja 

drobnej własności na terenie ziem pół- 

nocno - wschp lnich ha Swoje źródio, 

przyczynę i początek w utracie po stro- 

nie dochodowej wpływów z uprawy 
Inu, z powodu wyjytkowo  niepomyšl- 
nych cen na len i braku jakiegokolwiek 

popytu na tę podstawową w drobnem 

z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O, 

sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

dla danej. 

gospodarstwie roślin2 przemysłową. 

W pewuva momencie, podczas 

zjazdu, gdy głos zabierali przedstawi- 

ciele producentów Inu, miałem wraże- 

nie, że jestem na „zjeżdzie pożegna- 

nia Inu“, Stwierdzano, że rolnik za- 

chęcony dwa lata temu wysokien:i ce- 

nami, rok później po zwiększeniu 

areału gruntów pod lnem był bi- 

ty podwójnie i niskiemi cenami i stra- 

tą zarobku, „gdyby ś'ał co innego; 

stwierdzano, że w chwili obecnej nie- 

ma wogóle popytu na len, że niektó- 

rzy rolnicy karmią, kwaiifikowanym 

przez pole doświadczaine w Berezwe- 

czu, siemieniem inwentarz, że słomę 

Inianą wywożą rotnicy na drogi. by 

umożliwić przejazd tam, gdzie potrzeb- 

ne byłoby brukowanie. 

Przedstawiciei rady ministrów w 

przemówieniu swem zaznaczył čuže 

zainteresowanie rządu sprawą Iniarską. 

Wyjaśniał przyczyny i pcwody, dla 

czego sprawa ta odrazu nie może być 

zdecydowana po myśli zainteresowa- 

nych producentów. Mówił o tem, że 
„w miarę możliwości” i t, p.—co rzecz 

prosta zbytniego entuzjazmu wywołać 

wśród obecnych nie mogło. Tem nie 

mniej, dla wszystkich było rzeczą jas- 

ną, że wśród sfer rządzących następu- 

je jednak zwrot w ich zapatrywaniach 

ra znaczenie zagadnienia Iniarskiego, 

że przy kontynuowaniu wytrwałych 

wysiłków całego społeczeństwa osiąg- 

nięty jednak będzie, wcześniej czy 

później, zamierzony. cel. Wyra.em tej 

niezłomnej wiary i świadomego pize- 

świadczenia były dalsze przemówienia 

na zjeździe. Z. Harski. 
  

Kapitulacja emigracji 
litewskiej 

Według otrzymanych wiadomości, w о- 

bozie dotychczasowych emigrantów  polity- 
cznych z Litwy, przeważnie socjal - demo 

kratów i ludowców, zaszedł zasadniczy prze 
łom. Emigracja litewska postanowiła  zer- 

wać z nieprzejednanyn: kursem przeciwko 
rządowi litewskiemu i powrócić do kraju. 

Pierwszy złożył podanie o zezwolenie na 

powrót dr. Pajajus, członek frakcji ludow- 

ców w b. sejmie, skazany za pucz w Tau- 

rogach na karę Śmierci zaocznie. Wślad za 

Pajajusem złożyło podobne podania szereg 
innych emigrantów i uczestników puczu w 
Taurogach i Olicie. Prośby te przedstawio- 
ne zostały za pośrednictwem adwokata ko- 

wieńskiego Toluszysa rządowi. Według nie- 

sprawdzonych jeszcze wiadomości, rząd ko- 

wieński postanowił zezwolić na powrót e- 

migrantów z Polski, Niemiec i państw bał- 

tyckich, gdzie dotychczas przebywali. Ła- 

Ska rządu kowieńskiego okazana być ma 

również członkom organizacji Pieczkajtisa i 
szeregu osobom, skazanym zaocznie na ka- 

rę Śmierci, którzy zamierzają powrócić. 

Granicę do Litwy przekroczył już emi- 

grant polityczny Kozłowski z żoną. Władze 

litewskie na razie zatrzymały  Kozłowskie- 

go, do czasu ostatecznego postanowienia w 

sprawie emigrantów. 

Według wiadomości nadeszłych z Kow- 

na tamtejsze siery polityczne uważają, iż 

należy się liczyć z faktem ostatecznej kapi- 
tulacji emigracji politycznej. 
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Już się ukazała 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA HOESICKA 
w Warszawie 

książka 

i „Myślw Obcegach” 
, listy z podróży po Rosji в 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA | WOLFFA 

| JÓZEFA ZAWADZKIEGO 
w Wilnie. 
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Znów o Inie OBRADY RADY LIGI NARODÓW 
SPRAWA OBRONY PRAW MNIEJSZOŚCIOWYCH NA WOKANDZIE 6-EJ 

GENEWA. PAT. — Pierwsza komisja 
Zgromadzenia przystąpiła w dn. 16 b. m. 
do debaty nad sprawą sharmonizowania pak 

tu Ligi Narodów z paktem Kelioga. Przema- 

wiało szereg mówców, między in. delegat Poł 
ski, który wypowiedział się za przyjęciem 

poprawek, przygotowanych przez  specjal- 

ny komitet. 

W 6-ej komisji politycznej przystąpiono 

do debaty nad tą częścią sprawozdania se- 

kretarza generalnego, która dotyczy obrony 

praw mniejszościowych. Debata, jak wia- 
domo, ma miejsce corocznie w 6-ej komisji 

ma żądanie przedstawiciela Niemiec. 

zkożył w imieniu tych rządów dekiarację, w 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — uł. Ratuszowa —. Księgarnia Jnźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michaiskiego, 
io SUAELIANŲ — Kalggarnia T-wn „Ruch“. 

— potdz. Nancz, 
PINSK — księgaraig Polska — 
POSTAWY — Ksiegarnia Polskieį 
STOLPCE — Ksiegamnia T-w4 „RUCH“, 
SLONIM — Księgarnia ©. Lubowskiego, ui Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY M. Lewin — Biuro Gazetowe, ul. 3 Maja 8 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, WILEJKA POWIATOWA -— uł. msickiewicza 24, F. juczewska. 

MOŁODELCZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

PPO STT СОС КОВ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na strenie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstew 1% gr. Komunikaty oraz 

radesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

| Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc EE mie przyjmuje zastrzeżeń co 

| do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. dostarczi mimeru dowodowego 20 gr. 

BIENIAKONIE — Bufet Kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, ё 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 
KLECK — Skiep „jedność”.- 

  

POSIEDZENIE RADY MINISTRÓW 
WARSZAWA. PAT. — W środę 16 

b. m., pod przewodnictwem p. premje- 
ra Prystora odbyło się posiedzenie Ra- 
dy Ministrów, na którem, poza zała- 
twieniem spraw bieżących, Rada Mini 
strów uchwaliła szereg projektów u- 
staw, między innemi projektu ustawy 
o nowelizacji przepisów postępowania 
karnego, projekt ustawy o opodatko- 
waniu wina i miodu syconego oraz trzy 
projekty ustaw, związanych z progra- 
mem akcji łagodzenia bezrobocia. 

KOMISJI POLITYCZNEJ : 
Minister spraw zagranicznych Rzeszy dzo rzadkich wypadkach podają do wiado- 

Curtius przy tej sposobności wygłosi prze- mości zarówno treść, jak i wynid bedań, 

mówienie, w którem podniósł, że ilość skarg przeprowadzanych nad petycjami mniejszo- 

mniejszościowych wnoszonych do Ligi zwięk ściowemi, wychodząc z założenia, że tego 

szyła się znacznie w porównaniu z ubiegłym rodzaju publikacje sprzyjałyby szkodliwej 

rokiem. Mówca krytykuje dotychczasowy 

system ochrony  mniejszościcwej i uważa 

za koneczne zastosowanie jak najdalej idą- 

cej jawności w procedurze. Curtius repre- 

zentuje znaną tezę niemiecką w tej dziedzi 

nie i domaga się, by komitet trzech, badają 

cy petycje mniejszości, częściej publikował 

wyniki swych prac. W dotychczasowej prak 

tyce komitety mniejszościowe tylko w bar- 

Niemcy myślą o porozumieniu z Francją 
BERLIN. PAT. -.- Kwes'ja ;:orozu- 

mienia z Francją nie przestaje być 
przedmiotem dyskusji i jest szeroko ©- 
mawiana zarówno w związku ze zbli- 
żającą się wizytą premiera Lavela w 
Berlinie, jak i z planen reformy pality 
ki finansowej i gospodarczej Niemiec. 
Istnieją dane, że idea zbliżenia z za- 
chodnim sąsiadem zaczyna coraz bar- 
dziej przenikać szeregi tych, którzy 
byli dla niej dotychczas niedostępni. 

Coraz częściej daje się słyszeć w 
niektórych kołach politycznych zdanie, 
iż wobec tego, że wszystkie próby u- 
tworzenia bloku państw europejskich 
przeciwko Francji skończyły się niepo- 
wodzeniem, należy zrewidować do- 

tychczasowy program polityki zagra- 

nicznej Niemiec. Co do Włoch, zda- 

niem tych kół, to Włochy, nie mogąc 

skorzystać z potężnej obrony Angiji na 

morzu Śródziemnem w razi2 konfliktu 
włosko - francuskiego, bedą musiały 

kapitulować przed Francją, względnie 

wejść z nią w pertraktacie. Według о- 

pinji naczelnego organu partji hitlerow 

skiej „Der Angriff*, Włochy już dzi- 
słaj wycofują się, pokrywając swój 
odwrót dyskusją o rozbrojeniu. Przed 
stawiciel Włoch zażądał jak najostrzej 
szego sformułowania wyroku 0 An- 
schlussie. 

Odnośnie Węgier, to okolicznościa- 

mi zmuszone są one do rezygnacji z 

włoskiego systemu przymierza. Sowie- 

ty zaś, których zagraniczna polityka 

Niemiec przez szereg lat trzymała w re 

zerwie, w chwili obecnej zwróciły się 

do Francji z prośbą o zawarcie paktu 

o nieagresji. Ktokolwiek domaga się 

dzisiaj ściślejszego sojuszu z Sowieta- 

mi, zapomina, że Sowiety jeszcze przez 

dłuższy okres czasu nie będą zdolne 

do zawierania jakiegokolwiek układu 

międzynarodowego. 

Ktokolwiek — pisze „Der Angriti“ 

— pokładał wszystkie nadzieje na A- 

meryce, nie zdaje sobie sprawy, że 

Amerykę, walczącą dzisiaj gorączko- 

wo z własnym kryzysem gospodar- 

czym, nie stać na udzielenie pomocy 

jakiemukolwiek państwu europejskie- 

mu. Wysłanie wojsk amerykańskich do 

Europy przeciwko Francji 

Niemcom należy do świata marzeń poli 

tycznych. jeżeli ktoś opiera politykę 

zagraniczną na argumentach  pokre- 

wieństwa rasy, czy też wzajemnej sym 

patji, to wychodzi poza ramy poważ- 

nego politycznego sposobii myślenia. 

Cała prasa nacjonalistyczna kon- 

statuje zgodnie, że Niemcy, jeżeli cho 

dzi o Francję, są izolowane i premier 

Lavał przyjedzie do Berlina jako repre 

zentant olbrzymiej potegi mocarstwo- 

wiej. 
  

Sprawa linii kolejowej 
Landwarów — Koszedary 
NA WOKANDZIE TRYBUNAŁU W HADZE 

HAGA. PAT. — Pierwsze posiedze- konomiczne o znaczeniu międzynaro- niecznie trzeba obniży. 
nie Trybunału w sprawie polsko-litew 
skiej wypełniło przemówienie przewod lejowej Landwarów — Koszedary oraz należy 

komunikacyjnej podkreślił zobowiązania, wynikające z gnacji niczącego _ komisji 
Dreyfusa, który przedstawił skutki e- 

dowem, wynikłe z zamknięcia linji ko- 

paktu Ligi. 

  

Dr. Pfriemer wyjechał do Włoch 
WIEDEŃ. PAT. —— Dr. Pfriemer austrjacka rozesłała za Pfriemerem li- ! : 3 ż : 5 

: 5 M $ > dla łagodzenia socjalnych następstw kryzy- mistycyzmem i mgłą, naprzód ku po- 

wyjechał w nocy w towarzystwie naj sty gończe. Żona dr. Pfiemera powTÓ- „Na pokrycie tych nowych wydatków po- znaniu! Stan robotniczy według Lassa- 

starszego syna z Lublany do Włoch. ciła z dziećmi do Gracu. Szet sztabu +repa 300 miljonów| koron cz. tak, że w lle'a jest skałą, na której staje kościół 

Włoskie władze graniczne nie czyniły Heimwehry w Styrji mjr. Galian zbiegł , zeczywistości zaoszczędzi: się tylko 300 mi przyszłości!” 
: 2 A 3 Ч я A 

dr. Piriemerowi żadnych trudności przy > terytorjum NS w Gracu aresz lionów. Oszczędności te mają zostać osiąg- V te S ne ; 

Prokuratorja towano 4 byłych oficerów armji aU- niete przez redukcję wydatków państwo- niemiecki tygodnik socjalistyczny „Die przekraczaniu granicy. 
strjackiej i jednego adwokata. 

  

Wniosek rządu polskiego w 
Sprawie pogwałceń przepisó 

PRZEZ ADMINISTRACJĘ WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA 

GDAŃSK. PAT. — W dniu 16 bm. 
w biurze wysokiego komisarza Ligi Na 
rodów w Gdańsku złożony został wnio 
sek rządu polskiego o rozstrzygnięcie 
w trybie, przewidzianym przez art. 39 
umowy paryskiej, sprawy, dotyczącej 
szeregu pogwałceń przez  administra- 
cję celną wolnego miasta przepisów, 
zawartych w obowiązujących umowach 
oraz w  zarządzeniach ogólno - pol- 
skich władz celnych, wydawanych dla 
całego obszaru celnego Rzeczypospo- 
litej Polskiej, którego częścią składo- 
wą jest również obszar wolnego mia- 
sta. 

Pogwałcenia te pochodzą: 1) Z 
utrudniania dokonywania czynności 
kontrolujących polskim  inspektorom 

celnym, urzędującym na terenie Gdań- 
ska, 2) niewykonywania przez gdań- 
ski zarząd celny ogólnych zarządzeń 

polskiej administracji celnej, 3) prze- 
kraczania przez gdański Zarząd celny 

swej kompetencji, 4) z braku dostate- 
cznej ilości gdańskich urzędników cel- 

nych, władających polskim językiem, 
werszcie 5) z powodu szeregu wykro- 
czeń w stosunku do interpretacji wy- 
konania przepisów, dotyczących obro- 
tu uszlachetniającego, jako też nie- 
prawidłowości w obrocie towarowym 
przy ruchu granicznym. 

Pogwałcenia przez gdańskie wła- 
dze celne postanowień umownych, do 
tyczących wykonania ogólnych przepi- 
sów polskich centralnych władz cel- 
nych, są pozatem  niezastosowaniem 
się do rezolucji Rady Ligi Narodów z 
dnia 1 września 1923 r., wobec cze- 
go rząd polski do tej części swego 
wniosku domaga się  skonstatowania 
przez wysokiego komisarza dokonania 
przez Gdańsk t. zw. „action directe*, 
w myśl rezolucji Rady Ligi z dnia 13 
marca 1925 roku. Rząd polski, we- 
dług prowizorycznych obliczeń, osza- _____ 
cował straty, powstałe z tytułu wykro 
czeń gdańskiego zarządu celnego na 
45 miljonów złotych, których zwrotu 
żąda od Gdańska. 

z pomocą, 

propagandzie i pomagałyby w akcji przeciw- AKCJA POMOCY 

państwowej. Pozatem  Curlius domagał się, DLA BEZROBOTNYCH 

by sekretarjat generalny komunikował p<ten WARSZAWA. PAT. — Komisarz 

tom odpowiedzi rządów na ich petycje. co rządu ni. Warszawy p. Jaroszewicz od 

jest wręcz przeciwne dotychczasowej pro- był w dniu 15 b. m. konferencję z pre 

cedurze Ligi. Jednakże minister Curtius żad- zydentem miasta inż. Słomińskim w 

nych konkretnych wnoskiw nie postawił. _ sprawie organizacji akcji pomocy dla 

Wskutek _ uprzedniego porszumienia bezrobotnych. 

państw Małej Ententy, Polski i Grecji mini- & 

ster spraw zagranicznych Rumunji Ghika P POROZU ZEE O | 

której zaznacza, że państwa powyższe przed WARSZAWA. PAT. — W klubie 

stawiły już swój punkt widzenia wyczerpu- sprawozdawców parlamentarnych od- 

jąco w zeszłorocznej dyskusji na 6-ej kowi- było się posiedzenie Polsko - jugosło- 

sj. Ten punkt widzenia nadal w całej roz wiańskiego Porozumienia Prasowego 

ciągłości utrzymują i nic na ten temat nie pod przewodnictwem red. Giełżyńskie 

mają do powiedzenia, uważając za zbytecz- go. Na posiedzeniu tem attache praso 

ne powtarzanie 6-ej xomisji znanej opinji wy poselstwa jugosłowiańskiego p. 

co do procedury mniejszościowej, rozszerzo Mares wygłosił odczyt o nowej kon- 

nej już na madryckiej sesji Ligi Naroćów. stytucji jugosłowiańskiej i nowej ardy 

W dyskusji przemawiało jeszcze kiku nacii wyborczej. W referacie mówca 

członków komisji, m. in. lorć Cecil, który podkreślił ducha demokratycznego kon 

dkreślił zdecydowanie, że debata nad za- stytucji oraz jej cel — wzmocnienia je 

gadnieniami mniejszościowemi jest zupelnie dności narodowej i państwowej. 

nie na czasie i przyptminiał przytem zeszło- i 

deklarację Hendersona. Przedstawi- SAMOOPODATKOWANIE KIN 

ciel Francji przyrączył się do z.!ania luida WARSZAWSKICH 
: Ž : WARSZAWA. PAT. — W związku 

ze wszczętą akcją pomocy dla bezro- 
botnych Związek Właścicieli Kinotea- 
trów, po konferencji z p. komisarzem 
rządu m. Warszawy, zdecydował wła- 
snowolnie obłożyć się na powyższy 
cel podatkiem w wysokości 5 groszy 
do biletów w cenie do I złotego oraz 
10 groszy do biletów drożnych. Nie 
ulega wątpliwości, że publiczność, któ 
ra może sobie pozwolić na rozrywkę 
w postaci kina, chętnie wniesie ten dro 
bny dotek, aby przyjść z pomocą bez- 
robotnym i ułatwić właścicielom kin 
ich akcję przez przygotowanie zawcza 
su odpowiedniego bilonu. : 

W końcu posiedzenia przewodniczący ko 

misji wyznaczył jako sprawozcawcę w spra 
wach mniejszościowych przedstawiciela Fin 
landji. Ma on przygotować sprawozdanie, 

reasumujące dyskusję, nie formuitjące jed- 

nak żadnych wniosków, ani rezolucyj. 

Redukcja budżetu 
państwowego 

W CZECHOSŁOWACJI 
Natychmiast po wyborach gminnych, któ 

re w Czechosłowacji przeprowadzone będą 

dnia 27 września . г. zwołane zostanie 

zwyczajne posiedzenie parlamentu  czecho- Zapowiedź wzmożonej 
słowackiego, a pierwszem jego zadaniem akcji wolnomyśiicieli 
będzie ustanowienie budżetu państwowego 

na rok 1932. Już obecnie prasa  czechosło” Świeżo na kongresie berlińskim do 

wacka zamieszcza zarys przyszłego budże- konana fuzja brukselskiej i wiedeń- 

tu, a przedewszystkiem obszernie mówi się Skiej międzynarodówek wolnomyślicie- 

o oszczędnościach, jakie w budżecie mają li oznacza z jednej strony zapowiedź 

być osiągnięte. wzmocnionej walki z Kościołem i reli- 

Czechostowacki minister skarbu Dr Trapł /gją, z. drugiej — wskazuje na wzrost 

już przed kilku miesiącąmi zaznaczył, że ko wpływów socjałdemokratycznych, któ- 

ć budżet o 600 miljo re całej organizacji nadają wyraźny 

nów, koron czeskich ze względu na to, że charakter polityczny, coraz silniej gra- 

witujący w stronę komunizmu. Jasno 

gospodarczej i z tem związanego u- wyraził to na kongresie berlińskim so- 

wyższych wydatków dla cjaldemokrata Kiinstler: „Międzynaro- 
dówki socjalistyczne, związków zawo- 
dowych i wolnej myśli stają się  trój- 

z realizacją ustaw uchwalonych w sesji wio przymierzem, które walczy o oswobo- 

sennej parlamentu, a zwłaszcza jeśli cho- dzenie ludzkości”, a inny socjalista, 

dzi o prace inwestycyjne i różne fundusze Meier, uzupełnił to zdaniem: „Precz z 

  

się spodziewać dalszego trwan:a sta- 

padku podatków i 

złagodzenia bezrobocia. Oprócz tego auto- 

matycznie zwyższą się wydatki w związku 

W tej samej zapewne myśli nowy 

obecnie Fackel* postulat programu  erfurckie- 

go: „religja jest rzeczą prywatną" tło- 

maczy w ten sposób: „W rzeczywisto- 

ci postulat ten oznacza, że religja ma 

wych w innych pozycjach. Już 

wstrzymano przyjmowanie nowych pracow 

ników państwowych, wstrzymano awanse 

na przeciąg jednego roku, a w tym czasie $ 1 n 

też nie będzie się <wysyłało na emerytutę być sprawą prywatną ich (t. j. socja- 

starych urzędników. Obecnie też dokonuje listycznych) organizacyj i nie może 

się skreśleń w budżetach poszczególnych mieć nic wspólnego z państwem”. 

ministerstw. Dalej na kongresie berlińskini pa- 

Budżet ministerstwa robót publicznych, dały takie hasła, jak np. odezwanie się 

w którym przewiduje się wydatki na budo- dra Siemsena z Jeny w referacie 0 wy- 

wę: gmachów państwowych, mostów, budo- chowaniu młodzieży : „Z położenia kla 

wli wodnych, elektrowni i wogóle budynków sowego „I przeżyć klasowych młodzież 

dla użyteczności publicznej, zredukowany musi znaleźć drogę do socjalizmu i wal 

został o 44 miljonów w stosunku do roku ki klasowej. Zrewolucjonizowanie głów 

poprzedniego. Finansowanie budowy prze- musi poprowadzić od zwątpienia do 

niesiono z budżetu tego ministerstwa do dziełania, 9d buntu do_ rewolucyjnej 

funduszów, specjalnie na ten cel utworzo- walki klas , oraz Maxa Sieversa, prze- 

nych. W budżecie tego 'ministerstwa pod- wodniczącego niemieckich wolnomyśli- 

wyższono wydatki na budowę lotnictwa cy cieli: „Kościoła nie można zwalczać 

wilnego. Jest to jedyna pozycja, która w. samem tylko poznawaniem nauk przy- 

nowem budżecie została podwyższona. Na rodniczych. Droga wolnomyśliciela 

budowę lotnictwa cywilnego Czechosłowa- jest jasna: wymaga ona wierności dla 

cja wyznacza w przyszłym roku o 2 miljony partyj socjalistycznych, związków za- 

więcej aniżeli w roku bieżącym. wodowych i wszystkich wraz z niemi _ 

Dotychczas przez odpowiednie skreśle- idących organizacyj”: = 

nia iw! budżecie osiągnięto już 400 miljonów Od tych haseł niedaleka już droga 

oszczędności, tak, że jeszcze trzeba uzyskać do kominternu bezbożniczego. Po fuzji 

200 miljonów, które osiągnąć się dają przez międzynarodówek wolnomyślicielskich: 

dalsze zarządzenia oszczędniościowe. brukselskiej i wiedeńskiej riależy się 

NL LLL O о , spodziewać w najbliższej przyszłości 

rozmów na temat połączenia z między 

narodówką - moskiewską. Porozumie- 

nie co do zwalczania wspólnemi siłami 

religji już istnieje. 
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Pobyt p. Wojewody nowogródzkiego 
w Baranowiczach 

W dniu wczorajszym 15,9, Barano 
wicze gościły wojewodę nowogródz- 
kiega p. Kostka - Biernackiego. Przy- 
jazd wojewody był zapowiedziany na 
godz. 13. Już o 11 zrana p. starosta Z. 
Przepałkowski udał się samochodem 
w okolice Stołowicz, gdzie nastąpiło 
na szosie nowogródzkiej spotkanie z 
p. wojewodą. O godz. 13 punktualnie 
automobile p. wojewody i p. starosty 
przybyły na róg ul. Szeptyckiego do 
pomnika Nieznanego Żołnierza, gdzie 
wzdłuż ul. Szeptyckiego i Mickiewicza 
zgrupowali się przedstawiciele władz 
państwowych, wojskowych i samorzą- 
dowych, organizacje społeczne, zawo- 
dowe, oświatowe i inne zrzeszenia, 
przysposobienie wojskowe, hufce szkol 
ne, straże ogniowe (wyglądające istot 
nie znakomicie), wreszcie młodzież 
szkół średnich i powszechnych i kilka 
orkiestr. W imieniu społeczeństwa i 
Komitetu Regjonalnego powitał p. wo 
jewode poseł okręgu  baranowickiego 
p. Stanisław Poźniak. Po powitaniu i 
zapoznaniu się p. wojewody z przed- 
stawicielami społeczeństwa nastąpił 
naprawdę wzruszający moment wręcze 
nia przez p. wojewodę uczniowi szko- 
ły powszechnej A. Łazaczukowi rowe- 
ru, ofiarowanemu mu przez p. Prezy- 
denta. Czytelnicy przypominają sobie 
pewnie fakt zwrócenia się owego 
chłopca do p. Prezydenta z prośbą o 
pomoc: chłopiec mieszka bowiem da- 
leko od szkoły, skutkiem cżego nie 
mógł do niej uczęszczać. W odpowie- 
dzi na prośbę Łazaczuka nadszedł dla 
niego rower z daru P. Prezydenta. Po 
wręczeniu roweru i przemówieniach 
p. wojewody, inspektora szkolnego i 

odpowiedzi chłopca, p. wojewoda w 

otoczeniu władz udał się na zwiedze- 
nie wojewódzkiego Zakładu Opiekuń- 

czego dla dziewcząt „Nasz Dom“, któ- 

ry wywarł niezmiernie dodatnie wra- 

żenie swojem urządzeniem i skutkiem 
tego p. wojewoda wstrzyma  zamie- 
rzoną już jego likwidację, nie pozba- 
wiając Baranowicz tej pożytecznej pla 
cówki. Następnie odbyło się poświę- 
cenie  nowowzniesiońych gmachów 
Szkoły Technicznej i Handlowej P. M. 
5. jak również zwiedzenie gmachu i 
wystawy robót. W imieniu P. М. 5. 
witał p. wojewodę gen. Skotnicki, ja- 
ko prezes Zarządu Macierzy. W dal- 
szym ciągu dokonano poświęcenia no- 
wego lokalu Okręgowej Kasy Chorych, 
gdzie odpowiednie przemówienie wy- 
głosił komisarz Rzepecki. Poświęcenie 
dowego samochodu Pol. Czer. Krzyża 

i przegląd straży pożarnych, które za- 

imponowały swoją sprawnością i wy- 

szkoleniem, zakończyły pierwszą po- 

łowę dnia, Po przerwie obiadowej pan 

wojewoda był obecny przy poświęce- 

niu świetlicy dla dzieci najbiedniej- 

szych i wzorowej bursy żeńskiej im. 

J. Tuhanowskiej. Obydwie te instytu- 

cje są dziełem Zw. Pracy Obyw. Ko- 

biet, pozostającym pod kierownictwem 

prezeski gen. Skotnickiej. O bursie i 

świetlicy, jak również o działalności 
Związku P. O. K., napiszemy w najbliż 
szym czasie osobno. W godzinach 
przedwieczornych p. wojewoda  za- 
szczycił _ obecnością przedstawienie 
szkolne w szkole powszechnej im. Ko- 
ściuszki. Na zakończenie dnia pobytu 
p. wojewody odbył się od godz. 10 

wieczór raut, wydany przez Komitet 
Regjonalny w sali Casina. Raut ten 
zgromadził około 150 osób, reprezen- 

tujących całe społeczeństwo tutejsze, 
które z całą radością wzniosło zdrowie 
wojewody Biernackiego. W atmosferze 
prawdziwej serdeczności raut przeciąg 
nąt się do godz. 1 po północy, poczem 
p. wojewoda odjechał do Nawogród- 
ka. 

  

KRONIKA BARANOWICKA 
X Podpafenie, Dnia 16 września podpa- 

lony został stóg siana, należący do Augu- 
styna Hwieszczuka ze wsi Sielce, gminy do- 

bromyskiej. O podpalenie przez zemstę po- 
dejrzany jest jeden z mieszkańców tejże wsi. 

Dochodzenie policyjne wszczęto. 
X Nożownictwo. Dnia 14 b. m. ta ryn 

ku 3 Maja w Baranowiczach podczas sprzecz 

ki pomędzy Piotrem Hecmanem z gminy 
nowomyskiej a Janem Chowańskim (ul. Po- 
łowa Nr. 9), ten ostatni zadał Hecmanowi 
ciężkie pchnięcie nożem.  Poszkodowanego 
umieszczono w szpitalu miejskim w Bara- 
nowiczach. 3 : 

X Plaga kradzieży. W ciągu @та 15-ро 
września dokonano w Baranowiczach  Ssie- 
dmiu kradzieży. „Nieznani* sprawcy za każ 

dym razem zdołali ujść bezkarnie. Przed- 

mioty kradzieży są najrozmaitszej wartości: 
począwszy od konia i wozu aż do drobiaz- 
gów, wyciągniętych ludziom z kieszeni przez 
doliniarzy, operujących na rynku targowym. 

X Qsobliwi warjaci, Każde miasteczko 
ma swoich znanych i popularnych warjatów 
ulicznych czy innych głupawców - myszu- 
gene, którzy są zwykłe przedmiotem mniej 
lub więcej szkodliwych żartów, ulicznikow= 
ESEE Bezdomni, niczyi biedacy jakoś prze- 

ie żyją, gdzieś nocują, znajdują neiwiedzieč 
skąd opiekę litościwych ludzi. jakżeż mo- 
głoby być inaczej, skoro w małych miaste- 
czkach niema specjalnych szpitali dla tych 
nieszczęśliwców. A jeśli są spokojni i miko- 
mu nie wadzą, niech się ostatecznie wałęsa- 

NOWOGRÓDEK 
Nowy Oddział Powiatowy Związku Pra- 

cy Obywatelskiej Kobiet. — Dnia 7 wrześ- 
— та b. r. został zorganizowany Powiatowy 

Oddział Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet w Wołożynie wojew. nowogródzkiego. 

Zebranie organizacyjne, w którem u- 
czestniczyfi w charakterze gości p. starosta 

Bronisław Wiesiołowski i p. Treczyński Sta- 
nisław — postanowiło wybrać zarząd z 

trzech osób z prawiem  dokooptowania do 

siedmiu osób z terenu powiatu. Do zarządu 
jednogłośnie zostały wybrane pp. Wiesio- 
łowska Karolina — przewodnicząca; Sza- 

buniowa Olga — skarbniczka i wiceprze- 

wodnicząca; Hlebowiczówna  Stefanja 

  

ja po ulicach. Baranowicze mają również 
swoich warjatów. Są oni, właściwie — one, 
dość osobliwie: burzliwe, nieprzyzwoite fu- 
rjatki, Stara żydówka, wałęsająca się po ul. 
Szeptyckiego, napastuje przechodniów z 
nieprzyzwoitemi gestami, wywołując t. zw. 
zdrowy Śmiech żołnierzy i dorożkarzy. Dru- 
ga warjatka obrała sobie specjalnie za te- 
ren ul. Narutowicza, okolice starostwa, gdzie 
jest duży ruch, gdzie widać liczne gromad- 
ki dzieci ze szkół powszechnych. Ta ma 
zwyczaj niema+ całkowitego obnażania się, 
stwarzając w tęn sposób widowisko zgoła 
niebudujące. Skupia się dookła niej gromad- 
ka gapiów, obłąkana wyczynia przerażają- 
ce skoki, zdzierając z siebie suknię. Tą ob- 
łąkaną powinno się jednak zająć miasto i 
ulokować ja w szpitalu, ewentualnie prze- 
wieźć do Wilna. Zwracamy na to uwagę p. 
lekarza miejskiego. 

X Repertuar kin, „Apollo”*: Jawnogrze- 
sznica, z Iwanem Petrowiczem.“ „Casino“: 
Skazaniec ze Stambułu; w roli głównej Bet- 
ty Amann. 

— Ucieczka aresztowa- 
nego. Z aresztu w Nowej-Myszy 
zbiegł Szyszko Wojciech, mieszkaniec 
wsi Zamiany, gminy żyrmuńskiej, pow. 
lidzkiego, Szyszko aresztowany był za 
nielegalne przekroczenie granicy. Za 
zbiegtym został natychmiast zarządzo- 
ny pościg, który narazie nie dał pozy- 
tywnych rezultatów. 

sekretarka, Do Komisji Rewizyjnej pp. Ły- 
szczkowska jadwiga, Stawowa Amalja i Ty 
szkowska Marja. 

W. najbliższych dniach odbędzie się po- 
siedzenie Zarządu i zostanie przyjęta pod 

kierownictwo Związku Stacja Opieki nad 

Matką i Dzieckiem w Wołożynie oraz po- 

czynione będą starania dalszego przejęcia 

innych placówek już istniejących na terenie 

powiatu. ż 

Zebranie połeciło Zarządowi nawiązać w 
możliwie najkrótszym czasie kontakt ze 

wszystkiemi organizacjami oświatowemi i 

opiekuńczemi kobiecymi na terenie powiatu 

celem ujednostajnienia kierunku pracy. 

Эе © wu 

E_ Władze bezpieczeństwa zlikwi- Zakończenie wojny 
teatralnej dowały akcję Komunistyczną rev mjs w warszawie 

WARSZAWA. PAT. — W. ostatnich 

dniach władze bezpieczeństwa zlikwidowały 
akcję, prowadzoną przez centralny wydział 
wojskowy komunistycznej partji Poiski, a 

skierowaną przeciwko armji poiskiej. W to- 
ku dokonaych rewizyį wykryto obfity ma- 

terjał, obciążający uczestników tej akcji. A- 
resztowano 27 osób, które zostały oddane 

do dyspozycji prokuratora. Wśród areszto- 
wanych znajdują się wybitni działacze ko- 
munistyczni Leon Sikarski, Małecki, Maj. 
szak i Gordon. 

  

| Gen. Gajda na czele ruchu 
antybolszewickiego 

PRAGA. PAT, Jak donosi 
„Czech“, organizacja emigrantów ro- 
syjskich na Dalekim Wschodzie zwró- 
ciła się do b. generała Gajdy z propo- 
zycją, by stanął na czele nowego an- 
tybolszewickiego ruchu rosyjskiego. 

Gajda miał w zasadzie przyjąć ofiaro- 
waną mu funkcję, wskazał jednak na 
niezmierne trudności, jakie staną na 
drodze podczas praktycznego przepro 
wadzania tej akcji. 

  

Jacht sowiecki zatonął na Bałtyku 
RYGA. PAT. — Jacht sowiecki „Rewo- 

lucja”, który przed kilku dniami w swej po- 
dróży po morzu Bałtyckiem zawinął do Ry- 

gi i Tallina, w drodze powrotnej do Lenin- 

Raby RW Оа аи Е, ai y i zai Е е iado- 
mości brak. a 

  

Trzy Katastrofy lotnicze 
LIZBONNA. PAT. Otrzymany z 

z parowca „Saturnia* radjotelegram 
doniósł, że parowiec ten napotkał na 
oceanie hydroplan pozbawiony skrzy- 
deł i miotany przez fale. Z powodu 
wzburzonego morza, parowiec nie 
mógł przyhołować aparatu. 

W kilka godzin później parowiec 
portugalski „Sanchez Bozeatin* prze- 
słał do „Saturnji* depeszę iskrową, 
iż jeszcze przed napotkaniem aparatu 
p „Saturnję* zdołał uratować pi- 
ota. 

* * * 

LONDYN. PAT. W dn. 16 b. m. 
rano szalupa angielska wyłowiła 
szczątki samolotu. Jak stwierdzono, 
są to szczątki monoplanu, na pokła- 
dzie którego lotnik Kramer i mecha- 
nik Pakette usiłowali dokonać lotu z 

* 

BUKARESZT, PAT. Samolot pa- 
sażerski Międzynarodowego T-wa Że- 
glugi Powietrznej, lecący z Białogro- 
du, spadł w pobliżu Turnu Sewerin. 
6 osób jadących samolotem, wśród 
których było 2 pilotów i 4 pasażerów 
poniosło śmierć. Katastrofa wydarzy- 

Nowego-Yorku do Europy ponad 
Grenlandją. Od chwili odlotu z Ler- 
wick na wyspach Szotlandzkich do 
Kopenhagi, t. j. od dnia 9 września, 
nie było o nich żadnej wiadomości. 

* * 

ła się we wtorek o g. 19 m. 40, 
dowiero następnego dnia rano miej- 
scowi włościanie natrafili no szcząt- 
ki samolotu, który spadł do głębokie- 
go parowu. Na miejsce katastrofy 
udała się komisja, która przeprowadza 
dochodzenie. 

ale 

  

Napad na prochownię w Dyneburgu 
Nocy onegdajszej nieznani spraw- 

cy usiłowali dostać się pod składy a- 
municyjne fortecy w Dyneburgu. 

Stojący od strony Dźwiny żołnierz 

10 p.p. łotewskiej Pietrow został ran- 
ny w potyczce z napastnikami. Wła- 
dze fortecy wszczęty śledztwo. 
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ZAMOSZE 

— Spółdzielnia spożywców. Po zgonie 
Spółdzielni Mleczarskiej pozostała ostatuim 
tchem dysząca Spółdzielnia Spożywców, 
niestety, zaszczycona zbyt piękną nazwą 
„Przebój — Rozkwit". Dzisiaj z melancholij 
nym uśmieszkiem na wargach, można jej li 
tylko miano „Okwitu” nadać... 

Cóż bawiem ona ma dla spożywców? 
Jakiegoś iichego, niepotrzebnego towaru mo 
że na 700 złotych razem... A dalej fruwają 
od biurka do biurka weksle. Któżby się do- 
myślił po przeczytaniu artykułu p. Tram- 
bickiego, że to ta sama spółdzielnia, która 
tysiącami, półmiljionami złotych  obracała, 
która zaoszczędziła członkom za kilka lat 
53,250 zł., która takie kokosowe interesy 
robiła, że to ta sama Spółdzielnia Spożyw- 
ców w przededniu upadku?!... 

I mimowoli nasuwa się wspomnienie ze 
brania członków Spółdzielni Spożywców w 
dniu 30-go marca b.r. I mimowoli wstają 
włosy na głowie, że takie dziwne rzeczy 
tworzą się i żyją w Zamoszu. 

Dzisiaj prezesuje Spółdzielni Spożywców 
nadal p. A, Poklewski. Mając za sobą pre- 
zesostwo w Ś. p. mleczarni z doświadcze- 
niem i wprawą, prowadzi sprawiły Spół- 
dzielni. Członkowie, miast ze swojej spół- 
dzielni, biorą towar od żydków. 

Kończąc na dzisiaj ze Spółdzielnią Spo- 
żywców, konstatujemy, że druga instytucja 
spółdzielcza iw Zamoszu jest w przededniu 

ruiny, że w łonie zarządu musiały być nie- 
przyjemne sprawy, czemu dał wyraz głos 
p. lustratora i że konsekwencyj stąd nie wy- 

ciągnięto. ! 

Trzecią poważną instytuoją spėtdzielczą 
w Zamoszu jest Kółko  Rolnicze.. O niem 
napiszemy osobno. t—Śl. 

POSTAWY 

— Postrzelenie.  Hrynkie- 
wicz Ignacy, łat 22, zam. we wsi Ła- 
pińce, gm. kobylnickiej _ postrzelił 
śmiertelnie z obciętego karabinu mie- 
szkańca tejże wsi Romanowskiego Jó- 
zefa. Przyczyną wypadku było nie- 
ostrożne obchodzenie się Hrynkiewi- 
cza z bronią. Po paru godzinach Ro- 
manowski zmarł. Hrynkiewicz, w oba- 
wie przed odpowiedzialnością,  usito- 
wać zbiec, został jednak zatrzymany. 
Broń posiadał nielegalnie. 

ŚWIĘCIANY 

— Pożar. Spłonął w kolonji Apuszyny, 
gm. kiemielickiej dom mieszkalny — Та - 

skiego Józefa. Straty wynoszą 800 zł. Przy- 
czyną pożaru było nieostrożne obchodzenie 

się z ogniem. 

MA PROWADZIĆ RED. KRZYWO- 
SZEWSKI 

Sprawa teatrów miejskich jest już 
prawie wyjaśniona. Pertraktacje mię- 
dzy magistratem a red. Krzywoszew- 
skim, który złożył ofertę na prowadze- 
nie wszystkich trzech teatrów drama- 
tycznych (Narodowego, Nowego i Let 
niego) dobiegają końca. Należy się 
spodziewać, że jutro będą sfinalizowa- 
ne. 

Żadna inna oferta do magistratu 
nie wpłynęła, to też komplikacje są 
mało prawdopodobne. Dyr. Solski zre 
zygnował z samodzielnego prowadze- 
mia teatru Narodowego i wyraził goto- 
wość objęcia kierownictwa tej sceny z 
ramienia red. Krzywoszewskiego. Tea- 
trem Letnim miałby kierować — rów- 
mież z ramienia red. Krzywoszewskie- 
go — dyr. Chaberski. 

W chwili obecnej sprawy stoją tak, 
że magistrat gotów jest oddać red. 
Krzywoszewskiemu teatry miejskie w 
t. zw. administrację poręczającą. Jako 
subwencję wnosi magistrat wszelkie 
świadczenia związane z gmachem 
(światło, opał, asekurację i t. d.), co 
będzie go kosztować około 400 tys. zł. 
rocznie. Gmachy oddaje oczywiście 
bezpłatnie, 

Ponieważ wszyscy aktorzy i pra- 
cownicy teatrów miejskich zostali zwol 
nieni i wypłacane są im emerytury, 
bądź też odprawy — nowy dyrektor 
generalny scen miejskich będzie miał 
całkowitą swobodę w angażowaniu ze 
<społu i przeprowadzeniu daleko idą- 
cych oszczędności. Aktorom  posiada- 
jącym emeryturę nie wolno się angażo- 
wać do żadnego teatru bez zgody ma- 
gistratu, bo w przeciwnym razie tracą 
emeryturę. Oczywiście nie będzie ma- 
gistrat czynił żadnych trudności akto- 
rom w angażowaniu się do teatrów red. 

Krzywoszewskiego, co umożliwi mu 
znacznie tańsze. zaangażowanie daw- 
nych sił, gdyż od sumy pensji odciąg- 
njąć będzie można emerytury wypłaca- 
ne przez magistrat. 

Uruchomienie miejskich teatrów 
dramatycznych, po zorganizowaniu ze 
społu i przygotowaniu nowych sztuk, 
nastąpi prawdopodobnie w pierwszych 
dniach października. 

Sprawa Opery jest jeszcze nie wy- 
jaśniona. I tu magistrat gotów jest od- 
dać bezpłatnie gmach, oraz ponosić 
ciężary wszystkich świadczeń, ale nie- 
ma dotychczas reflektanta. Próby two- 
rzenia zrzeszenia aktorskiega rozbiły 
się. 

Francuz Berthet - 

į Przyjmę dzieci 

w śródmieściu od lat 7, 8. Kurs nauk 

oddz. Il ewentualnie przygotowanie 
de wstępnej klasy. Informacje w Adm. 

„Słowa* 

tenisowym mistrzem Polski 

WARSZAWA. PAT. — Rozegrane w 
dn, 16 b. m. po południu finały mistrzostw 
międzynarodowych Polski w tenisie przynio- 
sły nam przykrą niespodziankę w postaci 
porażki mistrza Polski Tłoczyńskiego, który 
niespodziewanie uległ młodemu  Francuzowi 
Barethet, po zaciętej grze, w pięciu setach 
w stosunku 4:6, 6:3, 6:4, 9:11 i 9:7 dla 
Francuza, Tym spoosbem Berthet zdobył ty 
tuł mistrza tenisowego Polski. 

W grze podwójnej panów bracia Stola- 
row w pięknym stylu zwyciężyli parę au- 
strjacką Eifermann — Brosch w stosunku 

10:8, 6:1, 6:2. $ 2 
Finału w podwójnej grze mieszanej nie 

zdołano już rozegrać z powodu spóźnionej. 
pory. Mecz Tłoczyński — Berthet trwał trzy 
godziny. jest to swego rodzaju rekord w 

dotychczasowej historji polskiego tenisu. 

  

  

W WIRZE STOLICY 
OSTATNI RAZ O TEATRZE - 

Ażeby wynagrodzić publiczności miesięcz 
ny post, który zresztą przypadł bardzo 

wszystkim do smaku, sfery teatralne posta- 

nowiły obdarować podwójną porcją teatrów. 

Szyfman będzię prowadził oprócz swych 
dwu, jeszcze teatr na chłodnej, Qui Pro Quo 

— aktorzy będą się produkować w eks-kinie 

'ma Mokotowskiej, tuż obok straganów ze 

śledziami, w budzie Qui Pro Quo teatr ekspe 

rymentainy pod reżyserją Schillera. 
Nadzwyczajny człowiek ten Schiller! ja- 

ki zdolny, jakś bajęczny inscenizator, jaki 

świetny reżyser, co za fascynujące pomysły, 

co za nowe koncepcje!  Opatrznościowy 

człowiek teatru.A jaki organizator! Dosko- 
nały — tylko nieszczęśliwy. Prowadził te- 
atr Bogusławskiego — plajta, był u Szyf- 
mana — szło fatalnie, we Lwowie — kla- 

pa. I ot teraz zdołał namówić takich sprycia 

rzy jak dyrektorzy Majde i Boczkowski, by 
się puścili na eksperymenta, na torowanie 
nowych dróg. Możną Się założyć, że eks 
Qui Pro Quo szybko zbankrutuje, ale dia 

Schillera trzeba mieć uznanie — co za dar 
przekonywania ludzi. Najchytrzejsi tumanie 
ja i dają się za nos wodzić. 

Rewij nie zabraknie, Wesołe Oko już funk- 
cjonuje : mogłoby nieboszczyka z przed 

tuzina lat uśmiercić powtórnie swym pro- 
gramem. Rentgen, Hanusz, Walter, Bodo z 
najlepszą miną powtarzają kawały z czasów 

okupacji niemieckiej. Ledwo który gębę otwo 
rzy — widzowie też otwierają, słyszeli to 

iks razy. O ileż kobiety są uprzywilejowane: 

Taka Želichowska poskrzekuje zawsze rów 
nie fałszywie, podryguje równie niezdarnie, 
pokazuje zawsze te same wysmukłe nogi i — 

dobrze jest, dzięki nogom znosi się i resztę. 

Sam widok brzucha Waltera nie wystarcza, 
niestety zmienia się on więcej od repertuaru 
— przynajmniej rośnie. 

Krzywoszewski i Sołski będą stali na cze- 

le teatrów miejskich. Magistrat  cbiecuje 

wszystkiego 400.000 zł. subsydjów — iecz 

pod formą świadczeń, a gotówki ani grosza. 
Skasowanie opery, choć pociągnięciem rady 

kalnem, obciąży budżet miasta w wysokości 
1.200.000 zł. rocznie. Emerytury są wysokie; 

taki Dygas będzie pobierać 790 zł. miesięcz 
nie. Dobosz 500, Szmolcówna 400 i t. d. Ko- 
mu nie wystarczy, zaangażuje się do kina 
na rewjetkę — w. miesiąc obejrzy ich więcej 

ludzi, niż w operze przez trzy lata. 

Dlaczego aktorzy, którzy uczą się w tej 

szkole dramatycznej tyle niepotrzebnych rze- 
czy, nie uczą się też tam nieco ekonomji po- 

litycznej , Tu kryzys — a oni zakładają 
coraz więcej teatrów. Szczęśliwi ludzie ci 

aktorzy. Im się zdaje, że każdy zaciągnie 

pasa, nie zajdzie do baru na kolację, ale do 

"sy po bilet się wciśnie. Optymiści! Wi. 

działeni ludzi, co się tak najedii, że: nawet 

«a świeże parówki z musztardą patrzeć nie 

mogli — wtedy szli do teatru. Ale odwrot- 

nie? Nie da pomyślenia. Karol. 

Kącik Pani 
NALEWKA DOMOWA 

Jeżeli Pani chce mieć dobrą nalewkę do- 
mową na poczekaniu, może ją pani zrobić w 
następujący sposób: 

Nasypać w: kamienny garnek dojrzałych 
śliwek, dodać do nich czwartą część na 
wagę cukru, załać to wszystko po połowie 
spirytusem i wódką, tyle aby objęło. Garnek 
przykryć szczelną pokrywą, oblepić ciastem 
chiebowem i wstawić na całą noc do do 
brze gorącego pieca. Nazajutrz garnek wy- 
jąć i zupełnie go ostudzić. Nalewkę scedzić, 
dobrze wyciskając śliwki, Nalewkę taką 'noż 
na używać natychmiast po zrobieniu, Kto łu 
w słodszą, może podwoić ilość cu- 

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA, PAT. — 16 b. m, w5 

dniu ciągnenia 5 klasy 23 Polskiej Loterji 
iPaństwowej główniejsze wygrane padły na 
numery: 

15 tysięcy zł, — 13.515, 10 tysięcy 
103,664, 5 tysięcy — 199.808, po 3 tysiące— 
60.600, 87.070, 159.476, 169,415, 192,489, 
75832, 82.013, 92.559, 123.454, 158.277, 
167.359 i 199.755. 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 
Konto P.K.O. nr. 82100 

BARDZO PRZYJEMNE 
MIASTO 

Miastem tem są Baranowicze. A 
ca się tyczy tytułu,, jest on najzwy- 

_ czajniej ukradziony Stanisławowi Wa- 
 sylewskiemu; który tak właśnie na- 
zwał w swej książce Lwów. Tytuł po- 
wyższy nie znaczy jednak, abym 
chciał zestawiać Baranowicze i Lwów. 
Są to bowiem miasta bardzo różne i 
bardzo dalekie, nietylko w przestrze- 
ni, lecz pod każdym względem. Ale 
miast przyjemnych może być bardzo 
dużo, i pojęcie przyjemności może być 
wielce rozmaite. Miarą tej przyjemno- 
ści, tak czy inaczej, będziemy zwykle 
my sami. Byłem wszak w takiej dziu- 
rze, jak Horodyszcze, gdzie mieszka 
kilkuset mieszkańców, a jednak wielu 
z nich twierdziło, że Horodyszcze jest 
najmilszem miastem na świecie, że za 
nic nie opuściliby go. Bo, aczkolwiek 
niema tam oświetlenia elektrycznego, 
ani asfaltów, ani kamienic, ani kina i 
tam dalej — ale zato jest podobno do- 
bre powietrze i piękna natura, jest 
świetlica, gdzie można potańczyć, są 
dobrzy ludzie, z którymi można żyć, 
jest wszędzie radjo, które tak zbliżyło 
do Horodyszcza Warszawę, Paryż czy 
Moskwę — że wyjeżdżać z niego nie- 
ma żadnych racyj. Żyje. się w niem 
przeto wygodnie, i przyjemnie, i gdy- 

by nie kryzys... Jak widzimy z tego, 
pojęcie przyjemności jest względne, i 
dlatego w Baranowiczach może być 
także przyjemnie. Wprawdzie słysza- 
łem od jednej z pięknych pań barano- 
wickich, młodej i wymagającej żony, 
że w Baranowiczach nudzi się śmier- 
telnie, że już wytrzymać nie może. Za- 
proponowałem wobec tego uroczej pa- 
ni, by od czasu do czasu wyrywała się 
—powiedzmy— do Wilna, gdzie jest 
i teatr, i Polonja, i nagie troglodyty, i 
wiele innych urozmaiceń. Ale znudzo- 
na i powabna pani zrobiła wówczas 
wielkie oczy i zawołała w zdumionem 
zgorszeniu: 

— Wilno! Pan chyba żartuje! Ta- 
ka dziura... Ja czułabym się dobrze 
chyba tylko w Paryżu lub ostatecznie 
w: Warszawie... Ale Wilno? Ta już 
wolę Baranowicze. 

Widzimy z tego, że nawet wiel- 
kie, wyasfaltowane i tętniące nowo- 
czesnem życiem Wilno z dalekiej ba- 
ranowickiej perspektywy może się wy- 
dawać dziurą. 

Stąd też ja, gdziekolwiek się znaj- 
dę, uważam, że wszędzie może być 
przyjemnie, byleby tylko poszukać so- 
bie urozmaiceń. 

Szukam więc ich i w Baranowi- 
cząch, a co znalazłem, to opisuję, nie 
mając bynajmniej zamiaru robić kon- 
kurencji konserwatorowi Lorentzowi i 
zawołać na końcu: - © 

— Zwiedzajcie Baranowicze! 
Nie jestem bowiem ani krajaznaw- 

oą, ani regjonalistą, ani też nie mam 
tyle wiedzy fachowej, abym mógł ściś- 
le objaśnić, jakie osobliwości i (akie 
zabytki mamy w Baranowiczach. Przy 
puszczam jednak, że w Baranowiczach 
sam konserwator Lorentz :niałby kło- 
pot z zabytkami, poprostu dlatego, że 
ich niema. Chyba, żebyśmy zaliczyli 
do nich kilka wysychających kałuż 
lub kilka pogruchotanych  wehikułów 
dorożkarskich, nieruchomo tkwiących 
na rogu Ułańskiej. Innych niema. Inne 
dopiero się robi — i za lat sto moż- 
па będzie coś ciekawemu turyście po- 
kazać. 

Tymczasem... Tymczasem, pierw- 
sze, co uderzy podróżnika, wysiadają- 
cego na dworcu baranowickim, to — 
kryzys. Kryzys gospodarczy i kryzys 
zaufania. Takich, zdaje się, zwrotów 
dzisiaj używamy. Kryzys polega na 
tem, że pasażerowie przed podjaz- 
dem dworcowym gorączkowo  poszu- 
kują współtowarzyszy podróży doroż- 
ką czy autem do miasta. Rozpytują 
nawet o to już w wagonie.Dorożka lub 
taksometr (bez taksometru) bierze 
dwa złote. Tworzą się więc. grupki 
przygodne z paru osób, aby załadować 
się do auta, czy do dryndy, oczywiście 
dlatego, że wydatek dwóch złotych na 
jedną osobę jest zbyt wielki. Na tem 
polega kryzys gospodarczy.. Grupka z 

paru osób czyni na miejscu składkę, 
aby opłacić kurs. Wysuwa się sponta- 
nicznie jeden z pasażerów, obejmuje 
komendę i ściąga składkę zgóry. Na 
tem polega kryzys zaufania. Zebrane 
dwa złote wręcza się dorożkarzowi, i 
podróż do miasta można już odbyć. 
Kryzys zaufania tedy jest bardzo głę- 
boki: pasażerowie nie wierzą sobie, 
dorożkarz nie wierzy pasażerom. Ota 
pierwsze bolesne wrażenie z Barano- 
wicz. Ujrzawszy taki obrazek, posta- 
nowiłem odbyć drogę do miasta pieszo. 

Drugie wrażenie, które potem na- 
stąpiło, było innego charakteru. Zna- 
lazłszy się na ulicy Mickiewicza i 
Szeptyckiego, mamy złudzenie, iż je- 
steśmy w Kopenhadze. Ą to ze wzglę- 
du na astronomiczną ilość rowerów. 
Myślę, że każdy baranowiczanin i 
każda baranowiczanka mają rowery. 
Tyle kobiet na rowerach nie widzia- 
łem nigdzie. Charakterystyczne jest 
przytem, że panie jeżdżą przeważnie 
na męskich rowerach, ukazując wyso- 
ko obnażone, piękne i opalone nagi w 
białych skarpetkach, panów zasię wi- 
duje się mieraz na rowerach damskich. 
Exemplum: znany powszechnie dr. 
Woltson. Takiego: pomieszania nie u- 
miałem sobie wytłumaczyć. Stwierdzi- 
łem tylko ogólnie, że baranowiczanki 
są bardzo nowoczesne, i sądzę przeto, 
że używanie przez nie rowerów mę-- 
skich jest jednym z przejawów eman- 

cypacji. Dla panów więc volens nolens 
pozostają rowery damskie. ее 

Emancypację kobiet baranowickich 

można zauważyć i gdzieindziej.. Na- 

przykład, wieczorami na ul. Szeptyckie 

go. Ulica ta — to corso baranowickie, 
coś w rodzaju wileńskiej Mickiewicza. 
Cały beau monde bywa tu wieczorami, 
w niedzielę zaś i po kościele. W czem 
się ujawnia tu emancypacja? Oto w 
tem, że tworzą się pary: panienki z 
panienkami, panowie z panami. Pary 
te trzymają się osobno, zaczepiając 
się i przekomarzając tylko w momen- 
tach spotykania. Potem rozchodzą się 
w swoje strony. Niewiasty razem i o- 
sobno od panów — to chyba dowód 
emancypacji. A może dobrych obycza- 
jów, trwałych zasad moralnych i po- 
szanowania staropolskich  tradycyj? 
Jakkolwiek jest, stwierdzam fakt, i ko- 

niec. г 
Szukajmy innych przyjemności, 

prócz przejażdżki rowerem i spaceru 
po Szeptyckiego. Możemy zajść do 
cukierni. Jest wprawdzie jedna tylko, 
ale zato nazywa się Centralna. Jest 
nowoczesna i postępowa: z damską 
obsługą. Trzy zgrabne i przystojne w 
białych fartuszkach kelnerki. Usiadł- 
szy tam, najlepiej nie czekać, aż zbli- 
ży się która z nich. Wiskazane jest do- 

wiedzieć się uprzednio, jakie imiona 
noszą te trzy gracje. Potem, wszedł- 
szy i usiadłszy, wołać odrazu: 

— Panno Zosiu! 
Lub coś podobnego, w przeciwnym 

bowiem razie można czekać i godzin- 
kę, zanim nas dostrzegą. Nie dlatego, 
żeby panował w Centralnej nieprze- 
brniony tłok, ale dlatego, że takie już 
są tam obyczaje. Ma to jednak swoje 
dobre strony: Centralna w każdej 
chwili może być miejscem bezpłatne- 
go odpoczynku. Na ten szczegół zwra- 
cam uwagę wszystkich, odwiedzają- 
cych Baranowicze. Pozatem polecam 
doskonałe ciastka tylko po 20 gr. 

Idźmy dalej. Pójdziemy da kina, 
mijając po drodze w każdej porze i 
każdego dnia ogromne tłumy kwesta- 
rzy i kwestarek. Jest ich zawsze tak 
wiele i baranowiczanie tak się do ich 

widoku przyzwyczaili, że nikt im już 
nic do puszek nie rzuca. Zastanawia- 
łem się przeto, jaki jest cel tych 

kwest, i doszedłem do wniosku, że jest 
to albo jedna z form towarzyskego 
spędzania czasu, albo pewien sposób 
zatrudnienia bezrobotnych  pracowni- 
ków umysłowych przez wydział opieki 

społecznej. : 

W kinie, przypuščmy w Apollo, nie 
zwracajmy uwagi na wnętrze. Pamię- 
tajmy raczej, że jest to kino dźwięko- 

we, że możemy tu zobączyć nawet 

Chevaliera i Gretę Garbo. A przede- 
wszystkiem szukajmy znajomości z 
właścicielem. 

— Panie Rubinsztejn, można? 
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WALKA O BAKALAUREAT  DOKOŁA ZAMACHÓW POD BEZDANAMI 
Aresztowana sprawczyni zamachu symuluje Trudno nawet winić młode, zde- 

zorjentowane osoby, że nieproporcjo- 
nalnie tłumnie, idą ku wydziałom hu- 
manistycznym i prawnym, skoro widzą 
tam drzwi szeroko otwarte, podczas, 
gdy np. na politechnice tylko przez 
wąską szparę prześwieca nadzieja in- 
dygenatu —  imatrykulacji. Wolność 
wyboru zawodu, pomijając, że jest 
przesłanką, niezgodną z zasadami ra- 
cjonalnej organizacji / społeczeństwa, 
dałaby się jeszcze jakoś logicznie u- 
trzymać, gdyby była wolnością abso- 
łutną. Można sobie wyobiazić dobrze 
prosperujący kraj, w którym każdy 
młody człowiek może studjować, co 
mu się żywnie podoba: fizykę, astro- 
nomję, prawo, film, budowę samocho- 
dów, historję literatury pirzednioazjaty- 
ckiej. Nonsensem jest jednak stan, w 
którym jedne dziedziny wiedzy są zre- 
glamentowane (politechnika), podczas 
gdy inne, właśnie z natury bardziej 
nadające się do formalnych rozstrzyg- 
nięć, bujają na falach rozbrajającego 
liberalizmu. Reasumując: wprowadze- 
nie egzaminu konkursowego wstępne- 
go na wszystkich wydziałach szkół a- 
kademickich, jest warunkiem pierw- 
szym przywrócenia jakiejkolwiek rów- 
nowagi pomiędzy dziedzinami różnych 
wiedz. 

Egzamin wstępny konkursowy na 
wydziale prawnym jest koniecznością 
tem wyraźniejszą, że od kilku lat odby 
wa się na tym wydziale selekcja, ale... 
dopiero po całym roku studjów. Egza- 
min selekcyjny, przeniesiony na okres 
imatrykulacji,  zaoszczędziłby, lekko 
mówiąc, w całej Polsce rocznie pracę 
kilku tysięcy ludzi. Tyle zgrubsza  li- 
cząc, zostaje na egzaminie z l-go kur- 
su obciętych, względnie nie przystępu- 
je do egzaminu. Każdy z nich zużył 
rok na pracę bezproduktywną i powi- 
nien był się odrazu na wstępie dowie- 
dzieć, że zdolności prawniczych nie 
ma. 

Wprowadzenie  bakalaureatu na 
wydziałach humanistycznych również 
podniosłoby znacznie poziom tych stu- 
djów. Małe, wewnętrzne - konkursowe 
egzaminy o dostęp do seminarjow 
wprowadzają tylko chaos i opóźniają 
bieg nauki. 

Oczywiście, kiedy na wszystkich 
wyższych uczelniach zostanie wprowa 
dzony egzamin wstępny — matura sta 
nie się zbyteczna. 

Wyższość bakalaureatu nad matu- 
rą jest jasna. W sprawie, czy kto doj- 
rzał do poziomu wyższych  studjów, 
najwięcej ma do powiedzenia profesor 
uniwersytetu, który Sam prowadzi te 
studja i na egzaminie wybierze sobie 
te umysłowości, które uważać będzie 

za odpowiadające wymogom, Po dru- 
gie egzaminy wstępne lepiej uwzględ- 
niają zróżnicowanie kierunku uzdol- 
nień. Zostanie wreszcie osiągnięty w 
tej dziedzinie jakiś objektywny spraw- 
dzian poziomów. Mimo jednolitego 
programu matur, nikt dziś nawet nie 
usiłuje mniemać, że matury różnych 
gimnazjów mają jakąś współmierną 
wartość. Najlepszy dowód: dawno już 
zarzucono konkursy matur. Niewątpli- 
wie tą drogą podniesie się również 
poziom nauczania w szkołach śred- 
nich. Ambicją gimnazjum będzie to, a- 
by największa ilość abiturientów uzy- 
skała bakalaureat. Bieg nauk stanie 
się mniej konwencjonalny. Profesor 
gimnazjalny zacznie więcej dbać o to, 
by czegoś ostatecznie nauczyć, niż o 
to, by panował zewnętrzny rygor. 

  

    

   

  

    

   

Do kompletu 

przedszkola 
polsko - francuskiego 

z początkami nauczania, 

przyjmę dzieci kilkoro, inteligentne z 

dobrej rodziny, od 6 do 8 lat, 

Zapisy od 9-tej rano do 2-ej pp. 
Pańska 4 m. 4. (Obok Łukiszek) 

    

W kwietniu bieżącego roku, będąc 
na pierwszym Kongresie Naukowym 
Polskiej Młodzieży Akademickiej w 
Warszawie, miałem sposobność pozna 
nia kol. Sławińskiego, który w komisji 
studjów wyższych referował postulaty 
Ireformy nauczania. Referat awego ko- 
legi był bodaj jedynym, godnym uwa- 
gi z pośród wszystkich spraw, wałko- 
wanych na Kongresie. Na odbitkach 
wykresu rozdawanych pomiędzy ucze- 
stników komisji, kolega ów bardzo 
sprytnie uzmysłowił, jak się przedsta- 
wia obecnie przepływ młodzieży przez 
szkolnictwo średnie i wyższe, a jak po 
winien się przedstawiać w myśl racjo- 
nalnej organizacji pracy. 

Ponieważ mam odnotowane 
referatu, więc je przytoczę: 

1. Zastląpienie pierwszych klas gi- 
mnazjalnych przez szkołę powszechną 
7-oddziałową; 

2. Zniesienie matury; 

tezy 

3. Bardzo znaczna redukcja szkolni › 
otwa średniego ogólnokształcącego 
przy równoczesnej silnej selekcji ma- 
terjału ludzkiego; 

4. Umożliwienie przejścia ze szkół 
zawodowych do szkół wyższych; 

5. Ogromna rozbudowa  szkolni- 
ctwa zawodowego średniego oraz wyż 
szego typu na miejsce szkolnictwa o- 
gólno-kształcącego; 

6. Rozbudowa szkolnictwa wyższe- 
go zawodowo-gospodarczego; 

7. Zróżniczkowanie pionowe wyż- 
szych uczelni przez stworzenie 2 po- 
ziomów nauczania, zwłaszcza w uczel- 
niach zawodowo--gospodarczych. 

Jeżeli siedem tych tez zsumujemy z 
biegiem myśli artykułu niniejszego, 
przekonamy się, że wszystko wlašci- 
wie da się sprowadzić do dwu postu- 
latów: 

1. przywirócić równowagę pomiędzy 
gałęziami nauki przez: 

2. zmianę systemu egzaminów. 

obłęd. —Żawód miłosny powodem oskarżenia. 
Kto układał przeszkody?—Śledztwo w spra- 

wie aktów terrorystycznych. 
Sprawczyni ułożenia kamienia na 

torze pod Bezdanami usiłuje symulo- 

wać obłęd. 

Wyjaśniło się, że nie jest ona wca- 

le siostrą b. kolejarza Bohdziewicza, 

lecz pasierbicą i faktyczne jej nazwi- 

sko jest Augustynowiczówna. 

Z chwilą, gdy ją ujęto w usimaro- 

wanem wapnem ubraniu( kamień zna- 

ieziony na torze był uwapniony) kil- 

kakrotnie zmieniała zeznania, każdo- 

'razowo podając inne powody usiłowa- 

nia wykolejenia pociągu. 

Władze najbardziej zastanowiło, 

dlaczego dziewczyna oskarżyła Boh- 

dziewicza o współudział, a nawet o 

inicjowanie zamachu i poczęły to wy- 

šwietlač. 

Okazało się niebawem, że Augu- 

stynowiczówna kochała się w synie 

Bohdziewicza, przebywającego — обес- - 

nie na robotach w Wilnie, a gdy ten 

z namowy ojca zerwał z nią, Augusty- 

nowiczówna utnyśliła zemstę. 

Ułożyła więc na torach kamień i 

miała anonimowo donieść policji, że 

uczynił to Bohdziewicz, rzekomo roz- 

goryczony za zwolnienie go ze służby. 

Gdy podstęp nie udał się oskarży- 

ła Bohdziewicza o współudział, a wo- 
bec udowodnienia _nieprawdziwości 

tego oskarżenia mściwa dziewczyna 

chwyciła się ostatniej deski ratunku: 

symulacji choroby umysłowej. 
* * * 

Jak wiadomo, na szlaku kolejo- 

wym do Bezdan, już kilkakrotnie zna- 

leziono ułożone na szynach kamienie. 

Obecnie podczas dochodzenia w 

sprawie Augustynowiczówny policji 

udało się ujawnić sprawców ułożenia 

trzech ostatnich przeszkód. 

Aresztowanymi są czterej mieszkań 

cy okolicznych wsi, którzy, jak widać, 

dokonali tego przez lekkomyślność. 
Co zaś się tyczy zamachów bom- 

bowych, dochodzenie toczy się nadal 

i dało już pewne wyniki, które nara- 

zie nie mogą być ujawnione, 

K.K.O. padła ofiarą oszustwa 
POŻYCZKA HIPOTECZNA NA DOM, KTÓREGO NIE BYŁO 

Pogłoski, o nieprawnem podjęciu kiewicza, prosząc © pożyczkę pod hi- 
pożyczki w wysokości 5 tysięcy dola- potękę. 
rów z Komunalnej Kasy Oszczędnościo 
wej potwierdziły się w zupełności. Po- 

© 
Zadany wycig hipoteczny, sporzą- 

dzony przez notarjusza Rožnowskiego, 
Główny, nacisk przenieść z egzaminów nadto wyjašnito się, że w całej tej tran starający się o pożyczkę przedstawił 

końcowych na wstępne. Wstępnym e- zakcji, nikt z urzędników K.K.O. żad- 
gzaminom nadać znaczenie selektyw- 
nych, końcowym pozostawić tylko rolę 
wychowawczą. 

Zniesienie matury, a wprowadzenie 
bakalaureatu jest już tylko praktycz- 
nym wnioskiem. 

Jerzy Zagórski. 

nego udziału nie brał, a jedynie sama 
instytucja padła ofiarą podstępnego 
oszustwa. Ujawniona afera przedsta- 
wia się naprawdę niezwykle. Przed 
trzema miesiącami do K.K.O. zgłosił 
się rzekomy właściciel posesji przy ul. 
Zarzecznej 20,, należącej do p. Frąc- 

  

KRONIKA 
Lamberta 

jutro 
Jėzela 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEQ 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 16.9. 1931 r. 
Ciśnienie średnie 764. 

Temperatura średnia 14, 
Temperatura najwyższa +-17. 
Temperatura najniższa -|-5. 

Opad w mm. 0,8. 

Wiatr: zachodni, 
Tendencja: słaby wzrost. 
Uwagi: pochmurno, rano drobny deszcz. 

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo w dniu 10-le- 

cia Izby Kontroli. W dniu 15 b. m. 
z powodu dziesięciolecia zorganizowania 
Okręgowej Izby Kontroli Państwa w Wil- 
nie odbyło się nabożeństwo w Bazylice Wi- 
leńskiej. Mszę św. celebrował J. E. Biskup 
K. Michalkiewicz. 

— ROcznica autokefalji Cerkwi, — 
Dzisiejszą szóstą rocznicę autokefalji 
Cerkwi Prawosławnej w Polsce, du- 
chowieństwo prawosławne w Wilnie 
uczci nabożeństwem. 

URZĘDOWA 
— laspekcla pow. wil.-trockiego. Pan 

wojewoda wileński Zygmunt Beczkowicz 
wyjechał w dniu 17 b. m. rano na jedno- 

BERUNIENOE TIE TET ESS KTS EESASESETSTEESISER SESI STT 

_ Pan Rubinsztejn jest człowiekiem 
niezmiernie uczynnym: zawsze wpuści 
bezpłatnie dobrego znajomego. Nie 
mogłem zrozumieć tej filantropji w 
stylu cezarów rzymskich, ale korzysta 
łem niejednokrotnie z uprzejmości p. 
Rubinsztejna. Cóż mogę wzamian uczy 
nić? Głoszę na tem miejscu pochwałę 
kina Apollo i umieszczam bezpłatny a- 
nons: 

Dziś „Wielka Parada*, w roli 
głównej John Gilbert. : 

Monumentalny film  džwiekowy w 12 
aktach. 

Śpieszcie wszyscy! | 

Po skończonym seansie ujrzymy 
na ekranie — wzorem stolicy — wy- 
świetlone ogłoszenie: restauracja Ver- 
sal zaprasza na smaczną kolację. Ze 
wzgłędu na panujący kryzys ceny zna- 
cznie zniżone, Istotnie, zjeść i wypić 
w Baranowiczach można zdumiewają- 
co tanio. Dla zainteresowanych poda- 
je, iż karafeczka wyborowej, pomido- 
rek, śledzik, szyneczka i piwko (tak, 

je się, wymawiają pieszczotliwie 
kelnerzy w. całej Rzeczypospolitej) ko- 
sztuje zaledwie 4 zł. 80 gr. 
.,_Po kolacji — po kolacji w Wilnie 
idzie się do Kneblewskiego. Barano- 
Wicze również mają podobny wielko- 
miejski nocny lokal. Nazywa się... 

„Ale dość o strawie dla ciała. Szu- 
kajmy pokarmu duchowego. Tu mogą 
Się nasunąć przeszkody. Zresztą pora 

jest spóźniona. Czytelnie już zamknię- 
te; aby zobaczyć muzeum, musimy cze 
kać do niedzieli; pójdziemy chyba na 
bridża. 

Jutro zrana rzucimy jeszcze okiem 
na niektóre rzeczy. Zobaczymy cer- 
kiew, którą buduje się kilka lat, obej- 
rzymy kościół, który prawdopodobnie 
nigdy nie zostanie wybudowany, oglą- 

dniemy |gmach szkolny, który od 
dwóch lat stoi niewykończony z po- 
wodu t. zw. braku kredytów. Tak przy 
najmniej mówią kompetentni ludzie w 
Magistracie. 

Ale, gdyby widok tych zabytków 
miał nas zasmucić, śpieszmy  сорге- 
dzej przed nowiutki, okazały gmach 
Banku i drugi również świeży budynek 
Sądu; obejrzymy nowowzniesioną ko- 
lonję urzędniczą i stwierdzimy z przy- 
jemnością, że niemał na każdej ulicy 
wznoszą Się nowe budowle. Zauważ- 
my, że taka Ułańska czy Narutowicza 
liczą po sta kilkadziesiąt numerów 
(jak Marszałkowska), że miasto ma 
się gdzie rozrastać, że liczy już 30 ty- 

sięcy mieszkańców, że ma dużo odda- 

nych obywateli, że byleby tylko kry- 
zys minął... 

Więc, proszę państwa, zwiedzajcie 
Baranowicze! Dox, 

DIE 

dniową inspekcję na teren powiatu wileńsko 
trockiego. 

— P. wojewoda w instytucjach do- 
broczynnych. P. wojewoda Beczko- 
wicz z małżonką zwiedzili w dniu 15 
b. m., w godzinach popołudniowych 
żłobek imienia Marji, przedszkole im.' 
św. Teresy oraz schronisko im. 
K. Zubowicza. Instytucje te prowa- 
dzone są przez Towarzystwa Opieki 
nad Dziećmi. P. wojewodzie towarzy- 
szył radca wojewódzki p, Al. Trocki. 
P. wojewoda szczegółowo zaznajomił 
się z prowadzeniem tych instytucyj i 
wysłuchał dezyderatów zarządu Towa- 
rzystwa Opieki nad Dziećmi, przedło- 
żonych przez prezesa Towarzystwa p. 
Maleckiego oraz członków zarządu pp. 
Brensztejnową, Wagnerową i dyr. 
Świąteckiego. 

MIEJSKA 
Przesunięcie terminu posiedzenia 

Rady Miejskiej. Posiedzenie Rady Miej 
skiej przesunięto na dzień 24 b. m. ze 
względu na potrzebę opracowania 
różnych wniosków, które na tą Radę 
mają być przez Magistrat wniesione. 

— Kontrola cen pieczywa. Komisja grodz 
ka zlustrowała stragany w halach i na ryn- 
kach, badając jakość i ceny sprzedawanego 
tam chleba. 

— Oferty asialtowe. Komisja prze 
targowa zakwalifikowała trzy oferty 
na asfaltowanie jezdni. Ostateczna de- 
cyzja będzie uzależniona od informacyj, 
jakie nadejdą z miast, gdzie ubiegają- 
ce się o roboty firmy już pracowały i 
od badań próbek asfaltu, przedłożo- 
nych przez wymienione firmy. 

— Zatrudnieni za dodatki do cen 
wody. Podwyżka cen wody pozwoli- 
ła Magistratowi zatrudnić 50 robotni- 
ków przy robotach ziemnych w mająt- 
ku miejskim Tupaciszki. 

W przyszłym tygodniu przyjętych 
będzie do pracy jeszcze kilkudziesię- 
ciu robotników. ® 

Jak się okazuje podwyżka cen wo 
dy da miastu 90 tys. złotych rocznie i 

suma ta całkowicie będzie zużyta na 
bezrobotnych. : 

— Inowacja w Kinie Miejskiem. Ma 

gistrat nosi się z zamiarem rozgrani- 
czenia seansów w kinie Miejskiem. 

Do godziny 8 wiecz. wyświetlane 
byłyby filmy o treści, przeznaczonej 
dla młodzieży, następnie zaś seanse by 
łyby ogólnej treści. 

— Opłaty na fundusz drogowy. W związ 

ku z poleceniem władz wojewódzkich ściąga 
nia należności od pojazdów mechanicznych 
na rzecz funduszu drogowego, przypomina- 

my wysokość opłat od tych pojazdów. 
Od samochodu osobowego, służącego do 

własnego użytku: po 40 zł. od każdych 100 
kg. wagi własnej samochodu, którego Wwa- 
ga nie przewyższa 1.500 kg.; 

od samochodu, tkórego waga iwłasna prze 

wyższa 1.500 kg. — 600 zł. od 1500 kg. i 
po 50 zł. od każdych następnych 100 kg.; 

od samochodu osobowego, użytkowane- 

go pizez przedsiębiorstwa przewozowe w 

więc po załatwieniu formalności sza- 
cunkowych, polegających na zbadaniu 
wartości posesji i podpisaniu weksli 
gwarancyjnych, pożyczkę w wysoko- 
ści 5 tys. dolarów rzekomy Frąckiewicz 
otrzymał. 

Że cały plan był dobrze obmyślany 
dowodzi chociażby to, że oszust, skie- 
rowując komisję do oszacowania do- 
inu, zapowiedział, że przy szacunku nie 
będzie, bowiem wyjeżdża. 

Komisja wcale nie robiła kwestji, 
gdy przybywszy na miejsce nie zasta- 
ła właściciela. Frąckiewicz faktycznie 
był w tym czasie w Wilnie nieobecny, 
o czem oszust widocznie był dokładnie 
poinformowany i okoliczność tę odpo- 
wiednio wyzyskał. Prawda wyszła na 
jaw dopiero gdy nadszedł termin płat- 
ności pierwszych weksli i Frąckiewicz 
sprzeciwił się wykupieniu ich, bowiem 

e zobowiązań jak się = ei 
, nie przyjmował i o ża! 7 

kę nie prosił. > 
Sprytny oszust zdołał zbiec. 
Do sprawy tej wmieszany jest inży- 

nier B., którego przytrzymano. 

ATA INIT (IDRIS 

celach zarobkowych (autobusów, dorožek 

samochodowych) po 40 zł. od każdych 100 
kg. wagi własnej samochodu; 

od samochodu ciężarowego, łub traktora 

służącego do wtasnego użytku — po 32 zł. 
od każdych 100 kg wagi własnej; 

' о@ samochodu ciężarowego lub trakto- 
ra, użytkowanego iw celach zarobkowych — 
po 48 zł. od każdych -100 kg wagi własnej; 

od przyczepek do pojazdów mechanicz- 

nych tak dla przewozu osób, jak i ciężarów 
— po 30 zł. od każdych100 kg wagi własnej 
przyczepki; 

od motocykla bez przyczepki — po 50 zł. 
od sztuki; 

od motocykla z przyczepką, oraz trzyko- 
łowych pojazdów mechanicznych (cyktone- 
tek) — po 75 zł, od sztuki. » 

Przy obliczaniu wagi pojazdów  mecha- 

nicznych nie uwzględnia się ilości utamko- 

wych, do 50 kg włącznie, a ilości większe 

niż 50 kg liczy się za 100 kg. 
Dla pojazdów mechanicznych į przyczepek 

na kołach o pełnych obręczach gumowych 
podwyższa się określone w ustępie pierw 
szym stawki o 25 proc., zaś na kołach o 
obręczach żelaznych — o 100 proc. 

— Podatek od lokali. Z dniem 15 
b. m. upłynął termin płatności 3 raty 
podatku lokalowego. 

Obecnie podatek ten będzie ścią- 
gany przez Magistrat przymusowo z 
doliczeniem kar za zwłoki. 

— Niedokładności w księgach sy- 
nagogi żydowskiej. Przed dwoma dnia 
mi odbyło się posiedzenie zarządu gmi 
ny żyd. w celu wysłuchania sprawozdą 
nia komisji rewizyjnej księgi synago- 
gi głównej. 

Ze sprawozdania tego wynika, że 
komisja natrafiła na cały szereg nie- 
dokładności natury materjalnej, o któ- 
rych najwięcej może powiedzieć b. bu 
chalter Rabinowicz. 

W gminie mówią wyraźnie, że na- 
trafiono na nadużycia. 

WOJSKOWA 
— Zarząd Okręgowy Zw. Peowiaków w 

Wilnie powiadamia wszystkich b. poewia- 
ków i obecnych członków, iż do zaopinjowa 
nia wniosków do odznaczenia „Krzyżem i 
Medalem „Niepodłegłości" zostały wyznaczo 
ne Komisje w składzie. następującym na te- 
renie powiatów Okręgu Wileńskiego: я 

1) Miasto Wilno i pow. Wiłeńsko-Trocki: 

Przy cierpieniach nerek, chorobach mo- 
czowych, pęcherza moczowego i zd od 
cinka kiszek, naturalna woda gorzka „Fran- 
ciszka-Józefa" łagodzi i usuwa szybko gwał 
towne boleści przy iu. 
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Asfalt czy kostka drzewna? 
Każdy wilnianin, kochający swe 

miasto, z niekłamaną radością czyta w 
pismach codziennych, że sprawa budo. 
wy w Wilnie gładkich jezdni wcho- 
dzi w stadjum końcowe: już 17-go te- 
go miesiąca Rada Miejska ma powziąć 
ostateczną decyzję co do oddania ro- 
bót na wykonanie jezdni asfaltowej. Na 
reszcie pozbawimy się tych okropnych 
„kocich łbów”, degradujących nas zew 
nętrznie na dziurę prowincjonalną! 

Jednak bliższe zaznajomienie się z 
tą sprawą wykazuje, że bynajmniej, nie 
wszystko jest w tej sprawie w porząd- 
ku. Chodzi mianowicie o kwestję pier- 
wszorzędnej wagi — o wybór najbar- 
dziej wskazanego w naszych  warun- 
kach rodzaju jezdni gładkiej. Chodzi o 
to, czyj istotnie ze względu na dogod- 
ność i bezpieczeństwo ruchu ulicznego, 
ze względu na estetykę i jednocześnie 
na oszczędność, wreszcie, ze względów 
ojgólno-gospodarczych i w szczególno- 
ści pod kątem widzenia tak aktualnej 
obecnie walki z bezrobociem, wybór 
jezdni asfaltowych jest dla nas wska- 
zany i czy nawierzchnia z kostki drzew. 
nej nie byłaby tu bardziej, odpowiednią. 

Otóż przyjrzyjmy się tej sprawie 
przedewszystkiem z punktu widzenia 
dogodności i bezpieczeństwa ruchu 
ulicznego. Mamy w Wilnie specjalnie 
częste opady atmosferyczne i klimat 
stosunkowo surowy; zatem jezdnia as- 
faltowa byłaby tu bardzo często mokrą 
lub zlodowaciałą, a więc wyjątkowo 
śliską. Ma to w Wilnie specjalne zna- 
czenie jeszcze wobec nierównego pro- 
filu miejscowości i częstych wzniesień 
i spadków. Zatem ślizganie się opon 
samochodowych po nawierzchni asfal- 
towej, które, jak wykazują dane staty- 
styczne, jest jedną z najbardziej roz- 
powszechnionych przyczyn wypadków 
samochodowych, staje się u nas w Wił 
nie przy naszych warunkach klimatycz 
nych terenowych specjalnie niebez- 
piecznem. Co się tyczy ruchu konnego, 
a musimy liczyć się z tem, że u nas je- 
szcze długo odegrywać on będzie rolę. 
poważną, to jezdnia asfaltowa jest 
prawdziwą męczarnią dla zwierząt i 
dla posługujących się tym rodzajem 
komunikacji ludzi. Padanie i kalecze- 
nie się koni, które często tylko ze 
znacznym wysiłkiem można znowu po- 
stawić na nogi, jest przy jezdni asfal- 
towej stale na porządku dziennym. 

Wszystkich tych braków nie ma 
jezdnia z kostki drzewnej, fachowo zro 
biona i dobrze utrzymana, która jest 
dla ruchu samochodowego i konnego, 
a także dla przechodni bez porównania 
bardziej wygodną i bezpieczną; jest to 
zresztą rzeczą powszechnie znaną. 

Jeżeli mówić o estetyce, to co mo- 
że być w tej dziedzinie bardziej ele- 
ganckiego, niż dobra nawierzchnia z 
kostki drzewnej. Przypomnijmy sobie 
tylko Prospekt Newski za przedwojen- 
nych czasów Petersburga. Ą i obec- 
nie, najbardziej eleganckie ulice naj- 
piękniejszych miast europejskich po- 
kryte są kostką drzewną. S: Ine 
rozpowszechnienie tych jezdni obser- 
wujemy w Londynie, który potrzebne 
na ten cel drzewo sprowadza w znacz 
nej części od nas. 

Mówiąc o wyglądzie jezdni, powin- 
niśmy przyjąć także pod uwagę, iż ma- 
jące u nas charakter epidemiczny roz- 
kopywania i, co za tem idzie, częścio- 
we naprawy jezdni, których nie da się 
oczywiście uniknąć i po ułożeniu na- 
wierzchni gładkiej, dają się specjalnie 
bezboleśnie likwidować przy kostce 
drzewnej. W tym wypadku jezdnia po 
reperacji i po. ponownem ułożeniu 
przybiera dokładnie swój wygląd po- 
przedni, wówczas, gdy na astalcie po- 
zostają wyraźnie ślady miejsc „załata- 
nych*. Zatem jeżeli istotnie zatrzyma- 
libyśmy się na koncepcji jezdni asfal- 
towej, to już pa krótkim czasie mieli- 
byśmy zamiast jednolitej, gładkiej este 
tycznej powierzchni całą mozaikę. 

Nie mówmy już o tak cennej wła- 
ściwości kostki drzewnej — tłumienia 
związanego z ruchem ulicznym szumu, 
czego bruk asfaltowy nie posiada, 
Wspomnianym plusom kostki drzew 

nej często przeciwstawiają zarzut, że 

jest to bruk luksusowy, drogi, na któ- 
ry nie wolno sobie pozwolić. 

Nie bardziej błędnego; jeżeli kal- 
kulacja porównawcza bruku z kostki 

drzewnej i asfaltowego mogła przed- 
stawiać się w ten sposób w czasach 
wysokich cen na drzewo i w krajach 
importujących drzewo, to u nas w sa- 
mych środku produkcji drzewnej i szcze 
gólnie przy, obecnym opłakanym pozio 
mie cen materjałów drzewnych — na- 
wierzchnia drzewna byłaby conaj, - 
mniej nie droższą. 

Błędne jest również mniemanie, że 
bruk z kostki drzewnej nie jest trwały; 
prawdą jest natomiast, że wymaga on 
fachowego wykonania, opartego na od 
powiednim doborze materjału, dobręj 
impregnacji i umiejętnem ułożeniu. 
Przy dobrem wykonaniu bruk taki słu- 
ży w doskonałym stanie do 20 iat. Ob- 
serwowane niekiedy złe doświadczenie 
z brukami z kostki drzewnej, tłumaczy 
się wyłącznie niefachowemi, lub zgoła 
niedbałem wykonaniem. 
‚ W artykule dziennikarskim trudno 
jest powierzchownie chociażby wwy- 
puklić wszystkie zalety, które w porów 
naniu z asfaltem ma kostka drzewna 
pod względem dogodności, bezpieczeń- 
stwa, estetyki i ekonomii. 

Lecz przypuśćmy nawet na chwilę, 
że tak nie jest i że kostka drzewna jest 
nawet nieco droższa i mniej trwała. Czy 
nie obowiązani jesteśmy i w tym wy- 
padku oddać pierwszeństwo kostce 
drzewnej ze względów ogólno-gospo- 
darczych? 

Uprzytomnijmy sobie, że а$а 
sprowadzany z zagranicy, w  najlep- 
szym zaś wypadku z innych dalekich 
dzielnic Państwa (w tym wypadku ja- 
kość jezdni pozostaje pod znakiem za- 
pytania) , zaś kostka drzewna jest na 
wszystkie 100 proc. wytworem produk 
cji miejscowej, wytworem, który tu 
posiadamy w jakości pierwszorzędnej, 
dającej możność eksportowania go do 
użytku w wybrednych pod względem 
wymagań krajach zachodnio-europej- 
pejskich. Przy budowie jezdni asfalto- 
wych sumy, wydatkowane na materjał 
do budowy, upłyną od nas daleko, zaś 
przy budowie z kostki drzewnej pienią 
dze te pozostaną tuż na miejscu, przy- 
czynią się do ulženia sytuacji 
naszej, w szczególności zaś wpły- 
ną na pewne zwiększenie zatrud- 
nienia w miejscowym przemyśle 
mechanicznej obróbki. drzewa, przy 
eksploatacjach leśnych i t. p. Czy wol- 
no w tych warunkach miastu, które dla 
złagodzenia bezrobocia, zmuszone jest 
prowadzić czasami roboty zupełnie 
zbędne, traktować kwestię tę wyłącz- 
nie z punktu widzenia wąsko-technicz- 
nego i kalkulacyjnego? Czy «ie było- 
by w tych warunkach iaworyzowanie 
asfaltu przestępstwem przeciwko inte- 
resom miejscowego życia gospodarcze 
go, oraz miejscowych rzesz robotni- 
czych? 2 

Myliłby się ten, kto chciałby tę spra 
wę zbagatelizować ze względu na sto- 
sunkowo niewielką ilość potrzebnego 
narazie na ten cel drewna. To, co się 
robi obecnie w Wilnie, jest tylka po- 
czątkiem; analogiczne kwestje powsta. 
ną niebawem w szeregu innych miast. 
Wilno, jako główny ośrodek produkcji 
drzewnej, powinno dać pod tym wzglę 
dem innym miastom godny naśladowa 
nia przykład. 

Rząd przystąpił obecnie do reali- 
zacji programu pomocy rolnictwu i leś- 
nictwu; w akcji tej ze wzgiędu na wiel- 
kie znaczenie u nas gospodarki drzew- 
nej nas specjalnie interesować powin- 
ny wysiłki rządu w kierunku zwiększe- 
nia zużycia drzewa; temu celowi słu- 
żyć ma zapowiedziane przez premjera 
i już częściowo realizowane popiera- 
nie budownictwa mieszkaniowego drew 
nianego. Lecz przyjmując te i inne do- 
brodziejstwa, nie powinniśmy zanied- 
bywać tego, co możemy osiągnąć w tej 
dziedzinie sami, własnemi siłami. Ina- 
czej bowiem ryzykujemy usłyszeć, że 
kto sam sobie nie pomaga, ten nie za- 
sługuje także na pomoc zzewnątrz. 
Miejmy nadzieję, że myśli tu wypowie- 
dziene pobudzą nasze władze miejskie 
i inne czynniki miarodajne do ponowne 
go zbadania tej sprawy, które dopro- 
wadzi do rewizji dotychczasowego 
błędnego nastawienia na asfalt i przy- 
wróci prawa obywatelstwa tak niesłusz 
nie zaniedbanemu produktowi naszej 
gospodarki rodzimej — drzewu. 

Inżynier S. Solec. 

Ob. Ob. Norbert Trzaska-Pokrzewiński, Bo- 
lesław Bądzyński i Ewa Gulbinowa. 

2) Powiaty Brasławski i Dziśnieński: Ob. 
Ob. Teresa Zanowa, Witold Kiwinto i kpt. 
Kazimierz Podhajski. 

3) Pow. Święciański: Ob. Ob. Stefan My 
dlarz, Stanisław Maszczyk i Stefan Jankow- 
ski. 

3) Pow.. Oszmiański: Ob. Ob. Józef Nar- 
kiewicz i Lucjan Batorowicz. 

4) Pow. Mołodeczański: Ob. kpt, Michał 
Bujwid. 

5) Pow. Wilejski: Ob. Ob. Neugebauer 
Jerzy, L. Żołądkiewicz i Zygmunt Mroczkie- 
wicz. 

AKADEMICKA- 

— Zarząd Koła Historyków sł. USB. po- 
daje do wiadomości, SG c „ck 

nowowstępujących na historję, | $ 
od dn. 17 września w lokalu Koła  History- 

ków od godz. 11 do 13 codziennie. 

— Zarząd AZS-u w Wilnie zawiadamia 

swych członków, iż w piątek dn. 18 wrześ- 

nia o godz. 17 odbędzie się informacyjne ze- 
brarie w sprawie państwowej odznaki Spor- 

towej w lokalu letnim AZS-u na przystani 
wioślarskiej ul. T. Kościuszki 12. 

POLICYJNA 

— Komendant Ludwikowski Od- 

chodzi. Inspektor Ludwikowski, do- 

tychczasowy komendant wojewódzki 

P. P. w Wilnie, został przeniesiony w 
stan nieczynny. 

Obowiązki komendanta wojew. 
P. P. w Wilnie obejmie dotychczaso- 
wy zastępca podinspektor Konopka. 

RÓŻNE 
— Urzędnicy Izby Kontroli złożyli 

ofiarę na remont Bazyliki, W związku 
z odprawioną przezemnie mszą św. w 
dniu 10-lecia Izby Kontroli Państwo- 
wej, w Wilnie, p. prezes i urzędnicy 
złożyli na moje ręce 100 zł. na remont 
Bazyliki, które w dniu dzisiejszym prze 
lałem do Komunalnej Kasy Oszczędno- 
ŚCi, na rachunek ratowania Bazyliki. 
Łaskawym ofiarodawcom składam ser 
deczne Bóg zapłać. 

4 Biskup K, Michalkiewicz 

— Komūnikat Związku Pań Domu. Do - 
nosimy, że sekretarjat podejmuje swoje 
czynności z dniem 17 bm. > 

D w poniedziałki i czwartki od 
—7 W w Bozaie Ludowym — Zam- 
kowa 8. 

Członkinie mogą nabywać zamówione 
przez Związek sałaty jesienno-zimowe (en- | 

(Dalszy ciaz kroniki na stronie 4-1) 
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Sprawa pionów 
ZAWIESZENIE W CZYNNOŚCIACH TECHNIKA MIEJSKIEGO 

Badanie stanu robót elektrycznych w 
Wilnie i temsamem działalności koncesjo- 
narjusza miejskiego Wiguszyna, ustawiają- 
cego t. zw. piony o jakości których tak du- 
‚о ostatnio się mówi, przejął wice-prezydent 

Czyż. 
Po zapoznaniu się z materjałami zażą- 

danemi od dyrektora elektrowni p. wice- 

prezydent polecił zawiesić w czynnościach 
technika miejskiego liewicza, który miał 
nadzór nad robotami prowadzonerii przez 
Wiguszyna. 

Wyjaśnienia całej sprawy należy oczeki- 

wać w najbliższym czasie, 

dywije) w Szkołe Ogrodniczej — Sołtanisz- 
ki 50. 

Termin miesięcznego zebrania podamy 

później. 

— Organizacja spisu ludności. — 
Przygotowawcza praca do spisu ogól- 
nego ludności rozpocznie się w dniach 

najbliższych. Podstawą da przeprowa- 
dzenia spisu będzie materjał, pozosta- 
ły po spisie z roku 1921. 

Wobec braku funduszów na zatrud 

nienie personelu nie jest wyłączone, że 

magistrat wydeleguje do prac staty- 

styczno - spisowych urzędników z in- 

nych wydziałów. Poza tem oczekiwa- 

ne jest przymusowe zaliczenie do ka- 

tegorji komisarzy, obchodzących  po- 

sesje, nauczycieli, urzędników. W ten 

sposób koszta przeprowadzenia spisu 

nie byłyby wielkie. Decyzje w tej spra 

wie oczekiwane są w dniach  najbliż- 

szych. 
— W dniach 2 i 9 września br. przez 

Zarząd Cechu Rzeźników i Wędliniarzy w 

Wilnie zwołane zostały Nadzwyczajne Wal- 

ne Zebrania członków Cecha w celu zapo- 

znania ogółu mistrzów: z mającem wejść w 

życie z dniem 7 %stopada 1931 roku rozpo- 

zządzeniem ministra spraw wewnętrznych o 

zorze nad mięseni i przetworami mięsne- 

mi (Dz. Ust. R. P. Nr. 68 — 31 poz. 558 z 

dnia 7 sierpnia 1931 r.). |||] 

Po dokładnem zaznajomieniu się z po- 

stanowieniami wymienionego rozporządzenia 

zebrani, zważywszy, iż rozporządzenie to 

zawiera bardzo wiele niekorzystnych intere- 

som rzemiosła rzeżnicko-wędliniarskiego po 

stanawień — uchwalili jednogłośnie prosić 

właściwe władze o zmodyfikowanie » sko- 

rygowanie wielu punktów omawianego Toz- 

rządzenia. ч 

Е Dla poczynienia kroków u władz i z/0- 

żenia odpowiedniego memorjału wyłoniono 

specjalną komisję w osobach: starszego Ce- 

chu p. Michała Žytkiewicza, członka zarzą- 

du p. Franciszka Bartoszewicza i p. Józefa 

Uzialio. 

у POCZTOWA 

— Komunikacja telefoniczna ze Sjamem. 

Z dniem 11 b. m. wprowadzono ruch tele- 

foniczny między Wiinem a  Bankgkokiem 

(Siam). Opłata za trzyminutową rozmowę 

zwykłą w powyższych relacjach wynosi 130 

fr. Rozmowy mogą być przeprowadzane tyl 

ko w dni powszednie od godziny 9 do 11 

i 14 do 15, według czasu środkowo - euro- 

pejskiego. Dopuszczone są państwowe i pry 

waine rozmowy zwykłe. 

TEATR | MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś i w 

dnie następne „Panna 'mężatka”,” pogodna, 

pełna humoru komedja w 3-ch aktach J. Ko- 

rzeniowskiego, režyserowana przez St. Wy- 

socką. Komedja ta dana będzie dla młodzie- 

ży szkolnej w nadchodzącą sobotę, dn. 19 

b. m. 0 godz. 4 po pol. po cenach najniž- 

szych (50 proc. zniżki). W niedzielę przed- 

stawienie popołudniowe tejże komedji a 

godz. 4 p.p. dla szerszej publiczności. 

W sobotę, dn. 19 bm. w. o godz, 8 pre- 

mjera fascynującej swemi walorami arty- 

stycznemi sztuki „Święty płomień" — Somer 

set Maughama, w opracowaniu reżyserskiem 

p. Stanisławy Wysockiej, kreującej również 

rolę matki, Obsadę sztuki tej stanowią: Mau 

cy Tabret — Karol Wyrwicz- Wichrowski, 

Ė "asėsiei — Marjan Wyrzykowski, Pani 

Tabret — Stanisława Wysocka, Siostra 

Wayland — Irena Ładosiówna Alicja — 

Danuta Lubowska, Major Liconda —Wacław 

Zastrzeżyński, Stella Tabret — Teresa Ma- 

ręcka, Colin Tabret — Stanisław Jaśkiewicz. 

— Teatr Miejski na Pohulance. W piątek 

dn. 18 b. m. inauguracja III sezonu Teatrów 

Miejskich ZASP. Na widowisko to złoży się 

ХИ scen dramatycznych J. Słowackiego 

„Horsztyński” w. inscenizacji M. Szpakiewi- 

Cza i W. Makojnika, Obsadę głównych róż 

stanowią: ]. Osterwa (Szczęsny), M. Bielec- 

ki (Horsztyński), St. Lochman (Hetman), 

Czesława Szurszewska (Salomea), B. Sła- 

wińska (Amelja), J. Ciecierski (Sforka), K. 

Dejunowicz (Karzet), ]. Łubiakowski (Ksiń- 

ski), M. Szpakiewicz (Nieznajomy). 

Wielkość tego dramatu stanowi szereg, 

nadzwyczajnie udatnie obmyślanych, pe!- 

nych grozy sytuacji, trzymającej bez przer 

*wy w niesłabnącem napięciu uwagę widza — 

jak również dobrze pomyślanę nastroje. Siłę 

dramatycznego napięcia autor wydobywa 

ĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach | 
składach aptecznych znuanege 

środga od odcisków 

Prow. A. PAKA 

         
       

    
   

  

  

JOHN HUNTER 

sr JENNY—DETEKTYW 
Ze wzruszeniem obserwował bitwę 

i mimowoli wyszeptał: „/Zuch z nie- 
go”! 

Była to danińa zachwytu i uznania, 
złożona wodzowi, którego odwagę i ro- 
zum. podziwiał wróg. Moncrossen, naj- 
większy zbrodniarz Starego i Nowego 
Świata, zachowywał się jak prawdzi- 

wy wielki wódz. 
Radjotelegrafista, zaniepokojony wy- 

strzałami, nie zdążył oprzytomnieć i 
wyciągnąć rękę do aparatu, gdy ujrzał 
nad swoją głową lutę rewolweru. By- 
ła to ostatnia rzecz, którą widział na 
ziemi. Głowa jego, przebita kulą, opad 
ła ciężko na stół. 

Jednocześnie prawie wszystkie apa 
raty na radjostacji zostały zniszczone. 

Aerodrom oniemiał. 
Oszalały z gorączki bojowej sier- 

żant policji krzyczał do telefonu, żą- 

dając przysłania wojsk. 

Nowe rezerwy policji pędziły ku 
aerodromowi. Wszystko kotłowało się, 

walczyło. Wszyscy wydawali rozkazy, 

| wydawca Stanisław Mackiewicz | 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„ŚPIEWAK ĮAZZBANDU“ 
At Jalson jest pionerem filmu dźwięko- 

wego. iego „Śpiewający błazen* (Sonny 
Boy) był pierwszym bodaj gromem, któ- 
ry uderzył w przybytek niemej Filmji. Ale 
zwykłą kołeją losu pioner ustąpił miejsca 
głównym siłom. Murzyn zrobii swoje, mu- 
rzyn może odejść... 

Po drugim filmie, który obecnie wznowi- 
ło „Casino* — zamarł siuch o popularnym 
swego czasu Jolsonie. „Spiewak jazzbandu* 
zamilkł. Warto posłuchać i zobaczyć ten 
„historyczny* już dziś film, bo wkrótce pył 
zapomnienia pokryje nazwisko  Jolsona, Sic 
transit gloria mundi! Tad. C. 

„CZAR TANGA* 
Powiadają, że Don |joze Majika jest za- 

stępcą Rudolfa Valentino... Czy tak? Chyba 
nie zupełnie. Don 'Jose ma miły i fanicznę 
głos, panuje też nim w zupełności nad wi- 
downią, ale daleko mu do zgasłej przed- 
wcześnie barwności talentu aktorskiego Va- 
lentina. Już (dziś oswoiliśmy się z tem, że 
„falkies* wprowadził na ekran nowe gwia- 
zdy i zaczynamy powoli crjentować się w 
ich wielkości. Don Joze Mojika należy do 
lepszych gwiazdorów i ma nawet spory za- 
stęp „wyznawców, 

„Czar tanga" w „Heljosie* to filmowa 
operętka, w której po odrzuceniu solcwych 

partyj bohaterów nie pozostanie nic zgoła, 

bo scenarjusz to banalna przybudówka, 

skonstruowana ad hoc dla posklejania po- 

pisowych aryj. Mimo to film może się po- 

dobać, bo można zamknąć oczy i nie patrzeć 

na ma!owane dekoracje, lecz słuchać śpiewu 

Don Joze'a. 
Dla wzrokowców. będzie wkrótce w „He- 

ljosie" coś ciekawego, bo „Błękifny ex- 

press", a film ten wart, by patrzeć nań i 

podziwiać. Tad. C. 

WIEDOORZO TRZECIE FEG DCSZTYNCZTOR ITT TMO 

tylko po przez giętką, prostą prozę. Ponadto 
utwór ten pełen jest kunsztownie skonstruo- 

wanych djalogów, dokładnie odsłaniających 

nam niezwykle skomplikowane i subtelne 

dusze bohaterów. 

CO GRAJĄ W KIBACH? 

Miejski: Miljon dolarów. 
Hollywood: Złodziej miłości. 
Helios: Czar tanga. 
€asino: Potęga miłości. 

. Stylowy: Upior w operze. 
ni iew. 

Śwłatowid: Po zachodzie słońca. 
Ognisko: Halka. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Zapadła się jezdnia. Koło posesji 
nr, 10 przy uł. Wileńskiej zapadła się na 
znacznej przestrzeni jezdnia, 

Niebezpieczne miejsce odgrodzono i ro- 

botnicy miejscy przystąpili do naprawy. 

— Bójka na tle porachunków 
osobistych wywiązała się w dn. 13 
b. m. w lesie Dębniki między Janulewiczem 
Antonim, zam. w maj. Kuprjaniszki (teren 
Il komisarjatu) a Mikszo Władysławem, 
zam. we wsi Dębniaki. W czasie bójki Mik- 
sza uderzył Janulewicza kamieniem w gło- 
we. Po; odwiozło Janulewicza w: sta- 
nie ciężkim do szpitala św. Jakóba. Mikszy 
narazie nie zatrzymano. ©О zajściu doniósł 
w dn. 15 b. m. policji brat rarmego Janule- 
wicz Paweł. 

— Wypadek z woźnicą. Na ul. Zawalnej, 
koło domu Nr. 31, gdy Mojsiewicz Adam 
(wieś Ludwinowo, gm. trockiej) rzucał 
wapno z 'wozu na wagę, koń, sploszony 
przez przejeżdżający autobus, targnąt iwóz. 
Mojsiewicz spadł na wagę, doznając  zła- 
mania prawej nogi powyżej kolana. Pogo- 
towie, po udzieleniu pierwszej pomocy, 
wiozło Mojsiewicza do szpitała św. Jakóba 
w. stanie ciężkim. żę 

— M-letnia samobójczyni. Z 

powodu nieporozumień z rodzicami wypiła 

essencji octowej 14-letnia Leokadja Woł- 

czyńska (Gedyminowska 61). Ulokowano 

ła w szpitalu Sawicz. 

WILNO - TROKI 
— Ujęcie komunistów. Na 

terenie powiatu wil.-trockiego zlikwi- 
dowano bandę koniokradów, grasującą 
ostatnio również w pow. święciań- 
skim. 

Kradzione konie były przemycane 
do Litwy. 

— QOsypanie się góry. Pod Olkieni 
kami usunęła się podkopana góra. 

Trzech robotników zostało zasypa- 

nych. Jeden z nich Jan Pietkiewicz po- 
niósł śmierć. 

ale nikt ich nie słuchał, nikt nie wie- 
dział, co się stało i co należało robić. 

Oddział, któremu rozkazano zatrzy- 
mać za wszelką cenę bandytów, rozsy- 
pał się po polu w panice i bezradnie 
strzelał do otaczających aeroplany. 

Bandyci, znający się na maszynerji 
aeroplanów, sadowili się przy moto- 
rach. Jeden z pilotów, widząc, że wszy 
stko stracone, próbował odlecieć, ale 

kula roztrzaskała mu głowę, a za chwi 
lę ciało jego leżało na ziemi, miejsce 
zaś pilota zajął jeden z bandytów. 

Turkot motorów powiększył hałas i 
wrzawę. 

Moncrossen wyskoczył z auta i 

krzyknął: 
— Gdzie dziewczyna? 
-- W samochodzie! — odkrzyknął 

któryś z bandytów. — Zemdłlała!. 
Wódz poskoczył ku pierwszemu 

autu. : 
„Jenny leżała na poduszkach, twarz 

miała zakrytą włosami ciepłemi i wil- 
gotnemi. Bandyci myśleli, że już nie 

żyje. : ! 

Moncrossen dotknąt jej piersi: ser- 

WE TO 

SPORT 
ZAWODY LEKKOATLETYCZNE O ODZNA 

KĘ P.Z.L.A. 
Zgodnie z kalendarzykiem Wil. O. Z. L. 

A. na rok 1931 r. w dniu 19 b. m. o godz. 
15 a w dniu 20 b. m. o godz. 12 odbedą 
się zawody lekkoatletyczne o odznakę P.Z. 
Lash których organizacją powierzono G.T. 

G. „Sokół”, Zgłoszenia zawodników, wraz 
z podaniem konkurencyj, do których star- 
tują wraz zkartami zdrowia przyjmuje sekre 
tarjat Gniazda „Sokół* ul. Wileńska 10 w 
godz. 19 — 21 do dnia 17b.m, włącznie. — 
Nadmienia się, że wyniki osiągnięte na tych 
zawodach będą zaliczone: do uzyskania Pań- 
stwowej Odznaki Sportowej. 

W dniach zawodów zgłoszenia przyjmo- 
wane nie będą. (t) 

WYNIKI SPOTKAŃ ZAMIEJSCO- 
WYCH 

Spotkania piłkarskie drużyn, ubiegają 
cych się o wejście do Ligi, naogół nie przy 
niosły większych niespodzianek, W  Siedl- 
cach 22 p.p. rozgromił WKS. Równe 8:0. 
ŁTSG. pokonał Legję poznańską 4:2, a w 
Lipinach „Naprzód'* uporał się lekko (13:2) 
z radomskim KS. 

„Skra” stołeczna 
„Gryf“ 3:1. 

MW spotkaniach ligowych największą sen- 
sacją jest wygrana ŁKS-u z Ruchem 4:0. 
Legja zremisowała z Połonją 1:1, a Garbar- 
nia z Wartą 2:2. Wisła, mimo, że nie była 
drużyną lepszą, pokonała Czarnych 2:1, 2 
Warszawianka — Pogoń 3:1 (t) 

RADJO wiLEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 17 WRZEŚNIA 

11.58: Czas. 
12.05: Muzyka operetkowa (płyty). 

pokonała toruński 

W programie Suppć, Zeller, jones, Leher. 
13.10: Komunikat meteorologiczny z 

arszawy. 
16.35: Wiadomości wojskowe z Warsz. 
16.45: Kom. dla żeglugi z Warszawy. 
16.50: „Wystawa sztychów w kamienicy 

Baryczków: w Warszawie" — odczyt z War 
Szawy, wygłosi St. Sawicka. 

17.10: Audycja przedpremjerowa: frag- 
ment z „Horsztynskiego“ Juljusza Słowackie 
go, w wyk. artystów teatrów miejskich. 

17.35: „O budowie atomów* — odczyt 
Lwowa, wygł. L. Berosz. 
16.00: Koncert kameralny: wykonawcy: 

Helena Szyrmo-Kulicka (fort. i Herman So- 
łomonow (skrzypce). W programie Sonaty 
Mozarta i Baksya. 

W przerwie fragment z „Don Kichota z 

ze 

La Manczy” — Miguela Cenvantesa w tł. 
Edwarda Boyć, odczyta Jan Ciecierski, art. 

dram. 
19.00: Skrzynka pocztowa Nr. 167 — №- 

sty radjosłuchaczów omówi Witold  Hule- 
wicz, dyr. progr. R. W. 

19.20: „Zum -Hirschen und Schwanem 

(refleksje z podróży po poł. Niemczech) — 
wygł. Stefan Jędrychowski. 

19.50: Komun. i pogad, z Warszawy 
20.30: Opera z Genewy („Pidelio Beetho 

vena). Po transm. do godz. 24 muzyka ta- 

neczna z Warszawy. 

Giełda Warszawska 

z dnia 16 września 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,91 — 8,93 — 8,89. 
Belgja 124,19 — 124,50 — 123,88. 
Holandja 360,30 — 361 — 359,40. 
Londyn 43,39 i pół — 43,50 — 43,29. 

Nowy York 8,924 — 3,944 — 8,904. 

Nowy York kabel 8,928 -— 8,943—8,908. 

Paryż 35,00 i pół — 35,10 — 34,91. 

Praga 26,44 i pół — 26,51 — 26,38. 
Szwajcarja 174,21 — 174,64 -- 173,78. 

Wiedeń 125,53 125,84 — 125,22. 

Włochy 46,72 — 46,84 — 46,60. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 90. 5 

proc. koniwersyjna 44,50 — 44,15. 6 proc. 

dolarowa 67 — 69,50 — 57. T proc. stabili- 

zacyjna 64,50 — 63,50. 10 proc. kolejowa 

100. 8 proc. L. Z. BGK i BR, obl, BGK 94. 

Te same 7 proc.—83,25. 4 proc. ziemskie 

48. 8 proc. warsz. 68,25 — 69 — 68,75, 8 

proc. Częstochowy 50,25. 8 proc. Łodzi 

64,35. 10 proc. Radomia 70. 10 proc. Sie- 

dlec 70. 6 proc. obi. m. Warsz. 1926 r. М 

ет. 42,50. 

  

AKCJE: 

Bank Polski 116. Węgiel 18. Modrze- 

jów. 4. 

  

Podniósł rewolwer, ale nie zdążył 

pociągnąć za cyngiel: kula gwizdnęła 
mu nad uchem. 

To Sarn rozpoczął atak. 
Bandyci, opuściwszy samochody, 

zostali złapani bez broni prawie przez 
konkurencyjną szajkę. Ludzie Sarna 
strzelali celnie i często. W jednej chwi 
li na oczach Moncrossena trzech jego 
ludzi upadło na trawę. 

Ale inni szybko oprzytomnieli i za- 
częli odpowiadać na kule — kulami. 
W szajce Sarna ludzie zaczęli padać 
również. Sarn biegł jednak dalej, na 
czele, strzelając bezustannie. 

Moncrossen zobaczył go. 
Nienawiść do Sarna była silniejszą 

od nienawiści do Jenny. Widząc tak 
wyraźnie swego zaciętego wroga, ©- 
świeconego jasną smugą światła latar- 
ni, Moncrossen celował spokojnie i 

wystrzelił. ° 
Sarn nachylił się gwałtownie na- 

przód, jakby zaczepił o coś nogą w 
biegu, lecz zaraz wyprostował się i 
odpowiedział wystrzałem. 

Moncrossen uczuł, że coś uderzyło 
go silnie w prawą rękę, roztrzaskując 

wania mieszkania, oszacowanych 

640 złotych. 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5 

AILJON 
Od dnia 15 do 18b. m. 

DOLARO 
włącznie wielki film w 10 aktach 

oryginalne i arcydziwne kaprysy miljonerów amery- 
kańskich. 

i zdjęcia. W rolach głównych: Kusząca Dolores del Rio i niezrównany Jack Mulhalil 
Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. Nad program: Komedja w 2 aktach.; k = 

godz. 4, 6, 8 i 10 Ceny miejsc: Balkon % £r., # К ć aka bie  * 

Niezwykle interesująca treść, piękna wystawa 

i wiełu innych aktorów. 

parter 60 gr. Kasa czynna od godz 3.30 po poł. 

  

  

  

Goa p WRA, przebój tz T W rol. gł. cudowna para kochanków, 
R 3 żwiękowy! Spiew Tańce! 3 AK A jedyny godny zastępca Rudolfa Valentino 

„8ELI05* poryw. Hiszpan Don Joze Mojlka, czarująca Mona Mario i Antonio Morano. Cudowne pieśni argentyńskie! 
sl. WILEŃSKA 38. Barwność scen! Upajający rytm tanga! rrzepych wystawy. Ceny zniżone cd 60 gr. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15 

Tel. 926. Wkrótee filmy o których mówi cały Świat „Szary Dom" I „Błękitny Express“ : 

INO Otwarcie sezonu. w filmi 
ж Największy przesėj šwiata Ramon Novarro TS 

HOLLYWOOD 
Meere |$EWILLA, MIASTO AIŁOŚCI sy sz posia а 

tel. 15-28 Partnerka Ramona Novarro jest słodka, w pełna anielskiego uroku Dorothy Jordan w rolach pozostałych 
Renee Adoree i Ernest Torrente. Początek o godz. 4, 6. 8 i 10,20 

  

CGIING 
Dziś! Arcydzieło ćźwiękowe, które wzbudziło zachwyt 

całego świata! Niezrównany, mistrz 
melodjami w rewelac. 
arcydziele dźwiękowem 

pieśni, genjalny 

$PIEWAK JAZZBANDU 
Tragedja duszy ludzkiej. W roli kobiecej prześliczna May Awoy. Nad program: Dodatek dźwię- 

olśni 
piękniejszemi 

Wilno naj- Al. Jolson 

  

  

    

WIELKA 47. tal. 15-41 
kowy Foxa, Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz 4, 6, 8 i 10.15 
Następny program! Arcydzieło dźwiękowe „„Na strunach miłości" 

* Dziś! Kosztem olbrzymich sum uzyskališmy najaowszy superszlagier produkcji 1931 
Dźwiękowy 

gier produkcji т 

Kino-Teatr KRWAWY SZ TABS-KAPITAN GUBANIEW (Golgota Narodu Polskiego) 
„STYLOWY“ Potężny dramat w 12 akt. z dziejów niedawnej przeszłości wzmagania się o niepodległość. Tyranja carskich 

siepaczy. W rolach gł: najpiękniejsza gwiazda polskiego ekranu Li Lyana, Adolf Dymszo, Pawef Ow 
Wielka 36 Edmund Nebel i Hana SAIGWŃAĆ н 5 Sa nę 

PIANINA,FORTEPIANYJ| Natychmiast OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
Władysław Cichoń, zam, w Wilnie, ul. G. 
Bouffałowa 19, na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
ogłasza, że w dniu 29 września 1931 r., od 
godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Mostowej Nr 
3-a m. 2 odbędzie się sprzedaż z przetargu 

publicznego ruchomości, należących do Leo- 
nji Jordanowej i składających się z umeblo- 

na sumę 

Komornik: Władysław Cichoń. 

RARARRRA RASA 

809460:866888666 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru ll-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
Lubelskiej Nr. 1, zgodnie z art. 1030 Ust. 

Post. Cyw. podaje do wiadomości publicznej 

że w dniu 24 września 1931 r. o godz. 10 

rano w Wilnie, przy ul. W. Pohulance Nr. 3, 

odbędzie się powtórna sprzedaż z licy- 

tacji. należącego do firmy Biuro Techniczne 

Hercog i S-ka majątku ruchomego, składają 

cego się z maszyny do pisania, gaśnic i in- 

nych ruchomości, oszacowanego na sumę 

2.020 złotych. 
Komornik sądowy H. Lisowski 

R y by ŻY W e 

poleca 

D.-H. ST. BANEL i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 23 

4 i M MMI 
OGLOSZENIE 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie ogłasza nieograniczony przetarg 
ofertowy na dostawę 881.000 sztuk podkła- 
dów  rormalnotorowych soanowych, oraz 

wąskotorowych sosnowych o długości 1,5 

mtr. 101.000 sztuk i 0 długości 1,2 mtr. 

10.000 sztuk. 
w zapieczętowanych i zalakowam 

nych kopertach należy składać w Prezydjum 

Dyrekcji Okręgowej K. P. w Wilnie, do godz. 
12-ej dnia 15-go października 1931. 

Oferty na podkłady normałnotorowe po- 

winny być złożone dla dwóch wypadków 

  

  
    

procentowego stosunku iłości podkładów 
poszczególnych typów, a mi ie: 

L w; В 
kantowanego — 1,7% w ilości po 

zaokrąglenia — 15.000 sztuk, 
typu I normalnego — 29,7% w ilości po 

zaokrągieniu — 261.000 sztuk, 
typu H normalnego — 48,3% w iłości po 

zaokrągleniu — 425.000 sztuk, 

typu III normalnego — 12,6% w ilości po 
zaokrągieniu — 111.000 sztuk, 5 

typu IV normalnego — 7,7% w ilości po 
zaokrągieniu — 69.000 sztuk. 

II. Wypadek drugi: ера 
typu I kantowanego — 576 w ilošci 

zaokrągleniu — 44.000 sztuk. 
typu I normalnego — 51% w iłości 

zaokrągleniu — 449.300 sztuk, 
typu II normalnego — 25% w ilości 

zaokrągieniu — 220.300 sztuk, 
typu III normalnego — 8% w ilości 

zaokrągteniu — 70.500 sztuk, 
typu IV normalnego — 4% w ilości po 

zaokrągleniu — 35.200 sztuk, 
typu VI normalnego — 7% w iłości po 

zaokrągłeniu — 61.700 sztuk. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 paździer- 

nika 1931 r., o godzinie 12nej, w Dyrekcji 
Okręgowej K. P. w Wilnie. 

Szczegółowe przepisy co do składania 
ofert, jak również warunki, na których ma 
być zawarta umowa i warunki techniczne 
na dostawę podkładów są do przejrzenia w 
Wydziałe Zasobów Dyrekcji Okręgowej K.P. 
w Wiinie (III piętro, pokój Nr. 38). 

po 

po 

po 

po 

mu kość. Z bezsilnych palców wypadł 
rewolwer. 

Z przekleństwem skoczył w bok. 
Sarn stał chwilę, patrząc błędriemi 
oczyma przed siebie, lewą rękę przy- 
ciskał do piersi, ale prawą podniósł 
znów i wystrzelił. 

Kula uderzyła głucho w samochód. 
Moncrossen przylgnął do boku samo- 
chodu. Lewą ręką podtrzymywał pra- 
wą. Wiedział, że nigdy już nie będzie 
mógł władać nią. Zbyt duża była to 
strata i mawet wolność nie mogłaby 
jej okupić... 

Sarn opadł na kolana! Siła jego or- 
ganizmu była zadziwiająca. Próbował 
wystrzelić raz jeszcze, ale rewolwer 
wyślizgnął się z jego ręki. 

Moncrossen pobiegł ku niemu. Po- 
trzebował teraz rewolweru: chciał d - 
bić Sarna i Jenny. 

Ogarnięty bezgraniczną  nienawi- 
ścią, nie chciał niczego więcej, nie 
dbał o ratunek... 

Nachylił się nad Sarnem, sięgając 
po rewolwer. Ręce Sarna wyciągnęły 
się.i objęły go za szyję. : 

  

SPRZEDAŽ 

K. DĄBROW 
Wilno, ul. Niemiecka 3, 

DOKTOR 3 mieszkani 
ies nia Biumowicz ок, z 2 pokoi 3 pokoi i 4 

choroby weneryczne pokoi ze wszelkiemi 
skórne | moczopłciowe wygodami _ nowocze: 

WIELKA 21 snemi, wanną na miej- 

  

W Z. P. 26 Słowackiego 17, 

DOKTOR 

Szyrwindt do „Pokój. kul- 
Spoiony WRA Ka turalnej 
tkórne | moczopłciowe i 2 
Wielka 19, od 9 do 1 O 

    

m. 3. 

    

słoneczny z wygodami DOKTOR ea я 
i niekrępującem  wej- 

Zeldowicz 
chor. skórne, wene- Mickiewicza 44— 

ryczne, narządów mo- 

Pokój czowych, od 9—do 1, 

wszelkiemi wygodami. 
5—8 wiecz. 

DOKTOR Wileńska 32 m. 5 od 

ZELDOWICZOWA 7 50%... 
WENE dobrze 

> Pokój Śebiowa: 
RYCZNE NARZĄDÓW ny może być z utrzy- 

MOCZOWYCH maniem i z używalno- 
ed 12—2i od 4—6 ścią salonu dla solid- 

  

  

ul. Mickiewicza 24. nego Pana. Zakretowa Zegarków 
ny tel 27.7 Nr. 11 m. 8. 

  

  

„AE Mieszkanie 
5 pokoi 2 

z wygodami do wyna- 

KSSMETYKAJ jecia. Wiłkomierska 5-2 
m. 9, 

Racjonalnej wejściem i wygodami 
kosmety k ido wynajęcia przy in- 

leczniczej teligentnej rodzinie dia 
osoby solidnej, Kasz- 

WILNO, tanowa 4, m. 12. 
Mickiewicza 31—4 

  

kobiecą ładnie 
Urodę==;;: Pokó umeblo- 

je, dosko- wany Z utrzymaniem, 
nali, odświeża usuwa osobnem wejściem od- 
jej skazy i braki. Masaž najmę solidnemu, An- 
twarzy i ciała (panie). tokol Plac św. Piotra 
Sztuczne opalanie cery. 3 m. 1. od 1—5. 
Wypadanie włosów i — 
łupież. Najnowsze zdo- [yg wynajęcia 
bycze kosmetyki racjo- mieszkanie z 3 pokol 

  

nalnej 
Codziennie od g. 108 kuchni 1 przedpokoju 

W. Z. P. 43.2 wejścia i balkon I 
pa z Ii 

I. rėg Ludwisarskie 
nafbardzis į Jezuickiej. Spytać u 

Cerę zaniedbaną dozorcy. 
poprawia, pielęgnuje 

RÓŻN Ei oraz usuwa wady skóry. 

Poszukuję 
komesi Ce di6 

fortepianu 
lub pianina do wyna- 

Leczniczej 

J. Hryniewiczewej. 

jęcia. Zgłoszenia do 
administracji „Słowa” 

ul. WIELKA X 18 m3, 

«Фа С. M. 

  

Przyj.w g. 10-1t 4-7 
w. Z. P. R 

  

Podniosła głowę i odrazu zobaczyła 
dwóch walczących na ziemi wodzów: 
tarzali sie po trawie w. śmiertelnej 
walce. 

Nie wiedziała, że Sarn jest śmier- 
telnie ranny i że tylko nieludzka złość 
i nienawiść podtrzymuje jego siły. 
Walczyli zbyt daleko, by w strasznym 
huku i hałasie mogła usłyszeć głos 
Sarna. 

— №е, nie puszczę ciebie, Mon- 
orossen, — chrypiał Sarn, dławiąc się 
własną krwią. — Psie.., Ja ciebie... 

Ostatkiem sił zaciskał ręce dooko- 
ła szyi wroga. 

Napróżno Moncrossen bił go zdro- 
wą ręką i szarpał jego palce. Rewol- 
wer Sarna zaginął w błocie. 

Walka dookoła dwóch wodzów 
trwała dalej. Ludzie Sarna pozabijali 
znaczną część swych wrogów, wsiedli 
do samolotów, wciąż jeszcze strzela- 

[iąC. 
Motory szumiały i trzaskały nad 

głowami walczących wodzów obu sza- 

jek. 
Ręka umierającego nie wypuszcza- 

W tej chwili Jenny oprzytomniała.ła gardła wroga. Palce Moncrossena 

i FISHARMONJE 
KRAJOWE | ZAGRANICZNE 

TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 
WYNAJĘCIE 

nią dzierżawę pensjo- — 
natu w Druskienikach. 
Antokolska 56—3 

Otomany, miękkie krze- rnianach 
tel, 921, od93—113—6scu do wynajęcia ul. sła, kredens, naczynie i sprzedaje po 

inne domowe rzeczy. bardzo 
UL Połocka 4—12. 
—— NRB” 

osoby. Dąb-Z me'alową ramą. 
RÓ brym tonem zł. "12 

A. RYDLEWSKI skiego 12 m. 3. 
ana się z ul. ER 

Wileńską 29 i 
muje jak dotąd wszel-jętną kucharkę — słv- 
kiego rodzaju reperacje żącą. Zarzeczna 28—3 

do wynajęcia 2 duże 
ładne pokoje ze współ- 
ną kuchnią można po- 
jedyńczo.  Witołdowa 

— t U 

  

Sala koncer- 
towa 

na 600 miejsc do wy- 
najęcia na koncerty, 

widowiska, edczyty, 
zebrania i t, p. ZWia- 
domość: Wielka 47, 
w'jście od ul. Koń- 
skiej. (Sekretarjat Kon- 

SKA 

Okazja 
odstąpię tanio _trzylet. Serwatorjum). 

  

Drzewka 
owocowe 

silne i zdrowe w od- 
pewmych 

cenach 
przystępnych 
Sadowniczy 
(własność 

Krakowskiego  Towa- 
rzystwa Ogrodniczego) 

do- w Prondniku Czerwo- 
nym p. Kraków, telef. 

Sprzedaję 

Zakład 

Pianino 

sprzedam, Kijowska 4, 170—33. 

Pokój duży © a 
2 uczenice 

ściem do wynajecia. inteligentne z dobrej 
rodziny przyjmę na 
mieszkanie z utrzyma- 

ar niem. Pańska 4 m. 4. języka angleiskiego 
Lektorka 

przy uniwersytecieUSB 
udziela lekcji języka 

Zegarmistrz angielskiego. Dąbrow- 
  

Polecam 
przyj: dobrą, uczciwą, umie- 

  

ileńskiej 10 na ulicę 

nowoczes- A. Z. 
i starożytnych, 

R EPE Osoba 
oszczędności inteligentna poszukuje 

ch 

  

z kuchnią*woje złote i dolary posady do samodziel- 
uiokuj na _ wysokie nego zarządu interna- 
oprocentowanie.  Go-tu, domu w mieście, 
tówka twoja jest zabe- lub na wsi, zna się 

zpieczona złotem, sre- dobrze na gospodarce 
słoneczny brem i drogiemi kamie- wiejskiej. Ul. św. Ig- 

z osobnem niami.Wil. Tow. Handl. nacego 3—2. 
Zastawowe (LOM- 
BARD) Plac Katedralny 
Biskupia 12 
pożyczki pod zastaw: 
złota, srebra, brylan- 
t6w, Inter, i t. p. —8 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P. 
Skład mebii Spółdzielni 

„ZJEDNOCZENI STOLARZE“ 
w Wilnie, ul. Trocka 6. 

Wielki wybór różnych mebli z włas- 
nych warsztatów. Komplety jadalne, 
sypialne, gabinety i t. d. oraz gięte 

meble. Przyjmują się obstalunhi. 

Wydaje 

  

  

      

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru ll-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
Lubelskiej Nr. 1, zgodnie z art. 1030 Ust. 
Post. Cyw. podaje do 'wiadomości publicznej 
że w dniu 18 września 1931 r. o godz. 10 
rano, w Wilnie przy ul. Jakóba Jasińskiego 
Nr. 5 odbędzie się sprzedaż z licytacji, nałe- 

żącego do Eugeniusza Ё ! та- 
jątku ruchomego, składającego się z umebło 
wania mieszkania, oszacowanego na sumę 
915 złotych. 

Komornik sądowy H. Lisowski 

  

dotknęły nagle zimnej powierzchni re- 
wolweru. 

Sarn wypluł krew, puścił szyję wa- 
dza i opadł ciężka na trawę: ostatnia 
kula z jego własnego rewolweru za- 
kończyła jego życie. 

Moncrossen zerwał się i, trzymając 
rewolwer Sarna w lewym ręku, spoj- 
rzał na samochód, w którym leżała 
Jenny. 

Nie umiał strzelać lewą ręką, ale 
podniósł rewolwer i pociągnął za cyn- 
giel: cyngiel szczypnął go boleśnie w 
palec, kula przeleciała mimo. Zrozu- 

miał, że nie potrafi zastrzelić Jenny z 
takiej odległości. ‹ 

Od hałasu, dymu i upływu krwi 
mąciło mu się w głowie. Zraniona rę- 
ka bolała nieznośnie. Moncrossen obej 

rzał się dziko dookoła. 
Trudno mu. było zorjentować się, 

kto zwyciężał., Jeden aeroplan ruszył 
już, ale nie można było dojrzeć, kto 
50 zajął. Szum motoru ogłuszał wszy- 
stkich. Wiatr od propellerów podcinał 

nogi. 

(DSkończenie nastąpi). 
  

ce biło jeszcze. 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa Z. 

   

  

Redaktor w. z. Witold TFatarzvaski. 
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