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Spór polsko-litewski w Hadze 
Dnia 16 b m. rozpoczęła się przed 

Trybunałem Międzynarodowej  Spra- 
wiedliwości sprawa, która nas wprost, 
w najbardziej bezpośredni sposób do- 
tyczy. Przyzwyczailiśmy się słyszeć z 
międzynarodowych instancyj najczę- 
ściej obce nam nazwiska i dalekie miej- 
scowości, o które globalna polityka w 
swym rozwoju zawadza. Dziś, w naj- 
wyższej instancji międzynarodowych 
spraw, padają takie nazwy, blizkie nam 
sercem i terenem jak: Landwarów, Ko- 
szedary.. Wprawdzie ze skruchą win- 
niśmy dodać, że rozwijające się wokół 
wypadki przechodzą ponad  naszemi 
słowami, tych ziem mieszkańców i au- 
tochtonów, w każdym jednak razie sa- 
mo słowo „rozwój*, dodają otuchy 
zamkniętym w politycznym worku i 
czasami zda się zupełnie zapomnia- 
nym, spadkobiercom potężnych ongiś 
aspiracji. 

Kiajpedzki „„Memeler Dampfboot* 
pisząc o polsko-litewskim sporze, na- 
zywa obecną sprawę, którą rozstrzyga 
Trybunał Haski —- dwunastą fazą pol- 
sko-litewskich stosunków.  Niepodob- 
na przesądzać przyszłości, być może, 
iż z tej dwunastej fazy wyrośnie jesz- 
cze — równie jaławych jak poprzed- 
nie — dwadzieścia faz następnych, lub 
więcej. Być może jednak, że dozwolo- 
ne nam będzie dożyć jakiegoś punk- 
tu zwrotnego, który w sposób decydu- 
jący zaważy na losach naszego kraju. 
Jednego tylko zaprzeczać niepodobna, 
że losy te zależą nieomal wyłącznie od 
ułożenia wzajemnych, przyszłych pol- 
Sko-litewskich stosunków i naszej w 
tych stosunkach pozycji. 

Trybunał Haski rozstrzyga obecnie 
sprawę, w której Polska i Litwa nie 
stanowią właściwych stron procesu. 
Kwestja ta nie jest przedmiotem sporu 
Poiski i Litwy w ścisłem znaczeniu te- 
go słowa, ponieważ nie została przed- 
łożona Trybunałowi, na wniosek której- 
kolwiek ze stron, a na skutek decyzji 
Rady Ligi Narodów z własnej inicja- 
tywy. 

Doszło do tego w sposób następu- 
iący: Po słynnej rezolucji Rady Ligi 
2 dnia iQ grudnia, rozpoczęły się ro- 
kowania polsko - litewskie, bezpośred- 
nie, do których pamięcią powracać nie 
będziemy, bo są wszystkim znane, za- 
równo z przebiegu, jak i fiasca w re- 
zultatach. Sprawa polsko - litewska 
Przybrała inny obrót. Przeszła z pła- 
Szczyzny szerszej, politycznej, w węż- 
Szą, techniczną, Ściśle mówiąc komuni- 
kacyjną i to nie bez wpływu biorącej 
górę w tym sporze strony polskiej. 

„Rada Ł. N. na propozycję zaprzyjaźnio- 
nej z Polską Francji i ianych państw uchwa- 
lła w grudniu 19285 r. wyeliminować Zz za- 

targu polsko-litewskiego sprawę komunika- 
"li i przekazać ją komisji tranzytowo - ko- 
Munikacyjneį L. N. Komisji polecono odpo- 
Wiedzieć na dwa „pytania: 

1. Czy obecny stan pomiędzy Polską a 
Litwą nie utrudnia komunikacji tranzytu mię- 
dzynarodowego i 2. Czy Litwa, nie zgadza- 

jąc się na komunikację z Polską, nie uchy- 
Šia swym międzynarodowym 

lnnemi słowy powierzono komisji roz- 
rezygnięcie iaktycznego i prawnego stanu 

y. 

, Dużo wody upłynęło zanim komi- 

Sja ukończyła redakcję swego raportu. 
Jest on raczej dla Litwy nieprzychylny, 
mimo to wszakże i strona Polska nań 
się również nie zgodziła. Dlaczego?— 
Jto raport komisji wskazuje, że nale- 
ży otworzyć komunikację międzynaro- 
dową, bezpośrednią i tranzytową na 
dawnym szlaku  Libawa — Romny, 
przez Wilno, Koszedary i t. d., ale wy- 
łącznie dla ruchu towarów. Tranzyt 
zaś osobowy, zdaniem komisji nie 
Przedstawia dla tej linji większego 
znaczenia i może być zaniechany. 
Zdaniem komisji, winę zamknięcia tej 
linj, ważną dla komunikacji międzyna- 
rodowej, ponosi wyłącznie Litwa, jed- 
nakże Polska nie mogła się zgodzić na 
taki wynik badań komisji, ponieważ 
Żądała otwarcia komunikacji również 
Pasażerskiej. 

O tranzycie na Niemnie wypowie- 
działa się komisja w ten sposób, iż u- 
waża, że rzeka powinna być otwarta, 
że otwarcia jej dokonał już rząd litew- 
ski i w danym wypadku winę za stan 
obecny ponosi Polska, jednak Litwa 
uie powinna żądać zmiany personelu, 
zatrudnionego przy transporcie wod- 
hym. Ogólnie biorąc z prawnego punk- 
tu widzenia, komisja wypowiedziała 
SIę bardziej na niekorzyść Litwy. 
„ Sytuacja Litwy jest jeszcze o tyle 

ką, oMYŚlna, że podpisując Konwencję 
k ajpedzką, podpisała aneks trzeci, 
tóry głosi: ‘ 
„Rząd litewski zapewnia wolny tranzyt 

Ч, drogami wodnemi i kolejami, 

traiisportom z terytorjum i na terytorjum 
kłajpedzkie, tranzyt przez terytorjnm kiaj- 
pedzkie z zastosowaniem ustalonych na kon- 
ierencji barcelońskiej w 1921 r. prawideł. 
Swoboda tranzytu musi byc również zapew- 
niona przesyłkom pocztowym oraz komuni- 
kacji pocztowo - telegraficznej, Uznając mię 
dzynarodowy. charakter „Niemna i handlu 
rzecznego, jak również ogólną ekonomiczną 
korzyść, jaka wypływać może z ekspioatacji 
Niemnem drzewa i uwzgłędniając, że Kłaj. 
peda jest naturalinem wyjściem dla Niemna, 
rząd litewski podejmuje się niezwiocznie ze- 
zwolić i ułatwić komunikację po rzece do 
portu i z portu Kłajpedzkiego, jak również 
w samym porcie oraz nie stosować wzglę- 
dem komunikacji tej z powodu obecnych 
stosunków politycznych pomiędzy Litwą i 
Polską postanowień, przewidzianych w arty- 
kułach 7-ym i 8-ym statutu barcelońskiego 
w Sprawie tranzytu Oraz w art. 13 zaleceń 
barcelońskich w sprawie ustroja portów”. 

Artykuł zaś 7 i 8-my statutu mówią 
o przerwaniu komunikacji tranzytu w 
czasie wojny. Słusznie zatem dziwi się 
Vygandas-Puryckis na łamach „ Trimi- 
tasu“, dlaczego Litwa zrzekła się pra- 
wa przerwania komunikacji przy obec- 
nych stosunkach z Polską. W ten spo- 
sób utraciła jeden ze swoich atutów i 
najwidoczniej niekonsekwentnem jest 
powoływanie się delegata Litwy w Ha- 
dze i w innych instancjach międzyna- 
rodowych na fakt, że Litwa nie podpi- 
sała konwencji Barcelońskiej. 

Jak już zaznaczyliśmy, nie tylko 
Litwa, ale i Poiska nie zgodziły się 

na raport kornisji tranzytowej. Stano- 
wisko Polski w danym wypadku była 
tego rodzaju, iż żądała ona traktowa- 
nia komunikacji w całem znaczeniu te- 
go słowa, bez zastrzeżeń i ograniczeń, 
opierając się na odnośnej rezolucji Ra- 
dy Ligi, że stan wojny pomiędzy temi 
państwami nie istnieje. Prócz tego Pol- 
ska domaga się nawiązania konsular- 
nych i dyplomatycznych stosunków, 
bez których normalna komunikacja jest 
niedopomyślenia. 

W. tym stanie rzeczy Rada Ligi Na- 
rodów na posiedzeniu w dn. 24 stycz- 
nia r. b. postanowiła zasięgnąć, przed 
rozważeniem raportu komisji komuni- 
kacyjnej, opinii doradczej Trybunału 
Sprawiedliwości Międzynarodowej w 
Hadze, do którego zwróciła się z zapy- 
taniem, czy stanowisko rządu litewskie 
go jest zgodne z zobowiązaniami mię- 
dzynarodowemi Litwy i czy zobowią- 
zania te dotyczą wszelkich, czy też 
niektórych kategoryj ruchu. 

Do sprawy tej przystąpił Trybunał 
Haski dnia 16 b. m. pod przewodnic- 
twem Adatci'ego, przedstawiciela ja- 
ponji. Trybunał zaprosił stronę polską 
i litewską do wypowiedzienia się w 
toku procedury pisemnej i ustnej. Pro- 
cedura pisemna zostałą już wyczerpa- 
na, obecnie znajdujemy się w toku pro- 
cedury ustnej, Z pobieżnych relacji te- 
legraficznych znamy już mowy przed- 
satwiciela Litwy i Polski pokrótce. 

Stanowisko Litwy jest utrudnione 
jeszcze z tego względu, że dyploma- 
ia polska opiera się na artykule 23 

Paktu Ligi Narodów, który głosi: 

„Członkowie L. N. zastosują odpowied- 
nie środki w kierunku zagwarantowania swo- 
body tranzytu i komunikacji i słusznego trak- 
towania handiu wszystkich członków Ligi“. 

Pozatem wyłania się kwestja t. zw. 
interesów państw trzecich, o których z 
naciskiem powtarzają zawsze wszelkie 
artykuły i paragrafy statutów i paktów 
międzynaradowych. Delegat Litwy za- 
słania się faktem, iż żadne z państw 
trzecich nie zwracało się do rządu li- 
tewskiego z żądaniem otwarcia linji 
libawo-romeńskiej. Rzeczywiście takie 
stanowisko zajęły Niemcy i Rosja, któ- 
re zasadniczo popierają izoiacyjną po- 
litykę Litwy. Inna natomiast jest spra- 
wa z Łotwą. Wprawdzie na skutek do- 
syć miętnej i wykrętnej dyplomacji ło- 
tewskiej, mógł się powołać Sidzikaus- 
kas, że premjer łotewski Celminsz o- 
świadczył w Kownie, że Łotwa nie do- 
maga sie otwarcia kolei do Libawy, 
ale słusznie zaznacza „Lietuvos Żi- 
nios“, że tego rodzaju enuncjacja ło- 
tewskiego premjera miała charakter 
prywatny, nie urzędowy, wypowiedzia- 
na była wobec dziennikarzy: natomiast 
istnieje urzędowa łotewska enuncjacja 
w Genewie, kiedy to ówczesny mini- 
ster spraw zagranicznych Bałodis, w 
imieniu Łotwy, domagał się otwarcia 
kolei libawo - romeńskiej, jaka sine 
dua non istnienia portu libawskiego i 
samego miasta Libawy. Mimo wszyst- 
ko delegat Litwy usiłuje przeforso- 
wać tezę, że Litwa czuje się uprawnio- 
ną w obecnych stosunkach stosawać 
„represalje pokojowe wobec Polski. 
Teza ta wypływa z całokształtu polsko- 
litewskich stosunków, których historię 

PRZEMÓWIENIE DELEGATĄ 
POLSKI 

HAGA. (Pat). Przedstawiciel 

Polski prof. Mrozowski zakoń- 

czył w dn. 19 b. m. przed Sta- 
łym Trybunałem Sprawledliwo- 
ści Międzynarodowej swe prze- 
mówienie, zbijając argumenty 
przedstawiciela Litwy odnośnie 
represalij i wykazując, że obo- 
wiązek Litwy dopuszczenia swo- 
bodnej komunikacji na linji Lan- 

dwarów-Koszedary wynika z art. 

23 paktu Ligi Narodów oraz z 

konwencji kłajpedzkiej. Następne 

posiedzenie Trybunału odbędzie 

się w poniedziałek po południu 
celem wysłuchania repliki iitew- 
skiej. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzydski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
ŁIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na strenie 2-ej i 3-ej gr. 40. Ea tekstem 15 gi 
r, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 
rożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

nadesłane milimetr 50 
Zagraniczne 50 proc. 

  

NIESWIEŻ — . 
NOWOGRODEK — 
N. SWIĘCIANY — 
OSZMIANA — Kai 

Т- К wa „Ruch 

Ratuszowa Jaźwińskiego. 
Kiosk St. 

PIŃSK — Księgarnia Połska — St Bednarski, 
POSTAWY — Kaięgarnia Potskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnie T-wz „RUCH*. 
SŁONIM — Księgarnie U, Lubowskiego, ni. Mickiewicza 1% 
ST. ŚWIĘCIANY M. Lewin — Biuro Gazetowe, ul. 3 Maja 8 
WILEJKA POWIATOWA — uż, Mickiewicza 24, F. Juczewst.. 

Pogłoski o dyktaturze w Angiji 
WIEDEŃ. (Pat). „Neues Wiener 

Tagebiatt" donosi z Londynu: 
Nerwowość polityczna wzmogła 
się z powodu ostatnich wypad- 
ków. Dyrektor Banku Angielskie- 
go zjawił się u Mac Donalda, aby 
mu Eprzedstawič niebezpieczen- 
stwo ponownego spadku kursa 

funta, co byłoby, jego zdaniem, 
nie do zniesienia. W związku ze 
Spadkiem funta w Nowym Yor- 
ku, krążyły w Izbie Gmin naj- 
różniejsze pogłoski. Mówiono na- 
wet o dyktaturze w Angiji. Sy- 
tuacja narazie jest niewykiaro- 
wana. 

  

Gospodarczy kryzys Europy 
PARYŻ, (Pat). Deficyt bilansu han- 

dlowego głównych krajów europej- 
skich wzbudza poważny niepokój w 
sferach gospodarczych i politycznych. 
Dziennik „La Liberte*, stwierdziwszy, 
że angielski bilans handlowy wyka: 
zuje w roku bieżącym deficyt blisko 
50 miljardów franków, co grozi ban- 
kructwem funta angielskiego, zazna- 
cza, że po raz pierwszy od szeregu 
lat bilans handlowy Stanów Zjedno- 
czonych jest również ujemny, mimo 
znacznego ograniczenia wwozu. 

Wywóz amerykański zmniejszył 

  

się w miesiącu sierpniu o 132 miljo- 
ny dolarów w porównaniu z tym Sa- 
mym miesiącem r. ub. 

Co się tyczy Francji, to pod wa- 
runkiem, że wywóz francuskich pro- 
duktów luksusowych nie będzie wstrzy- 
many wskutek zamierzonych w An- 
glji prohibicyjnych zarządzeń celnych, 
tegoroczny deficyt bilansu handlowe- 
go we Francji można obliczyć na 12 
miliardów franków. W przeciwnym 
razie cyfra ta nioże być łatwo prze- 
kroczona. 

Nowa wojna na polach Mandżurji 
Krwawe walki w Mukdenie—Wojska iapońskie bombardują miasto 
Sprzeczne wiadomości 

Z Tokio i Pekinu nadchodzą sprzeczne 
wiadomošci co do przyczyn  niespodziewa- 
nego wybuchu. Wbrew pogłoskom, że napa- 
Gu dokonali Japończycy, niektóre ajencje pra 
sowe twierdzą, iż około 200 żołnierzy chiń- 
skich napadło wczoraj nagle na żołnierzy ja- 
pońskich, znajdujących się w Peitaying, pół- 
nocnem przedmieściu Mukdenu. Chińczycy 
usiłowali zniszczyć 'most kolejowy, zostali je 
dnak przez Japończyków odparci. Ponieważ 
Chińczykom. przyszły nowe oddziały na po- 
moc. wywiązała się zażarta 'walka, w wyni- 
ku której Japończycy zajęli okręg Peytaying 
i odepchnęli Chińczyków na północ, 

©BRADY GRUPY REGJONALNEJ 
B.B. W. R. w WILNIE 

SEN. WITOLD ABRAMOWICZ 
PREZESEM RADP_ WOJEWÓDZKIEJ 

Wczoraj, w sobotę, w lokalu Blo- 

ku Bezpartyjnego, na Zawalnej 1, mia- 

ło miejsce zebranie senatorów i po- 

słów BB województwa wileńskiego. 

* Odczytane zostało pisma Prezy- 
djum Bloku, powołujące na Prezesa 

Wojewódzkiej Rady Wileńskiej sena- 

tora Witolda Abramowicza. 
Grupa Regjonalna przyjęła przez 

aklamację do wiadomości to powoała- 

nie, witając sen. Abramowicza  okla- 

skami. 

Na wiceprezesów powołani zostali: 

poseł wileński pułk. Wędziagolski, po- 

seł wileński hrabia Jan Tyszkiewicz i 

poseł sędzia Bohdan Podoski. 

Następnie przystąpiono do załatwie- 

nia spraw bieżących, między innemi 

Spraw związanych z dzisiejszem  nie- 

dzielnem posiedzeniem Rady Wo- 
jewódzkiej BBWR. 

BREBZZE: IBN TTT L SATIDE DANSKE 

wyłożył przedstawiciel Litwy przed 
Trybunałem. 

Trudno jest przewidzieć rezultat 
wyroku haskiego. Wszystko się skła- 
nia ku temu, iż jeżeli nie wypadnie na 
korzyść Polski, to wszakże bardziej na 
niekorzyść Litwy. 

Teza litewska podąża w konkluzji 
ю skłonienia Trybunału Haskiego, a- 

by obalił dotychczasową ewolucję 
sprawy, uznał za niemożliwe elimino- 
wanie kwestji komunikacji z calo- 
kształtu sprawy polsko-litewskiej i 0- 
desłał Lidze Narodów do ostateczne- 
go rozstrzygnięcia sporu, zarówno z 
punktu widzenia pawnego, formalnego, 
gospodarczego, jak i politycznego. 

Wyrok Trybunału Haskiego nie bę- 
dzie bezpośrednio decydującym, a li 
tylko doradczym. Ostateczną decyzję 
poweźmie Liga Narodów. W każdym 
raziewyrok ten może mieć ogromne 
znaczenie i dla samej Ligi i dla państw 
zainteresowanych, zarówno prawne jak 
i moralne, к 

Tak, czy inaczej, czy teza polska, 
czy litewska wezmą górę, miejmy na- 
dzieję, że Trybunał Haski posinie na- 
6d kwestję rozsznurowania polity- 

czno-gospodarczego naszych ziem, do 
czego tęsknimy od lat już wiełu m. 

'TOKIQ. PAT. — Agencja Reutera mandżurskiemi. Webec powagi sytua- 

WARSZAWA — T-wo Księg. moż, „Rach”, 

gr. Komunikaty oraz 
proc drożej. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Jak był przygotowany 
putsch Heimwehry. 
Życie polityczne Austrji znalazio 

się znów na normalnych torach. Awan- 
turnicza akcja Heimwehrów została 
ostatecznie zlikwidowana, ich główni 
przywódcy z ks. Starhembergiem na 
czele są aresztowani, tak, -że radykal- 
ny ruch znalazł się w kłopotliwej sy- 
tuacji. Nie ulega wątpliwości, że nie- 
dzielna awantura utrudniła stanowisko 
austrjackich delegatów w Genewie. 
Wprawdzie z austrjackiej strony wska: 
zuje się na to, że niedzielne wypadki 
mogły przekonać obcych mężów sta- 
nu w Genewie, jak dalece dla Austrji 
pomoc zagranicy jest konieczna ale 
pewnem jest, że Francję ostatnie te 
wypadki skłoniły do większej ostroż- 
ności. Rokowania genewskie prowadzi 
sam kanclerz związkowy Buresch oraz 
minister finansów dr. Redlich. Nowa 
pożyczka ma dosięgać 500 miljonów. 
W miarodajnych kołach przypuszczają, 
że do Wiednia wysłani zostaną rze- 
czoznawcy, których zadaniem będzie 
zbadać stan finansowy państwa, a do- 
piero po ich orzeczeniu ustanowione 

* zostaną warunki pożyczki, 
Tymczasem w nieobecności kanc- 

lerza władze austrjackie przesłuchają 
aresztowanych awanturników. Policja 
dotychczas stwierdziła, że putch He- 
imwehrów został troskliwie przygoto- 
wany. W organie austrjackiego mini- 
stra spraw wewnętrznych pojawiły się 
informacje o ruchu Heimwehrów, po- 
przedzającym znane wypadki, Decy- 
dujące posiedzenie odbyło się dnia 4 

dońosi; Japończycy napadli na Muk- cji postanowiono przenieść sztab głów września. 
den i wdarli się do miasta, po zajęciu 

chińskiego obozu, znajdującego się w 

północnej części miasta. Według wia- 

domości, pochodzących z japońskich 
& 

ny armji japońskiej z Kwan-Czang- 
Tse w północnej części prowincji 
„Czang-Czun. Artylerja japońska ostrze 
tiwała miasto, które zostało zdobyte. 

Przewodniczył Pfriemer, a na po- 
siedzeniu był obecnym również Star- 
hemberg. Putch'u miano dokonać w no- 
cy z soboty na niedzielę 13 września, 
jak to rzeczywiście uczyniono. Plan 

wojskowych, w kilku punktach Artyleria japońska zniszczyła przed jednakowoż został zdradzony przez 
miasta doszło do starcia pomiędzy po- :ieście Peytaying, czyniąc kilkaset o- nieznaną osobę, tak, że o przygoto- 
szczególnemi oddziałami japońskiemi i fiar w ludziach. 

Komunikat chińskiej kwatery głównej 
PEKIN. PAT, — Komunikat ofi- 

cjalny, ogłoszony przez kwaterę głów- 
ną gen, Czang-Sue-Lianga podaje, że 
wojska japońskie zajęły dzielnicę cu- 
dzoziemską Mukdenu о godzinie 2 
mia. 30 w nocy, a miasto chińskie — 
© 6 m. 30 Silne oddziaty obsadziły 
główne ulice i gmachy publiczne. We- 

kontrowersji oskarżyli o to Chińczy- 
ków. Korespondent jednego z pism 
chińskich donosi, że wojska japońskie 
stącjoonwane w Liao-Yang, dążą do 
Mukdenu, grabiąc i paląc wszystko 
па swej drodze. Władze chińskie wy- 
słały pociąg specjalny z k 
tami pism chińskich i cudzoziemskich, 

waniach dowiedzieli się socjalni de- 
mokraci, którzy o przygotowaniach 
zawiadomili rząd. Piriemer, dowie- 
dziawszy się, że rząd ma o przygo- 
towaniach pewne informacje, wahał 
się i nie okazywał stanowczości. Przy- 
gotował się jednakowoż do ucieczki 
wraz z żoną i dwoma synami. 

Natomiast Starhemberg był bardzo 
ruchliwy. Jeszcze w sobotę wieczo- 
rem konierował z szefem swego szta- 
bu majorem Englischem, który przed dług wersji chińskiej bezpośrednią przy aby mogli oni sobie zdać dokładnie krótkim czasem emerytowany został czyną koniliktu chińsko - japońskiego sprawę z przebiegu wypadków. Komu- ze stanowiska komendanta bryga dy w było zniszczenie odcinka kolei 

dniowo - mandżurskjej przez  Japoń- 
czyków, którzy w celu wywowłania 

Zwycięski pochód 
TOKIO. PAT. — Japończycy zajęli pońskie, przeszkodzenia rozszerzaniu ża 

połu- nikacja telegraiiczna między Pekinem Linzu. 
1 Mukdenem została przerwaną. 

wojsk japońskich 

W niedzielę rzeczywiście putch 
wybuchł. Starhemberg uczestniczył je- 
szcze w konferencji przywódców w 
Amstetten, ale następnie, widząc, że 
akcja się nie udała, starał się zbiec. 

W kołach urzędowych są zdania, 
rząd zdecydowany jest ostro po- szereg punktów strategicznych i rozbi- się zatargu. Japończycy zapewniają, że stąpić wobec przywódców Heimwehry. li wojska chińskie w inków, Hopeh i pod Mukdenem znajduje się 14 tysięcy Ukarani będą również urzędnicy i ofi-. 

Fushun, w celu, jak głoszą źródła ja- żołnierzy chińskich. 
LIR MITA STT TE TSS INT R SCSI ATI SY STOP 

SPRAWY GDAŃSKA, ŚLĄSKIE I UKRAIŃSKIE 
tematem obrad Ligi Narodów 

GENEWA. PAT. — Na sobotniem 
popołudniowem posiędzeniu Rady we- 
szły na porządek dzienny sprawy mniej 
szościowe. Przedewszystkiem  rozpa- 
trywany był raport wysokiego komisa- 
rza w Gdańsku hr. Graviny. Na specjal 
nie wyróżnienie zasługuje ustęp rapor- 
tu, w którym wysoki komisarz uważa 
za konieczne podkreślić jako niezwykle 
szkodliwe dla stosunków polsko-gdań- 
skich pewne manifestacje, organizowa 
ne przez partje prawicowe, zarówna 
niemieckie, jak i gdańskie w  wolnem 
mieście, a podczas których ujawniane 
są z większą lub mniejszą gwałtowno- 
ścią dążenia nacjonalistyczne, zmie- 
rzające do powrotu Gdańska do Rze- 
szy Niemieckiej. 

Po wysłuchaniu sprawozdania ' lor- 
da Cecila w tej sprawie został przyję- 
*v jego raport wraz z raportem wyso- 
kiego komisarza: Rada przyjmuje do 
wiadomości kroki, podjęte przez senat 
gdański celem zapewnienia porządku 
publicznego; przypomina decyzję Ra- 
dy z dn. 22 maja 31 r., w której potę- 
piła wszelkie manifestacje, lub też ak- 
cje, skierowane przeciwko  statutowi 
w. miasta; wita z zadowoleniem wszel 
ką inicjatywę ze strony Polski i Gdań- 

  

  

ska, dążącą do wytworzenia współpra 
cy w dziedzinie gospodarczej; posta- 
nawia zażądać opinii Trybunału Spra- 
wiedliwości w Hadze w sprawie stan- 
cjonowania polskich okrętów wojen- 
nych w porcie gdańskim i poleca w 
międzyczasie wysokiemu komisarzowi, 
by wydał rozporządzenia tymczasowe 
w tej mierze. 
W dalszym ciągu na porządku obrad 

Rady Ligi rozpatrywano sprawy  gór- 
sośląskie. W sprawie incydentów w 
okresie przedwyborczym na Górnym 
Śląsku sprawozdawca japoński złożył 
krótki raport, likwidujący całą sprawę. 
Raport przypomina znane oświadcze- 
nie Hendersona, w którem odwoływał 
się do ludności mniejszościowej, by 
zdła ona sobie sprawę, że w jej inte- 
resie leży lojalna współpraca z rządem, 
pod którym żyje. Raport ten, który 
stanowi zakończenie całej sprawy, 
przyjęty został bez dyskusji. 

Na tem samem posiedzeniu Rady 
zdecydowano odłożyć sprawę skargi 
księcia Psz «czyńskiego w sprawach po 
iatkowych. Również wniesioną na Ra- 

dę skargę ukraińską Rada zdecydowa- 
ła odłożyć. do następnej sesji, połeca- 
ac sprawozdawcy przygotowanie ra- 
portu. 

  

  

  

Strasziiwe odkrycie 
HELSINKI. PAT. — W lesie tutejsze- zła tam jedną głowę, 5 odrąbanych rąk, 

go przedmieścia dokonano sensacyjne- 9 nóg I 10 palców. 
znałeść żadnego wytłomaczenia tego 115.193 i 86.392, po Ńtysięcy— 125.162 

go odkrycia. Mianowicie policja znala- 
Narazie nie można 

adkrycia. 

cerowie będący w związku z Heim- 
wehrą. Lokale związku heimwehrow- 
skiego w Grazu zostały zapieczęto- 
wane a redakcję organu Heimwehrow- 
skiego „Der Panther* została zam- 
knięta. Skonfiskowano cały szereg do- 
kumentów kompromitujących. 

KTO WYGRAŁ? 
GŁÓWNIEJSZE WYGRANE 

Przed : przerwą: 
15,000 złż. wygrał nr. 31358. 
5000 zł. wygrał nr. 184236. 
3000 zł. wygrały nry: 70670 21851 38956 

54711 155366 177313. 
_1000 zł. wygrały nry: 3825 14477 25116 

25520 32280 57914 86028 — 103906 
110258 113117 114642 116317 165036 
173731. ; 

500 zł. wygrały nry: 745 6023 8600 
13241 13960 17018 17062 26225 32731 
38234 39805 47356 51846 53095 57381 
60679 64045 64261 67174 67717 68617 
64694 79859 82659 84194 92317 102777 
114774 115982 118108 119934 120712 123044 
126185 132731 133136 135148 136024 137713 
137779 138179 139177 140752 143609 146762 

Po przerwie 
15.000 zł. wygrał nr. 182813 
5.000 zł. wygrał nr. 1015 
2.000 zł. wygrały n-ry: 32557 36165 40885 

42437 83474 110766 130138 135056 146305 
184786 200407 204802 206726. 

1.000 zł. wygrały n-ry: 5467 41722 51995 
52082 82816 88043 89892 103366 113617 
Aa 122861 133387 134123 155102 180024 

500 zł. wygrały n-ry: 2249 8379 1165 10992 14906 21485 12553 14005 26759 17425 
27064 46535 58272 66366 61825 78366 83174 
86918 87961 92102 92194 98313 101765 
105739 111988 114148 116906 116916 118687 
120003 121767 123495 136604 138866 143114 
141675 146088 147957 161756 152230 152714 
152803 152953 157089 161053 161407 161487 

WARSZAWA, (Pat). 19 b. m. w 
9 dniu ciągnienia 5 klasy 23 Loterii 
Państwowej główniejsze wygrane pad- 
ły na numery: 

400 tysięcy złotych—Nr. 201.452, 
15 tysięcy—202.758, po 10 tysięcy — 

  

1 175.724, 
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Śledztwo w sprawie 
Kim jest 

Śledztwo w sprawie zamachu bombowe- 
go na pociąg Bukareszt — Wiedeń napotyka 
na poważne trudności. Chociaż zmobilizowa- 
no całą policję węgierską, chociaż tajni ajen- 
ci policyjni gorliwie pracują i władze  poli- 
cyjne są w stałym kontakcie z policją ca- 
łej Europy, dotychczas nie zdołano wyjaśnić 
tajemniczej historji zamachu. Policji narazie 
udało się tylko tyle, stwierdzić, że zamach 
popełniony został przez bandę międzynaro- 
dową i że doskonale był przygotowany. Po- 
dejrzenia policji idą w różnych kierunkach, 
a przedewszystkiem podejrzewa się o zamach 
znanego komunistę węgłerskiego Marcina 

Leipnika, którego narazie kompromituje zna- 
leziony rękopis. Konkretnych podejrzeń prze- 
ciwko niemu jednak brak, ale pomimo to, 

policja jest przekonana, że Leipnik jest jed- 

nym ze sprawców zamachu, lub inicjatorem. 

Dlatego nie od rzeczy będzie zapoznać się 
AM z tą tajemniczą osobą. 

larcin Leipnik urodził się 26 marca 1905 
r. i niejednokrotnie od tego czasu miał do 
czynić z węgierskiemi władzami policyj- 

nemi. Był on oskarżony w wić procesie 

komunistycznym Schillingera w roku 1930. 

Wówczas jako  siedmdziesiąty oskarżony, 

skazany był zaocznie na lżejszą karę. Swą 

działalność w partji PO Ei rozpo- 

czał bardzo wcześnie. W roku 924 udał 

się do Paryża, gdzie wstąpił do organiza- 
cji komunistycznej, z którą nawiązał kon- 

takt za pośrednictwem swego brata Włady- 
sława. Następnie wyjechał do Wiednia, gdzie 

wprowadzony został przez komunistę Geró 
do redakcji „Rote Hilfe". W Wiedniu podjął 

się zadania zorganizowania ruchu komuni- 

stycznego na Węgrzech. 
Pod fałszywem nazwiskiem udał się na- 

stępnie do Budapesztu, gdzie uzyskał książkę 

robotniczą ra nazwisko Pawła Hałasza. Dla 

ostrożności zmieniał ciagle miejsce pobytu i 
wszelką korespondencję kazał sobie przysy- 
lać poste restante na nazwisko Piotra Lan- 
za. Komunistyczna centrala w Wiedniu za- 

znajomiła go z różnemi hasłami, dzięki któ- 
rym zdołał porozumieć się z działaczami 
komunistycznemi , działajacymi w Budapesz- 

cie i wogóle w całem państwie. W ten spo- 
sób poznał się z towarzyszami Schillingera. 
Q wynikach swej pracy informował stale wie 
deńską centralę komunistyczną. 

W Budapeszcie spotykał się z rezydentem 

partji zwanym Alfonsen, u którego przecho- 
wywał korespondencję poufną. Usiłował prze 
niknać do szeregów młodzieży, starając się 
w organizacji Levente utworzyć komórki ko- 
myinistvczne. Działalność jego stała się po- 
dejrzaną i ostatecznie został aresztowany, ałe 
w kilka dni później zwolniono go z racji bra- 
ku dowodów winy. Miat być pod dozorem 
policyjnym, jednakowoż przy pomocy swych 
towarzyszy zdołał zbiec zagranicę, tak że w 
procesie Schillingera skazany został zaocznie 
Policia stwierdziła, że w ostatnich dwóch la- 
tach kilkakrotnie przebywał na Węgrzech, 
korzystałac z fałszywego paszportu. 

Według informacyj policji budapeszteń- 
skiej, przebywał or również w Czechosłowa- 
cji, zwłaszcza na Słowaczyźnie. W ostatnim 
czasie bvt również w Pradze. Policia posia- 
da wzór jego pisma i po porównaniu go Z 
rękopisem, znalezionym na miejscu zbrodni, 

zamachu kolejowego 
Leipnik? 

graiologowie stwierdzili, że oba rękopisy sa 
zgodne, że autorem ich jest Leipnik. Policja 
budapeszteńska zwróciła się do zagranicz- 
uych władz policyjnych z prośbą o pomoc w 
wyszukaniu zamachowca. 

Z teatralnego frontu 
Na froncie teatralnym w Polsce pa- 

nuje nadał ożywienie. W przyśpieszo- 
nem tempie odbywają się pertraktacje 
w sprawie uruchomienia teatrów miej- 
skch w Warszawie. Dyrektorzy Solski 
i Chaberski starają siz jaknajprędzej 
ukończyć pirzedwstępne pertraktacje z 
aktorami i dopiero potem nastąpi pod- 
pisanie umowy pomiędzy red. Krzy- 
woszewskim a prezydentem miasta 
Słomińskim. Zaproszenia otrzymali już 
następujące aktorki i aktorzy: 

Ćwiklińska, Gellówna, Gorczyńska, 
Malicka, Chaveau i Smosarska, oraz 
Węgrzyn, Brydziński, ]unosza-Stępow 
ski, Fertner, Różycki, Justjan i Socha. 

W czasie rozmów, wyłoniły się pew 
ne trudności. Mianowicie aktorzy nie 
chcieli się zgodzić na znaczne obniżki 
pensyj, uwarukowane koniecznością 
ekonomiczną. 

W teatrach szyfmanowskich sytua- 
cja jeszcze niewyjaśniona. Pertraktacje 
dys. Szyfmana z zrzeszeniem trwają. 

Natomiast codzień powstają płotki 
o nowych projektach zakładania tea- 
trów. Mówi się więc, że Junosza-Stę- 
powski, inimo, że pertraktuje z teatra- 
mi miejskiemi, ma zamiar wraz z je- 
rzym Leszczyńskim utworzyć teatr przy 
ul. Karowej pod dyrekcją p. Wojcie- 
chowskiego. Ma pono zamiar założyć 
teatr dramatyczny Ordonówna a wszy- 
stkie trzy Halamy chcą również wrócić 
na scenę — ale już do własnego tea- 
tru. 

Aktorzy operawi od dziś rozpoczy- 
nają występy w teatrze „Qui Pro Guo“ 
— oczywiście estradowe. Jest to im- 
preza przejściowa. 

Sensację wywołuje wiadomość, że 
obywatel ziemski z Lubelskiego p. Ra- 
mułt zgłosił gotowość uruchomienia 
własnym kosztem 50 przedstawień ope 
rowych w Teatrze Wielkim w Warsza- 
wie. 

- еооеовентнии 

Przy otyłości, artretyźmie i chorobie cu- 
krowej, naturalna woda gorzka „Franciszka- 
Jozefa“ wzmacnia czynności żołądka i kiszek 
oraz ułatwia trawienie, 

  

Patrol polski usiłowano uprowadzić do Litwy 
WILNO. — Koło Łoździej, na odcinku 

Trakiszki, przechodzący linją graniczną pa- 
przez kilku strażników kowieńskich, którzy 
trol KOP. został napadnięty wczoraj w nocy 
usiłowałi kopistów rozbroić i uprowadzić za 

granicę. 
Osaczeni żołnierze przyjęli postawę ob- 

ronrą i zdołak wyrwać się z matni, W wy- 
niku wymiany strzałów jeden z Litwinów 
został ranny, 

CEKRE ODKRYCIA W KOŚCIELE RYKONCKIM 
Malowidła z przed kilku wieków 

pod warstwą wapna 
WILNO. Przed paru dniami podczas 

prac przygotowawczych do projekto- 

wanego remontu wnętrza kościoła w 

Rykontach, zatrudnieni robotnicy usu- 

wając stara pobiałę natrafili na jakieś 

malowidła, o czem natychmiast powia- 
domiono wileńskie władze konserwa- 

torskie. 
Badania malowideł stwierdziły, że 

pochodzą one z przed kilku wieków i 

są niezwykle cennemi zabytkami histo- 

rycznemi. Małowidła rykonckie pocho- 

dzą, jak się okazuje z trzech epok: jed- 

nolita polichromja koloru ceglastego 

należy do połowy 16 stulecia, kiedy to 

kościół wznoszono jeszcze jako zbór 

kalwiński; stacje męki pańskiej i zna- 

lezoine prezbiterjum, portrety wojewo- 

dy trockiego, Marjana Ogińskiego i je- 

go żony, malowane były w roku 1668, 

gdy kościół przeszedł we wiadanie Do 

minikanów Trockich, osaczonych tam 

w tym czasie przez wojewodę Ogińskie 

go; malowane ołtarze perspektywiczne 

z końca 18 stulecia, 
Ze względu na ogromną wartość 

zabytkową, odnalezione malowidła bę- 

dą całkowicie oczyszczone. 

Przewodniczący komitetu odaowie 
nią kościoła ks. Samosionek  porozu- 

miał się w tej sprawie z artystą mala- 

rzem wileńskim p. Kazimierzem Kwiat 

kowskim i powierzył mu odczyszczenie 
i zakonserwowanie malowideł, 

Oprócz wymienionych malowideł, 

pod warstwami usuwanego wapna, zna 
leziono jeszcze liczne napisy, treść któ- 
rych będzie odcy'*owama. 

Hitlerowcy bawią 
BERLIN. PAT. — W dn. 19 b. m. sąd 

doraźny przęsłuchiwał Świadków, zeznają- 
cych w procesie przeciwko członkom bojó- 
wek hiferowskich, które urządziły pogrom 
żydowski w Berlinie. Wśród świadków i po 
szkodowanych znajduje się znikomy procent 
Żydów. Wśród poszkodowanych są oprócz 
vobywateli niemieckich, Rumuni, Ormianie i 
t. p. Między in. świadek lekarz Hecht, ma- 
jący 63 lata, został raniony przez hitlerow- 
ców, choć wcale nię jest Żydem. Wychodził 
on właśnie z domu wraz z żoną, zdy napa 
dło go nagle 5 wyrostków i pobiło dotkli- 
wie łaskami. Żona jego, która z krzykiem 

  

się na procesie 
wybiegła na jezdnię, prząwrócona została 
na ziemię i została uderzona w głowę. 

Świadek Kraft był napadnięty w czasie, 
gdy szedł ulicą wi towarzystwie swej matki, 
15-letniej staruszki. Otrzymawszy cios w 
szczękę, chciat ratować matkę, zatrzymał 
więc przejeżdżającą dorożkę, w której zdołał 
ujść napastnikom wołającym: „Bij żydów, 
śmierć żydom!” 

Przez cały czas zeznań Świadków i po- 
szkodowanych członkowie bojówek hitlerow 

ich, siedzący na ławie oskarżonych, bawi- 
się wesoło, docinając sobie wzajemnie i o- 

kazując zupełną beztroskę. Do tej pory nie 
biorą oni <ozprawy na serjo. 

    

  

Ciągłe awantury w Hiszpanii 
MADRYT, (Pat). W szeregu miej- 

scowości doszło do zajść. W Guajar Fa- 
raguit, w wyniku strzelaniny między 
właścicielami fabryk a strajkującymi 
jeden robotnik został zabity. Robotnicy 
transportowi na znak solldorności przy- 

BRATISLAWA. PAT. — Dzienniki dono- 
szą, że inż. Gizińskiemu z Warszawy, które- 
go wlašze czeskosłowackie aresztowały w Ta- 
trach za zabicie we własnej obronie górala, 
udało się zbiec ze szpitala więziennego w 
Lewoczy przy pomocy dostarczonego przez 
nieznaną osobę samochodu i powrócić do 
Polski na podstawie posiadanego paszportu. 
luż, Giziński w lipcu r. b., będąc na wy- 
<ieczce turystycznej w Tatrach, zastrzelił psa 

stąpili do strajku metalowców. W Wa- 
lencji grozi wybuch strajku powszech- 
nego. W mieście Ortuella strajkujący 
wysadziii dynamitem 6 stacyj telefo- 
nicznych I przecięli klika lini] telefo- 
nicznych. 

owczarskiego, który nań niebezpiecznie na- 
cierał. Wzburzony tem właściciel psa, góral, 
wszczął z inż, Gizińskim bójkę, podczas 
której Giżyński zastrzeiił górala we własnej 
obronie. Towarzysze zabitego niebezpiecznie 
pobili inż. Gizińskiego, zadając mu maczugą 
kilka ciężkich ran, tak iż w stanie groźnym 
przewieziono go do szpitala w Lewoczy, 
gdzie dotąd pozostawał. Inż. Giziński wkrót- 
ce miał st:nąć przed sądem. 

uroczysta premiera „10 z Pawiaka” 
WARSZAWA. PAT. — W sobotę, o go- 

dzinie 16 w kinoteatrze „Atlantyk* odbyła 

się uroczysta premiera filmu „10 z Pawia- 
ka“, osnutego na tle osobistych wspomnień 
płk. Jura-Gorzechowskiego. Pokaz filmu 2а- 

szezycili swą obecnością: Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej, przybyły w otoczeniu człon 
ków domu cywilnego i wojskowego, p. Mar- 
szałek Józet Piłsudski z córeczkami, premjer 
Prystor, ministrowie jędrzejewicz, Janta- 
Pałczyński, Boerner, Jan Piłsudski, Pieracki, 
Kuehn, marszałek Senatu Raczkiewicz, człon 

kowie korpusu dyplomatycznego i in. Obec 

ny był także pik, Jur-Gorzechowski, w-g 
którego wskazówek film został wykonany. 

W chwili wejścia Pana Prezydenta na salę 
rozległy się dźwięki hymnu narodowego. 

Film, w wykonaniu którego wzięli udział 
Lubieńska, Batycka, Węgrzyn, Brodzisz, Sam 
borski i in., reżyserowany przez Ordyńskie- 
go, spotkał się z gorącem przyjęciem publi- 
czności, która oklaskiwała poszczególne sce 
ny. Po skończonem przedstawieniu publicz- 
ność zgotowała owację Panu Prezydentowi 

i Marszałkowi Piłsudskiemu. 

  

Nurmi zwycięża w walce z Kusocińskim 
po morderczej walce 

WARSZAWA. PAT. W dn. 19 b. m. 
odbyły się tu zawody lekkoatletyczne z u- 
działem znakomitych biegaczy fińskich Nur- 
Aiego i Larwy. Nurmi sturtował na 5 kim. 

  

Lauda zwyciężyła w turnieju 
szóstkowym 

W DNIU X-LECIA WILEŃSKIEGO OKR. 
ZW. PIŁKI NOŻNEJ 

Największą sensację rozegarnego wczo- 
raj, z okazji dziesięciolecia istnienia Wileń- 
skiego Okr. Zw. Piłki Nożnej, turnieju szóst- 
kowego, była przegrana drużyny mistrza 
okręgu 1 pp. Leg. z wiceministrem B-klasy 
młodą drużynką K. S. „Drukarz“. 

Zespół ten przeszedł przez wszystkie 
spotkania, dzielnie wszedł do finału i tu do- 
piere, przemęczony poprzednim meczem u- 
legł Laudzie, zdobywającej, pa dogrywce, 
jedyną bramkę. 

Przebieg turnieju przedstawiał się nastę- 
pująco: 

Lauda wygrywa z Jutrznią bez trudu. 
Następnie I pp. Leg. w składzie: Zienowicz, 
Zienkiewicz, Jarmułowicz, Puzyno, Halicki i 
Lachowicz ulega Drukarzowi. 

Grają w tej drużynie trzej Bartoszewi- 
cze, Pawluć, Trzeciakiewicz i Jugielewicz. 

Do przerwy zdobywają oni, z karnego, 
prowiadzenie, a po przerwie jeden z Barto- 
szewiczówi celnym strzałem ustanawia wy- 
nik — 2:0. 

W. półfinałach Lauda, w składzie: Wigu- 
ra, Lepiarski, Cz. Godlewski, Okułowicz, So 
koliński i Moszczyński w spotkaniu z Ogni- 
skiem zwycięża po dogrywce. Ognisko gra 
w .piątkę, gdyż sędzia p. Gąsiorek wyklucza, 
za b. wątpliwe przekroczenie, Gasztowta, co 
osłabia znacznie drużynę Ogniska, 

Drukarz, też po dogrywce 
TUR. 

Po krótkiej przerwie «e boisko 
dzą drużyny Lauda i Drukarz. 

Jak już zaznaczyliśmy na wstępie, prze- 
męczeni gracze Drukarza musieli ulec. 

Mimo złej pogody turniej zgromadził spo 
rą ilość publiczności — kibiców. wszystkich 
biorących udział klubów. 

Dziś, na boisku 6, pp. Leg. mecz Cywilni 
Wojskowi oraz przedmecz Drukarz — 

6 p.p. Leg. (t) 

zwycięża 

wycho- 

przeciwko Kusocińskiemu, Larwa na 1500 m. 
przeciwko Petkiewiczowi. 

Bieg na 5 tysięcy metrów miał przebieg 
następujący. Ze startu prowadzi Nurmi. Na 
ostatniem okrążeniu wybiega na prostą Ku- 
sociński, o na 200 metrach przed metą roz 
poczyna się finisz, w którym aż do ostatnich 
10 metrów przed metą prowadzi Kusociński, 
Na ostatnich metrach Nurmi mija zmęczone- 
go Kusocińskiego. Czas Nuimiego słaby — 
15 m. 8,2 sek, Czas Kusocińskiego gorszy od 
czasu Nurmiego zaledwie o 0,2 s. 

W biegu na 1500 metrów wygrał Finland- 
czyk bez trudu, o kilka metrów przed Pola- 
kiem. Czasy słabe. Czas Larwy — 4 m. 11,45., 
czas Petkiewicza — 4 m. 12 s. 

    

UDANA CZY NIEUDANA 
IMPREZA? 

Padawaliśmy przed kulku dniami że dwaj 
wileńscy motocykliści: T. Januszewski i F. 
Abramowicz wybrali się w podróż naokoło 
Po!ski na 350-kubikowym FN“ie. 

Wrócili po przebyciu około dwóch tysię 
cy kiłometrów, zmuszeni do tego przez u- 
stawiiczne deszcze, uniemożliwiające konty- 
nuowanie wycieczki, 

Przez Grodno, Augustów, Grajewo, Łom 
żę, po przez okropną szosę podwarszawską 
dotarli do Warszawy, a następnie dobrnęli 
do Gniezna, Burza, połączona z gradem, 
odebrała im ostaterznie chęć bezcelowega 
męczenia się na szosie. 

Zamiast turystyczno-sportowej wyciecz 
ki użyli kąpieli pod deszczem. 

Przemoknięci wrócili do Wilna, zadowo- 
leni z maszyny i srodze rozsierdzeni na au- 
s 

Na drugi rok mają powtórzyć próbę. 
Może wówczas nie będzie padać. (t). 

Zwycięstwo Tłoczyńskiego 

WARSZAWA. PAT. — W sobotę. w dru- 
gim dniu spotkań tenisowych między pary- 
skim Racing-Klubem a warszawską Legją, 
Tłoczyński pobił Landry w stosunku 7:5, 
7:5, 6:3, para Cochet—Landry pobiła polską 
parę braci Stolarow w stosunku 7:5, 6:2, 6:2. 
Obecny stan turnieju 2:1 dla klubu francu- 
skiego. 

Dlaczego wrócił 
„Nautilus“ 

Z ZAMIERZONEJ WYPRAWY DO 
BIEGUNA 

Niepowodzenie zawisło nad wypia 
wą Wilkinsa do bieguna łodzią pod- 
wodną od pierwszej chwili. Początko- 
wy zamiar spotkania się przy biegunie 
z „Zeppelinem'* i sowieckim łamaczem 
lodów „Małyginem'** został zaniecha- 
ny wskutek uszkodzeń łodzi podwod- 
nej. Przez cały lipiec trwały reperacje. 
Wreszcie, gdy Wilkins wyruszył, oka 
zało się, iż nie wszystkie motory spraw 
nie działają. Znów reperacja, znów 
"włoka. Lato zbliżało się ku końcowi. 
Wbrew powszechnemu mniemaniu, że 
„Nautilus“ nie wyruszy, Wilkins wypły 
nął na morze. 

Gdy już łódź podwodna zbliżała 
się do bieguna, przestała nagle nadsy- 
łać wiadomości o sobie. Przez cały ty- 
dzień trwało milczenie: radjostacje 
północne, tysiące radjoamatorów z 
drżeniem w sercu chwytało fale: czy 
nadejdzie jeszcze jakakolwiek wiado- 
mość, czy wyprawy Wilkinsa nie spot 
kał los Nobilego? Milczenie „Nautilu- 
sa" potęgowało obawy. Wreszcie na- 
deszła pierwsza depesza: „Wszystko w 
porządku, jesteśmy na otwartem morzu 
wszyscy zdrowi”. Lecz i ten krótki ko 
mutnikat nie zaspokoił ciekawości ludz 
kiej. Wkrótce nadeszła inna, lakoniczna 
wiadomość, že „Nautilus“ wraca, nie 
dotarłszy do bieguna. Czemu? 

W ostatnich dniach „Nautilus“ po- 
suwał się naprzód z trudem, žeglując 
stale pod powłoką lodową. Gdy wynu- 
rzał się na krótką chwilę, przebijając 
taflę lodu, łódź pokrywała się skorupą 
lodową, nawet Ścianki wewnętrzne о- 
krywały się szronem. Przy pogrążeniu 
łodzi szron topniał, ściany „Nautilusa” 
„pociły się”, wszystko rdzewiało, lub 
gniło od wilgoci. Akumulatory za- 
marzły. W tych warunkach przestał 
działać aparat radjowy, a elektrotech- 
nicy Wilkinasa przez 24 godziny osu- 

szali motorki, aby nie przestały funkcjo 

nować. Załoga cierpiała od wilgoci; 

ubrania i bielizna ociekały wodą, gdy 

zaś na chwilę ktoś wyszedł na pokład, 
wszystko na nim zamarzło. 

Nadomiar złego, precyzyjny aparat 

poziomego zanurzenia, oraz aparat do 

łamania lodów również wskutek wilgo- 

ci zostały uszkodzone. Otwarte morze 
dawno już było poza „Nautilusem“. 
Obecnie należało się posuwąć tylko 

pod lodem. I wówczas nastąpił najtra- 

giczniejszy moment wyprawy: łódź 

podwodna przekroczyła już 86 stopień 

północnej szerokości, od bieguna dzie- 

liła ją dległość 400 mil, gdy Wilkins, 

pomimo żądań załogi, by posuwać się 

dalej na północ, zorjentował się, iż gro 

pozostania w głębi oceanu; oliwa do 

maszyn przekształciła się w jakąś żela- 
tynę; motory dzałały coraz gorzej, łódź 
posuwała się naprzód tak wolno, że po- 
dróż do bieguna wydłużyłaby się w trój 

nasób. Od kilkudziesięciu godzin „Nau 

tilus“ byt pod wodą, a nie było pewno- 
ści, czy mu się uda wydostać na po- 
wierzchnię po przez zwały lodowe. Nie 
było innego wyjścia: Wilkins wydał 
rozkaz powrotu. 

Wilkins nie tract jednak nadziei. 
Zdaniem jego „zdobyć biegun'* można 
tylko łodzią podwodną. Oczywiście rok 
bieżący jest już stracony, ale z począt- 
kiem przyszłej wiosny zamierza,; nieu- 
straszony badacz, rozpocząć nową wy- 
prawe do bieguna. 

  

Traktory szwedzkie 

„MUNKTELLS“ 
na ropę naftową. 

Najtrwalsze, najprostsze i najtańsze w 

użyciu 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11-a.       

  

HEMOGEN KLAWE naśladują 

jednak tylko oryginalny z -mą KLAWE 

leczy 

osłabienie, wycieńczenie, nerwy. 

W_WIRZE STOLICY 
SZCZYT OSZCZĘDNOŚCI 

Przy okazji tragicznego samobójstwa 

przyponiniano sobie znowu doktora  Klopa. 

Największy sknera, skąpczuch warszawski. 
Kupił raz pudetko zapałek na dworcu, sprze 
dawczyni nie miała 2 groszy reszty; — 
„niech pan zaczeka, zaraz mi ktoś da drob- 
ne“, — rzekła. Doktór czekał cierpliwie, 
gwizd — to jego pociąg odchodzi. Trudno, 
pojedzie następnym za 4 godziny. 

Był raz w kinie na „Tajemnicy lekarza”. 
Oczywiście na pierwszym seansie i oczywi- 
ście przekłął film i jego twórców. 

Nazajutrz dawny przyjaciej wymógł na 
nim zgodę w towarzyszeniu mu do kina. By- 

ła już 9-ta. „Chodźmy na tajemnicę leka 
rza" upart się Kłop, „wyjdę przed końcem 
seansu więc nie będę żałował, bo koniec mi 

znany”. Żadna siła nie zatrzymałaby go na 
mieście do dziesiątej wieczór. Leciał do do- 

mu, by zdążyć przed pół do jedenastą i zam 

knięciem bramy. Zagapił się kiedyś w ka- 

wiarni — patrzy: kwadrans po dziesiątej. 

Niema rady, wziął taksówkę. Kosztowało go 
to 3 złote, ale szpyry nie płacił 

Pewien krawiec miał cztery ubrania, któ 
rych chciał się pozbyć. Przyjaciel mu pora- 
dzit: т 

— Poślij je doktorowi Kłop, z takim 
listem: „Zgodnie z zamówieniem pańskiem 

przesyłam trzy obstalowane przez pana ubra 
nia po 200 zł. każde”... doktór widząc czte- 

ry ubrania, ztakomił się, że za 600 zł. do- 

stanie jedno nadetatowe i nie chcąc puścić 

gratki, zapłacił za te trzy. 

— No co? udało się? — zapytał po ty- 

godniu krawca pomysłowiy przyjaciel, 
— Niech cię djabli. Doktór nadesłał mi 

listt w którym zaznacza, że nigdy, nic nie 

zamawiał i załączył — trzy ubrania. 

Obecnie kryzys dał się doktorowi we 
znaki, Onegdaj znaleziono go martwego w 
kuchni — zatruł się gazem. Ale w kuchni 
sąsiada, który mu dał klucze od 'mieszkania. 

Doktór Klop pożałował swego gazu. 

CHOĆ JEDEN ZADOWOLONY 
Wspaniałą, granatową limuzynę Kiepury 

widuje się często w tych dniach. Można też 
widzieć mistrza rozwalonego na poduszkach, 

błogo uśmiechniętego, radosnego. Bo Kiepu- 
ra jest w świetnym humorze. Od listopada 
począwszy, będzie występować w Ameryce, 

gdzie podpisał kontrakt pięcioletni, 
Warunki niezte. 5000 dołarów za występ, 

40 parę tysięcy zł. w jeden wieczór, ot tak 

— za otwarcie gardziołka. Ponieważ sezon 
operowy trwa w Chicago 4 miesiące, prze 

to pozostałe 8 Kiepura będzie spędzał ra 

rozjazdach po Europie i gościnnych wystę 
pach. Przez ten czas chyba również coś za- 
robi. Jaki też może być dochód roczny Kie- 
pury? LG 

  

i LIGA NARODÓW OSZCZĘDZA 
W komisji budżetowej Ligi Naro- 

dów toczy się obecnie dyskusja bar- 
dzo ożywiona na temat budżetu Ligi 
Narodów. Już na plenarnych posie- 
dzeniach obecnej sesji poruszono, że 
budżet Ligi Narodów nie uwzględnia 
trudnego położenia finansowego państw 
wchodzących w jej skład. Stwierdzo- 
no, że już 15 państw zalega z wkład- 
kami, a suma zaległości wynosi obec- 
nie 1,700.000 franków szwajcarskich. 
Z drugiej strony wzrósł budżet tego- 
roczny o 14 procent i wynosi 35 mil- 
jonów franków. Nie jest to dla 35 
państw zbyt dużo wszak sama Ge- 
newa ma większy budżet. Mimo to 
wpłynęły rozmaite wnioski, by zredu- 
kować budżet Ligi Narodów o 10— 
12 procent. Jak to jednak uczynić? 
Plenum Ligi Narodów przyjęło wpra- 
wdzie rezolucje upominające komisje, 
by nie występowały wobec Rady Ligi 
Narodów i sekretarjatu z wnioskami, 
do których przeprowadzenia potrzeb- 
ne są nowe fundusze. Mimo to jed- 
nak delegacje stawiają wciąż wnioski, 
prowadzące do nowych wydatków. 

Do najostrzejszych krytyków tej 
rzekomej rozrzutności Ligi Narodów 
należy Hambro, delegat Norwegji, a 
sekundowali mu delegaci Szwecji, 
Holandji, Australji, Nowej Zelandji i 
kllku innych jeszcze państw. 

W obronie budżetu Ligi Narodów 
stanęli przedstawiciele Anglji, Hiszpa- 
nji, Francji, Włoch, Węgier, Szwajca- 
rji i itd. 
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Otwarcie sezonu na Pohulance 
„HORSZTYŃSKI* — JULJJSZA SŁOWACKIEGO 

W piątek, 18 września odbyło się 
otwarcie sezonu teatralnego w gmachu 
na Pohulance. 

Była to nietylko uroczysta inaugu- 
racja, lecz przedewszystkiem głośne, 
śmiałe, odznaczające się polotem myśli 
i uczuć — wyznanie wiary artystycz- 
nej, złożone przez nowy zespół arty- 
stów pod kierownictwem dyr. M. Szpa- 
kiewicza. Е 

Wyznanie to da się śtreścić w jed- 
nem słowie: Reduta. 2 

W piątek, na Pohulance spotkaliś- 
my się znowu z Redutą! 

Redutową atmosferę na Pohulance 
wytworzyła nietylko obecność Juljusza 
Osterwy, twórcy i apostoła Reduty, któ 
ry występował w roli Szczęsnego, ale. 
przedewszystkiem tak charakterystycz- 
na dla Reduty walka na dwa fronty: 
przezwyciężanie wielkich trudności in- 
scenizacyjnych oraz jeszcze większej 
obojętności przeciętnego widza. 

Reduta w swoim czasie rozpoczęła 
sezon „Wyzwoleniem“, sztuką, która 
niegdyś poniosła klęskę na scenie i któ 
r2 zdawało się, była obca obecnemu 
pokoleniu. 

Dyrektor Szpakiewicz zrobił posu- 
mięcie jeszcze śmielsze: dał nam sztu- 

kę aiewykończoną przez autora, a więc 
ulegającą różnej interpretacji w pew- 
nych szczegółach a nadewszystko w jej 
zakończeniu, sztukę, która ma w sobie 
beznadziejność i smutek epoki po woj 
nie 1831 r., odtwarza zaś najboleśniej- 
sze czasy ostatecznego upadku Rze- 
czypospolitej. 

Od widza, od wileńskiego widza 
wymagają artyści wielkiego i rzetelne- 
go wysiłku, nieraz ponad jega siły. 

Koloryt wileński sztuki zbliża ją do 
widza, porusza jakieś subtelne struny 
duszy „tutejszej”, budzi sentyment, ale 
zarysowanie czasów tragicznych, zbyt 
przytłaczająca postać. zdrajcy 
Hetmana, widmo klęski, przesłaniające 
w pamięci momenty zwycięstwa, — 
męczy, denerwuje... 

Raz po raz łapie siebie widz na re- 
fleksjach historycznych, wciąż musi 
sam sobie tłumaczyć, iż ma przed sobą 
nie dramat historyczny, lecz wizję na 
tle dziejowych wypadków, potrakto- 
zh z wielką poetycką  dowolno- 
cią. : 

Jednak ta przeszłość przeszkadza: 
nasuwa zbyt wyraźne i _ ścisłe 
i skierowuje uwagę na rzeczy w trage- 
lil mniej istotne. 

Zaryzykowałbym paradoksalne twier: 
dzenie, iż „Horsztyński*, jako dzieło 
poetyckie, jest nieco obcy  wilnianom 
właśnie wskutek zbyt wielkiej łączno- 
ści z Wilnem!.. 

Trage dja, którą prof. Małecki 
ochrzcił niefortunnem mianem „Horsz= 
tyński* (w rękopisach nie znaleziono 
tytułu) i której późniejsi badacze dali 
równie niefortunną nazwę „Polskiego 
Hamleta", jest wyjątkowa pięknem 
dziełem poetyckiem, 

Utkana z chmur gradowych i bla- 
sków księżyca, wydobywająca  prze- 
dziwną gamę ludzkich uczuć: od nie- 
nawiści i bólu tak wielkiego, že až 
osuszającego łzy, da tonów  sielanko- 
wych i uśmiechów beztroskich, — tra- 
ge. dja ta, zbudowana po szekspirow- 
sku, nie ma ostatecznego uderzenia pio- 
runa! * 

Są grzmoty, błyskawice, jest świa- 
domość nieuniknionej 
myślamy się dokładnie jakiej, ale w 
kai to, brak kilku scen środ- 
owych (względnie mniejszej wagi) i 

brak zakołczenia!. A) 
Wskutek tego powstała konieczność 

bardzo niebezpiecznego uzupełnienia 
Słowackiego, której wynikiem jest kil- 
= odrębnych sposobów rozwiązania 
akcji. : 

Juljusz Milen, który zbyt gorliwie 
uzupełnia brakujący tekst, zakończył 

katastrofy, do-* 

akcję przejściem Szczęsnego na stro: + 
nę targowiczan; Aureli Urbański, każe 
Szczęsnemu zginąć pod murami zamku, 
ale jednocześnie gruzy mają zniszczyć.. 
dowody zdrady Hetmana; podług Aloi- 
zego Steinera Szczęsny ma stanąć po 
stronie narodu, Jan-Aug. Kisielewski, 
po uratowaniu Michasia, skazuje na 
śmierć pod gruzami zamku nietylko 
Szczęsnego, ale również i Amelję. 

To ostatnie rozwiązanie akcji, jako 
mające największą rację logiczną i ar- 
tystyczną, zostało przyjęte obecnie 
przez naszych artystów. 

Ale bądź co bądź to zakończenie 
nieco razi: odrazu można jeżeli nie po- 
znać, ta prawie podświadomie wyczuć, 
iż w scenie końcowej mamy do czy- 
nienia nie ze Słowackim. 

Inne uzupełnienia tekstu nie są tak 
widoczne. 

Chmury gradowe i blaski księżyca.. 
Już po pierwszych scenach przeko- 

nywujemy się, iż katastrofa jest nieu- 
nikniona, wyjścia niema, musi nastąpić 
jakiś straszny wybuch. 

Cała sztuka jest przygotowaniem do 
tego nieuniknionego, katastrofalnego 
zakończenia, którego poeta nie zdążył 
napisač!.. 

Grozą przejmuje i strasznym cięza- 
rem przygniata przedewszystkiem tra- 
gedja narodu, który na czołowem sfa- 
nowisku ma zdrajcę. 

Horsztyński i Hetman. Konfederat 
barski i zdrajca, zaprzedany Rosji. Czy 
to są antytezy? Uczuciowo bez waha- 
nia stwierdzamy: tak! Analizując, ma- 
my zastrzeżenia. 

Horsztyński nie jest bez skazy: cią- 
ży na nim krzywda kobiety i jest on 
zdolny nawet do takich czynów, jak 
włożenie broni do rąk wiernego sługi 
w celu zabójstwa Hetmana, swego go- 
ścia... 

Hetman — historycznie nikczemnik, 
godny swiego strasznego losu —- w tra 

gedji nie jest należycie wyrazisty, gdyż 
niewiele wiemy o nim, jako o człowie- 
ku. Zdradza naród, ale z jakich pobu- 
dek? Czy ma coś na swoje usprawie- 
dliwienie? Nie wiemy. 

Horsztyński i Hetman, šmiertelni 
wrogowie, połączeni wspólną tajemni- 
cą; bohater Baru i zdrajca, obaj jed- 
nak nie wierzący w powodzenie akcji 
zbrojnej Kościuszki, ludzie z innych 
Światów, lecz nieraz, pomimo wszyst- 
ko, mający coś ze sobą wspólnego, — 
tęprezentują w sztuce okropną epokę 
upadku Rzeczypospolitej. 

A na tem tle bohater główny — 
Szczęsny — „polski Hamlet", człowiek 
o zbolałej, chorej duszy, niezdolny ani 
do czynu, ani do bezczynności. 

Klęska jest jego udziałem: cokol- 
wiek ma uczynić, będzie to zbrodnią i 
nieszczęściem, a jeżeli uchyli się od 

czynu, stanie się to również zbrodnią i 
nieszczęściem. 

W decydujących zmaganiach się 
narodu, znów się zrywającego do wal- 
ki z wrogami, on — syn zdrajcy — nie 
znajduje dla siebie miejsca. 

Związany uczuciowo z trzema ko- | 
bietami — żadnej nie może dać szczę- 
ścia, od żadnej bez krzywdy dla niej 
odejść nie może.... 

Szczęsny, jako typ psychiczny, jest 
niezwykle skomplikowany, dlatego też 
interpretacja sceniczna należy do za- 
dań najtrudniejszych. 

Jak zaznaczyliśmy, rołę tę wziął na 
siebie Juljusz Osterwa. Tu należy po- 
stawić kropkę. Pochwały pod adresem 
artysty tej miary, co Osterwa, są bez- 
celowe, krytyka prawie niemożliwa. 
Można nieco inaczej interpretować po- 
stać Szczęsnego, ale niezwykła logika 
w interpretacji artysty, oraz wyjątko- 
wo „subtelne cieniowanie uczuć  spra- 
wiają, iż Szczęsny Osterwy jest czło- 
wiekiem żywym, nie papierowym, ja- 
kiego tak łatwo stworzyć!.. 

Salomea (Cz. Szurszewska), Ame- 
lja (B. Sławińska) i Maryna (W. Sta- 
nisławska), trzy kobiety, otaczające 
Szczęsnego, były odtworzone przez ar- 
tystki z wielką starannością. 

Role kobiece w Horsztyńskim nie 
należą do  najwdzięczniejszych 
względem artystycznym: Salomea i 

  

 



  

  

  

KRONIK 
wileńrka 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 19 września 1931 r. | 
Ciśnienie średnie 760. 

Temperatura Średnia -|12. 

Temperatura najwyższa --14. 

Temperatura najniższa -|-9. 

Opad w mm. 1,0: 
Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: spadek. 
Uwagi: pochmurno, dżdżysto. 

  

OSOBISTE 
Na czas sprawowania przez radcę Piotro 

wicza funkcyj wojewódzkiego komisarza spi 
sowego kierownictwo Oddziału Wyznań ob- 
jął naczelnik Wydziału Administracyjnego p. 
„M. Pawlikowski. 

MIEJSKA 
— Starania o pieniądze. Magistrat wzno- 

wił starania © przyznanie miastu pożyczki 
150 tys. zł. na roboty kanalizacyjno-wodo- 
ciągowe. 3 

— Ulgi egzaminacyjne dla rzemieślników. 
lzba Rzemieślnicza poczyniła starania u 
władz w kierunku większego udostępnienia 
rzemieślnikom otrzymania wymaganego dy- 
płome. я ‹ Ę 

Wysokie opłaty i wymagania egzamina- 

torów spewodowały, że dotychczas uzyskało 
dypłomy załedwie 25 proc. rzemieślników. 
Wspomniane opłaty egzaminacyjne mają być 
zmniejszone ze 140 na 80 złotych. 

— Regułacja ulic. Wązkie uliczki i zauł- 
ki koło Franciszkanów będą uregulowane. 

Ulożone tam będą chodniki i wsypane 
nowe jezdnie. м 

— Stam bezrobocia, W ubiegłym tygo- 
dniu stan bezrobocia w Wilnie wynosił 3016 
osób, w tem kobiet 948. 

— Lombard miejski. Magistrat otrzymał 
powiadomienie od 'władz centralnych, że u- 
dziełono mu zezwolenia na uruchomienie w 

Wilnie łombardu miejskiego. Jeśli niezbędne 
formalności będą szybko załatwione lom- 

bard może być otwarty już w październiku. 
— Grożba stralku nauczycieli żydow- 

skich, (mima nie udzieliła  zadawalniającej 
odpowiedzi nauczyciełom szkół żydowskich 
w Wilnie, żądających 25 tys. zł. na od- 
łączenie zaległych poborów. 8 

W związku z tem 23 bm. odbędzie się 
zebranie Zainteresowanych nauczycieli w 
sprawie ogłoszenia strajku. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zjazd matematyków. W cza- 

sie od 23 do 26 września odbędzie 
się If Zjazżd Matematyków Polskich z 
udziałem delegatów zagranicznych. 
Uroczyste otwarcie nastąpi 28 b. m. 
o godzinie 11-eį. у 

Zgłoszenia przyjmuje Komitet Or- 
ganizacyjny Zjazdu, Seminarjum Ma- 

we własnym interesie wiinni się żgłosić na 
tychmiast, 

— Pracownicy mocy. Zarząd 
Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Polskie; Mito 
dzież yAkademickiej USB. ;wzwa wszystkie 
koleżanki i kolegów do udziału w pracy Brat 
niej Pomocy, w tym celu należyzgłaszać się 
w sekretarjacie w godzinach urzędowych 
1 — 3 17 — 9wiecz.Jednoczešnie zarząd 
komunikuje, że w myśl regulaminu o świad 
czeniach samopomocowych udziełać ich bę 
dzie przedewszystkiem kol. kol., biorący:n 
czynny udział w pracy samopomocowej. 

SZKOLNA 
— Inauguracja roku szkolne- 

go w instytucie Handlowym. W 
niedzielę 20 b. m. o godzinie 12 od- 
będzie się uroczysta inauguracja roku 
szkolnego w Instytucie Nauk Handlo- 
wo-Gospodarczych, przy ul. Mickie- 
wicza 18, poprzedzona nabożeństwem 
w kościele Św. Jana, celebrowanem 
przez J. E. ks. arcybiskupa metropo- 
litę wileńskiego R. Jałbrzykowskiego. 

Przebieg uroczystości traasmitowa- 
ny będzie przez radjo. 

RÓŻNE 
— Uprzywilejowane druki, czyli — „dzię- 

kuję!..* Trudno obecnie znaleźć coś bardziej 
taniego, niż zadrukowany papier. Przeróżne 
„kurjerki* " dały przykład  zdumiewającej 
wspaniałomyślności względem czytelnika: za 
trzydzieści pięć groszy można mieć bilety na 
ubranią dla całej rodziny, za dziesięć — dwa 
prześcieradła, za pięć — conajmniej piełusz- 
Ki. 

Na tem tle szczególnie się wyróżniają u- 
przywilejowane druki, które 2а 40 groszy 
dają zaledwie chustkę do nosa! 

Mówimy o programach teatralnych, 
lch wysoka cena stanowczo musi ulec 

zniżce, gdyż jest zbyt rażąca. Gorzej iednak 
jest to, że przy sprzedaży programów prak 
tykuje się „nabieranie”, 

Na premjerze na Pohulance 
świadkami takiej sceny. 

Do bileterki podszedł pewier pan i po- 
prosił o program. 

— Wiele się należy? 
— Czterdzieści groszy. 
Pan wyjął pięćdziesięciogroszówkę i dał 

bileterce Ta spojrzała na monetę, na pana 
i rzekłą ze słodkim uśmiechem jedno zna- 
czące słówko: 

— Dziękuję! 
Pan bezradnie popatrzał na sprytną nie- 

wiiastę, westchnął i poszedł dalej... 
Spryt to jest dobra rzecz, ale „przyby- 

tek muz*, „Sztuka* przez duże „S” i t. d. 
jakoś kiepsko wyglądają w takiem sąsiedz- 
twie. 

—.Wileńsko-Nowogródzka Izba Lekar- 
ska niniejszem powiadamia p.p. 'ekarzy, 
swych członków, iż zniżki do teatrów wileń 
skich (33 proc.) można uzyskać po uprzed- 
niem zapisaniu się w kancelarjj Izby i wpła 
ceniu 1 zł. w ciągu dni najbliższych. Spra- 
wa dla zainteresowanych pilna, gdyż od 
ilości zgłoszeń zależy uzyskanie zniżek z ad- 
ministracji teatrów. 

— Przedszkole kolejowe rozpoczęto 9 rok 
swego istnienia. W pierwszej połowie wrze- 
śnia rozpoczęło swą normalną pracę znane 
w Wilnie szeroko j cieszące się zastużonem 
tznaniem przedszkole kolejowe „Dar Dzie- 
cka' przy Ognisku Kołejowem, jest to dzie- 
wiąty rok pracy cicliej lecz pożytecznej pla- 
cówki. W czyściutkim, estetycznie udekoro- 
wanym lokalu, gromadzi się dziatwa w wie- 
ku od lat 3 do 7, gdzie spędza czas pożyte- 
cznie, przy zajęciach odpowiednich swemu 

byliśmy 

tematyczne Uniwersytetu Stefana Ba- wiekowi, 

torego, Zamkowa 11. 
EZ Koła Byłych Wychowanek 

Gimn. 5.5. Nazaretanek powiadamia, że ter- 

min zebrania został przesunięty na dzień 11 

października (godz. 4 po poł. sala gimna- 

zjun:). 

AKADEMICKA 
— Wolne posady. Społeczne biuro Po 

średnictwa Pracy przy Bratniej Pomocy 
Polskiej Młodzieży ala id USB. wzy 

wa kolegów, ujących pracy, a posia 
rakas jeg francuski do: natych 

miastowego zgłoszenia się do Bratniej Po 
mocy w godzinach urzędowych Biura Po 
średnictwa Pracy , —tj. w poniedziałki od 
godz. 7 — 9 wiecz.,wtorki,środy i czwartki 
i piątki od godz. 1 —3p.p. Oprócz tego 
wszyscy inni kol. kol. poszukujący posad, 

И KLINIKA Ę 
WewnętrznaU.5.B. 

na Antokolu 
wznawia przyjęcia chorych z dniem 22 

września b. r. 

Przychodnia kliniczna czynna codzien- 

mie prócz dni świątecznych od godz. 

10 — 12 

Amelja są dość blade, Maryna, - zary- 
Sowana wyraziściej, jest jednak nam 
naogół niedostatecznie znana ze wzglę 
du na htki w tekście. 

Bardzo dobry był Horsztyński (M. 
Bielecki), doskonały Sforka (J. Ciecie: 
ski), matomiast Hetman (St. Lochman) 
nie miał w sobie ani grozy człowieka, 
nie przebierającego w środkach, ani 
pychy wielkiego magnata. Był dość or- 

  

  

Nie sposób wymienić wszystkich 

artystów, których praca przyczyniła się 

do wysokiego poziomu widowiska, wy 

starczy powiedzieć: gra artystów, in- 

teligentna reżyserja, oraz doskonale 
przemyślana inscenizacja — stworzyły 
piękną całość. 

Opanowanie strony technicznej (jak 

to często się zdarza na premjerach 
było nieco niedostateczne, wskutek 
czego przedstawienie przeciągnęło się 

do godz. 12. W. Ch. 
P.S. W programach, w art. „O tragedji 

у zwanej „Horsztyński", e 

my: „Tragedję na scenie wystawił po raz 
pierwszy Ludwik Solski w Teatrze Krakow- 
skim w r. 1909". Małe sprostowanie: po 
raz pi wił J. Mien w r. 1870, 
później — w r. 1881 A. Urbański we Lwo- 
wie. Autor artykułu omylił się więc „tyłko” 
a 38 łat!... 

Zarzą Ogniska Kolejowego biorąc pod u- 
wagę przeżywane trudności finansowe, a 
chcąc uprzystępnić korzystanie z placówki 
szerszym sferom, postanowił znacznie ob- 
niżyć iwpisowe, Wynosi ono ebecnie dla 
członków Ogniska Kołejowego 3 ziotych mie 
sięcznie, dla nie członków 10 zł. 

— Zarząd Centralny Zrzeszenia Młodzie- 
ży Rzemieślniczej woj. Wileńskiego w Wil- 
nie, podaje do wiadomości, że biuro Zarządu 
z dniem 17 b. 'm. zostało przeniesione do 
nowego lokalu, przy ul. MickiewiczaNr, 23 
m. 5, tel. 359. 

Biuro czynne jest codzeinnie 2 wyjąt- 
kiem dni Światecznvych w godz. 10 — 12 1 
od godz. 14 — 16. 

— Otwarcie I Wystawy Obrazów „Wi- 
leńskiego Towarzystwa Niezależnych Arty- 
stów Malarzy” nastąpi dziś w dniu 20 wrze- 
śnia o godz. 13 w pawilonie po-wystawo- 
wym w ogrodzie Bernardyńskim. Pomimo 
rozesłanych zaproszeń, T-wo poleca się ła- 
sławej pamięci społeczeństwa wileńskiego i 
uprzejmie prosi o przyjęcie udziału w uro- 
czystości otwarcia. 

Wystawa umieszczona została w 5 du- 
żych salach i składa się przeszło ze 170 
obrazów i kilku rzeźb, Udział w wystawie 
przyjmuje szereg już znanych Wilnu arty- 
stów malarzy, oraz liczne grono jeszcze do- 
tąd nieznanych Wilnu. 

Wystawę otwarto na czas od 20..IX do 
4-X r. b. w godz. od 10 do 17. 

— Czy w zarządzie synagogi 
były AR džiai y aż 

, Specjalna komisja kontrołna badała stan 
ksiąg biura synagogi głównej, majątek któ- 
rej przeszedł we władanie gminy żydow- 
skiej, Komisja przy pomocy ekspertów nie 
mogła doszukać się całego szeregu ksiąg, 
które zawierały pozycje pieniężne z lat u- 
biegłych. 

Na onegdaiszem posiedzeniu w gminie, 
zwołanem dla wysłuchania sprawozdania 
komisji, wyraźnie mówiono, że w zarządzie 
synagogi od lat popełniano nadużycia, któ- 
re jak utrzymuja sięgają dziesiątków tysię- 
cy dolarów. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś, w nie- 
dzielę dn. 20 b. m. o godz. 4 po poł, ukaże 
się po cenach zniżonych pogodna komedja 
w 3-ch aktach J. Korzeniowskiego „Panna 
mężatka”, która ukaże się również w nad- 
chodzacy wtorek dn. 22 b. m. po cenach naj 
niższych. 

. Wieczorem o godz. 8-ej (20) powtórze- 
nie wczorajszej premiery „Święty płomień” 
Maughama, w premierowej obsedzie, w opra 
rowaniu reżyserskiem p. Śaaiiawy Wysoc- 
kiej, która kreuje rolę matki sparaliżowane. 

całego zespołu. 
Jutro „Święty płomień" Maughama. 
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś, w 

niedzielę, dnia 20 b, m. o godz. 8 wiecz. (20) 
po raz trzeci XII scen dramatycznych J. 
Słowackiego „Horsztyński”* z niezrównanym 
wykonawcą roli Szczęsnego p.  Juljuszem 
Osterwą na czele i resztą obsady dzielnie 
dotrzymującą kroku „znakomitemu artyście, 
to też publiczność nie szczędziła oklasków 
wszystkim wykonawcom. Režyserja spoczy- 
wa w doświadczonych rękach dyrektora M. 
Szpakiewicza. Piękną oprawę dekoracyjną 
do tego arcydzieła J]. Słowackiego skompo- 
nował W. Makojnik. 5 

„, „Horsztyński" dawany będzie nieodwołal 
nie tylko do dnia 17 b. m. Jutro o godz. 8 
włecz. „Horsztyński" — ]. Słowackiego 

ВОМ 

Wieża Św. Jańska bedzie odremontowana | 
WILNO. Na zaproszenie proboszcza 

kościoła Św. Jana ks. prof. Miłkowskie- 
go, zebrała się komisja w składzie: p.p. 
prof. Ruszczyca, Kłosa, Morelowskiego 
oraz inżynierów Przygodzkiego i Na- 
rębskiego, która po zaznajomieniu się 
ze stanem wieży św. Jańskiej. orze- 
kła, że remont wieży staje się nie- 
zbędny, z tem jednak, że w roku bie- 
žącym mogą być usunięte jedynie 

0 

grożące bezpieczeństwu gzymsy, na 
wiosnę zaś będzie przeprowadzony 
gruntowny remont całej wieży przy- 
czem kopuła ma być pokryta mie- 
dzianą blachą. 

Postanowiono że w tym roku bę- 
dą grupowane potrzebne materjały i 
opracowany będzie kosztorys robót. 
Na kierownika tych robót zaproszono 
inż. Borowskiego. 

  

W sidłach uwodziciela 
WILNO. — Wczoraj w nocy w hotelu 

„Wilno“ połicja aresztowała poszukiwanego 
przez policję warszawską i gdyńską b. pra- 
cowinika jednego z banków krakowskich, Jó- 
sefa Bartoszewicza, który uciekł niedawno 
z Gdyni, przyłapany na namawianiu kobiet 
do ni и. 

Wraz z Bartoszewiczem zatrzymano 
młodą dziewczynę, co do której Z 
przypuszczenie, że jest zaginioną przed pa- 

ru tygodniami córką notarjusza warszaw- 
skiego Aliną K. 

Na jak widać, zakochała się w 
przystojnym uwodziciełu i dała się namówić 
do ucieczki, gdy Bartoszewiczowi było już 
„Ciasno”* w Warszawie. 

Po przybyciu w okolice Wilna młoda pa- 
ra ulokowała się w namiocie zdala od osie- 
dli ludzkich koło majątku Markucie, 

Ostatnie chłody zmusiły zbiegów do po- 
myślenia o dachu nad głową, więc Barto- 
szewicz wynajął hotel i tam oboje zamie- 
szkiwali, 

Towarzyszka Bartoszewicza nie chce 
wyjawić swego nazwiska, twierdząc, że nie 
pochodzi z Warszawy, nie mniej rysopis 
jej zgadza się z rysopisem zaginionej cór- 
ki notarjusza K. Policja poczyniła odpowied- 
nie kroki, aby ustalić jej tożsamość, 

Ze względu na przeszłość Bartoszewicza 
nie trudno domyślić się, że miał on zamiar 
skierować nieświadomą dziewczynę na dro- 
gę występku. 

Nreszty wśród członków b. „Bruderferejnu'' 
W związku z ujawnieniem w mie- 

szkaniu zwalczanego przez bandę 
złodziejską  „Bruderferein* członka 
konkurencyjnej bandy Wojciuka, gra- 
natów ręeznych, które jak okazało się 
były mu podrzucone, policja dążąc 

do likwidacji niebezpiecznej bandy 
aresztowała wczoraj czterech niebez- 
piecznych przestępców, którzy two- 
rzyli bojówkę, wykonującą wyzoki 
„Bruderfereinu*. 

  

DRUG! POWSZECHNY 
SPIS LUDNOŚCI 

PROF. WŁADYSŁAW STUDNICKI 
NACZELNYM KOMISARZEM SPISO- 

WYM NA WILNO 

Naczelnim Komisarzem  spisowym 
na m. Wilno został profesor Włady- 
sław Studnicki. W dniu dzisiejszym p. 
Studnicki udaje się do Warszawy na 
szereg konferencyj, które się odbędą 
w Głównym Urzędzie Statystycznym, 
począwszy od 21 b. m. 

Niespodzianki na uiicy 
3-go Maja 

Od jednego z naszych czytelników 
otrzymujemy następujące uwagi, któ- 
re niewątpliwie zainteresują Magistrat. 

Przez całą długość ulicy 3-go Maja zo- 
stały przez Magistrat ułożone szyny kolejki, 
wywożącej ziemię z Góry Boufałowej na 
wybrzeże Wilji za szpitalem Św. Jakóba. 
Nigdzie na przejściach chodnikiem przez te 
szyny nie ułożono między niemi zwykłych 
w tych wypadkach mostów. Coraz to któ- 
ryś z przechodniów, zwłaszcza wieczorem, 
schodząc z chodnika na ulicę, potyka się o 
wystające szyny, a często, szczegó!nie ko. 
biety, zaczepiwszy się obcasem o nie, pa- 
dają. Szczęśliwsi kończą na mniej łub wię- 
cej dotkliwym siniaku. Mniej szczęśliwi ka- 
leczą się i nieraz muszą szukać ratunku u 
lekarza. 

Ja należę do rzędu tych drugich. D. 7 
b. m., o godz. 11 wiecz., wracając z Tow. 
Przyj. Nauk i przechodząc przez ulicę na 
przeciwko kościoła św. Jakóba, zaczepiłem 
się c szyny, upadłem, silnie uszkodzitem so 
bie kolano j uderzyłem bok aż do wylewu 
krwi w opłucnej. Przeleżałem tydzień i do- 
tąd kuleję, cierpiąc w kolanie ostre bóle, 

Cieszę się, że się na tem skończyło. Lecz 
właśnie dowiedziałem się o takimże wypad- 
ku na rogu ul. Mickiewicza. 

Pewien prawnik zapewniał mnie, że gdy- 
bym wytoczył Magistratowi sprawę Sądo- 
wą, musiałby mi wypłacić odszkodowanie 
za leczenie, leżenie i te dorożki i autobusy, 
któremi teraz muszę się posługiwać. В 

M. 

  

CO GRAJA W KINACH? 
Mielski: Królowa bez korony. 
Hollywood: Złodziej miłości, 
Hefios: Czar tanga. 
Casino: Na strunach miłości. 
Stylowy: Krwawy szt.-kapitan Gubaniew 
Światowid: Po zachodzie słońca. 
Ognisko: Halka. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Kradzieże, W dniu 18 b. m. Pa- 

leckiej Rywie, zam. ul, Stefańska 8, sk:adzio 
no z jej mieszkania 330 ał. gotówką. 

„Rynkiewicz Helenie (Kolejowa 7), skra- 
dziono z walizki, pozostawionej w domu 
Nr. 2, przy ul, Wiełka Pohwianka u Perwi- 
nowiczówny Marji, 10 złotych oraz przeście 
radła i chustki wartości około 45 zł. Jak się 
okazało, kradzieży dokonała Perwinowiczów 
na Marja. W czasie rewizji znaieziono u niej 
Skradzione przedmioty. Sprawczynię kradzie 
ży zatrzymano. 

— Nagły zgon. W piątek rano nagie za- 
chorował mieszkaniec domu noclegowego 
przy ul. Połockiej 4, Rutkowski Jan. Odwie 
ziony przez pogotowie do szpitala Żydowe 
skiego, Rutkowski po 10 minutach zmarł. 
Przyczyna śmierci narazie nieustalona. 

— Wypadek na trakcie lidze 
kim. U Jurjewicza Michała (kol. Tuzinięta, 
gm. rudomińskiej, at wil.-trockiego), wra 
cającego z żoną Teklą do domu traktem 
lidzkim, spłoszył Się, ma widok przejeżdża- 
jącej taksówki, koń. Wóz wywrócił się do 
rowu, wskutek czego Jurewiczowa doznała 
złamania ręki, A Poda po udzie- 
fiło jej pierwszej pomocy i w stanie cięż- 
kim przewiozło do szpitala Żydowskiego. 
Nazwiska szofera i numeru taksówki nie 
zdołano ustalić. 

— Obrabowaniekooperatyw y. 
Nocy wczorajszej jeznani 

sprawcy dokonali włamania do kooperatywy 

) lotnika na czele dzielnie sekundującego fe „Społem”, mieszczącej się przy zaułku Ros- 
sa. Pastwa rabusiów padły różne towary i 
gotówka, na sumę kilku tysięcy złotych. Po- 
ficja poszukuje sprawców. 

— Sprawca profanacji krzy- 
żów. 

*"' w.. — W ostatnich dniach zanoto- 
wano na terenie województwa wileńskiego 

= wypadków profanacji kościołów i ka 
plic. 

Onegdaj zaś koło wsi Górka, gm. kozłow 
skiej, w brasławszczyźnie spiłowano duży 
krzyż, stojący przy drodze. 

Sprawcami okazali się dwaj 17-letni 
chłopcy z wymienionej wsi, którzy zeznali, 
że namówił ich do tego jakis osobnik, pła- 
cąc za to 5 złotych. 

Osobnika tego policja również ujęła. 
Jest to przybyły z Sowietów agitator „bez- 
božnikėw“. 

nowogfódzka 
— Zwalczanie polityki w gimna- 

zjum białoruskiem, W związku z no- 
wym rokiem szkolnym odbyło się w 
Nowogródku walne zebranie Towarzy- 
stwa Rodzicielskiego miejscowego gim 
nazjum białoruskiego. Na tem, zebra- 
niu omówiono szereg spraw natury 
gospodarczej, uchwalono wynająć lo- 
kal dla bursy i gimnazjum w domu Ka- 
plińskiego na Pieresiece i przy ul. Be- 
czkowicza w domu Dobryna, oraz po- 
stanowiono zwrócić się do Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego o za- 
twierdzenie na etat dotychczasowych 
nauczycieli. 

Na temże zebraniu powzięto rezo- 
lucję potępiającą akcję wciągania mło- 
dzieży gimnazjalnej do roboty polity- 
cznej jako szkodliwej nie tyłko dla mło 
dzieży ze względu na naukę, lecz i dla 
gimnazjum, jako szkoły. 

Niewątpliwie rezolucja ta jest bar- 
dzo słuszną i rozumną. Mało tego jed- 
nakże, aby uchronić nieopatrzną mto- 
dzież tej szkoły od zgubnych i demora- 
lizujących macek „polityki“. Powzięcie 
tej rezolucji gołosłowne — to: jakby 
gest nazewnątrz. Potępiając dane oko- 
liczności, należało równocześnie zająć 
jakieś stanowisko i ustalić jakieś me- 
tody i środki przeciwdziałania złu we 
własnym zakresie. Byłoby na miejscu 
wezwanie pod adresem kierownictwa 
gimnazjum, by w każdym wypadku u- 
jawnienia stosowano restrykcje. Nale- 
żałoby zażądać od wychowawców roz- 
toczenia nad młodzieżą jaknajczujniej- 
szej,opieki, tembardziej, że są niezbi- 
te fakty, stwierdzające, że czynniki ze- 
wnętrzne, antypaństwowe, za wszelką 
cenę usiłują tą młodzież opanować. 

Przypuszczamy, że właściwe czyn- 
niki wspomnianego gimnazjum wyrażź- 
nie postawią tą kwestję w najbliższej 
przyszłości, że przystąpią do tępienia 
szkodliwei akcji nie tylko wspólnie z 
władzami, lecz i we własnym zakresie. 

Sensacyjna rozprawa Są- 
dowa. W dniu 6 października r. b. odbę- 
dzie się w Nowogródzkim Sądzie Okręgo- 
wym sensacyjna rozprawa przeciwko człon 
kom OK. KPZB w Baranowiczach. 
„Jako główini oskarżeni zasiadają na ła- 

wie oskarżonych sekretarz OK. KPŻB Bara- 
nowicze Bysiuk Bazyli, oraz Iwaszkiewicz 
Antoni vel Wójcicki Władysław. 

— Ujawnienie tajemniczych 
zwłok wlesie horodziłow ski m. 
W lesie horodziłowskim, słynnym z tego, że 
co rok popełniane są w niem zabójstwa lub 
Šia, eń Gz WA Stadni- 

— w dniu wczorajszym patrol jny 
su tajemnicze zwłoki, w wa 

U. 

Energicznie podjęte śledztwo w najbliż- 
Szym czasie sprawę wyjaśni. 

— Ustalenie identyczności 
zwłok, znalezionych w lesie 
horodziłowskim. W zednim nit- 
mierze donieśliśmy o znalezieniu tajemniczych 
zwłok w lesie horodziłowskim, w _ dniu 17 
b. m. Jak ustaliło przeprowadzone dochodze 
nie, są to zwłoki mieszkańca wsi Kurcewi- 
cze, gminy horodeczańskiej, pow. nowogródz 
kiego, M, Kuczuka. Przy zwłokach znalezio- 
no A z A >= karbolowe- 
go. Poszlaki więc wskazują, że Kuczuk po- 
pełnił samobójstwo. Dalsze śledztwo w iai 
A ii 

Początek nowej epoki w dzielach lecznict- 
wa — to utrwalone preparaty roślinne. Ta- 
kim utrwalonym preparatem jest Mutabor- Rawski, złożony wyciąg w postaci kropel. 
Leczy radykalnie: biegunkę, uporczywe roz- 
wolnienia, katar kiszek, oraz nerwicę narzą dów trawienia. Leczcie się skutecznym Mu- taborem Magistra Rawskiego. Skład głów- 
ny: Apteka Magistra J. Rawskiego, Warsza- 
wa, Marjańska 12 (róg Twardej). 

    

lidzka 
— Likwidacyjne zebranie Tygodnia L. 

O.P. PP. W dniu 18 września o godz. 19 
w Sali starostwia lidzkiego pod przewodni- 
ctwem kmdt. garnizonu p. pułk. Śliwińskie 
go odbyło się likwidacyjne zebranie VIII 
Tygodnia LOPP-u, który odbywał się w 
Lidzie i na terenie powiatu w czasie od 7 
do 14 czerwca. 

Urządzane imprezy w postaci zawodów 
sportowych na rynku Gedymina, film „Cha- 
ta wuja Toma", odczyty i kwesta uliczna 
it. p. dały na terenie Lidy 2100, 83 gr., 
imprezy, zbiórki i ksty zbiórkowe na terenie 
powiatu dały 2589, 02 zł., razem 4689 zł., 
85 gr., z czego na wydatki odeszło 485 zł. 
46 gr. Czysty zysk z VIII Tygodnia LOPP-u 
na terenie powiatu lidzkiego wynosi 4204 zt. 
39 gr. 

„ Na poszczególne gminy przypada: 
Iwje 350,26 zł. 
Białohruda 46,33 zł. 
Bielica 212,70 zł. 
gm. Lida 38,60 zł. 
Woronów 663,99 zł. 
Żyrmuny 217,58 zł. 
Zabłoć 272,43 zi, 
Lipniszki 57,87 2. 
Ejszyszki 333,47 zł. 
Sobotniki 25,65" zł. 
Dokudowo 36,26 zł. 
Bieniakonie 186,53 zł. 
Raduń 82,70 zł. 
Wawiórka 64,65 zł, 

Z powyższego wynika, iż VIII Tydzień 
LOPP-u na terenie powiatu lidzkiego był 
energicznie prowadzony przez szereg osób, 
którym należy się gorące podziękowanie, za 
tak piękne rezultaty w zbiórce i propagan- 
dzie naszej obrony powietrznej, jaką jest 
łotnictwło, które niewątpliwie odegra naj- 
większą rolę w obronie, narodowej podczas 
wojny. 

— Pożar w Łyntupach. W. nocy z dn, 16 
na 17 b. m., we wsi Łyntupy, gminy sobot- 
niskiej, z nieustalonej przyczyny wybuchł 
pożar w zabudowaniach Szczytno Francisz- 
ka. Pastwą ognia padł dom mieszkalny, ko- 
mora i obora pod jednym dachem oraz 
spichrz, W oborze zginęło kilka sztuk inwen 
tarza, Podczas ratowania swego dobytku 
Szczytno poparzył prawą rękę. Pożar zlikwi- 
dowała straż ogniowa, przybyła z Kładnik, 
gminy lipniskiej. 
= — „Rejonowe zawody Ochotniczych Stra 
ży Pożarnych w Rai' miu. W dniu 13 wrze- 
śnia b. r. odbyły się w Raduniu rejonowe 
zawody straży ogniowych gminy raduńskiej. 

Uroczystość na rynku raduńskim rozpo- 
częto raportem, który odebrał instr. pożar- 
nictwa na powiat lidzki p. Pasek, przemar- 
szem oddziałów przy dźwiękach orkiestry 
miejscowej straży przed urząd gminny, gdzie 
znów raport odebrał wójt gminy p. Szostak 
i odmarszem na nabożeństwo do miejscowe 
go kościoła. 

„ Tu ksiądz proboszcz Szczemirski wygło- 
sił do strażaków i zebranej ludności okolicz- 
nościowe przemówienie, w którem podkre- 
Ślił zaszczytną rolę straży ogniowych, jaką 
spełniają w 'wałce ze strasznym żywiołem. 

Po nabożeństwie na rynku rozpoczęty się 
zawody. Plac ubrany zielenią, za stołem za- 
siadają członkowie Komisji Sędziowskiej: 
pp.: Gotowiecki Stanisław — naczelnik re- 
jonu jeszyskiego, Jakób Witkowski — zast. 
nacz. rejonu Zabłoć i Walukiewicz Józef, 
nacz. straży ogniowej z Zabłocia. 

Instr. pożarnictwa omawia program za- 
wodów i zarządza ciągnienie losów co do 
kolejności wystąpień, 

Pierwsze miejsce wyciąga najmłodsza 
O.S.P. z Naczy pod dowództwem p. Gabi. 
sza, zastępcy naczelnika, drugie miejsce 
straż z Radunia pod dowództwem naczelni- 
ka Nienartowicza, trzecie z Wołdaciszek — 
pod dowództwem zast. nacz. Buczyńskiego 
i czwarte z Pomiedzi, pod powódbtwem Ma- 
ciejasa. 

Pierwsze miejsce w konkursie zajmuje 
O. S. P. z Wołdaciszek, osiągając 102 punk- 
ty i nagrodę w narzędziach wartości 115 zł., 
drugie miejsce OSP. z Radunia — 88 punk- 
tów i nagrodę wartości 80 zł, trzecie miej- 
sce OSP. z Pomiedzi — uzyskując 65 punkt. 
i nagrodę wartości 60 zł. czwarte miejsce 
zajęła O.S.D. z Naczy, uzyskując 44 punkty 
i nagrodę wartości 45 zł. 

Celem zobrazowania historji powstania i 
rozwoju poszczególnych straży ogniow. trze 
ba dodać, że straże ogniowe w Pomiedzi i Na 
czy dopiero w lipcu b r. otrzymały sikawki 
z PZUW. i żadna z nich nie posiada drabin 
i innych przyborów strażackich. 

  

— Akademja uczczenia Przenajśw. 
Sakramentu. Dnia 13 września, w nie- 
dzielę, około 6-ej godz. popołudniu, w 
sali przy klasztorze S.S. Niepokalanek 
w Słonimie, odbyła się uroczysta aka- 
demja ku uczczeniu Przenajświętszego 
Sakramentu. Akademję  zaszczylili 0- 
becnością swoją arcybiskup metropoli- 
ta Jałbrzykowski, biskup Bandurski i 
wielu innych księży, matka generalna 
Zgromadzenia. Akademję zagaiła u- 
czennica 3 oddziału serdecznym wier- 
szem powitalnym, ułożonym przez jed- 
ną z Sióstr. Na treść jej składały 
się pieśni i deklamacje młodocianych 
członkiń Krucjaty Eucharystycznej o- 
raz krótki obrazek sceniczny, utwór 
jednej z Sióstr „Jezu jesteś tu”, ślicznie 
wykenany przez najmniejsze uczenni- 
ce ze szkoły powszechnej. Następnie 
chóry okolicznościowe, jak: „Oremus* 
ks. Chlondowskiego, „Tyś jak Piotr“ 
ks. Nodzyńskiego — „O salutaris“ 
Riga, „Sub tuum“ Rigo i inne, wyko- 
nane z wielką precyzją i zrozumieniem. 
Arcypasterz przysłuchiwał się z zainte 
resewaniem i zadawołeniem. Cieszył 
się zwłaszcza malutkiemi, śledził z u- 
wagą każde ich poruszenie, darząc u- 
śmiechem ojcowskim. Drobiazg ten о- 
toczył arcybiskupa z całą swobodą i 
coś ze sobą rozmawiali. Na zakończe- 
nie arcybiskup dziękował  dziewczyn- 
kom za podniosłą akademję, rozma- 
wiał z niemi po ojcowsku, a one u- 
szczęśliwione były i zupełnie swobod- 
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ne z jego Ekscelencją. Odchodząc za- 
wołał arcybiskup: „niech żyje młodzież 
seminarjalna“ Matce Generalnej 
dziękował serdecznie za „Kongres“ i 
całe wspaniałe przyjęcie. 

— Oświetlenie kołonji urzędniczej. One- 
gdaj poruszaliśmy wadłiwe oświetienie uli- 
cy 3 Maja, najruchliwszej arterji miasta. Dzi- 
siaj konstatujemy tam poprawę. Lecz za to 
uskarżają się mieszkańcy kolonji  urzędni- 
czej w Słonimie na macosze traktowanie ich 
dzielnicy przez magistrat, który dotychczas 
nie postarał się o dostateczne oświetlenie 
kolonii. Czas i o tem pomyśleć, 

— Akcja odczytowa w Związku Strze- 
jeckim. Zarząd Związku Strzeleckiego w Sło 
nimie oddawna planował zorganizowanie ak- 
cji odczytowej wśród członków Związku 
Strzeleckiego, lecz wzniosła mysł inicjatora 
rozbija się zazwyczaj o brak prelegenta. Obec 
nie dowiadujemy się, że profesor jan Tyrka 
wyraził zgodę na urządzenie perjodycznie 
odczytów, co rozwiąże kwiestję oddawna 
projektowaną pozytywnie j wpłynie dodatnio 
na podniesienie poziomu wiedzy zrzeszonych 
członków Związku, 

— Granice gmin w powiecie sło- 
nimskim. W dn. 21 b. m. odbędzie się 
posiedzenie Wydziału Powiatowego, 
na którem omówiony i definitywnie u- 
stalony zostanie plan podziału admini- 
stracyjnego powiatu. 

Jak wiadomo, istnieje projekt ska- 
sowania w powiecie naszym 4-ch 
gmin, mianowicie:  kuryłowickiej, sta- 
rowiejskiej, dziewiątkowickiej i czemer 
skiej i przeniesienie dotychczasowej 
siedziby gminy szydłowickiej z Alber- 
tyna do Słonima, 

W ten sposób powiat słonimski po- 
siadałby tylko 9 gmin wiejskich i 1 ma 
gistrat zamiast dotychczasowych 13 
gmin wiejskich i 1 miejskiej. 

Do sprawy tej powrócimy. 
— Pożar w Solenikach. Wczoraj, 

o godz. 20-ej, we wsi Soleniki, gm. czemer- 
skiej wybuchł pożar, który zniszczył zabudo- 
wania, należące do braci Szymona i Leona 
Rudaków. Straty sięgają około 10.000, gdyż 
poza zabudowaniami spaliły się zbiory tego- 
roczne, należące do wyżej wspomnianych. 
Pożar ten był tak groźny, że w obawie przed 
rozszerzeniem się została zawezwana straż 

Ne ze Słonima, która ogień złokalizo- 

  

X Posiedzenie Rady Miejskiej. Dn. 
23 września we środę, o godz. 20 od- 
będzie się ciąg dalszy niezakończone- 
go posiedzenia z dn. 16 września. Na 
porządku dziennym znajdzie się po raz 
trzeci niezałatwiona dotychczas spra- 
wa budowy kiosków ulicznych i uchwa 
lenie przepisów dla woźniców  cięża- 
rowych, Poza tem Rada obradować 
będzie nad przepisami wykonawczemi 
o pobieraniu podatków od szyldėw, 
nad przystąpieniem magistratu do po- 
wiatowego funduszu emerytalnego i in 
nemi drobniejszemi sprawami. 

X Widowiska. Cyrk Barańskich daje w 
sobotę i w niedzielę dwa przedstawienia. W 
kinie Apollo awanturniczy  film-. „Płonące 
auto“ z Harry Peelem. W niedzielę, o godzi- 
nie 13, w sali Apollo koncert orkiestry 78 

Р.р. 

rtoifiócka 
— Walne zebranie powiato- 

wego Związku pracowników 
komunalnych. W dniu 14 b. m. odby- 
ło się w Stołpcach w lokala St: szenia 
Kulturalno - Oświatowego „Reduta* walne 
zebranie powiatowego koła Związku Pracow 
ników Powiatowych, na którem, po załatwie 
niu sprawy uzupełnienia przez wybór pp. Mi 
kołaja Dudzińskiego i Wiktora Wełnę składu 
zarządu Koła, powołano na delegata Koła 
na zjazd delegatów Związku w dn. 20 b. m. 
w Warszawie p. K. Kraszewskiego. 

— Tydzień Dziecka w: Stoipcach. W dn. 
16 bm., w sali Reduty, pod przewodnictwem 
p. starosty Kulwiecia oraz licznie przyby- 
łych gości, odbyło się zebranie w sprawie 
Tygodnia Dziecka. Po zapoznaniu zebra- 
nych z celem i zadaniami Tygodnia Dziecka 
przez p. starostę, uchwalono program tej 
imprezy oraz ustalono Powiatowy „ Komitet 
Tygodnia Dziecka w składzie następują- 
cym: p. sędzina Sieradzka, p. sędzina Su- 
dziłowska, p. Henrychowa, p. Pikielowa, p. 
Jastrzębska, p. Gelertowa, p. Wojtkowska, 
burmistrz m. Stołpców, p. Staniewski p. 
inż. Kraszeęwiski, dyr. Gimn. p. Kasprzycki. 
kier. szkoły p. Bartoszewicz, dr Syrkin, p. 
Winawer. Na tem posiedzenie zamknięto, 
a ukonstytuowany Komitet przystąpił dalej 
do urzędowania. Program Tygodnia Dźłec- 
ka nakreśla akcję w trzech kierunkach, to 
też z pośród siebie wyłomiono trzy sekcje: 
rozrywkową, propagandową i doch: 
Pierwsze z nich propagandowa, przystępuje 
do realizacji swych poczynań, urządza w 
dniu 18 bm. w sali Sądu Grodzkiego od- 
czyt (dła matek) p. t.: „Dziecko i jego pra- 
wa”. Odczyt wygłosi p. M. Jastrzębska. 
Dn. 19 b, m. z rana odbędą się we wszyst- 
kich świątyniach nabożeństwa, po których 
nastąpi przemarsz dziatwy z transparentami 
przez ulice miasta przy dźwiękach  orkie- 
stry KOP Na pokrycie kosztów, ziwiązanych 
z tą imprezą zainnicjowano kweste uliczna 
na dzień 20 b. m. 

Wtorek i środa przeznaczone są na wy- 
świetlenie dła dzieci sprowadzonego filmu, 
podczas którego przygrywać będzie orkie- 
stra_wojskowa. 

Tydzień Dziecka odbywać się ma równo- 
cześnie na terenie całego powiatu stołpeckie 
go, m tym też celu PP. wójtowie w poszcze 
gólnych gminach mają wejść w porozumie- 
nie z nauczycielstwem i miejscowem spole- 
czeństwem w celu zorganizowania tej ak- 
cji na swych terenach, 

nierdjierka 
— Z dzłałalności Zw. Pracy Obywa- 

telskiej Kobiet. Coraz bardziej rozszerza 
się działalność nieświeskiego Koła Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet. Przed kilku 
dniami ZPOK zorganizował zbiórkę ulicznę, 
przyczem zebraną kwotę 112 zł. przeznaczo- 
no na dożywianie dzieci w miejscowej szkole 
powszechnej. Następnie. urządzono 
zabawę taneczną, z której dochód w snmie 
200 zł. przeznaczono na cele kulsuralno- 
oświatowe prowadzone przez Związek. 

Jesr to jedna z uajczynniejszych i najży- 
wotniejszych organizacyj społecznych na te- 
renie Nieświeża.



4 SŁOWO 
  

xA010 WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, DNIA 20 WRZEŚNIA 

10,15: Transmisja dzwonów i nabożeń- 

stwa z Bazyliki wilęńskie. Chór katedralny 

pod dyr. prof. Wł. Kalinowskiego. 

11,58 Sygnał czasu. || е 

12,00 Bicie zegara i hejnał z wieży ka- 

dnej w Wilnie. 

oe Odczytanie programu dziennego. 

12,10 Inauguracja roku naukowego w 

Instytucie Naukowym Handl. - Gosp. 1) 

Reporter 2) Powitanie p. wojewody, deleg. 

minist. kurat. Szelągowskiego i innych przez 

prezesa Tow. Krzew. Wiedzy Handl. i 

Wilna, 3) Krótkie sprawozdanie Przem. m. \ 

dyrektora I. N. H. -G. za rok ubiegły, 4) 

Ślubowanie nowoprzyjętych słuchaczek_i słu 

chaczy. 5) Chór nstytutu. 6) Wykład inau 

guracyjny dr. prof. Króla p.t. „Czego nas 

uczy kryzys obecny?" - ‚ 

12,40 Poranek z Filharmonfi Warszaw- 

skiej. (Utwory Chopina i Moniuszki). 

14,00 Komunikat meteorologiczny z War- 

szawy. 
14,10 Odczyt i muzyka z Warszawy. 

15.00 „Przechowykanie okopowych“ — 

odczyt wygłosi inž. Jan Jurkowski. 

15,20 Audycje rolnicze z Warszawy. 

16,40 Audycja dla dzieci z Warszawy. 

17,10 Mecz tenisowy mistrza świata Co- 

chet z mistrzem Polski — Tłoczyńskim. Tr. 

z Warszawy. 
17,40 Koncert z Warszawy. aż 

19,00 „Kukułka wileńska" — mówiony 

dwutygodnik humorystyczny. 
19,20 Program na poniedziałek i rozma- 

itości. 
19,40 Skrzynka techniczna z Warszawy. 
19,55 Komunikaty i pogadanka z War- 

szawy. 
20,15 Koncert wieczorny z Warszawy. 
22,00 „Miasto piešni““ — fe'jeton z War 

szawy wygłosi M. Ankiewiczówia. 
22,15 Komunikaty z Warszawy. 
22,30 Koncert solisty z Krakowa. 
23,00 Muzyka taneczna z Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 21 WRZEŚNIA 
11,58 Sygnał czasu. 
12,05 Mnzyka operowa (płyty) 1) Ros- 

sini — Uwertura z opery  „Semiramida““, 
2) Paderewski — Arja z opery ,„Manru““ 
(Gruszczyński) 3) Moniuszko — Arja z o- 
pery „Halka*, (Polińska - Lewicka), 4) 
iVerdi — Kwartet z opery „Rigoletto", 5) 
Bizet — Fantazja z opery „Carmen”, 6) 
Bizet — Arja z opery „Poławiacze perel““ 
(Sałecki), 7) Massenet—Arja z opery „Don 

i Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Białorusi —szkice historyczne zł. 6,— 
Piacyd Jankowski (John ot Dyczip) — 

życie i twórczość —. ‚ Zł. 10— 

Bez steru I busoli (Sylwetka 

  

   

            

    

x prof. Michała Bobrowskiego) 2— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa: 
pleskiego w Wiinie . 5.60 

„Żyrowice—łask krynice . 0.56 
Pierwsze trudy I waiki wi- 

teńskich kolejarzy « « 0.80 
УЫ i ia iai 

sihiiiiiininniiininiiėii 
Kiszot““ (Szalapin). 

13,10 Komunikat meteorologiczny. 
16,40 Program dzienny. 
16,45 Komunikat dla żeglugi z Warsza- 

wy. 
16,50 Pogadanka francuska z Warsza- 

wy 
17,10 Audycja poświęcona Władysławo- 

wi Syrokomli (Ludwikowi  Kondratowiczo - 
wi). Melorecytacje w wykonaniu Zbigniewa 
Śmiałowskiego, art. dramatycznego. Impro - 
wizacje muzyczne na fortepianie Eugenju- 
sza Dzięwulskiego. 

W programie: gawędy ludowe i piosen- 
ki, 1) Niepišmienny, 2) Pocztyljon, 3) Ma- 
tysek, 4) na, 5) Korale, 6) Melodje z 
domu obłakanych. 

17,30 „Duchowy obraz Francji współ- 
czesnej* — feljeton z Warszawy wygłosi R. 
Zrębowicz. 

18,00 „Państwo pozwolą: pan Jerzy O- 
strawiski* (rozmowa). 

18,20 Muzyka lekka z Warszawy. 
19,00 „Ks. Machniewicz i Ludwik Nar- 

butt* (o powstaniu 63 roku na Litwie) 
odczyt titewski wygłosi Antoni Gasztowt.. 

„ 19,15 Piosenki litewskie i pogadanka rol 
nicza. 

19,30 Komunikaty. 
19,35 Program na wtorek i rozmaitości. 
19,40 Wileński komunikat sportowy. 
19,55 Komunikaty i pogadanka z War- 

szawy. 
20,30 Operetka z Warszawy („Księżnicz 

ka Czardaszka“ — Kalmana). 
22,30 Komunikaty z Warszawy. 
22,45 „Tenor, Sława i śmierć* — audy- 

cja literacko - muzyczna Witolda Hulewicza 
w związku z 10-tą rocznicą Śmierci Henry 
ka Caruso, Transmisja na wszystkie stacje. 

23,13 Muzyka taneczna z Wazawy. 

   

  

    

Pierwsz 

Kursów 

Przyrodolecznicze 
Dr. med. M. Biernackiej i J. Kisielewskiej 

Ula pomocniczego personelu lekarskiego 
(w zakładach leczniczych, uzdrowiskach, sanatorjach) 

Wykładzją najpoważniejsze siły lekarskie. Programy wyczerpujące 

dwuletni, (Przktyka w zakładach leczniczych). Specjalizacja 

Rozpoczęcie nauki w październiku. Szczegółowe informacje udziela ? Zsrząd 

Warszawa, ul. Szopena 16 

e Kursy 

  

Knrs 

  

LICYTACJA 
różnych nięwykupionych przesyłek odbę- 

dzie się wi dniu 22 września o godzinie 10-ej 
na stacji Miejskiej P.K.P w Wilnie przy ul. 
Wiwulskiego Nr. 2. 

Sprzedaje się plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Možna częšciami. O waruukach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub uł. Ogėrko- 
wa 46. (koniec). 

Р ё e $ 

Górnośląski konc. Zjedn. Kop. Górn. 
„PROGRESS* Katowice wagonowo i 
od jednej tonny w szczelnie zamknię- 

tych i zaplombowanych wozach 
dostarcza 

M. BEU LL wino. 
od 1890 r. 

Biuro: ul, Jagiellońska 3, tel. 8-11. 
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 

  

  

    
        
        
    

  

       

         

              

SPRZEDAŻ 

K. DĄ 

oraz dziczki na podkładki 

wego klimatu północnych Kresów 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

Szkółki Podzameckie 
FRANCISZKA HR. ZAMOYSKIEGO 

poczta Maciejowice, woj. Lubelskie 
polecają na sezon jesienny 

Po cenach znacznie zniżonych 

DRZEWKA! KRZEWY OWOCOWE 
Drzewka i krzewy ozdobne, iglaste i liściaste 

Cenniki wysyłamy na żądanie. 

ZZ ZOE CO IIS, 

| PIANINA, FORTEPIANY 
I FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

BROWSKA 
Wiino, ui. Niemiecka 3, m. 6. 

sak 
Polecają na bieżący sezon 

drzewka owocowe wszelkich odmian 

(Towar wyprodukowany i aklimatyzowany w warunkach suro- 

Cenniki wysyłamy na żądanie 
Adres: Nacz Czarnockich, poczta Lachowicze koło Baranowicz. 

      Znająca 

język angielski 
OSOBA 

pisząca na maszynie 
poszukiwaną dla przepisania 200 stron 

tekstu angielskiego. 

i Wiadomość: Redakcja „,Słowa* St. M. 

  

Wileńskie Towarzystwo 
Handlowo - Zastawowe 

LOMBARD 
zawiadamia, że w dniu 21 wrzeš- 

nia b.r. w lokalu lombardu przy ul, 
Biskupiej 12, o godz, 5 tej po południu 
odbędzie się licytacja zastawów od Nr. 
65620 do Nr. 95920 opłaconych za 

maj 1931 r.     

          

  

   
   

    

      

   
   

»a09800500600 
166“ Ę 

zadowolenia Klijenta jest naszą naczelną 
dewizą. Mimo kryzysu gospodarczego licz- 
ba naszych Klijentów stale wzrasta, gdyż 
dajemy towary najprzedniejsze po znacznie 
zredukowanej cenie, przeto zasługujemy na 
Ich zaufanie, Śmiemy wyrazić przekonanie, 
że również W. P., kupując u nas, pozostaje 
naszym stałym zadowslonym Klijentem. 

TYLKO ZA 12 ZŁ. 50 GR. 
1 pulower męski, duży, modny, w żakardo- 
wych deseniach, 1 garnitur (t. zn. koszula i 
kalesony) bielizny. męskiej z dobrego pusz= 
nego miaterjału zimowego, 3 pary skarpetek 
grubych, b. mocnych, 1 para podwiązek z 
dobrej gumy, I krawat jedwabny wzorzy- 
sty, 4 rolki nici białe i czarne do szycia, 
2 tuziny dobrych guzików  nicianych oraz 
dobry elastyczny grziebień kieszonkowy. 
Porto i opakowanie zł, 2.50 gr. płaci kupu- 
jący. 
BO | TYLKO ZA %0 ZŁ. 50 GR. 
Kotdra watowa, wyrobiona na wełnianej 
wacie, kryta dobrą jedwabistą satyną, peł- 
nej długości i szerokości, w kolorach bordo, 

różowy, fres, lila złocisty i t. d. Porta i cpa= 
kowanie zł. 3 płaci kupujący. Koperty (ka- 
py), podwójne powleczenie do kołder wato- 
wych z dobrego płótna haftowane tylko 
12 zł, w gat. lepszym 16 zł., »orto zł. 2 pła- 

ci kupujący. Wymienione towary wysyłamy 
za pobraniem pocztowem po otrzymaniu li-- 

stownego zamówienia. jeżeli towar się nie 

podoba przyjmujemy go z powrotem i pie- 

niądze zwracamy. 

Zamówienia prosimy adresować: 

Firma „PRODUKCJA KRAJOWA*, Łódź, 
Skrzynka pocztowa Nr. 394. 

Cennik wysyłamy na żądanie. 

eaccos8%500308 

Mensa Akademicka 
Bakszta 15 przy Bursie U. $. B. 

Zreorganizowana i uporządkowana pod 
bezpośredniem kierownictwem Zarządu 
Bratniej Pomocy P.M.A.U.S.B. Otwiera 
swe podwoje dla Młodzieży Akad. 
20 września b. r. Estetycznie udeko- 
rowana sala. Smaczne, zdrowe i tanie 
obiady. Swoje akademickie towarzystwo. 

Godziny obiadowe 12.30 — 16. 

  

  
  

   Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ui. Tatarska 206, dom właszy, 
Istnieje od 1843, 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szały, bimrka, krzesła dębo- 
we i £ p. Dogodne warnnki i na raty. 

  

  

Malarze pokojowi 
i tapicerzy 

в mogą rocznie setki złotych 
> ubocznie zarobić, przez 
m2] pouczanie swych klientów o 

zasadach czystości i uwolnie- 
nia mieszkań od pasożytów. Wyjaśnie- 
nia wysyła za nadesłaniem įznaczka 

pocztowego 
Fabr. Chem. Farmac. „SANATOR" 

Bydgoszcz, ul. Stroma 4. 
  

SZKOŁA TAŃCÓW P. Borowskiego 
ul. Trocka Nr. 2. 

Za wyuczenie 4-ch najmodniejszych 
tańców tylko 10 zł, za mazura 5 zł. 
Kurs rozpoczyna się w piątek 2-go 

A o godz, 8 wiecz. w dnie 
wiąteczne tańce praktyczne od godz. 

7 w. Zapisy codziennie. 

  

      

WYNAJĘCIE 

   

i ozdobne    
i 

Wschodnich 

  

Wilno, Zawalna 6—2 - 

0089900000000960066 

Wełnę na szale 
i chustki (w kłębkach) w jaskrawych 

  

OSTRZEŻENIE! 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewa swoje 

małowartościowe piwo w używane batelki 
„Patent* ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

© w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. 
Konsumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyfikatami i 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy! 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na oryginalną etykietę i korek z firmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wilno, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

PDRZEWKAŻ 
s | KRZEWY OWOCOWE 

Zaaklimatyzowane, wychowane na iniejscu w szkółkach. 

Nowy wielki i dobry wybór 
polecają na sezon jesienny Szkółki Mazelewskie 

przy Kolonji Wileńskiej 

Ceny przystępne. 

   
        

      

spokojnych barwach poleca 

Polska Składnica Galanteryjna 

FRANCISZKA FRLICZKI 
Zamkowa 9, tel. 6-46. 

Са | 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2. 

e
 

м 

    

Eiruche ciasio na plachki OWOCOWE 
Pieczone z Dra. Oetkera proszkiem do pieczenia „Backin*, — Kruche ciasto małożyć można żakiue 

kolwiek owocem gotowanym. Pozatem nienalożone przechować można kilka dni. 
= Dodaiki: Smosób przyrzadzenia* Dobrze ztnieszać jajka i cukier razem £ įedng eneicių, 

12', deka masła | **.paczkil)1a. Oetkera z. 
2 jajka ! ku do pieczenia „Backin” 

ы [10 deka cukru | 30 deka mąki 

  

mąki, poprzednio zmieszanej z proszkiem Backin. «Następnie przerabia się tę 
masę masiem rozdrobnionem na kawałeczki i postawionem w zimnem miejscą. 
miesza się wszystko z resztą mąki i dodaje w wazie potrzeby iki, by 
ciasto móc rozwałkować. Rozwałkowane na grubość 2-ch ti Gd wożz 

ciasto wkłada się do formy tortowej, którą poprzednio wysmarować należy masłem i posypać taty chlebem. stawić. na 
V, godziny w piec miernie ogrzany i piec na kolor jasnobrunatny. Przepis ten wyda 2-3 placki. Ez ai 
jakimkolwiek gotowanym. owocem, np. agrestem, poziomkami, wiśniami, śliwkami itp. Sok pozostały od g. OWAÓW 
zagotować raz jeszcze z Dra. Oetkera proszkiem Gustin, by się stał zawiesisty i jeszcze na gorąco óblać nałożone awuxm 
"Wypieczone spody przechować można kilka dni, a dopiero w dzień użytku nakładać je należy owocem. 
Proszę zażądać w składach moich książeczek 2 przepisami, w razie wyczerpanie -zaż zwrócić się wyroGk ÓW 

Dra. A. Oetkera - Gdańsk-Oliwa 

  

Od dnia i9-go września b. r. od godz. 4 do 6-tej. Dia uczącej się młodzieży. Wielki film sportewy 

  

  

KINO 
w roli główn.j > MIEJSKIE | ŻYWY POCISK Reca kowe. Tajemnica czarnego wąwozu "u" 

SALA MIEJSKA Sz Nad prodram: occie polowanie. ю 
god”. wielki dramat w 12 aktach. Dzieje miłości Hamilton: 

Ostrobramska 5 6, 8 i 10. Królowa bez Korony Nad program. Wesoła komedja w ! akcie. Koncertowa orkie- 
stra pod batutą P. M. Salnickiego. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godz. 3.30 do 10 w.. 

ai a Dziś ostatni dzień! 
KINO- „ Wspaniały przebój W rol, gł. cudowna para kocksnkėw, 

„H ELIOS“ dżwiękowy! Śpiew - Tańce! CZAR TARGA jedyny godny zastępca Rudolfa Valentino 

ul. WILEŃSKA 38. | poryw. Hiszpan Don Joze Mojlka, czarująca Mona Mario i Antonio Moreno. Cudowne pieśni argentyńskie! 
Tel. 825. Barwność scen! Upajający rytm tanga! Przepych wystawy. Ceny zniżone od 60 gr. KPoczątek e g. 4, 6, 8 i 1015 
  

  

Jutro premiera: Otwarcie sezonu! Potężne arcydzieło dźwiękowe! Wytw. Meżrakpem-Rus-Moskwa. 
Real. genjaln, twórcy „Pancernik Potiomkin" Sergiusza Eisensteina 

  

  

Dźwiękowe Kino 

„HELIOS“ 
ul. Wileńska 23. 

Tel. 926. w filmie biorą udział wielcy artyści teatrów rosyjskich. Małżeństwo z rozsądku wedłu: dzieł: NTONA. 
CZECHOWA, z udział art. Moskiewskiego Teatru Artystycznego, MoskwiocN. Lia 1 Nataiji Wolodko, 

Dodatki dźwiękowe: Na pierwszy seans ceny zuiżone od 60 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Wkrótce: Najnowsze przeboje sezonu: „Szary dom“ i „Tabu“ 

Dziś ostatni dzieńł w filmie 
wottydkióo Największy przeoój Świata Ramon Novarro dźwiękowym 

Mickiewicza 22 $ w 8 Šš % ŚE Scenarjusz w-g powieści EWILLA, RIAŚSTO RIŁOŚGCI iu ven   tel. 15-28 Partnerka Ramona Novarro jest słodka, pełna anielskiego uroku Dorothy Jerdan w rolach pozostałych 
Renee Adoree i Ernest Torrence. Początek o godz. 4, 6. 8 i 10,20 

  

Dźwiękewe kino Jutro! Dawno oczekiwany przebój świata! 

: Przepięcny dźwiękowi i j- „own | e $>, FELBRARSZAREŃ uc ir ci 
sklewicza 22, rujący śpiew! Przepiękna muzyka. W rol. gł. Vlasta Burlau, Roda-Roda, Felicja Malteu. 
tel. 15-28 Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnik „Foxa*. Na l-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 

Początek o godz. 4, 6,8 i 10.30, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

Mia ооа 34% $TRUNACH ĄIŁOŚCI 
W rol. głównych ulubieńcy publiczności wileńskiej Marcella Albani i Alfons Fryłand 

Nad program: Tygódnik dźwiękowy „Foxa*. Na pierwszy Seaus ceny zaniżone. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10.15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej. 

  

SŹWIĘKCWE KINO 

CGJINE 
BFIZLUA 47. tai. 15-81 

  

Dziś! Kosztem oibrzymich sum uzyskaliśmy najaowszy superszłagier produkcji 1931 r. Dźwiękowy 

Kino-Test« |IKRWAWY SZTABS-KAPITAN GUBANIEW  colgota 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 Dymsza, 
Edmund Nebei i Hana Sajowna. 

Mebie ; 

Paweł Owerło, 
Wielka 36   

Pokój 
do wynajęcia z we- 

randą. 

  

STYLOWE 
towa nowoczesne 

na 600 miejsc do wy- 

  

) : ierwszorzędnej jakości 
DOKTOR GA Bi N ET najęcia na koncerty, Wilno, ul. Witoldowa SĘ tac ędnej jakości 

A. tymbier R widowiska, odczyty, Nr. 11-4 m. 3, он -cia 
Charoby | weneryczne, ka DE B it, p. EWia- ——> 50 Ze R. 
«231007 He, mety domość: Wielka 47 D koi skorne i aarząda 9 ао ^ bwa pokoje Ji й 
czowego. Micklawicza leczniczej wejście od ul. _ Koń- słoneczne, ciepłe 1 1 Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. 

Nadeszio dužo nowošciž 
Ceny znižone. 

WILNO, skiej. (Sekretarjat Kon- 
1a, tóg Tatarzkiej przyje к 

a > Mickiewicza 31—4 5 7*t9'ium). 
A g piętrze wynajmę na- 

tychmiast, 

    

Tel. 15-64. kobiecą 7 a Wilno, Garbarska 5 d я . Darska : 
— "гопе\%опзег\чц‹ Pakė Jedz ZE: m. 3. Oglądać od 1-ej 

DOKTOR IL odės je, dosko- ws„ystkiemi wygodami do 5 p. poł, Już nadeszły 
Zeldowicz jej Skersio, Mał ul. Zygmuutowska 22, RyRPERNICYAA pierwsze transporty wełen i szewiotów 

chor, skórne, wene-twarzy i ciała (panie). ge O OBAKCOŻ POBABY ZOOM tea ae cał 

  

ryczne, narządów mo- Sztuczne opalanie cery. 
czowych, od 9—do 1, Wypadanie włosów i 

5—8 wiecz. łupież. Najnowsze zdo- Pokój 
RB bycze dad do wynajęcia, Telelon a: znająca się b. 

к, R ua miejscu. Wszelkie dobrze na hodowli i 
ŻELDOWICZOWA e CZ Wied, Dom w og gospodarstwie  poszu- 
KOBIECE, WENE- * & *. o. rodzie. Kalwaryjska 37 kuje posady. Filipa 6—6 

RYCZNE NARZĄDÓW Te 10. Ba koc Św. Jakóba 

MOCZOWYCH UšTVIUT de i Lektorka 

sione- 
czn Gospodyni 

niskie, Prosimy przyjść i przekonać się. 

A. Głowiński — Wlieńska 27 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach { 
składach aptecznych zuanege 

środsa od odcisków 

      

  

  

        
       

  

  

Dwapokoje 
ed 12—21 odi—ó Micklewicza 37, tel. įadni języka angielskiego 
ut. Mickiewicza 24. 65711 — 10 jgdnie umeblowane — tezy niwersytecieUŚB 

tei 277 Rozgładzanie i odšwie- (łącznie lub pojedyń- udziela lekėji Języka Prow. A. PAKA 

  

czo) z częściowem lub „ng; 
2anie twarzy. Leczenie e utrzyma zugiclskisgo. PAY 

wągrów i  pryszczy, i > 
Dr. elektryzacja W.Z.P. POKE T LT 

Łukiewicz poza "0009 Osoba” sz" 
choroby weneryczne i LS K A L £ Mieszkanie ТНа у nie zajmie się dziečmi, 

P ai ił z 8 pokoi i wszelkiemi o sakalą dE Okaz i 

ul. Mickiewicza 44, wygodami do wynaję: my tylko za mieszka: azyjnie wa, Żugawia 42, Wya- 
Przyjmuje chorych pry- НЕ “ШпіО, …:“""“ 25nie i utrzymanie ul. OO sprzedanla. czzją listownie buliai 

watnych 5 — 7 ow. się—mieszk 9. św. Ignacego 3 — i Informacje w Zwią- terji, rachunkowości, 
; dA zku Ziemian. korespondencji, steno- 

gody, telefon, mogą Mieszkanie 

3 pokoje R Za d C 
DOKTOR Wilno, ul. Zawsłna 9:grafji, handin, prawa, 

BluMOWICZ 33° 2 itzoniniem do novoczesne, Vl Aotaroenastes, wynajęcia razem lubze w. а 
choroby Tantros as ul. Jagielloń- dm ai Ej 80. rolny poszukuje pracy, języków, „pisowaiegrz. 
skórne | moczoplciowe ska 8, m. 16, godz.; łazienka 1 p-ro do Wilno, hotel „L66ž imatyki polskiej, eko- 

WIELKA Z 11—13 i 16—18. wynajęcia zaraz, Rojus uomji. Żądajcie pro- 
tel, 921, 0d 9—113—5 - — jj jj0, Mostowa 32-28 spektów. 

W Z. P. % Poszukuje się "4 -__ Byłajnauczycielka 
в gimnazjum państwowe- 

DOKTOR mieszkania D G M so uóziela lekcji języ- pianina I rortepiany 
Szyrwindt 2 pok. z kuchuią w 5.pokojowy z kuchnią KÓW: polskiego i (ral- nogę | używane za 

okolicy ui. Pohulank),; słyżpowym w ogro» Suskiego. Wilno, Ja- raty i do wynajęcia 
choroby weneryczne, Słowackiego, Wielkiej gzje do "wynajęcia od giellońska 6-20. Kijowska 4—10 

skórne | moczopiciowe lub Zamkowej. Zgło- 1-X га 120 zł. mies. H. Abelow 
Wielka 19, od 9 do 1 szenia do „Slowa“ pod Wilno, Popławska 26 Paryżanka 
8—7 . 

Dr. Med. LE zz male ao kio wy. B R Y C Z K Ę 
kształceniem poszuku- ” 

Em. Cholem Akademik P e K ė E lekcyj fraacuskgo UŽYWaną, powozik na 

Urolog Poszukuje. tneplowa: 2 wynajęcia duży. 9d 5 — 6 wiecz. Wal a enych „rage 
' nego pokoju z utrzym, 00 wym: >, b 1, m. 24,1ub gumach. upię 

GRONIE: PĖ“ i fortep, u zad a Wilno, Wielka ul. 56-3. 30 Garbarska!, m" Olerty: S. Jutan. WII 
cherza i dróg moczo- i : > 

y mozliwie za udziel. no, Niemiecka 4, pod 
wych przyjm. 12 — 213 moż у 4 di Kucharka я * 3 
1 5—7. Jagiellońska 8 SOC ip o k ó Į А ! „Bryczkę”, 

korepet. z zakresu t 
tel. 10-63. gimn. Dokł. oł, najpóź- do dów Jakć 

niej do 26 b. m. pod: Wilno, ul. Św Jakóbska ————— 

Dr. Welfson H. ać Bvdgoszcz, 10 m. 6. 
weneryczne, moczopi, CH dego 6. 
i skórne, nl. Wileńska 
7, tel. 10-679—114—8 Natychmiast 

mne HO WYNajęcia 2 duże 

  

    Chcesz  otrzy- 
mać posadę? 

Musisz ukończyć kursy 
korespondencyjne im. 
Sekułowicze, Warsza- 

Wielka młtatna 

„Ruston 

  

2 pokoje 
duży i mniejszy, UME- mama 

    

blowane, wszelkie wy- 
  

  

  

  

  

  

Gotówkę na 
dobre procenta 

lokujemy bezpłatnie | 

Dom y 
dochodowe 

Domki mate z 
ogródkami, place. 

Majątki, 
folwarki, Działki 

za bezcen, przy mi- 
nimalnej gotówce 
połeca: 
Biuro Kom. „Za- 
chęta" Micktewi- 

    

pań e? osady w» 
ilnie lub w Warsza- 
wie. Świadectwa. i сга 1, tel. 9-86. 

Wilno, Hetmańska 3. sukien i okryć 
Oglądać 4-5 pop. J ё damskich dności 

: яА сР sg ай, iausi), кр 3е dei 
Pokó iš OEM E E 2 mak enas Gr 

  

Pracownia       

      

  
  — 

    

Lekarz-Dentysta ładne pokoje ze wspól- do od i E Wykonanie gustowne i 
Bałwr-Aedm ną EE można e > Rh Pianino solidne. ate su 

T0WA jedyńczo.  Witoldowa Wiino, Królewska 3-5 Cengižuižoss ulami. Wil Tow. Handl. Legi RW 1— 1 zagraniczne nowe sprze Pi ino 7" Zastawowe 3 м- 
od 3-ej do 6-ej. Сагн —- PIO WYM {@ Gaie się niedrogo spie- anino B. iedrain 
barska 5 m. 3. kr;pu- У ajęc ie. 285) ae Ё B B Eras Pokój MA Z dwa ładne pokoje Z u- 7-0 ER 7'j4oktaw  Biskapia 12 Wydaje 

  

krzyżowane do sprze. pożyczki pod zastaw: 

Sprzedaję dania niedrogo. Wilno, złota, srebra, bryłan- 

dębowe krzesła kryte Michalski zauł, 8—5. tów, fużer, i t. p. —8 
Roblecą YSzelkiemi wygodami. żywalnością kuchni 
konser- Vileiska 32 m. 5 od. (elektrycznošė). 

"3—7 godz. Wilno, Połocka 4 m. 12 
Zirodę 

        

muje, doźkonali, odswie- .. Ei, . - ; skórą, kredens, otoina- SARE. = оя 

rza usuwa braki i skazy, uży i mały atei! i inne majątków "ggubione zaświadcze- 

Gabinet w. Mieszkani p 0 K ) ay OS Plany is Z 

Kosmetyki Cedi6 na własność w domu Wilno, Połocka 4-12. parcelację oraz wszelkie dane przez PKU Wil- 
prace miernicze wyko-no na imię Monkiewi- 

K m e r a nuje mierniczy przy-cza Romuaida—rocznik 
a sięgły 1910 oraz zaświadcze- 

tropikalna 9x12 optyka Włodzimierz ZEJYCnie szkolne Szkoły 
- Goerza do sprzedania, Baranowicze, Sadowa Technicznej w Wilnie, 

Wilno, Arsenalska 4-8 11 telefon 222. unieważnia się. 

Redaktor w. z. Witold Fafarzyśzki 

  

Leczniczej spółdzielczym 4, 
J. Hryniewiczowej, koje, łazienka, wygo- 
ml. WIELKA X 18 m9, JY: O warunkach do- 
Raj. 10-114 7 wiedzieć się. Jagiellofi- 
TAN 0 Bi V ** ska 7, m. 8 Ww godz,-- 

W. Z. P. AA 6, 9—11 rano. 

po-z osobnem wejściem 
do wynajęcia, 

Wiluo, Mickiewicza 
15 m. 2. 

    

  

a
g
 
z
 

ZA 
K
a
i
n
a
)
 

  
 


