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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranice 7zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr, 80259. W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 

2. Otwarta od g. 9 do 4. Telefonv: 
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: Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

niezamówionych nie zwraca. Admimstra- 

  

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa' „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 

      

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

| 
| 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. | 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. | 

t 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
j WIEŚWIEŻ — ul Ratuszówa — Księgarnia įažwinsiiego. 
|  KOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

A. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch. 
OSZMIANĄA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkotneX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 

SŁONIM — Ksiegarnia D. Lubawskiego, 1:1. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro G: 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewr:za 241, 

WARSZAWA — Tow. Księgami Kot. „Ruch'* 

ckiewicza 13. 

we, uł, 3 Maja 8. 

F. juczewska. 

    

SRT BROS OZONE WZA NTO RA KOD SA TNS AE TODOS 

zmieniane dowołnie. Za dostarc: 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy įednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

nadesłane miiinietr 50 gr. Kronika reklamowa mńimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagrariczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe } tabełaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

Kryptakrólewskaw podziemiach Katedry 
Odnalezienie załok Aleksandra Jagiellończyka, królowych Elżbiety i Rarhary Radziolłówny 

DONIOSŁE WYNIKI POSZUKIWAŃ W BAZYLICE WILEŃSKIEJ 
W dalszym ciągu pianowych poszukiwań. prowadze- 

nych pod kierunkiem profesora U. S. B. Juljusza Kłosa 
w podziemiach Bazyliki wileńskiej w związku z zabez- 
pieczeniem jej fundamentów, odkryto w dniu 24 września 
1931 r. w głównej nawie tuż przed  presbiterjum kryptę 

Wczoraj «po. południu gruchnęła 

wieść o historycznem, epokowem od- 

kryciu w Katedrze Wileńskiej. Ponie- 

waż od dłuższego czasu obiegały róż- 

ne wersje na ten temat, czekamy aż u- 

każe się w tej sprawie dawno  upra- 

  

„Aleksander Jagiellończyk 

gniony komunikat oficjalny. O godzinie 
5-ej popołudniu otrzymaliśmy urzędo- 

we potwierdzenie o wypadku. Obejr 

rzeć na miejscu! jak się to stało?! za 
czyją sprawą? kto był pierwszy, czyje 

oczy ujrzały od trzech wieków ukryte 

korony? i święte dla nas szczątki kió- 

lewskie?!... 
Zawdzięczając uprzejmości ks. pra- 

łata Sawickiego, rektora Katedry, uda- 

je się nam dotrzeć do wnętrza i ujrzeć 
na własne oczy to, czego pokoienia ca- 

łe szukały daremnie w ciągu  stuieci. 

Bezpośrednim odkrywcą grobów  kró- 
lewskich jest architekt Jan Pekszo, za- 
stępca kierownika robót w Katedrze. 

Stało się to w ten sposób, iż prowadząc 

roboty, mające na celu ustalenie rysun- 

mu fundamentów Bazyliki, zdjęto zna- 

czną część posadzki Nawy Głównej i 

kopano głębiej. W ten sposób można 

Dyło ustalić, gdzie znajduje się lity, 

fundamentalny mur. Ale wprawne oko 

architekta, o którem powiadają, że czy- 

ta z cegły, jak z książki, rozróżnia rze- 

czy dla laika niezrozumiałe. Wśród zbi- 
tej masy cegły widzi on mur t. zw. skle- 

pieniowy, Co to znaczy? To znaczy, 
że pod tym murem jest sklepienie, mo- 

gą być lochy, krypty, piwnice, sklepy. 

Kopano właśnie w środku Nawy 

Głównej. Już, już miano zasypać roz- 
Poczęte roboty, ale narazie pozosta- 

ła wszystko po staremu. Temu zawdzię- 
cząć należy olbrzymie odkrycie. 

Wczoraj rano architekt Pekszo, spo- 
dziewając się natrafić w tem miejscu 

na nieznany sklep, wydał odpowiednie 

zarządzenia. Stuknęły kilofy, a po pew- 

nym czasie uderzyły w pustkę... 

Otwór! Światło latarki elektrycznej 
padło wewnątrz. Powiadomiono na- 
tychmiast kierownictwo robót, władze 
kościelne i t. d. 

Trudno jest się dostać do wnętrza. 

Zaledwie mały otwór, przez który czło- 

wiek może się przecisnąć, prawie wi- 
Sząc na rękach. Kilka metrów w dół. 

Na małej ławeczce migają ognie świec. 

Obok siedzi ksiądz sprawujący  wartę 
przy zwłokach. Latarnia oświetla wnę- 

trze. Krypta, o ostrołukowym sklepie- 
niu, dobrze zachowana, ale ledwo zdą- 

żył wzrok śliznąć się po ścianach skle- 

pienia pada w dół, gdzie nieomal u sa- 

mego wejścia widnieje czaszka z koro- 
ną... To szczątki Króla Aleksandra Ja- 

giellończyka. 

Król Aleksander leży nawprost wy- 
bitego otworu. Obok, po prawej stro- 

"nie, trumna Królowej Barbary Radzi- 
wiłłówny. Najlepiej zachowana. Głowy 

średniowieczną, sklepioną ostrołukowo, zamurowaną 
bardzo starannie, bez żadnego wejścia z Bazyliki. Zastęp- 
ca kierownika robót, architekt Jan Pekszo pierwszy odna- 
łazł kryptę i dostęp do niej po usunięciu posadzki i gruzu. 

© godzinie 13 do Krypty tej weszli rektor Bazyliki ks. 
prałat Sawicki, kierownik robót prof. Kłus, konserwator- 
dr. Lorentz, profesor U. S. B. Ferdynand Ruszczyc, dr. Mo- 
relowski i architekt Pekszo i stwierdzili ponad wszelką 
wątp'iwość, że krypła zawiera szczątki Królewskie. Nie- 
zwłocznie zawiadomieni o odkryciu wojewoda wileński 
Zygmunt Beczkowicz, metropolita ks. arcybiskup Jaibrzy- 
kowski, ks. biskup Michalkiewicz, przewodniczący komite- 
tu ratowania Bazyliki, - ks. biskup dr. Władysław Bandur- 
ski, przedstawiciel U. S. B. prorektor ks. Falkowski, re- 
prezentant miasta Wilna wice-prezydent inż. Czyż, weszii 
o godz. 14 do krypty, mieszczącej zwłoki królewskie. 

Stwierdzono, że krypta wskutek starannego zama- 
skowania jej nie była otwierana od początku XVil stułe- 
cia. W krypcie znajdują 51е zwłoki: króla Aleksandra Ja- 
gieliończyka, królowei Elżbiety. pierwszej żony króla Ży- 
gmunta Augusta oraz królowej Barbary Radziwiłłówny. 

  

Jak_natrafiono na kryptę 
(Rozmowa z rektorem Bazyliki ks. prałatem Sawickim) 

Księdza prałata Sawickiego, proboszcza 
Bazyliki znajdujemy w nawie głównej, czu- 
wającego nad robotami, 

— W jaki sposób natrafiono na kryptę z 
trumnami królewskiemi, zapytujemy. 

— Przed kiłku dniami, w czasie i 
fundamentów wi nawie środkowej, natrafio- 
no na sklepienie, świadczące o egzystencji w 
tem miejscu podziemi, 

Celem zbadania tych podziemi zrobiono 
otwór. Działo się to w mojej obecności, to 
też poleciłem wstrzymać roboty aż do przy- 
bycia na miejsce komisji, w obecności któ- 
rej dopiero otwór powiększono i wkroczono 
do winętrza krypty. 

Wyniki tych, początkowych badań, są już 
znane, nie będę więc o nich mówić. 

— W komunikacie urzędowym mówi się o 
warcie honorowej, może więc zechce nam ks, 
prałat wyjaśnić, o jakiej to warcie mowa? 

— Dziś jeszcze nic o tem powiedzieć nie 
mogę. Jak pan widzi obecnie szczątków kró- 
lewskch pilnuje duchowieństwo, Przez cały 
czas robót jeden z księży, na zmianę, prze- 
bywa w krypcie, uważając, aby nic nie było 
poruszone, a nawet dotknięte. 

Pozatem stale jest tu ktoś z dozoru te- 
chnicznego, Panowie technicy nie opuszcza- 
ją robót ani na chwilę. 

Cóż można więcej powiedzieć? 
Świątynia została zamknięta i do czasu 

badania zostanie do wiadomości ogólnej, 

ukończenia prac, mających na celu z: 
czenie szczątków królewskich nikt, prócz 
zainteresowanych, nie będzie dopuszczom 
O dalszych losach szczątków królewskich de 
cyzja zapadnie za kilka dni, o czem RA 

Na czaszce króla Aleksan-dra Jagiellończyka zachowała 

się korona pogrzebowa, nosząca wybitne cechy stylowe 

początku XVI wieku o znamionach okresu przejściowego 

między gotykiem i renesansem. Obok zwiok królowej 

Elżbiety znaleziono koronę pogrzebową, złoty łańcuszek 

oraz współczesną tabliczkę srebrną, pochodzącą Z trum- 

ny, z długim napisem łacińs 
tuły królowej. 

kim, określającym imię i ty- 

Na najlepiej zachowanej obitej złotogłowiem renesan- 

sowym trumnie królowej Barbary Radziwiltėwny, znale- 

ziono podobną tabliczkę zherbami Polski, Litwy i rodu Ra- 

dziwiłłów (herb „3 Trąby“) 
analogicznie dotyczącym tej 

Trumny króla Aleksandra 
Elżbiety wskutek zbutwienia 
wotna podłoga drewniana 

oraz z łacińskim napisem, 
królowej. 

Jagiellończyka i królowej 
zupełnie się rozpadły. Pier- 
również zbutwiała. Na dnie 

krypty widnieje płytka warstwa wody gruntowej. Kryp- 

tę i całą jej zawartość pozostawiono nietknięte do chwili 

przeprowadzenia szczegółowych badań naukowych. Przy- 

stąpiono natychmiast do zabezpieczenia otworu wejścio- 

wegoi prowizorycznego ogrodzenia całej odkrytej prze- 

strzeni. 
Miejsce to ze względu na majestat zwłok królewskich 

będzie stosownie udekorowane. Przy grobach postawiona 

straż honorowa. 

  

Wywiad ż prof. Juliuszem Kłosem 
Prof, Juljusz Kłos jest tym, komu powie= 

rzone zostało b. odpowiedzialne i trudne za- 
danie, Przeprowadzenie prac w podziemiach 
Bazyliki Wileńskiej. Pod jego  kierownic- 

ly. twem prowadzone są prace, w wyniku któ- 
rych dokonano wiekopomnego dzieła odna- 
lezienia zwłok królewskich. 

Rozpoczynamy rozmowę od pytania, ja- 

Architekt Pekszo odnalazł trzecią koronę 
Barbary Radziwiłłówny 

0 godzinie 7 m. 30 poza od- 
krytemi już koronami, w chwili, 

gdy prześwietlano latarką elek- 

tryczną szczątki królewskie w 

odnalezionej Krypcie, architekt 

Pekszo spostrzegł wśród kości 

i szczątek trumny, trzecią koronę 
Królowej Barbary. Korona nie 

została jeszcze wydobyta. Nastą- 

pi to prawdopodobnie w dniu 

jutrzejszym. 

Dostęp do Bazyliki zamknięty 
Ze względu na konieczneść uporząd- 

kowania dostępu do grobów królew- 
skich I usunięcia gruzów oraz odpo- 
wiedniego udekorowania miejsca, w 

królewskie skierowane są twarzami do 

ołtarza głównego. Trumna Barbary. 

Mamy przed sobą kształty czegoś, co 

przypomina sarkofag. Migające świa- 

tełko latarni pada dalej na srebrne 

blaszki z herbami. Nasz uprzejmy prze- 

wodnik wskazuje miejsce, gdzie wśród 

kości, zmurszałej odzieży i szczątek 

trumny wystają końce, przed chwilą 

właśnie odkrytej korony. 

Bliżej ściany, jeszcze bardziej na 

prawo, spoczywają zwłoki królowej 
Elżbiety. Lecz co to?! Ten, kto poraz 

pierwszy swemi stopami wkroczył Ww 
świętą kryptę, wśród smutnej powagi, 

niezmąconej niczem ciszy, jaka tu mu- 

siała od wieków i wieków panować, 

przy słabym blasku latarki — emu 
się chce nieomał krzyknąć z podziwu 
i zachwytu!... Tuż obok, na wystającej 
przymurówce od prawej ściany krypty, 
o jedno wyciągnięcie ręki: leży koro- 

na. Mała piękna korona królowej. Śli- 
cznie zachowana. Pozłota jej dumnie 

rozświeca wnętrze grobu. Leży tak o- 
bok zdumionych ludzi, jakby do nich 

przemawiała, Śliczna, koronkowa ko- 

irona królowej. Wewnątrz łańcuch szcze 

rozłoty i srebrna tabliczka z nadpisem 

łacińskim. Kto tego dokonał? Czyja rę- 

ka zdjęła z głowy koronę i łańcuch i 
tu je złożyła? Czy była to ręka jakie- 

goś zbrodniarza w ostatniej chwili 

spłoszonego, czy pieczołowite paice, 

które uchroniły te przedmioty od  ni- 

szczącej działalności wilgotnych pod- 

ziemi? Kiedy? w jakich łatach, ba! w 

jakim wieku? Nikt tego, miewie, a rzecz 

prawdopodobna, że nigdy się 0 item 

nikt nie dowie napewno; domysły tyl- 

ko i naukowe hypotezy krążyć mogą 

wokół tego tajemniczego uczynku. 

Tajemnicą wieją ku nan: cdwieczne 

mury, sklepienie, cegły. 
Podłoga pierwotna drewniana zmur- 

szała jest też doszczętnie. Kości, prócz 

Barbary, leżą wprost na ziemi wilgot- 

nej, a przedostaje się tam woda pod- 

skórna. Najbardziej widoczna czaszka 

Króla, uwieńczona koroną, ma wyraź- 

nie koloryt zielony, zapewne od Śiie- 

dzi i rdzy, spływającej od wieków Z 

metalu. Korona królewska jest pokryta 

również warstwą zielono - rdzawą. 

Różni się znacznie, zarówno kształtem 

jak zachowaniem od korony Elżbiety, 

nietkniętej zupełnie przez czas. Widocz 

nie na swojem suchem, wysokiem miej- 

scu leżeć musiała oddawna. 

Wychodzimy, dziękujemy za pozwo- 

lenie oglądania tego, co przez trzy wie- 

ki pozostało tajemnicą dla oka ludz- 

kiego. Wokół, mimo spóżnionej pory 

praca wre w dałszym ciągu. Bóg ra- 

czy wiedzieć, jakich jeszcze odkryć do- 

kona może... m. 

którem znajdują się zwłoki królewskie. 
w dniu 22 b. m., to jest we wtorek, Ba- 
zylika będzie zamknięta, a nabożeńst- 
wa w tym dniu nie będą odprawiane. 

  

WALNE ZEBRANIE KOMITETU 
RATOWANIA BAZYLIKI 

Zz względu na odnalezienie w jednej z 
krypt Bazyliki Wileńskiej zwłok króla Alek- 
sandra Jdgiellończyka, królowej Elżbiety, 
pierwtzej żony Zygmuita Augusta i królowej 
Barbary Radziwiłłówny, Komitet Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej zaprasza wszystkich człon- 
ków Komitetu Ogólnego na nadzwyczajne 
walne zebranie Komitetu, które się odbędzie 
w dniu 23 września o godzinie 18, w wiel- 
kiej sali konferencyjnej Urzędu Wojewódz- 
kiego. Za członków Komitetu Ogólnego uwa- 
ża się wszystkie osoby, które otrzymały za- 
proszenie na posiedzenie organizacyjne Ko- 
mitetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej w. dniu 
17 lipca b. r. Osobne zaproszenia rozsyłane | 
nie będą. 

  

Wrażenie w mieście 
Wiadomość o odnalezieniu w pod- 

ziemiach Bazyliki krypty ze zwłokami 

królewskiemi wywołała w Wilnie zrozu 
miałe poruszenie, to też wieczorem wie 
le osób przybyło pod Bazylikę, prag- 
nąc przekonać się naocznie. 

Spotkał ich zawód, gdyż wejście 
do świątyni zostało zamknięte, a о- 
chraniający je posterunek policyjny 

przepuszczał tylko osoby, które uzy- 

skały na to zezwolenia ks. prałata Sa- 

wickiego, bądź z uwagi na swe stano- 
wisko powołane są do'nadzoru nad ro- 

botami, prowadzonemi, bez przerwy, 

przez całą dobę,. 
W nocy Bazylika była strzeżona 

przez specjalnych stróży oraz policję. 

ka jest bistorja odnałezionych zwiok. 
— Po kanonizacji Św, Kazimierza Król 

Zygmunt Waza postanowił wybudować wła 
sną kaplicę, gdyż kaplica królewska (dzisiej- 
sza Wołłowiczowska) była zbyt ciasną. 

W tym celu wszedł w porozumienie z bi- 
skupem Wołłowiczem (w roku 1623), ma 
mocy którego odstąpił ks, biskupowi ówcze- 
sną królewską kaplicę (obecnie Niepokała- 

nego Poczęcia) wzamian za narożną, obec- 
ną Św. Kazimierza, tak, aby po przebudowa 
niu fundamentów można było urządzić pod 

nią kryptę. : я 
Wówczas to trumny znalezione obecnie, 

a więc: królowych Elżbiety i Barbary Ra- 
dziwiłłówny oraz króla Aleksandra Jagielloń- 
czyka przeniesione zostały czasowo do šred- 
niowiecźznej krypty gotyckiej, znajdującej 
się pod nawą główną, przed iterjum. 
Zwłoki przeniesiono w zwykłych drewnianych 
trumnach, bowiem, jak już zaznaczyłem, liczo 
no się z czasowem tylko przebywaniem ich 
w tej krypcie, Е 

Następnie zapewne, po przekonaniu się, 

że woda podskórna uniemożliwia roboty, za- 

niechano prac i, co było dalszą konsekwen- 
cia, Zamurowano kryptę mieszczącą zwłoki 
królewskie, pozostawiając je tam na zawsze. 

Nie wiedział o oł SRO nikt, 
a przynajmnej b. nieliczne grono wtajemni- 

ao też nie odnaleźli ich następnie 

ami kozacy, ani Gucewicz. 
— Kiedy zakończona była budowa kapli- 

cy Wołłowiczowskiej? 
— Budował ją Dankiers-Dery od roku 

1623 i ukończył prace w 1630 r. W sześć lat 

później wykończona została kaplica Św. Ka- 

zimierza, : й 

— jakie prace prowaSzone są obecnie w 
odnalezionej krypcie i jakie są zamierzenia 

Komitetu? R 

— Zaczniemy .od tego, że dorobimy dziś 

jeszcze mocne drzwi żelazne. Nie możemy 

narażać się na ewentualne włamanie. 

W majbliższym czasie, trudno mi okre- 

šliė kiedy, specjalna komisja lekarska zbada 

kości (dotychczas nic nie było ruszane), a 

wówczas dopiero szczątki królewskie zostaną 

włożone do prowizorycznych trumien i u- 

mieszczone w jednej z kaplic bocznych, do 

czasu uroczystego przewiezienia ich do mau- 

zołeum królewskiego, eż 
— Mauzoleum królewskiego? 
— Pewno powstanie projekt budowy 

matszoleum, przypuszczalnie pod kaplicą Św. 

Kazimierza. (Dziś woda podskórna A jest 

już przeszkodą niedoprzezwyciężenia). 
; Бгосш.чіоё‹ё ta, z uwagi na majestat kró- 

lewski. jakim będzie owiana. odbedzie się 

prawdopodobnie z udziałem Pana Prezyden 

ta Rzeczypospolitej i rzadu. ER 

Zreszta nrzedwcześnie o tem mówić. 

Ponieważ w mvśl testamentu króla Zyg- 

munta. trusmy królowych: Elżbiety i Bar- 

bary Radziwiłówny miałv być umieszczone 

w nodziemiach kościoła Św. Atmy, powstał 

nrojekt wykonania obecnie tego testamentu. 

Powtarzam. wysrniety został projekt. й 

— W komrnikacie . nadeslanym met 

rem da Redakcii mówi sie o dwóch koronach, 

znalezionych w krvpcie. a nastepne wersie 

mówia iuż © trzech. Ież ich znaleziona i co 

jeszcze? A 

— Dwie korony leża nd wierzchu, to też 
po pierwszem, powiedzmy, pobieżnem zba- 
datiu kryptv podaliśmy © nich. Następnie 
zaiważono trzecią, w trumnie Barbary Ra- 

dziwiłłówny. 2 

Resztki trumny zbutwiałej i zasypanej 
zakrywają ja. Zreszta przedwcześnie i o tem 
mówić teraz, A 

Przeprowadziniy światło. a wówczas be- 
dzie doniero można prowadzić badania, Kto 
wie, może na dnie trumien znajdą się berła 

^ 

W zbudzonym grobie 
Jest już jedenasta w nocy kiedy 

dobijam się do Katedry, prosząc © 
łaskę x. prałata Sawickiego. Nie mo- 
gę dopuścić aby drzwiczki zamurowa- 
no przed tem, niż zdążę zobaczyć. 
Są wszyscy prałat Sawicki, Ruszczyc, 
Morelowski, Kłos, Pekszo,—wzrusze- 

  

Barbara Radziwiłłówna. 

ni, rozrzewnieni, jak to naprawdę trze- 
ba być w chwili tak uroczystej. Stoją - 
w środku ošwietlonej i pustej kate- 
dry. Majster Gudejko, robotnicy. Je- 
den z robotników, który jeszcze nie 
widział, tak jak ja prosi, żeby go 
wpuszczono, pokazano. 

Trzeba się obrócić i wschodzić ty- 
łem do jamy; drzwiczki żelazne już 
włożone. Tubki ze światłem elektycz- 
nem rzucają swój blask półślepy, szu- 
kający, trzwożliwy. Pierwszą rzecz, 
którą się dostrzega to zieleń czaszki 
królewskiej Aleksandra. Potem do- 
strzega się koronę na czaszce, potem 
wzrok się oswaja widzi goleń, widzi 
resztki kościotrupa. Teraz od czasu 
do czasu przemknie się pod światłem 
szukającej wciąż lampki złotogłów 
leżący na zwłokach Barbary Radzi- 
wiłłówny. Widać fragment tego zło- 
togłowia tak wyrażny, tak piękny, tak 
szlachetny w złotym deseniu na bia- 
łym tle. Tak jak rysunek korony na 
głowie Aleksandra Jagiellończyka wszy- 
stko takie proste i takie wspaniałe w 
tchnieniu; tego prawdziwego, wczes- 
nego renesansu, który teraz, jak w 
bajce, jak w marzeniu sennem, tajem- 
nice swe nam spowiada. 

— Ten mur to jeszcze średnio- 
wiecze — A ten? — Ten także, — A 
oto na uboczu nad zwłokami Elžbie- 
ty królowej polskiej wielkiej księżnej 
litewskiej, z domu  arcyksiężniczki 
Habsburskiej ta śliczna, cudna ni- 
ziutka korona o dwudziestu ogniwach, 
złota zewnątrz, zaśniedziała wewnątrz. 
Leży tam łańcuszek złoty i tabliczka. 
Rozróżniam litery, słowa. 

Dziś to prawdziwe misterjum, tak 
wejść do tego grobu, który z temi 
koronami ze złota i renesansu robi 
wrażenie nie grobu, lecz jakiejś ko- 
lebki, jakiegoś wnętrza kwiatu, gdzie 
chowa się myśl królewska, gdzie biją 
jakby wśród tych cegieł i kamieni 
złote serduszka śpiących tu królowych. 
Jakież miłe, rzewne, a jakież wielkie 
wzruszenie. Czuję, że rozumieją to ci, 
którzy są ze mną. Niezapomniana go- 
dzina nocna w katedrze w tem gro- 
bie zimnych cegieł, który ciągle się 
wydaje ciepłą kolebką. 

Wielkie, wielkie odkrycie! Budzi- 
my ze snu tych co symbolizowali na- 
sze państwo, nasz naród, Polskę i 
Litwę, Litwę i Polskę. Musimy tu wo- 
bec tego grobu stanąć w głębokiej, 
najuroczystszej modlitwie. Miejmy na- 
dzieję, że będą się modlić tutaj koło 
tego grobu, w chwili ceremonji zło- 
żenia resztek do nowych trumien na 
miejsce zbutwiałych nasz Oswobodzi- 
ciel i Wódz, a także Prezydent Rze- 
czypospolitej, że zaproszony będzie 
Otton Habsburg, Frodzina XX Radzi- 
wiłłów. Uważam, że wysłać także 
należy zaproszenie do prezydenta Re- 
publiki kowieńskiej. Cat. ` 

CEE eZ ROPNE R RESTA TAWABODTAEPOTORRPDRE SAI 

królewskie lub jakieś iane klejnoty? 
Zresztą o tem będziemy mówili po prze- 

prowadzeniu badań. Dziś już, ponad wszelkę 
wątpliwość wiemy, czyje zwłoki spoczywają 
w oOdnalezionej krypcie. 

Korony, tabliczki (z renesansowemi lite- 
rami z napisami — toż to niezbte dowody, 

A że tablce zachowały się R  
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Rada Woj. B.B.0. R. w Wilnie 
W niedzielę 20 b. m. w południe, 

w sali miejskiej, odbył się organizacyj- 
ny zjazd Rady Wojewódzkiej B.B.W.R., 
przy udziale zaproszonych gości. 

Przybyło kilkuset delegatów z Wil- 
na i prowincji. 

W zjeździe uczestniczyli: p. amba- 
sador Tytus Filipowicz, wojewoda wi- 
leński Zygmunt Beczkowicz, b. mini- 
ster poseł Bogusław Miedziński z War- 
szawy, wiceminister skarbu prof. Wł. 
Zwadzki, rektor U. S. B. prof. Janusz- 

ktewicz, najwyżsi przedstawiciele są- 
downictwa, władz / administracyjnych, 
samorządowych, posłowie sejmowi i 
senatorowie, przedstawiciele prasy, Or- 
sanizacyj społecznych i t. d. 

Obrady zagaił prezes sen. Witold 

Abramowicz, poświęcając na wstępie 

„orące wspomnienie posłowi  Tadeu- 

szowi Hołówce, prezesowi Wiłeńskie- 

go Koła Regjonalnego B.B.W.R. Pa- 
„nięć tragicznie zmarłego uczcili zebra- 

mi przez powstanie. у 

Następnie, na wniosek przewodni- 

czącego, zjazd uchwalił przez aklama- 

cję wysłać telegramy: do Prezydenta 

Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsudskie- 

go, premjera Prystora i pułk. Sławka. 

Prezes Abramowicz podkreśla na- 

stępnie, że dzisiejszy zjazd jest prze- 

łomowym momentem w życiu orgami- 
zacji wileńskiej, gdyż powoła do życia 

Radę Wojewódzką, która będzie tere- 

nem wymiany zdań przedstawicieli lud- 

ności z posłami i senatorami. Obecnie, 

po kilku latach istnienia, B.B.W.R. od- 

twarza istotnie opinje większości spo- 

łeczeństwa w państwie, gdyż większość 

społeczeństwa Polski stanęła na tem 

stanowisku, że w pracy swej ma na 

celu dobro całości państwa. Dowodzi 

to, że wyszliśmy w państwie z ciężkie- 

go okresu walk partyjnych. Głos Rady 

Wojewódzkiej BBWR w Wilnie, repre- 

'entującej wszystkie powiaty tego kra- 

ju, zaważy na terenie sejmowym 1 przy- 

czyni się do tego, że dezyderaty ludno- 

ści, będą przez czynniki decydujące w 

miarę możności uwzględniane. W koń- 

cu podkreślił mówca dobrą wolę i po- 

czucie dobra ogólnego, cechujące lud- 

ność tutejszą w stosunku do spiraw pań- 
stwowych. 2 

Następnie zabrał głos b. minister 

pos. Miedziński, wygłaszając dłuższe i 

ciekawe przemówienie. 
Z kolei wygłosił przemówienie am- 

basador R. P. w Stanach Zjednoczo- 
nych p. Filipowicz. 

Przemówienie swe p. ambasador 

poświęcił omówieniu kryzysu wszech- 
światowego, zatrzymując się dłużej na 
obiawach tego kryzysu w Stanach Zje- 
dnoczonych. Podkreśliwszy powszech- 
ność kryzysu w Europie, p. ambasa- 

** stwierdził m. in., że skutki ciężkiej 
sytuacji ogólno - światowej dają się 

również odczuć we wszystkich ważniej 
szych państwach kuli ziemskiej. W 

niezmiernie ciężkiej sytuacji okazała się 

Australja. Z tej powszechności kryzy- 

su widać, jak ścisły związek zachodzi 
między organizacjami  gospodarczemi 
wszystkich krajów. 

W Stanach Zjednoczonych kryzys 
odbił się niemniej dotkliwie. 

Przyczyną tego stanu rzeczy w Sta- 
nach Zjednoczonych — jak stwierdził 
p. ambasador — jest nadprodukcja. 

Produkcja Stanów Zjednoczonych— 
jak stwierdził pewien ekonomista ame- 
rykański — jest tak wielka, że mogła- 
by zupełnie uzasadnić taki stan rzeczy, 
przy którym 2/3 ludności Stanów mo- 
głyby od wczesnej młodości do późnej 
Starości nie robić nic, poza grą w 
footbal. Pozostała część ludności, pra- 
cując, doskonale zaspokoiłaby wszyst- 
kie potrzeby tamtych. Mówca przyta- 
cza szereg danych, wymownie ilustru- 
jące rozmiary kryzysu w Stanach Zje- 
dnoczonych. Ilość bezrobotnych wy- 
nosi 7 miljonów, a według przewidy- 
wań pesymistów, tegorocznej zimy doj- 
dzie do 10 miljonów. Akcja pomocy 
bezrobotnym znajduje sę w ręku spe- 
cjalnej rady”przy komitecie ministrów, 
która koodrynuje działalność poszcze- 
gólnych instytucyj społecznych. Współ- 
działa w tej akoji także Czerwony 
Krzyż. Bezpośredniej pomocy ze skar- 
bu państwa bezrobotni w Stanach Zje- 

dnoczonych —- jak wiadomo — nie c- 
trzymują. Szereg poczynań rządu zinie- 
rza do uregułowania życia ekonomicz- 
nego Stanów Zjednoczonych. Przede- 
wszyjstkiem prezydent Hoover wysunął 
hasło nieredukowania pracy i ilości ro- 
botników. W ostatnich czasach po- 
wstała myśl przejścia na 5-dniowy 
dzień pracy. W razie potrzeby rząd u- 
cieką się do bardza drastycznych środ- 
ków, zmuszając np. siłą do zamykania 
części szybów naftowych dla przeciw- 

działania nadprodukcji nafty. Chcąc u- 

trzymać ceny zboża na dotychczaso- 
wym poziomie, rząd powołał do życia 

specjalną instytucję Federal Farm Board 

która zajmuje się akcją skupu zboża w 

ogromnych ilościach. Pomimo tych 

wszystkich środków kryzys w Amery- 
ce trwa i obniżenia produkcji nie uda- 

ło się osiągnąć w tym stopniu, jak się 

spodzewano. Jako rzecz charaktery- 

styczną podkreśla p. ambasador od- 

chylenie się, rządu amerykańskiego od 

dotychczasowej linji bezwzględnego 
przestrzegania zasady niewtrącania się 

do gospodarki prywatnej. Daje się za- 

uważyć pewne odchylenie w przeciw- 
nym kierunku. 

Przechodząc do sytuacji w Polsce, 

p. ambasador Filipowicz zaznacza, że 

wojna celna z Niemcami okazała się w 

swych skutkach obecnych korzystną 

dla Polski. Dzięki niej Polska pozosta- 

ła niezależną pod względem gospodar- 

czym od Niemiec. Gdy cały organizm 

ekonomiczny niemiecki począł  chylič 

się ku przepaści bankructwa, Polska 

   

zachowała całą swą prężność gospo- 

darczą. R. 

Następnie mówił p. ambasador 0 

konieczności większego zbliżenia m.ię- 

dzy polskiemi i amerykańskiemi siera- 

mi gospodarczemi, stwierdzając, że w 

chwili obecnej daje się zauważyć w 

Stanach Zjednoczonych coraz więk- 

sze zrozumienie doniosłości roli gospo- 

darczej państwa polskiego i jego sił 

żywotnych. я i 

Po przerwie, o godz. 15.30, zjazd 

Rady Wojewódzkiej wysłuchał refera- 

tu sekretarza Rady posła Stanisława 

Dobosza o ustroju nowo-organizowaniej 

Rady. Na przewodniczącego Rady po- 

wołany został senator Witold Abranio- 

wicz, na wiceprezesów pp. posłowie 

Bronisław Wędziagolski, hr. Jan Tysz- 

kiewicz i Bohdan Podoski, na sekretarza 

poseł Stanisiaw Dobosz. W skład Rady 

wchodzą wszyscy posłowie i „ senato- 

rowie z B.B.W.R. Ziemi Wileńskiej, 

prezesi rad powiatowych z terenu wo- 

jewództwa, reprezertanci 59 organiza- 

cyj społecznych, współpracujących Z 

B.B.W.R., wreszcie osoby, powołane 

indywidualnie przez prezesa Centrali 

na propozycie wileńskich władz B.B. 

W skład nrezydjun Rady wchodzą kie- 

rownicy poszczegó' rych działów pra- 

cy na terenie województwa. Rada wy- 

łania sześć sekcyj: 1) sckcię gospo” 

darczą, którą objął prof. min. Stanie- 

wicz, 2) kulturalna - oświatową 7 М 

zytatorem Miecz. Matuszkiewiczem na 

czele, 3) samorządową pod przewodn. 

lawnika dra Maleszewskiego, 4) sek- 

cję zagadnień mniejszościowych (kie- 

rownictwo nieobsadzone), 5) Spraw 

pracowniczych (pos. Brokowski), 5) 

sekcję byłych wojskowych i P. W. (xie 

rownictwo nieobsadzone) z : 

Z kolei przystąpiono do dyskusji 

nad sprawami bieżącemi, według na- 

stępującego porzadku obrad: 1) spra- 

wy bezrobocia, 2) organizacja samo- 

rządów, 3) sprawy systemu „podatko- 

wego, 4) zmiana administracyjnego po- 

działu państwa. Nad sprawami temi 

toczył się ożywiona dyskusja. W sPra- 

wie bezrobocia zabierał głos b. mini- 

ster prof. Staniewicz, podkreślając, że 

rządowi uda się opanowanie klęski bez- 

robocia, o ile w walce z bezrobociem 

społeczeństwo weźmie czynny współ- 

udział. W sprawach smorządu zabierał 

głos m. in. pos. Fryd. Krasicki. Po dy- 

skusji uchwalono następujące rezolu- 

cje: 
: I. Zjazd z radością wita zapoczątkowaną 

przez rzad energiczną akcję zwalczania bez- 
robocia i a całe społeczeństwo do oka- 

zania aktywnej i skutecznej pomocy w tej 
akcji, W szczególności Zjazd zwraca się 

zarówno do ster gospodarczych, jak i do 
związków pracowniczych z apelem do współ- 

SZEU wo 
    

KATASTROFA FINANSOWA W ANGLJ 
Bank Angielski zawiesił wymianę banknotów na złoto 

ZAMKNIĘCIE GIEŁDY W LON- 
DYNIE 

LONDYN. PAT. Biuro Reutera 
donosi: Rząd zdecydował się za- 
przestać z dniem 20b. m. po pół- 
nocy stosowania postanowień u- 
stawy © parytecie złota, nakła- 
dającej na Bank Angieiski obo- 
wiązek sprzedawania złota po 
ustalonej cenie. Projekt ustawy, 
upoważniającej Rank Angielski 
do wstrzymania wypłacania zło- 
ta, przedłożony będzie parla- 
mentowi w dniu 21 b. m. 

Od połowy ilpca wycofano z 
Londynu 200 miijonów f. st. Wy- 
cofaniu pieniędzy przeciwdziała- 
no częściowo przy pomocy złota 
i dewiz zagranicznych, częścio- 
wo z sum, uzyskanych z kredy- 
tów trancuskich i amerykańskich. 
Decyzja rządu nie będzie doty- 
czyć zobowiązań rządu angiel- 
skiego lub Banku angielskiego, 
które są płatne w dewizach za- 
granicznych. Nie będzie przerwy 
w zwykłych operacjach banko- 
wych. W dniu 21 b. m. giełda 
będzie zamknięta w czasie obrad 
parlamentu nad wspomnianą u- 
stawą. 

ZARZĄDZENIA TYMCZASOWE. 
LONDYN, (Pat). Pomimo wielkiej 

wagi postanowień dotyczących pary- 
tetu złotowego w kołach rządowych 

panuje najzupełniejszy spokój. W ko- 
łach tych podkreślają, iż krok ten jest 
tylko tymczasowy. 

Koła zbliżone do ministerstwa 
skarbu potwierdzają stanowczą de- 
cyzję Snowdena utrzymania za wszel- 
ką cenę równowagi budżetowej. Oma- 
wiając nadzwyczajne środki jakich 
chwycił się rząd angielski, koła ofi- 
cjalne wyrażają przekonanie, iż roz- 
wój wypadków uległ przyspieszeniu 
w znacznym stopniu z powodu braku 
zaufania ze strony krajów posiadają- 
cych w Londynie depozyty. W mniej- 
szym stopniu wpłynęły na to sensa- 
cyjne wiadomości telegraficzne jakie 
zagranicą ukazały się w sprawie wrze- 
nia w marynarce. 

W kołach rządowych wyrażają na” 
dzieję, iż zdrowy rozsądek oraz pa” 
trjotyzm narodu angielskiego nie po” 
zwala na to, by powstał nastrój pa” 
niki. Równocześnie dają do zrozumie- 
nia żew razie gdyby to było koniecz- 
nem będą wydane drakońskie zarzą- 
dzenia by przeciwstawić się wszelkim 
aktom antynarodowym i antypatrjo- 
tycznym ze strony osób, myślących 
wyłącznie o swych sprawach w inte- 
resie egoistycznym. W ten sposób 
sytuacja zostanie rychło naprawiona. 
Wywóz kapitału pizez obywateli an- 
gielskich będzie ulegał kontroli przy 
pomocy banków. Zakup dewiz ob- 
cych będzie oficjalnie zwalczany. 

LONDYN (Pat). W poniedziałek o 
godzinie 11 min. 30 zebrał się gabi- 

Groźne skutki zachwiania się funta 
Zamknięcie giełd w Europie 

WARSZAWA, 21.1X (tel. własny). 
Dzień dzisiejszy obfitował w nie- 
spodziewane wydarzenia na mię- 
dzynarodowym rynku finanso- 
wym. Rząd angielski wobec groź- 
nej sytuacji na wewnętrznym 
rynku angielskim postanowił 
zamknąć giełdę londyńską. Jed- 
nocześnie Bank Angielski podwyż- 
szył stopę dyskontową z 4 i pół 
procent do 6 proc. 

Zarządzenia te znalazły od- 
dźwięk na rynkach pieniężnych 
innych państw. Przedewszyst- 
kiem zostały zamknięte giełdy 
w Wiedniu i Gdańsku, a więc w 
państwach, których waluta opar- 
ta jest na funcie angielskim. Wo- 
bec wytworzonej na rynkach pie- 
niężnych sytuacji, zamknięto gieł- 
dę w Berlinie i Frankfurcie. Rów- 
nież zamknięto giełdę w Kopen- 
hadze. 

Restrykcje rządu angielskiego 
zastosowane obecnie mają na 
celu powstrzymać z jednej stro- 
ny odpływ złota z Angjiji, z dru- 
giej zaś powstrzymać Spadek 
kursu funt. W paryżu na wia- 
domość o zamknięciu giełdy ion- 
dyńskiej wydano zarządzenie po- 
wstrzymania oficjalnych notowań 
giełdy paryskiej, jednakże do- 
tychczas urzędowego komunika- 
tu o zamknięciu giełdy nie wy- n 
dano. Mimo to na giełdzie lon- 
dyńskiej i paryskiej dokonywane 
są tranzakcje nieoficjalne. Wo- 

bec wytworzonej sytuacji niepo- 
dobna ustalić kursu funta, po- 
nieważ nie znana jest jego war- 
tość rzeczywista. Ustalono zatem 
drogą arbitrażu międzynarodo- 
wego obniżyć kurs funta o 11 
proc. 

Powyższe wydarzenia nie wy- 
wołały większych zmian na pol- 
skim rynku pieniężnym. Giełda 
warszawska odbyła się normal- 
nie, jedynie tranzakcje zawiera- 
no powściągliwie. Dolar gotów- 
kowy wynosił 8,91. Dewizy na 
Berlin, marka gotówkowa, oraz 
dolar gotówkowy nie uległy 
zmianom. Sfery finansowe w War- 
szawie wyrażają przekonanie, że 
zaszłe wypadki na rynku euro- 
pejskim nie będą miały większe- 
go wpływu na Polskę. 

BERLIN. PAT. Tutejsze koła finansowe 
utrzymuja, iż w związku z sytuacją jaka po- 
wstała na londyńskim rynku pieniężnym 
Rząd Rzeszy wydać ma niebawem nowa ża- 
rządzenia dewizowe. Należy liczyć się z mo- 
žliwošcią podniesienia stopy dyskontowej 
Banku Rzeszy. 

KOPENHAGA, PAT, W związku z wypad 
kami w Londynie giełda tutejsza zawiesiła 
notowania, 

NOWY JORK. PAT. Kierownicy kilku tu- 
tejszych domów bankowych zebrali się praw- 
dopodobnie w celu omówienia sytuacji wy- 
tworzonej przez decyzję rządu augielskiego 
oraz dla powzięcia środków by zapobiec pa- 

ice. 
PARYŻ, PAT. Fuut notowany był w po- 

niedziałek od 112 do 115. Niemożliwem by- 
ło ustalić kursu na Londyn, gdyż mzklerzy 
nie chcieli się angażować. 

działania w zatrudnieniu bezrobotnych, w 
pierwszym rzędzie przez skasowanie godzin 
nadliczbowych i ograniczenie pracy  nielet- 
nich. Jednocześnie Zjazd zobowiązuje wszy- 
stkich członków BB' do a czynnego 
udziału w akcji doraźnej pomocy dla bez- 
robotnych. 

II, Wobec tego, że pod obrady Sejmu 
em ma wejść ustawa samorządowa, 

Zjazd Rady Wojewódzkiej BBWR poleca 
Prezydjum Rady Wojewódzkiej poczynić 
starania, ażeby przepisy tej ustawy uwzględ 
niały istotne potrzeby i odrębności tereno- 
we ziemi Wileńskiej. 

III. Uznajac, że wskutek kryzysu gospo- 
darczego najbardzej ucierpiały warstwy pra 
cujące, Rada Wojewódzka BBWR uważa, że 
przy opracowaniu reformy podatkowej do 
dalszych ofiar na rzecz państwa należy po- 
ciągnąć wafstwy posiadające. Jednocześnie 
reforma podatkowa uwzględnić powinna słu- 

szne postulaty równomiernego rozłożenia cię- 
żarów pomiędzy poszczególne warstwy lud- 
ności i ułatwienia tym warstwom płacenia 
podatków przez odpowiednie rozterminowa- 
nie i uproszczenie metody ich ściągania. 

„IV. Stwierdzając, że obecny podział ad- 
ministracyjny państwa, powstały z czasów 
stopniowego wyzwalania się z zaborów i 
tworzenia się niepodległej Rzeczypospolitej, 
nie odpowiada istotnym potrzebom ludności, 
a w szczególności ziemie północna - wschod 
nie, stanowiące jednolity pod względem hi- 
storycznym i ekonomicznym kraj są sztucznie 
i przypadkowo podzielone na trzy wojewódz- 
twa ze szkodą rozwoju odwiecznej stolicy 
kraju Wikia, Rada Województka zwraca się 
do władz BBWR o przyśpieszenie w drodze 
ustawedawczej zmiany podziału administra- 
cyjnego państwa, w szczególności o skaso- 
wanie województw nowogródzkiego i biało- 
stockiego. 

net i ma rozpatrzyć sytuację oraz u- 
stalić wytyczne dalszego postępowa- 
nia. Przypuszczają, że projekt ustawy 
o parytecie złota zawierać będzie 3 
zasadnicze klauzule. 

Ma on zawiesić częściowo ustawę 
z 1925 roku oraz ustalić odszkodo- 
wania Banku Angielskiego za straty, 
mogące wyniknąć z zarządzeń, uchwa- 
lonych wczoraj przez rząd. Dalej ma- 
ją być powzięte decyzje, by zapobiec 
wszelkim ewentualnościom, mogącym 
wyniknąć skutkiem ostatniej decyzji: 
Mają też być rozpatrzone sposoby, 
by powstrzymać epidemję wycofania 
kapitałów z Angfji. 

Rząd nie cofnie się przed szyb- 
kiem działaniem, eśli się okaże po- 
trzeba i to zarówno w sprawie wyco- 
fania kapitałów, jak i spadku funta. 
Nowa ustawa obowiązywać ma na 
pół roku z możnością jej przedłuże- 
nia normalną drogą przez parlament, 
Kwestja wyborów odsunięta zosłała 
narazie z konieczności na dalszy plan. 

OPINJA PRASY. 
LONDYN. PAT. — Komentarze prasy 

wszelkich odcieni w sprawie ostatnich posta- 
nowień rządu sprawiają naogół wrażenie, iż 
nastąpiło w sytuacji odprężenie. Wyrażają tu 
nadzieję, że opinja publiczna potrafi ze spo- 
kojem oprzeć się czasowym trudnościom. Po- 
nadto podkieślają, iż decyzja rządu dotyczy 
budżetu zrównoważonego nie zaś chwiejące- 
go się. Daily Herald, organ opozycji ośwlad= 
cza: „Mądre zarządzenie rządu dalekie jest od 
tego, aby mogło stworzyć panikę. Jednocze- 
Śnie winno wrócić zaułanie*. Pismo zamiesz- 
cza oświadczenie Lloyd George'a, który mię- 
dzy innemi powiedział co następuje: „Jeśli 
naród zachowa solidarność i siłę charakteru, 
wysiłki nasze uwieńczone będą sukcesem*. 

W_WIRZE STOLICY 
JAK ZWYCIĘŻYŁ NURMI 

Takich tłumów! jak na Nurmim nie było 
na żadnym meczu międzypaństwowym. Prze 

szło 10 tysięcy osób przyszło w nadziei, że 
Kusociński pobije Nurmiego. 

Wielki Finlandczyk wyłysiał jeszcze bar-- 
dziej. Prędko wybiegł z szatni i odrazu na 

start. Armja fotografów daremnie prosiła go 
o przyjemny wyraz twarzy. 

Bieg był wspaniały. Nrmi prowadzi i co- 
raz patrzy na stoper. Ale bieżnia jest fatał- 

na i okrążenia są w coraz gorszym czasie. 

Nurmi zrozumiał, że o rekordzie i wogóle 
europejskim czasie nie może być mowy, prze 

stał zajmować się stoperem i zajął się jedy- 

nie Kusocińskim. A ten biegł zanim jak cień 
— krok w krok, nogę w nogę. Po dziesięciu 

okrążeniach Kusy wyszedł na czoło, Nurmi 

mu nie przeszkadza. 

Jeszcze trzy okrążenia, tempo coraz wol- 

niejsze — mimo to czterej inni biegacze są 

o 500 metrów z tyłu — na 300 metrów 
przed taśmą Kusociński zaczyna finisz. Ra- 

dosny ryk tłumów, wszyscy są pewni zwy- 
cięstwa Kusego, jest przecie o kilkanaście lat 

młodszy, jest szybszy, ma świetny szpurt. 

Rzeczywiście Kusociński sadzi jak  jelcń, 

odrywa się o parę metrów — Nurmi dodaje 
gazu i dziwacznie się chybocząc, jak kaczka, 

dochodzi Polaka, idzie cały wiraż za nim 
jak cień. 

Ostatnia prosta. Jeszcze 20 metrów, je- 

szcze 15. Nurmi zrównuje się z Kusym, nie- 

powstrzymanie wysuwa się naprzód — na 
taśmie jest o metr pierwszy. 

Djabełski dziad! Pobić na *iniszu Kuso- 

cińskiego, ktoby się tego spodziżwał? Wszy- 

scy myśleli, że zarżnie go tempem, ale w 

większą szybkość naszego mistrza nikt nie 

wątpił, Tymczasem Nurmi wykazał, że na 

złej bieżni, gdzie stałe silne tempo jest nie- 
możliwe, potrafi sobie również dać radę. Na- 
prawdę król biegaczy. 

Larwa, mistrz ostatniej Olimpjady na 1500 

„tr, stoczył na tym dystansie walkę z Pet- 

kiewiczem. Co za budowa tego Larwy! Wy- 

soki, wysmukły, biegnie ogromnym krokiem, 

lekko, bez wysiłku — nie widziałem tak 

pięknegi lekko-atlety. 
IProwadził cały czas, na finiszu Petek 

udał, że chce zwyciężyć, larwa zrobił trzy 

większe kroki i wygrał bez bólu, 

Urok zawodów zepsuła skandaliczna bież 

nia. Motocykliści Legji jeżdżą na niej usta- 

Na froncie w Mandżurii 
DALSZA OFENZYWA WOJSK 

JAPOŃSKICH. 
TOKJO. PAT. W dniu 21 b. m. o go- 

dzinia 17 min. 38 oddziały |apońskie 
zajęły miasto Kirin, położone na ilnji 

kolejowej Czang-Czun-Kirin. Przed za- 
jęclem miasta japońskie aeroplany woj- 
skowe rozrzucaly odezwy do ludności, 

wyjaśniające przyczyny okupacji. 
ZACIĘTE WALKI; NA PRZEDMIE- 

>CIACH MUKDENU 
TOKJO. PAT. W poniedziałek o go- 

dzinie 22 min. 30 doszło do zaciętych 
walk ne północnem przedmieściu Muk- 
denu Pel-Tay-lng. Chińczycy atakują 
wielkiemi siłami. . 

ZAPROSZENIE PREMJERA LAVALA 
DO WASZYNGTONU 

PARYŻ. PAT. — Ogłoszony przez 
agencję Havasa komunikat głosi, że 
ambasador Stanów Zjednoczonych zło- 
żył premjerowi Lavalowi zaproszenie z 
Białego Domu, aby premjer francuski 
zechciał udać się do Waszyngtonu dla 
odbycia konferencji z prezydentem 
Hooverem. Premjer podziękował am- 
basadorowi, oświadczając, że rada mi- 
nistrów poweźmie decyzję w tej spra- 
wie. Przyjęcie zaproszenia uchodzi za 
pewne. 

  

  

Młocarnie motorowe 
Wichteriego i Wolskiego 

Młocarnie maneżowe 
Wichterlego i Sp. Akc. „Kraj* 

Tarki i bukowsiki do koniczyny 
Motory 

Munktellsa i Massey - Harrisa 
Maneże 

Wolskiego i Sp. Ac. „Kraj” 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a       

wicznie, nic dziwnego, że jest do luftu, Ho- 
rendalne czasy psuły wszystko. 5 kilome- 
trów przy tak zażartej walce w 15 min. Y 
sek. to hańba. Spodziewano się, że Kuso- 
ciński poprawi swój rekord — 14 min. 55 
sek. akurat! Nurmi tydzień temu zrobił w 
Berlinie 14 min, 47 sek. -— strasznie był 
rozgoryczony na bieżnię. ; 

Na 1500 mtr. wynik jest humorystyczny: 

4 min. 11 sek. W Polsce conajmniej 10 ludzi 
jest w stanie zrobić lepszy czas—ałe na bież 

ni, nie na skopanem kartoflisku po jakiem 

biegał Larwa. Nachalna ta Legja nazywać 

swe paskudztwo bieżnią! 

JAK SKOPSAŁ COCHET 

Spodziewano się Bóg wie czego, zoba- 
czono Bóg wie co. Cochet jest przystojny, 

miły i nieznośny, Nie można uwierzyć, by 

najlepszy gracz świata grał tak słabo, by 

musiał walczyć z naszymi łatkami jak rów- 
ny z równym. Najuch toit ich do zera, Cochet 

omal nie przegrał ze Stolarowem. 

Takiej nonszalancji, lekceważenia sobie 
przeciwnika i publiczność nie można sobie 
wyobrazić, Cochet stał sobie z tyłu i jak pił 
ka upadła niedaleko od niego, to owszem, 

raczył odbić, Biegać — fe! Poszedł parę ra- 
zy do siatki, wygrywał łatwo punkty — prze 

stał chodzić, znudziło go to, Zaserwował 
raz i drugi, jak z armaty — przeciwnik ani 

drgnął, Cochet przestał walić, serwował le- 

ciutko, łatwiutko, tak, że każdyby odbił. Trze 

ba przyznać, że Cochet zrobił, co mógł by 

utatwić naszym grę. Stołarow grał swój naj- 

lepszy mecz w życiu. 
Młody Berthet, piętnasta rakieta Francji, 

przed tygodniem roziożył Stolarowia, Tłoczyń 
skiego bezapelacyjnie, mimo zdecydowanie 

stronniczego sędziowania. Mistrz Francji 

i świata tylko dzęki uprzejmemu sędzowaniu 

nie przegrywa ze Stolarowem, Meczowa piłka 
Maksa była wątpliwa — walnął fenomenal- 

nego drajwa w sam róg, finja zatarta — nikt 

nie dojdzie, czy to było centymetr w lewo 

czy w prawo, czy wygrał, czy nie, Uznano 

ją skwapliwie za złą, Cochet łaskawie pograł 

jeszcze chwilę i nareszcie wygrał. 

Szowiniści są uradowani. Takie wyniki! 

Z mistrzem świata takie rezultaty! Trzeba 

zaprotestować, najlepszy gracz z chwilą, gdy 

się nie stara. gdy gra, aby grać jest mniej 

groźny od dużo gorszego, lecz starającego 

się. Mieliśmy namacalny dowód z Berthet i 

Najuchem, 
Cochet sądził widocznie, że sam jego wi- 

dok sprawi wszystkim tyle przyjemności, że 

już mniejsza o grę. Takiego pozera, 'eniw- 

ca i nudziarę nie widziałem jeszcze na kor- 

cie. - Karol, 
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na to pytanie odpowiemy, powróćmy w twardej służbie marynarskiej, otrzy- 
Strajk na pokładach pancernych 

— Niech żyje król!! — Trzykrot- 
nem echem odbił się ten okrzyk od 
pokładów angielskich pancerników, od 
fal oceanu Atlantyckiego, od drewnia- 
nych bud i kamiennych moło portów i 
klubów _ marynarskich,  zatrzepotał 
dumną flagą na maszcie, ale okręty nie 
ruszyły z miejsca. Nawet palacze zga- 
sili ogień w kotłach. Jak ponure bryły 
żelaza, kołysały się tyłka miarowo 
pancerniki na wodach Anglji i Szkocji, 
w portach zakotwiczone. Nie ruszyły! 
Eskadra atlantycka popłynęła do do- 
mu, przerwawszy manewry, ale słowo 
„bunt“ nie padło wpierwszych dniach 
ani z ust marynarzy, ani ze szpalt lon- 
dyńskich dzienników. Jakże to: „Niech 
żyje król! 

Tak się rozpoczął bunt marynarzy 
angielskich, w prasie nazywany „straj- 
kiem*. Mimo spokojnego charakteru 
zaszłych wypadków, niepodobna ukryć 
całej grozy, jaką niosą one dla Kiólo- 
wej Wód — Anglji. Jedynie nie za- 
rdzewiała jeszcze stal brytańskiej tra- 
dycji zdaje się chronić przed katastro- 
fą. . 

Zaczęło się w niedzielę i ponie- 
działek ubiegły. W jednym z portów 

szkockich puszczono na brzeg mary- 
narzy z wojennych statków i wtedy to 
rozeszła się pogłoska, że obciąć im 
mają pobory o 25 procent. Wpraw- 
dzie lord Admiralicji zaprzeczył tym 
pogłoskom, twierdząc, że mowa być 
może jedynie о 7 ® 13 proceat, ale 
czy to zwierzchnikom nie uwierzono, 
czy też i te 13 wydało się za dotkli- 
we dla wilków morskich, dość, że fa- 
la oburzenia objęła siedmiuset ludzi 
załogi, którzy w klubie swoim zwołali 
wiec protestu. Ten i ów z marynarzy 
golnął sobie whisky z rozpaczy, przy- 
jaciel mu przy kuflu piwa opowiedział, 
że ponoć żonom, które otrzymywały 
część pensji, będzie ona również od- 
cięta, tamten po pijanemu wywołał a- 
wanturę, kilka burd ulicznych, kilka a- 
wantur ściągnęły patrole wojskowe na 
ulice miasta. Wiec rozwiązano, ale 
marynarze zbierają się ponownie na 
placu sportowym, krzyczą i gestykulu- 
ją, domagają się zniesienia ustawy, 
redukującej pobory.. Miasto żyła pod 
wrażeniem  zbliżajacej się awantury. 
rnąbrnych marynarzy ściągnięto na 

stątk. Lecz cóż to: minął już apel, od- 
trąbiono godzinę snu, a światła na kra 

żownikach paliły sie dalej. „Nie idzie- 
my spač!“ To bylo pierwsze wymó- 

/ wienie posłuszeństwa. Špewiano i krzy 
czano z pokład<w. bito brawa jakimś 
niewidocznym z molo mówcnm. Naza- 
jutrz kazano im podnieść kotwice i 
wyruszyć w more — znowu rozkaz 
nie został wykonany. 

Tak się zaczęło, a dziś już nietyl- 
ko w Londynie, ale na „ałym świecie 
bunt marynarzy angielskich jest na u- 
sfach wszystkich. Rozniosły go usłuż- 
ne szpalty gaze: i dotarły do słonecz- 
nych wybrzeży Indyj, Egiptu, do wysp 
egzotycznych, do północnych  comi- 
njów, do skwarnych wybrzeży Afryki, 
Chin, Oceanu Spokoinego, do najin- 
tymniejszych zakątków kuli ziemskiej, 
gdzie morska flaga Wielkej Brytanii 
straszyła ziemie i iudz wyczyszczone- 
mi przez marytarzy Infami armat, swo- 
ch niezwyciężonych pancerników. Czy 
marynarze ci będą te lufy czyścić je- 
szcze za tydzień? -- Oto pytanie, oto 
problem o znaczeniu globalnem... 

Ze strony angielskiej płyną pełne 
uspokojenia głosy. Bywało, bywało! — 
powiadaja z właściwym swej rasie 
spokojem. Przecież dlatego od wieków 
prócz marynarzy posiada armja angiel 
ska swoisty typ „wojska morskiego". 
Co to jest wojsko morskie?- — Zanim 

do marynarki wojennej, do jej ustroju i 
charakteru. który tłumaczy poniękąd 
wypadki we flocie angielskiej. 

Wojenna marynarka W. Brytanji 
nie zna poborowych żołnierzy floty, 
jak w innych państwach. Angielscy 
marynarze rekrutują sie z najmu, jako 
wolni obywatele podpisują kontrakt, 
mundurują się własnym sumptem i о- 

płacają nawet część utrzymania, które 
dostają na statkach. Są to ochotnicy. 
Ażeby się dostać do marynarki wojen- 
nej trzeba ukończyć specjalną szkołę, 
do której wstępują chłopcy w wieku 
lat 13 — 14. Kandydatów do szkoły 
jest zazwyczaj więcej, niż wakansów, 
dlatego to zostać marynarzem angiel- 
skim nie jest łatwo. Po ukończeniu 
czteroletniego kursu specjalnej szkoły 
kandydat na marynarza podpisuje 
kontrakt na lat 12-Ście i służy we flo- 
cie. Może się w niej dosłużyć stopnia 
oficerskiego, a demokratyzacja dopro- 
wadzona jest do tego, że przysługują 
mu wtedy wszelkie prawa narówni z 
oficerami, którzy ukończyli wojskową 
szkołę morską. Marynarzowi zaś sze- 
regowemu, po tych dwunastu latach, 
przedkłada się propozycję podpisania 
kontraktu jeszcze ma 10 lat. Dopiera 
po 22 latach, spędzonych na morzu i 

muje on emeryturę, może żyć spokoj- 

nie i nie pracować. 
Inną nieco kategorję stanowią ma- 

rynarze zawodowi, specjaliści, najczę- 
ściej z marynarki handlowej, którzy 
mogą podpisać kontrakt na lat 5, 7. 

10, zależnie od własnej woli. Pozosta- 

ja wszakże na tych samych  warun- 
kach na pokładach innych statków. 

Trzeci rodzaj armij na rhorzu stanowi: 
niechota, artylerja 

Piechota morska jest właściwem 

wojskiem morskiem. W 18. wieku ist- 
niało, poto, ażeby... „utrzymywać dy- teg: 
scyplinę*. Właśnie chodziło o bunty 
marynarskie, które — jak teraz widzi- 
my — mają też swa tradycję. Dziś pie- 
chota morska straciła już wiele ze 
swej „aktualności* i służy do wart, do 
dessantów i t.p. й 

Widzimy więc, że fizjognomja ап- 

gielskiej armji morskiej posiada cha- 

rakter odmienny, niż w innych pań- 

stwach. Jest to praca z najmu, mary- 
narze mogą być równie dobrze porów 

nani do żonierzy, jak do pracowników 

kontraktowych jakiejś instytucji. Dla- 

tego słuszne wypadki we flocie angiel- 
skiej uważać mogą jedni za bunt woj 
skowy, inni za strajk, wynikły na tle 
gospodarczem. Marynarze angielscy 

idą służyć na okręty, jako wolni oby- 
watele W. Brytanji poto, ażeby zna- 
leźć zarobek i nawet trochę odłożyć 

pieniędzy na stare lata. Pobyt na stat- 
ku pozwała wiele zaoszczędzić, prócz 
tego żonom marynarzy wypłacana jest 
część gaży z urzędu admiralicji. Zarob 

ki nie są duże, ale zawsze większe, niż 
w fabryce czy innem jakiem przedsię- 
biorstwie. Tymczasem redukcja płac 
uderzyła w samo sedno, w logikę kal- 
kulacji, która pchnęła młodego Angli- 

ka na okręt wojenny. Redukcja płac u- 

niemożliwia robienie oszczędności. 

o punktu widzenia wrzenie we flo- 

cie angielskej ma charakter strajku, wy 

buchłego na tle ekonomicznem. 
Czy tak jest jednak w istocie? In- 

ni mówią wyraźnie o buncie wojsko- 
wym. Teraz wyszło na jaw, że podob- 
ny bunt miał miejsce podczas wiel- 

kiej wojny. Wtedy oczywiście było 

inaczej. Rząd angielski potrafił sprawą 
pokierować w ten sposób, ażeby wia- 

domość o buncie nie przedostała się 

na łamy żadnej gazetki, do społeczeń- 

stwa, zagranicę. Bunt. stłumiono czę- 

ściowo środkami represyjnemi, częścio 

wo uwzględniając żądania marynarzy. 

Było to w roku 1918. Dziś prasa an” 

gielska wskazuje na fakt, że kryzys 

gospodarczy przeżywany przez Anglje: | 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

BOLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 
z dnia 21 września 1931 r. 

Ciśnienie średnie 756. 

Temperatura Średnia --8 

Temperatura najwyższa +-12. 
Temperautra najniższa +-4. 

Opad w mm. 3,0. 

Wiiatr: północny, 
Tendencja: wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 

URZĘDOWA 
— Lustracja instytucyj miejskich.— 

W dniu wczorajszym wojewoda Becz- 
kowicz w towarzystwie przedstawicie- 
li miasta zwiedził biura Magistratu, in- 
stytucje miejskie, szkoły i szpitale. 

— Posiedeznie wydziału wojewódz 
kieg”*. W dniu 19 września r. b., pod 
przewodnictwen: wojewody wileńskie- 
go p. Zygmunta Beczkowicza i przy 
uczestnictwie nowomianowanego wice- 
wojewody p. Marjana Jankowskiego, 
odbyło się 51 z kelei posiedzenie Wileń 
skiego Wydziału Wojewódzkiego, na 
którem rozpatrzono preliminarz budże- 
towy m. Wilna na rok 1931—32, dodat 
kowy preliminarz budżetowy powiato- 
wego związku komunalnego w Wilejce 
na rok 1931—32, projekt regulaminu 
lombardu, otwieranego przez Komunal 
ną Kasę Oszczędności m. Wilna oraz 
37 odwołań od wymiaru podatków i 
decyzyj, powziętych przez Magistrat 
m. Wiłna i Wydział Powiatowy w Głę- 

MIEJSKA 
— Budżet na likwidację skutków 

powodzi. Magistrat postanowił opraco- 

wać dodatkowy budżet w wysokości 
160 tysięcy złotych na potrzeby, zwią- 
zane z likwidacją skutków powodzi na 
terenie miasta. 

— © amnestję podatkową. Zarząd 
Federacji zrzeszeń przedstawicieli han- 
dłowych zwrócił się do Izby P.-H. z 
wnioskiem rozważenia sprawy amnestji 
podatkowej i wystąpienia <lo władz 
skarbowych o zastosowanie tej amne- 
stji co, zdaniem wnioskodawców, ura- 
tuje wiele placówek gospodarczych. 

— Demonstracja rzeźników. Ogło- 
szone nowe przepisy o sprzedaży mię- 
sa rzeźnicy uważają za niemożliwe do 
przeprowadzenia. Zainteresowanym 
szczególnie niedogadza obowiązek za- 
trudnienia przy mięsie specjalnej oso- 
by, któraby nie pobierała pieniędzy, a 
ponadto, by sprzedaż mięsa była cał- 
kowicie izołowana od sklepów z wę- 

dłinami. 
Rzeźnicy uchwalili, by na znak pro 

testu we wtorek dnia 22 b.m. žačen 

3 
80.259 

SŁÓW 
Nie zwlekaj i wpłać 

abonament | 
Noo 
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jest równie dła niej niebezpieczny, jak 
ówczesna wojna i, że bunt morski nie 

a niż wtedy, jest groźny. 
ak piszą gazety konserwatywne. 

Inaczej lewicowe. Twierdzą one, że ga- 
binet ministrów wiedział już oddawna 
© wrzeniu we flocie angieiskej, a to 
wcale nie ze względu na redukcję płac. 
o których wtedy jeszcze mowy 1ie by- 
ło, a że wzgłędu na regime, panujący 
w armji morskiej. Podobno do dziś 
dmia stosuje się tam kary cielesne, po- 

istnieje niezwykła procedura 
sądów wojskowyci, stosująca jakąś 
nowoczesną inkwizycję i td. Pisma te 

ja, że bunty we flocie angiel- 
skiej były kiedyś na porządku dzien- 
nym, że dzieją się tam wogóle rzeczy 

i kłe, że oficerowie nie mogą so- 

     
  

bie dać rady z niektórymi zwierzchni- że 
kami, że marynarze są torturowani i t. 
d. W każdym razie cała sprawa gmat- 
wa się coraz bardziej i tem bardziej, 
że mimo okrzyków: „Niech żyje król!* 
krążą uporczywe pogłoski 9 *niewaniu 
„Czerwonego sztandaru”. Najwybit- 
niejsi mężowie stanu W. Brytanii po- 
chłonięci są rozwikłaniem tajemnicy pa 
kładów angelskich.. aż. 

AE 

sklep w Wilnie nie nabywał i nie sprze 
dawał mięsa. 

— (Choroby zakaźne. Na terenie miasta 
mamy obecnie 62 chorych zakaźnych. Są 
oni izolowani w odpowiednich zakładach. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Akcja pomocy bezrobotnym. Dnia 18 

września r. b, odbyło się w lokalu Izby Prze 
mysłowo - Handlowej pod przewodnictwem 
p. profesora Witołda Staniewicza kolejne po 
siedzenie Sekcji Dostarczania i Podziału Pra 
cy Komitetu Obywatelskiego Zwalczania 
Bezrobocia. Na posiedzeniu obecni byli p. 
wojewoda Z, Beczkowicz oraz p. iwice-woje- 
woda Jankowski. Omawiane były w dalszym 
ciągu sprawy związane z zatrudnieniem bez- 
robotnych przy remoncie i kanalizacji nieru- 
chomości w Wilnie, Wyłoniona specjalną Pod 
komisję, która się zbierze we wtorek u p. 
wojewody celem przyśpieszenia tej tak pil- 
nej sprawy. Е 

P. radca Taub złożył sprawozdanie z 
przebiegu konferencyj branżowych wi spra- 
wie możliwości zwiększenia zatrudnienia w 
poszczególnych warsztatach oraz referował 
opinję zainteresowanych organizacyj przemy 
słowych, Zebrani zostali poinformowani rów 
rież o poczynionych posunieczch w poszcze- 
gólnych warsztatach pracy cełem zwiększe- 
nia zatrudnienia, względnie wstrzymania re- 
dukcji robotników. Dła przyśpieszenia bada- 
nia poszczególnych zakładów wyłonione z0- 
staty dwie komisje — jedna dla zakładów 
przemysłowych, druga dla rzemieślniczych. 

WOJSKOWA 
— Baczność oficerowie rezerwy. Zarząd 

Kofa Wileńskiego Z. O. R. zawiadamia, iż są 
do objęcie dwie posady na prowincji w cha- 

rakterze urzędników państwowych w stop- 
niach IX — X. Wymogi: ukończony średni 
zakład i trzech_miesięczna bezpłatna prakty- 
ka w Wilnie. : z 

Informacyj udziela sekretarjat Koła od 

godz. 18 — 20, 

SZKOLNA 

— Dyrekcja Shelley's Institute'u po- 
daje da wiadomości, że wykłady języ- 

ków: angielskiego, niemieckiego, iran- 

cuskiego i esperanto rozpoczną się dnia 

1-go października w gmachu gimna- 

zjum im. Lelewela (Mickiewicza 38). 

Zapisy przyjmuje kancelarja Insty- 

tutu codziennie od godz. 5-ei do G-ej 

P.P. ; 
РЗш‹іепоЬ otrzymujący patent „with 

distuiction* wysyłani będą „na koszt 

instytutu do Londynu do Hugo's Institu- 

te: 

AKADEMICKA- 

— Otwarcie Mensy akademickiej. Za- 

rząd Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc Pol- 

skiej Młodzieży Akademickiej USB. na wnio 
sek Nadzwyczajnej Komisji dla Zbadania 

Gospodarki Mensy Akademickiej USB. po- 

stanowił zamknąć rachunki gospodarki Men 

sy z lat ubiegłych i ułożyć plan spłaty za- 

dłużenia powstałego wskutek wadliwej i nie 

sumiennej gospodarki byłego kierownika 

Mensy, wynoszącego okrągło 31,000 zi. Do 

tychczas spłacono długu z lat ubiegłych na 

okrągłą sumę 11,300 zł. Niezależnie od likwi 

dowania zadłużenia Mensy, zarząd w zro- 

zumeniu doniosłej roli własnej stcłówki u- 

ruchamia Mensę Akademcką z dnen: 20 

września rb., opierając się na nowych zasa- 

dach organizacyjnych i rachunkowych. Bez 

pośrednio z ram-enia zarządu całokształt 

zospodarki Mensy prowadzi na nowo C: c- 

igi? Brie Pomocy Pol. „Młodz. 

Akademickiej USB. referent Mensy Włodzi- 

mierz Suroż przy współpracy i nadzorze pre 

zydjum Stowarzvsz ni. Zredukowano etat 

płatnego kierownika oraz wygórowane w 

latach ubiegłych nobory innych pracowmi- 

ków Mensy zmniejszono, co daje cszczęd-- 

ność miesięcznie na ekragią sumę 45) zł. 

Kierownictwo Mensy przeprowadziło 
zgodną z wymogami higjeny naprawe kuch 
ni oraz dekorację zaniedbanej dotychczas 
pod względem estetycznym sai. Mimo za- 
mierzonego zwiększania wartości kalu vcz- 
nej obiadów, ceny posiłków  pozcmnzja te 
same, co w latach ubiegłych: orisd zwyk- 
ły 70 gr., a Ja carte 1 zł. 10 gr. Uroczyste 

otwarcie Mensy połączone będzie z uroczy- 
stością otwarcia nowowybudowianego domu 
akademickiego w październiku rb. Tymcza- 

    

sem spotykamy się wszyscy dnia 20 wrześz 
nia 1931 r. na pierwszym obiedzie w Men. 
sie Akademickiej. 

в p e I ODCZYTY 
— eńskie Koło Zwiazku Bibljot 

Polskich. We czwartek, dnia 249 śycie dznie 8 wiecz., w gmachu Uniwersyteckiej Bbljoteki Publicznej, odbędzie się zebranie członków Koła z referaten v. Michała Szul- 
kina p. t.: „Zamykanie bibljotek polskich po 
1863 r. na terenie b. W, Ksiestwa Litewskie.. 
go". Wprowadzeni goście mile widziani. 

iero POCZTOWA 
<= Bre „ O. m. Wilna, Dnia 1- 

października b. r., w lokalu Kotmtalnej Ke sy Oszczędności m. Wilna, ul. Mickiewi- cza A, odbędzie się losowanie złotowych książeczek oszczędnościowych, na których 
wkład sięgający wysokości nie mniej niż zł. 100.— „(sto) pozostał nieprzerwalnie w ciągu 
6 miesięcy, 

Wylosowanych będzie 20 książeczek z 
Fremją po zł. 500.— (pięćset) każda. Pragną- 
cy brać udział w następnem losowaniu, któ- 
re się odbędzie dn. 1 kwietnia 1932 roku i 
nie oosiadający książeczek oszczędnościo- 
wych K. K. O. m. Wilna, odpowiadających 

SŁOWO 

Ujęty podpalacz popelnił samobójstwo 
OBAWIAJĄC SIĘ STANĄĆ PRZED SĄDEM DORAŹNYM 

Przed kilku dniami notowa- 
iiśmy wypadek podpalenia w po- 
biizkim Porubanku, gdzie pastwą 
podpalenia padły zabudowania 
Waientynowicza Józefa wartości 
2 tysiące złotych. Podejrzenie o 
podpalenie padło na sąsiada po- 
gorzelca Antoniego Maciejewskie- 
go, Który gdy tylko zauważył, że 
posądzają go o zbrodnię—natych- 
miast ukrył się. 

Miał on osobiste porachunki 
z Walentynowiczem i niejedno- 

krotnie odgrażał, że się zemści. 
W ubiegłą sobotę Maciejew- 

skiego ujęto w Jaszunach i osa- 
dzono na posterunku P. P. do 
czasu wysłania do Wilna. 

w chwili, gdy aresztowany 
podpaiacz znalazł się na poste- 
runku I dowiedział się, że grozi 
mu Sąd Doraźny, wydobył nie- 
oczekiwenie rewoiweru I strzelił 
sobie w skroń, ponosząc śmierć 
na miejscu. 

  

wydziału zdrowia p. dr. Maleszewskiemu, 
ławnikowi pp. Żejmo i Łokieciejewskiemu о- 
raz p, Romazewiczowej i innym osobom, któ 
re w ten lub inny sposób przyczyniły się do 
a urządzenia l-ej wystawy obrazów 
-wa. 
Również składamy gorące podziękowanie 

p. Mohllównie za uprzejme udzielenie kiłi- 
mów i tkanin ludowych dla udekorowania 
salonów wystawy. 

— Errata. W wyjaśnieniu rudomińskiego 
urzędu gminnego (,,Słowo” z dnia 9 wrze- 
Śnia) w sprawie notatki „Zast. wójta rudo- 
mińskiego przed sądem“, zakradi się nastę- 
pujący błąd: w wyjaśnieniu tem było po- 
wiedziane, że p. Arciszewski został skazany, 
podczas gdy faktycznie był on tylko oskar- 
żony, a następnie uniewinniony. 

Był to błąd zecerski. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski w „Lutni*. „Tanie wtor- 

ki“, Celem uprzystępnienia  jaknajszerszemiu 
igółowi odwiedzania teatru, Dyrekcja wpro- 
wadza przedstawienia po cenach najniższych 
(50 proc.) w wyznaczone wtorki, w które 
to dnie ukażą się po kole1 wszystkie grane 
sztuki. 

Dziś w pierwszy /„tani wtorek” dnia 22 
b. m. ukaże się porodna i wesoła „Panna 
mężatka”, komedja w ł-:h aktach ]. Korze- 
niowskiego, w pomysłowej reżyserji p, Stani 
sławy Wysockiej, jednocześnie kreującej ro- 
lę pułkownikowej, Sztuka ta będzie graną wi 
obsadzie premjerowej, która kapitalną grą 
swoją wywołuje na sali huragany Śmiechu 
przy otwartej kurtznie. Sztuka ta niebawem 
zejdzie z repertuaru. Jutro w środę, dn. 23 
b. m. ukaże się po raz 4-ty „Święty pło- 
mień* — Maughama. Sztuka z okresu w:el- 
kiej wojny o fascynującej treści, która obie 
gła wszystkie sceny 21r)psiside, z ubywając 
sobie wszędzie niebywałe powodzenie, 

Znakomitą odtwórczynią roli Malki spa- 
raliżowanego lotnika jest p. Stanisława Wy- 
socka, która wyreżyserowała tę sztukę. Wszy 
scy pozosta wykonawcy dzielnie sekundu- 
ja p. Wysockiej, zbierając zasłużone aplauz. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś, 
we wtorek dn. 22 », ra. po raz 5-ty XII Scen 
dramatycznych J. Stowackiewo „Horsztyūski“ 
ze znakomitym p. Juljuszem Osterwą w jego 
rewelacyjnej kreacji Szczęsnego na czele wy 
bornie zgranego i dostrajającego się do zna- 
komitego gościa zespołu. 

Arcydzieio to zarówno dla swych -wa!o- 
rów scenicznych, jak i świetnej gry wszyst- 
kich wykonawców, zdoła zadowolić najwy- 
bredniejszy gust publiczności. We środę, 
dn. 23 b, m. po raz 6 „Horsztyński”. 

CO GRAJA W KINACH? 
Miejski: Królowa bez. korony. 

Hollywood: C. K. Feldmarszatek, 

Helios: Błękitny express, 

Casino: Triumf miłości. 

Stylowy: Krwawy szt.-kapitan Gubaniew 

Światowid: Po zachodzie słońca, 
Ognisko: Halka. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (o zrąbowano ze Spółdzielni 

„Społem*. Okazało się, że pastwą ra- 
busiów, którzy onegdaj włamali się do 
spółdzielni „Społem'*, padły przeważ- 
nie wyroby tytoniowe. 

Straty, jakie z powodu włamania 
poniosła Spółdzielnia, wvnoszą 3500 
lotych. Ki dei i 

Policja wprawdzie aresztowała 
podczas przedwczorajszej obławy, kil- 
ku podejrzanych, lecz na ślad spraw- 
ców jeszcze nie natrafiono. 

— Ukradlisamochód. Samo 
chód ciężarowy wartości 4000 złotych 
skradziono z niezamkniętego dziedziń- 
ca domu Nr. 21 przy ul. Piłsudskiego, 
na szkodę Kapraszewicza Eugenjusza, 
m-ca folwarku Ruda, gminy rudomiń- 
skiej, pow. wił-trockiego. Auto odna- 
leziono u Niedźwieckiego Stefana (Ry- 
sia 25) i zwrócono poszkodowanemu. 
Sprawcę kradzieży zatrzymano. 

lidžka 
— Straż ogniowa w Sielcu. Z trzech stron 

otrzymujemy sprostowanie, że organizatora- 
mi zabawy i loterji fantowej na straż ognio- 

  

wą, był nie p. Grabowski, jąk mylnie wy- bio! 
drukowaliśmy, lecz p. Klejdo i p. Klukiewicz. 

Między innemi powiadamia nas o tem 
sam 'wymieniony u nas p, naczełnik Grabow- 

powyższym wymaganiom — powinni zaopa- ski, 
trzyć się w takowe najpóźniej d ia 1-go października 1931 CB S E 

Zmiai policli. ei — Zmiany w ich. ładz. icyj zdecydowały ostatecznie nie 2 Wilna kierownika III komisjarjatu i owr p. Szmielo wa, natomiast komendantem policji w Świę- 
canach wyznaczyć komisarza Dubowskiego, Baki P. P. na pow. wil.-trocki, z tem, że lego miejsce zajmie kom. Jastrzębski, 
wiłl. urzędu śledczego, 2 z й 

RÓŻNE 
— Z życia Towarzystwa Opieki nad zwie 

rzętami w Wilnie, Zarząd Towarzystwa po- 
daje do wiadomości członków i sympatyków, 

Sekretariat T-wa czynny jest codziennie 
(Tatarska 2) od 6—7 wieczór, gdzie są do 
nabycia odznaki i statut Towarzystwa; 

że zebrania Komitetu Pań odbywają się 
co wtorki, a zebrania Opiekunów Rejonowych 
— co środy; | =. 

že Ambulatorjum T-wa miešci sie przy 
ul. Pi6romont 11 m. 3, gdzie porad udziela 
lekarz weterynarji ]. Dowgiałło w dnie pow- 
Szednie od godz. 16 do 17, a w dnie świą- 
teczne od 10 do 11. 2 * 

— Podziękowanie, Zarząd „Wileńskiego 

Towarzystwa / Niezależnych Art.-Malarzy* 
wyraża tą drogą serdeczne podziękowanie p. 
Prezydentowi Miasta Folejewskiemu, szefowi 

— Podrzutek. W dniu 16 września 1931 
roku na podwórku Magistratu m. Lidy Gór 
nopolski Lejba znalazł podrzucone w koszy 
ku dziecię płci męskiej, liczące około 1 ty- 
godnia życia. 

Podrzutkiem zaopiekował się Magistrat. 
— Zakłócenie spokoju publicznego. 

W ubiegłą sobotę mieszkaniec Wilna Milew- 
ski Czesław będąc w stanie nietrzeźwym 
usiłował czynić najrozmaitsze awantury i 
burdy w bułecie i poczekalni Ill klasy na sta- 
cji kolejowej Lida. Policja widząc pijanego 
awanturnika spisała protokół o zakłócenie 
spokoju publicznego i sprawa powędrowała 
do sądu. 

— Znów pożar. W kolonji Wojtagi gm. 
werenowskiej powiatu lidzkiego, powstał po- 
żar z powodu złej konstrukcji komina w 
mieszkaniu Gojrzewskiego Lucjana. Ogień 
zniszczył dom drewniany wartości 1500 zł, 

słoniińrka 
— Fotel ławnika powodem sporu 

miedzy Poalejsjonistami i bundystami. 
Przed kilku dniami odbyło się posie- 
dzenie grupy radnych Poalej-sjonu i 
Bundu, na którem omawiana była spra 
wa obsadzenia fotelu ławnika w ma- 
gistracie słonimskim. Poalejsjoniści sta 
nęli na stanowisku, że skoro podczas 
ostatnich wyborów do magistratu po- 
parli bundystów i przyczynili się do 
obsady ławnika przez bundystę, obec- 
nie im się należy kolej do zajęcia tego 
fotelu i wysunęli jako kandydata na to 
stanowisko p. Zorach Mantego. Z p1o- 
jekrem tym bundyści nie zgadzają się i 
uważając siebie za partję silniejszą, żą 
dają obsadzenia fotelu ławnika przez 
bundystę (w skład nowej rady: weszło 
3 bundystów i.2-ch poalejsjonistów). 
Na tle tem wynikł spór, który podczas 
posiedzenia ostatniego nie został zli- 
kwidowany. 

— Z życia towarzyskiego, W związku 
z przeniesieniem  długołetniej nauczycielki 
gimnazjum państwowego p. Więckiewiczów- 
ny na emeryturę i wyjazdem jej ze Słoni- 
ma, grono nauczycieli gimnazjalnych urzą- 
42 jej serdeczne pożegnanie, w  którćm 
wziął udział także p. dyrektor Juljusz Klein- 
dienst. 

— Wybory do rady miejskiej nie 
są jeszcze zatwierdzone. W związku z 
wniesieniem przez listę Nr. 3 (zjedno- 
czenie gospodarcze chrześcijan i ma- 
hometan) zażalenia ważności wyborów 
— władze administracyjne dotychczas 
nie zatwierdziły wyborów do rady miej 
skiej m. Słonima. jak się dowiadujemy, 
obecne są badane przez władze zarzu- 
ty, postawione w skardze listy Nr. 8. 

— Кшза maturalne rozpoczęte, już w 
dniu 15 b. m., w lokalu gimnazjum państwo 
wego w Słonimie rozpoczęły się kursa ma- 
turałne, zorganizowane przez Polski Biały 
Krzyż, Oddział w Słonimie. Kierownikiem 
kursu jest p. Juljusz Kleindienst, dyrektor 
gimnazjum — wykładowcami zaś grono na- 
uczycieli gimnazjalnych, 

Najliczniejszą frekwencją cieszy się kurs 
Il-gi (5 i 6 kl.), gdzie ilość słuchaczy prze- 
kracza cyfrę 20. 
„Nauka odbywa się codziennie, z 

kiem niedziel i dni świątecznych, od 
ny 18 min. 20 do godz. 21 min. 20. 

nowośkódzka 
— Urzęd*wa. W dniu wczorajszym 

Przyjął p. wojewoda Biernacki: 
: P. Košlacza, starostę powiatu sło- 

nimskiego, w sprawach powiatu, kpt. 
Wierzbickiego, komendanta Okręgowe 
go Związku Strzeleckiego przy DOK 
IX, oraz komendanta Wojew. P.P., 

Insp. Roszkowskiego, wraz z nowomia 
nownym powiat. komendantem P. P. 
Ę powiat baranowicki komis. Hołów- 

ą 

wyjąt- 
godzi- 

  

X Zmiany w Sądzie Okręgowym. 
P. Stanisław Szaniawski, prokurator 
Sądu Okręgowege w Nowogródku, 
przeniesiony: zostaje w dniach najbliż- 
szych na równorzędne stanowisko do 
Gredna. Następca jego nie został je- 
szcze mianowany. 

.— Z prac samorządu Nowogródka. W 
@и 19 b. m. wieczorem, pod przewodni. 
ctwem ławnika magistratu p. Pilichowskiego, 
odbyło się posiedzenie Komisji szacunkowej 
nieruchomości wybudowanych w latach 1930 
i 1931, do wymiaru szarwarku, W obradach 
Komisji, jako członkowie brali udział radni: 
Owsiany, Urbanowicz i Safarewiez, oraz z ra 
mienia właścicieli nieruchomości: Słucki, Fi- 
linowski, Birula i inni. Na tem posiedzeniu 
oszacowano kilkadziesiąt nieruchomości we- 
dług dochodów. 

Pocieszający jest dla płatników fakt, że 
Komisja czyniła szacowania bardzo oględnie, 

orąc pod uwagę możliwości potanienia 
"mieszkań (cieszcie się smętni lokatorzy). Da 
lej, w; sposób bardzo rzeczowy różniczkowa- 
no lokale, położone w centrum i na peryfe- 
rjach miasta, lokałe handlowe i mieszkalne, 
urządzenie i wykończenie domów — co 
wszystko wpływa na stopień  dochodowości 
mieszkań. W niektórych wypadkach, brano 
nawet konieczność remontów pod uwagę, 
zmniejszając. oczywiście odpowiednio stawkę 
szacunkową. 

Gdyby tak każdą sprawę załatwiały 
nasze organa samorządowe, nie byłoby ni- 
gdy powodów do skarg i zarzutów, Co pod 
nieść jeszcze należy, że nie było na tem po- 
siedzeniu nawet cienia interesowności, pro- 
tekcjonizmu i t.p. Sprawy traktowane w spo- 
sób bezwzględnie bezstronny i rzeczowy. 

Szarwark w roku bieżącym nie będzie 
zbyt wielkim ciężarem dla obywateli nowo- 
gródzkich, bowiem całkowity iar te; 
roczny wynosi zaledwie 12.000 ztotych, Wi- 
dać po tem, że ojcowie miasta wysokość 
świadczeń dostosowali do przeżywanego kry 
zysti gospodarczego. 

NIECH WRACA ŻYWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ-  - 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACHI 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską. 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkołnictwa zagranicą”, 
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NA LOTNISKU W 
Z lotniska. Wzmiankowaliśmy 

już na tem miejscu o otwarciu lotniska 
baranowickiego i przylocie pierwszego 
aeroplanu, którym przybył por. Szczek 
lik ze Lwowa. Obecnie podajemy tro- 
chę szczegółów o budowie lotniska. 

Lotnisko znajduje się w odległości 
kilku kilometrów od miasta przy trak- 
cie lachowickim, zaraz za przedmie- 
ściem Nowe Baranowicze. Doiazd doń 
jest szybki i wygodny szeroką, bruko- 
waną ulicą; miejsce więc, wybrane na 
lotnisko, trzeba uznać za szczęśliwe. 
Jedziemy tam z p. S. Głąbikiem, sekre 
tarzem pow. Komitetu LOPP., jednym 
z najczymniejszych obywateli naszego 
miasta. W dziesięć minut jesteśmy au- 
tem na miejscu. Roztoczy się przed na 

1, na prawo od traktu,olbrzymiplac. 
Na środku zarysowuje się wielki biało 
zarysowany krąg i ogromnemi literami 
wypisane: Baranowicze. 

To dla orjentacji nadlatujących sa- 
molotów. Ten napis, jak powiadał por. 
Szczeklik, widoczny jest już z odległo 
ści czterech kilometrów. Zbłądzić więc 
lotnik nie może. 

iPrzemierzając lotnisko, posłucha- 

BARANOWICZACH 
od r. 1929, nastręczając wiele trudno- 
ści. Teren, na którym się ono znajduje, 
był zalesiony, a w czasiewielkiej woj- 
ny zryty okopami niemieckiemi. Trze- 
ba było karczować resztki lasu, zasypy 
wać okopy. To też prace niwelacyjne 
były wielce uciążliwe i długotrwałe.. 
Miejscami skopywano ziemię na wyso- 
kości | — 2 m., gdzieindziej należało 
tyleż nasypywać, cały wreszce obszar 
orzysypać odpowiednią roślinną zie- 
mią i obsiać owsem, aby ją dostatecz- 
nie umocnić. Wykonano to wszystko 
środkami LOPP., granice lotniska o- 
kopano i oskarpowano, zaznaczając na 
rogach białemi krzyżami i kątami, jak 
tego odnośne przepisy wymagają. Lot- 
sko jest całkiem gotowe do lądowań. 
Pozostają inne jeszcze prace, do któ- 
rych LOPP przystąpi z wiosną roku 
przyszłego. Polegać będą one na bu- 
dowie hangaru, wzniesieniu portu lot- 
niczego i budynków administracyjnych. 

Jake można snuć plany ra przy- 
szłość? Jaką rolę odegra lotnisko ba- 

Z: w komunikacji powietrz- 
nej? Ё 

— Tymczasem Baranowcze nie le- 

  

„Pierwszy somolot na lotnisku baranowickiem. 
W środku lotnik por. Szczeklik, napra wł starosta Z, Przepałkowski, inż. 

Layman, prezes LOPP i 

my, co mówi p. Głąbik, którego zabie- 
gom i pracowitości ma niejedno do za 
wdzieczenia. 

Lotnisko wybudowane została wy- 
łącznie przez” Komitet wojewódzki 
LOPP z Nowogródka i Powiatowy z 
Baranowicz. Prezesem tego ostatniego 
jest inż. Layman, gorąco oddany spra 
wie lotniska. Jest ono jednem z najwięk 
szych w Polsce, obejmuje bowiem 44 
ha, podczas gdy przeciętnie lotniska 
mierzą 36 ha. Teren ten został wydzier 
żaw iony przez LOPP. od Nadleśnict- 
wa Kołpienickiego na przeciąg 99 lat. 
Czynsz dzierżawny wynosi 740 zł. ro- 
cznie. Prawdopodobnie w najbliższym 
czasie — od 1 stycznia 1932 r. — lot- 
nisko przekazane będzie Ministerstwu 
Komunikacji, i wówczas opłaty powyż 
sze ustaną. 

Budowa lotniska trwała dwa lata; 

S. Głąbik, sekretarz LOPP. 

%а na żadnej wielkiej linji lotniczej io 
stałej komunikacji lotniczej niema je- 
szcze mowy. Jednak już niedaleka 
przyszłość przedstawia się iak najpo- 
myślnej. Bliskim realizacji jest projekt 
welkiej międzynarodowej linji powietrz 
nej Paryż — Tokio, przez Warszawę 
—Moskwe., Baranowcze znajdą się 
właśnie na tej linji; niema potrzeby 
rozwodzić się nad tem, jak wielkie 
będzie to miało znaczenie nietylko lotni 
cze, ale wogóle dla rozwoju naszego 
miasta. W związku z tem powstanie na 
naszem lotnisku urząd celny. 

To są projekty na przyszłość. Tym- 
czasem czynimy przygotowania do nie 
bylejakiego ewenementu w życiu Bara 
nowicz — do ogólnopolskiego raidu 
awionetek, które wystartują z naszega 
lotniska w dn. 30 września. 

  

W Nowogródku 

ogłoszenia oraz prenumeratę 

NOWO- 
KURJERA Gróozkieco 

i * 

„SLOWA“ 
przyjmuje 

Wł. Michalski — kiosk gazetowy 
Wielki Rynek róg Grodzieńskiej 

baranūinicka 
X Święta a oświetlenie ulic. Trzy- 

dniowe święta żydowskie udowodniły 
niezbicie, jak skąpe jest oświetlenie u- 
lic baranowickich. Sklepy zamknięte na 
głucho, kina w dniu wczorajszym nie- 
czynne — i skutkiem tego nawet pryn 
cypalne ulice miasta pogrążone są w 
ciemności. Trzy, czy cztery 25-świeco- 
we bodaj latarnie na długiej ulicy Szep 
tyckiego i podobne, zrzadka umieszczo 
ne na kilku innych ulicach, to tylko pa- 
rę jaśniejszych punkcików, pokazują- 
cych, że tędy wogóle przebiega ulica. 
Poza tem pod nogami i dokoła ciem- 
ność nieprzenikniona, gdzie niegdzie 
rozświetlana słabo elektrycznemi latar- 
kami przechodniów. Taki stan panuje 
już o zmroku, a nadobitek od kilku dni 
padające deszcze potworzyły na uli- 
cach kałuże błota. Późniejszy przeto 
powirót do domu nie należy do przyjem 
ności. W nadchodzącą środę odbędzie 
się posiedzenie Rady Miejskiej. Może 
choć w wolnych wnioskach ktoś z 
radnych zastanowi się nad konieczno- 
ścią zasilenia światłem ulic miasta. 
Wszakże masto ta dużo rozpowiada o 
swoim rozwoju i ma pretensje, by je 
nazywać miastem kulturalnem i dobrze 
urządzonem. 

XPobicie. Dn. 19 września do ogrodu о- 
wocowego Marji Malewiczowej (ul, Rynko- 
wa 88) zakradł się Stanisław Grabowski 
(Rynkowa 86). Przychwytany przez właści- 
cielkę na kradzieży owoców, Grabowski po- 
bił ją dotkliwie, poczem zbiegł. Sprawa po- 
szła do sądu grodzkiego w Baranowiczach. 

X Kradzieże. W ciągu dn. 19 wirześnia po 
ficja zanotowała pięć wypadków kradzieży, 

X Pożar, Dnia 21 września, w południe, 
przy ul, Szosowej 164, wybuchnął pożar 
skutkiem pozostawienia przez właściciela do 
mu pałącej się świecy, od której zapaliła się 
tapeta. Miejska straż ogniowa pożar w zarod 
ku stłumiła. 

XUpadek z balkonu. Dn, 20 wrze- 
śnia w Lachowiczach, przy Rynku, spadł z 

  

balkonu pierwszego piętra 4-letni synek nie- 

jakiej Estery Sawickiej, doznając silnych po- 
tłuczeń głowy i pleców. Upadek nastąpił 
skutkiem załamania się spróchniatych desek 
balkonu. Właściciela domu pociągnięto do 
odpowiedzialności za niedbalstwo, 

X Repertuar kin. Kino Apollo: „Arab” z 
Ramonem Novarro w roli głównej. „Casino”: 
Ponad śnieg, według dramatu Żeromskiego. 
W roli głównej Stefan Jaracz. 

  

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Z powodu ukazania się w dniu 19-X br. 
w artykule „Głowy i Główki* wzmianki, że 
jestem członkiem frakcji P.P.S, w Radzie 
Miejskiej m, Branowicz, uprzejmie proszę o 
umieszczenie następującego sprostowania: 

„Nie jestem członkiem frakcji P.P.S. w 
Radzie Miejskiej m. Baranowicz i w spra- 
wach, dotyczących gospodarki miejskiej gło- 
suję według swego indywiduałnego zapatry- 
wania, 

Aleksander Janczukowicz 
członek Rady Miejskiej m. Baranowicz 

ŚWIĘCIAŃSKA 
— Pomoc powiadzianom. Akcja pomocy 

gospodarzom dotkniętym tegoroczną powo- 
dzią w pow. Święciańskim została zakończo= 
ną. Zawdzięczając zabiegom p. starosty My- 
dlarza, oraz członków Komitetu i ofiarności 
społeczeństwa, powiat Święciański. otrzymał 
10000 kg. mieszanek (owiec, wyka, groch), 
<tóre zostały przeznaczone na zasiaw  zni- 
szczonych zasiewów, Jednocześnie na od- 
budowę zniszczonych budynków wydano 
100 fest metrów budułcu bezpłatnie i 810 — 
na raty za 50 proc. ceny, a na dożywianie 
ludności dotkniętej klęską powodzi wypłaco- 
no 400 złotych. Ponadto dla powodzian za- 
stosowano wiele ulg i zwolnień podatko- 
wych. Na odbudowę zniszczonych dróg i mo 
stów, sejmik święciański otrzymał 8600 zł. 

— Pomoc dotkniętym klęską gradobicia, 
Jeszcze nie przebrzmiały echa wiosennej po- 
wodzi jak Święciańszczyznę nawiedziły klę- 
ski burz i gradobicia. Osiedla na terenie 
gmin: Żukojnie, Łyntupy, Święciany i Miele- 
giany uległy w większym, lub mniejszym 
stopniu miejscami niemal całkowitemu  zni- 
szczeniu. 100 osiedli, 864 gospodarzy, 4103 
ha pół nawiedziło gradobicie, Na wieść o klę 
sce z inicjatywy p. starosty Mydlarza utwo- 
rzył się w Święcianach powiatowy Komitet, 
który poczynił szereg projektów, mających 
na celu przyjście z pomocą zrujnowanym go 

spodarzoni. Między innemi na obsianie zni- 
szczonych pot ma być okazana pomoc. Do- 
tychczas zakupione zboże w ilości 41000 kg. 
zostało podzielone @а gminy Żukojnie — 
12000_kg., Łyntupy — 9000 kg. Święciany 
— 10500 kg. i Mielegiany — 9500 kg. Gmi- 
ny według uznania przydzielą dla najbiedniej 
szych zboże na wypłaty bezprocentowe po 
24 gr. za kilogram. Pozatem Bank Rolny 
przeznaczył dła Kasy Komunalnej w Świę- 
cianach 10000 zł. j dla Banku Ludowego w 
N. Święcianach 15000 zł. kredytów na po- 
życzki dotkniętym tą straszliwą klęską ży- 
wiołową. Jednocześnie władze  zwierzchnie 
powiatu poczyniły starania o ulgi w podat- 
kach j składce asekuracyjnej na rzecz P, Z. 
U. W. i zabiegi o uzyskanie funduszów ra 
dożywianie najbiedniejszych rodzin, nie mo- 
gących wyżywić się. Na wiosnę Komitet ma 
zorganizować zbiórkę zboża u gospodarzy 
zamożniejszych, tak jak i obecnie w okresie 
młócki. Niewątpliwie podobna pomoc choć 
częściowo zmniejszy biedę i nędzę poszko-- 
dowanych. (Ter) 

(Dokończenie artykułu na str. 4-eį) 
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— Zakończenie kursu w żeńskiej szkołe 
rolniczej. 15 b. m, wi święciańskiej żeńskiej 
szkole rolniczej został zakończony kurs. Na- 
stępny kurs rozpocznie się 15 października. 
Zaznaczyc należy, że nauka w szkołe jest 
bezpłatna. (Ter) 5 

— Z pracy kolumny ocznej polskiego 
Czerwonego Krzyża. 15 b, m. kolumua ocz- 
na P, C. K. po paromięsięcznej pracy opu- 
szcza powiat Święciański. Według danych 
urzędowych Kolumna dotychczas zbadała 
przeszło 12000 osób, chorych na oczy w po- 
wiecie Święciańskini, Brak jeszcze danych z 
pracy w Swirze. (Ter) 

— Budżet sejmiku powiatowego. Budżet 
sejmiku za rok ubiegły został zamknięty w 
dochodach i wydatkach sumą 440388 zł. Bud 
żet na rok budżetowy 1931 — 32 na sumę 
418530 złotych został (z powodu ciężkiego 
okresu) zredukowany do kwoty 337082 zł. 
Wydatki na poszczególne działy w r. ub., 
oraz z w p 5 r. 

b. zapodam po uzyskaniu ус! er, 
— й zieniniaków, W pow. Świę- 

ciańskim gospodarzę przystąpili do kopania 
kartofli. Zgodnie z opinją sfer rolniczych 
ziemniaki w powiecie Święciańskim pomimo 
zasuchy są niezłe, (Ter). 

MOŁODECZNO 
Uciekał do Sowietów. Pa- 

tro! K. O. P, zatrzyma; w chwiii prze- 
kraczania granicy do sowietów Józefa 
Zołotina ze wsi Kuczkuny gm. rakow- 
sklej, który uciekał po ciężkiem pora- 
nieniu sąsiadki Anny Żukowskiej, na tle 
porachunków sąsiedzkich. 

WILEJKA 
Wypadek na przejeździe kolejowym. 

Pociąg jadący z Mołodeczna wpadł na prze- 
jeździe kolejowym koło Witejki na furmaukę 
Adama Burkiewicza z pod Ilja. 

Koń został zabity, woźnica zoś zdołał 
wczaa zeskoczyć poza tor, 

POSTAWY 
Dnia 13 wirześnia r.b. odbyło się organi- 

zacyjne zebranie Koła Gospodyń Wiejskich 
postawach. W licznie zapełnionej sali Do- 

mu Ludowego, instruktorka Wileńskiego To 
warzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych 
wygłosiła pogadankę na temat przetwórni 
ciwa owocowego, oraz objaśnienia o celach 
i zadaniach Koła Gospodyń Wiejskich, po- 
czem przystąpiono do organizowania miej- 
scowego Koła. Zapisało się 30 osób. Wybra- 
no Zarząd, w skład którego weszły: p. Po- 
rzecka — jako prezeska, p. Jaroszewiczowa 
jako iwiceprezeska Ę Puhaczewska — jako 
sekretarka, oraz p. Łapinionok, p. inżyniero- 
wa Lopatto, p. Hołozubcowa, p. Romejków- 
na — jako członkinie zarządu. 

Sądząc z dużego zainteresowania się ze- 
branych pracą Koła Gospodyń Wiejskich, 
praca jego na tutejszym terenie zapowiada 
się bardzo dobrze. M.B, 

Strzały na weselu. We wsi 
Brozdowicze: gm. woropajewskiej wy- 
nikła, na odbywającem się tam weselu 
strzelanina, podczas której zostały ran- 
ne dwie osoby: Andrzej Biały I Andrzej 
Kocień. 

KOŁTYNIANY 
— Zatrzymany żołnierz 4 p-p. wojsk litew 

skich. 15 b. m, w rejonie Kiłtynian na grani- 
cy polsko-litewskiej został zatrzymany ŻOŁ-- 
nierz wojsk litewskich, który zbiegł z 4 put 
ku piechoty. Dezertera skierowano da dyspo- 
zycji wyższych władz wojskowych. 

— Prawdziwa jesień. Po dniach dźdży- 
stych i pochmurnych w powiecie Święciań- 
skim nastąpiły chłody. Onegdej porankiem 

zauważono ślady szronu. Zanotowano tem- 
peraturę poniżej zera. (Ter) 

SZCZUCZYN 
— Zorganizowanie Powiatowego Komite- 

tu zbiórkowego na fundusz stypendjalny im, 
Tadeusza Hołówki. Przed kilku dniami na ze 
braniu w Szczuczynie ku czci-ś. p. Tadeusza 
Hołówki, po referacie posła Romualda Toł- 
pycho — wołano Powiatowy Komitet 
zbiórkowy funduszu stypendjalnego imienia 
Tadeusza Hołówki. Na prezesa Komitetu po- 
wołano: posła R. Tołpycho, na członków: p. 
p. inspektora Bocewicza, zast. starosty pow. 
Wadasa, nacz. St. Chybińskiego i d-ra M. 
Omeljanowicza. Komitet rozpoczął już inten- 
sywnie swą pracę. 

WOLOŽYN 
— Ludność żąda szkoły polskiej. W roku 

1929 w Wołożynie, na t. zw. Ponizju powsta 
ła z inicjatywy Białoruskiego Instytutu Go- 
spodarczego szkoła białoruska, do której po 
czątkowo uczęszczało 80 dzieci. ; 

W biežącym roku Judnošė sama Zwrėci- 
tą się o utworzenie na Ponizju szkoły pol- 
skiej, a jednocześnie zamknięta została szkoła 

białoruska z powodii zupełnie słabej frekwen 

tji dziatwy Szke!lneję 
2 Wiszniew, terenem niezgody wśród 

żydów. W tych dniach, opuścił swoje stano- 

wisko w miasteczku Wiszniewie miejscowy 

rabin, który przeniósł się do Szczuczyna. Po- 
wodem wyjazdu rabina była niezgoda 1 tar- 

cia w miejscowej gminie wyznanionej ży- 

(dowskiej. ы s 

-+ Stowarzyszenie Związku rezerwistów 

i b. wojskowych rozpoczyna dzia- 

łalność. Przed kilku dniami w gmachu sta- 

_rostwa powiatowego odbyło się zebranie 

Związku Rezenwistów i b. wojskowych, na 

którem kpt. Tomaszewski, Komendant Powia 

P. W.i W. F. wygłosił odczyt wyszko 

leniowy, poczem zastępca starosty powiato- 

wego p. Łyszczkowski wygłosił odczyt p. t. 

„O znaczeniu polskiego morza". 
Było to zapoczątkowanie całego cyklu 

odczytów, które Związek zamierza kontynuo 
wać, у 

Odczyty cieszyły się liczną frekwencją 

członków i dużem zainteresowaniem. 
+ Ze Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 

biet. Przed paru dniami Związek Pracy „Oby 

watelskiej Kobiet w Wołożynie przystąpił do 

zorganizowania „Tygodnia Dziecka”. W cią 

gu trwania „tygodnia” odbędzie się cały sze 

reg imprez dochodowych nie tylko w Woło- 
żynie, lecz i na terefie powiatu. 

+ Gromady uciekinierów z 
7 k. tych i 

na odcinku strażnicy Zagajno, w gmi 

wołmitóskiej, pow. wołożyńskiego, przekro- 

czyło garnicę państwową 14 źbiegów z Ro- 

sji sowieckiej, w czem dwie rodziny po kil- 

ka osób. Uciekinierzy pochodzą przeważnie 

z pobliskich okolic mińszczyzny. Wszyscy 

zbiegli przed zesłaniem wobec skolektywi 

zowania ich gospodarstw. Ciekawe, że wedle 

ODZWDIEA DE nie można == maa 
zaliczyć w poczet nieprawomyślnych „I 
łaków* — gdyż byli niezamożnymi siered- 
niakami. Gospodarstwa jednak  skolektywi- 
a im wobec wzmożonej akcji kolekty- 

wi : 
Jeden ze zbiegów uciekt już z Archangiel 

ska, gdzie był wysiedlony po wcieleniu jego 
arstwa do kolektywu. 

W dniu 16 bm. przekroczyła nielegalnie 
granicę państwową z Rosji sowieckiej na te- 
renie pow. nieświeskiego 18-letnia Julja Ku- 
dretko, pochodząca z rejonu kopy! 0. 

Kudrejko zbiegła w związku z kolekty- 
wizacją, przed zesłaniem na syberję. 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 

W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ Q TRAGEDII MA- 
"FK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
7i6ž grosz na„Fundusz Polskiego 

Gzeninictwa zagramce", na konto 
* K. O. 21895, Komitetu Obcha- 

du 25-lecja Walki o Szkołę Polską 

Wydawca Stamsław 5ackiru icz, 

„raju” sowieckiego. 
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NIEDZIELNE WYNIKI SPORTOWE 
W kilku słowach podamy wyniki sporto- 

we, uzyskane w niedzielę na boiskach, bież- 
niach, szosach i kortach. 

Zaczynamy od najpopulłarniejszego spor- 
tu — piłki nożnej, 

Rozgrywki ligowe o zaszczytny tytuł mi- 
strza Polski, Sensacyj naogół nie było. 

_ Cracovia z nowym kierownikiem ataku— 
Piętkiewiczem wygrała 1:0 z Warszawanką. 
Doskonale usposobiony bramkarz Warsza- 
wianki Keller uchronił drużynę od gorszego 
wyniku. 

We Lwowie Legja wygrała z Czarnymś 
3:2, którzy obydwie bramki uzyskują z kar- 
nega. Warta na swojem boisku rozgromiła 
Lechję 5:0. 

Połonia, mimo, że do przerwy prowadzi 
ła 2:0 uległa twardej drużynie Ruchu 2:4. 

Mecze mistrzów okręgów o wejście do 
Ligi przyniosiy kilka remisów. 

Stołeczna Skra zremisowała 1:1 z ŁT. 
S. G., a poznańska Legja z toruńskim Gry- 
fem 0:0. Najpoważniejszy kandydat na ligow 
ca Naprzód uporał się lekko 6:2 z Podgórzem 
krakowskim. 

Dziesiąte, doroczne spotkanie reprezen- 
tacyj obu śląsków, polskiego i niemieckiego 
przyniosło zwycięstwo połakom 2:1. 

* 
W programie zawodów lekkoatletycznych 

rozegranych na stadjonie w Królewskiej Hu- 
cie, znalazło się spotkanie genjalnego Fina 
Nurmi z Kusocińskim — bieg na 500 mtr. 

W biegu tym startował ponadto Petkie- 
wicz i Ś!ązacy, Hartlik, Bytomski i Sitko. 
Trzej ostatni w biegu nie odegrali żadnej 
roli. Petkiewicz prowadził do czwartego okrą 
żenia, poczem zrezygnował z dalszej wałki i 
odpadł, 

Kusociński nie wysuwał się przed Nur- 
miego, który zmęczony depczącym mu po 

piętach przeciwnikiem stale się za nim oglą- 
dał i wyraźnie chciał oddać mu prowadzenie. 
jednak dopięro w 8 okrążeniu Kusociński 
minął Nurmiego — po to tylko, żeby po po- 
łowie okrążenia zwolnić tempo i puścić przed 
sobą Fina. 

Tak idą bez znuany runda za rundą, Kuso 
ciński wciąż biegnie tuż za Nurmim miaro- 
wem 3 spokojnem tempem. Na początku ostat 
niego okrążenia — zaczyna się morderczy 
finisz, Nurmi przyśpiesza kroku, lecz Kuso- 
ciński dotrzymuje mu placu, biegnąc obok 
swazgo wielkiego rywala, Na ostatnim me- 
trze — nadludzkim zrywem Nurmi wysuwa 
się nieco naprzod i przerywa tasmę o pierś 
A Polakiem. Czas obydwuch — identycz 
ny: 15." 

Wynik Kusocińskiego jest jego najwięk- 
szym sukcesem w tym sezonie 

* 

W drugim dniu meczu tenisowego 
Północna Francja — Lwów rozegrane zosta- 
ły następujące finatowe spotkania: 

W grze pojedyńczej pań Barthet (Fran- 
cja) pokonała Wełeszczukową 6:0, 6:1, 

W grze mieszanej para francuska Berthet 
— Bontć odniosła zwycięstwo nad parą. 
Iwowską Weleszczukowa — Hebda 6:0, 6:4. 

W grze pojedyńczej panów Bontć (Fran- 
cja) wgrał z Kołczem I 6:2, 6:3. Drugie spot 
kanie Hebda — Berthet przyniosło olbizy- 
mią niespodziankę w postaci  zwiycięstwa 
„wowskiego zawodnika nad  miedzynarodo- 
wym mistrzem Polski 6:2, 4:6, 6:1. Francuz 
grał wyjątkowo słabo i ulegt zasłużenie do- 
sżonale usposobionemu Hebdzie, 

W grze podwójnej panów zwyciężyła pa- 
ra francuska Berthet — Bontć bijąc parę 
Iwowską Hebda — Nawratil 6:4, 3:6, 6:2, 6:3 

W ogėlnej punktacji wjygrali em 
b 

Gdy dyplomata chce jeździć Konno 
i w Moskwie : 

Ten osobny poniekąd šwiat — lub šwia 
tek — jaki tworzy dla siebie kosmopolitycz 
na dyplomacja, wie dobrze o jednem: ist- 
nieją placówki, gdzie się dużo pracuje, i ta- 
kie, gdzie się dużo bawi, i takie, gdzie się 
nic nie robi. istnieje również taka, gdzie 
korpus dyplomatyczny jest odcięty . nieprze- 
kraczalnym murem od całego świata, jest 
jakby za drutem kolczastym i poza kilkoma 
oficjalnemi przyjęciami na sezon, musi się 
zadawalniać zajęciem w  swojem kole. Ta 
placówka, to obecna Moskwa. 

Los chciał, że na sekretarza jednej z 
tamtejszych ambasad przybył niedawno 'mło 

dy dypiomata, przedtem przebywający w 

Oslo, — i zdecydował, że mimo wszystko 

nudzić się nie będzie. Był spottsmenem i na 
wszystkich swych uprzednich placówkach 
uprawiat namiętnie konną jazdę. Nie zwle- 
kając długo. sprowadził swego „irlander'a“ 
i już zamierzał go dosiąść, gdy okazało się, 
że w związku republik sowieckich nie na- 
leży to do rzeczy najłatwiejszych. 

„PRZEDEWSZYSTKIEM  BUMAGI*! 

Bowiem na posiadanie konia trzeba 
jednego pozwolenia, a na dosiadanie go 
trzeba oczywiście i drugiego. Rzecz jasna: 
posiadanie i dojeżdżanie — to dwie rzeczy 
różne. Dalej miejscem posiadania i dosiada 
nia jest stolica ZSSR., a więc na posiada- 
nie i dosiadanie konia, w Moskwie, tak waż 
nym punkcie, jest niezbędne specjalne po- 
zwolenie. Również inny moment odgrywa tu 
rolę: petent jest obcokrajowcem. Tu przy- 
łącza się jeszcze eksterytorjałność, przysłu- 
gująca temu obcokrajowcowi, jako członko- 
wi zagranicznego poselstwa. Jednem sło- 
wem 6 (sześć) „bumażnych* pożwoleń u 
pięciu różnych władz.. Laik w procederze 
podaniowym nie zaryzykuje twierdzenia, by 

szystko to dało sie zrobić w dwudziestu 
czterech godzinach. To też dyplomata latał 
od komisarza do komisarza, a koń niecier- 
pliwił się w stajni... 

Wreszcie nadszedł dzień, gdy jego pan, 
zbrojny przezornie w szęść „rozpatrzonych 
przychylnie" podań wyjechał na ulice mia- 

sta. Powstało zbiegowisko. Patrzano jak na 
raroga, na człowieka, który w wytwornym 
jezazieckim stroju, znanym nam dobrze z 
pozowań” czy wyścigów, kłusował jak gdyby 
nigdy nic na rosłym, dobrze odżywionym 
koniu. Lotne umysły obywateli ZSSR. poję- 
ły odrazu, że i jeździec i koń są nietutejsi. 
rierwszy bowiem miałby inny wygląd, — a 
mięso drugiego wysprzedanoby dawno na 
kartki w konsumach sowieckich. 

. Na rogu pierwszej ulicy zatrzymuje jeź- 
dźca zaintrygowana, jak wszyscy, policja. 
Rewizja osobista, papiery, pozwolenia! Dy 
plomata zsiada z konia — i już jest nowe 
zbiegowisko. Szczęściem policja uwinęła się 
dosć szybko, tak, że przygodny  rzezimie- 
szek nie miał czasu na zupełne odcięcie so- 
bię strzemienia... Ale przy najbliższym ro- 
gu ulicy — to samo. Władza zatrzymuje, 
kontroluje, indaguje. wreszcie puszcza dalej. 
Dyplomata jedzie już bez przeszkód — do 
najbliższego rogu. 

‚ Ро takim biegu z przeszkodami przez 
białokamienną Moskwę nieszczęśliwy jeż- 
dziec iwivdostał się wreszcie w pole i ruszył 
ku słynnej Worobijewskiej Górze, skąd on- 
giś przednia straż „wielkiej armji" — ułani 
ks. Józefa ujrzeli płonącą stolicę carów. Tu 
jednak odczuł niebawem brak policji. Paro- 
krotnie próbowały zastąpić mu drogę grupy 
włóczęgów, szczęściem _ nieposiadających 
broni, Wreszcie u ce!u swej przejażdżki, po 
dziwiając panoramę Moskwy obrzuciła go 
kamieniami gromadka „bezpryzornych” dzie- 
Gi 

Zniechęcony do reszty, wrócił wreszcie 
do ambasady, stwierdzajac, że jego ukaza- 
nie się konno wywołało w kraju, gdzie głód 
skazał dawino na śmierć większość koni. 
zbyt wielką sensację. Nazajutrz otrzymał od 
jakiegoś urzędu sowieckiego za pośredni- 
ctwem komisarjatu dla spraw zagranicznych 
napomnienie: oto w dniu ubiegłym przeje- 
chał bezprawnie przez odcinek toru kolejo- 
wego, gdzie — ze wzgłędów strategicznych 
(?)— przejazd jest wzbroniony! Е 

W dwa dni później koń wracał pocią- 
giem na Zachód. 

  

ZE ŚWIATA 
ORYGINALNY TESTAMENT CIOTKI 
Okrętem, płynącym z N. Jorku, przybyła 

w tych dniach do Plymonth — jak donosi 
prasa londyńska — Amerykanka A. M. Grant 
licząca lat 67 i ciesząca się w angielskim por 
cie ni popularnošcią. Jest to bowiem 
25 z rzędu jej podróż morska z N. Jorku do 
Plymonth. Stara kobieta, przez cały czas po- 
dróży cierpi na chorobę morską i spędza 
cząs zamknięta w kajucie. Jest ona jednak 
zmuszona do tak przykrych dła siebie po- 
dróży klauzulą w testamencie zmarłej przed 
laty ciotki, która postanowiła przed śmiercią, 
że pani Grant otrzyma spadek w wysokości 
6 miłjonów dolarów jedynie po przebyciu 
100 razy Oceanu Atlantyckiego. Testament 
istnieje już od kiłkunastu lat, mimo to spad 
kobierczyni ma poza sobą dopiero 25 podró- 
ży. Powodem owego opóźnienia jest to, że 
początkowo p. Grant, będąc sama bogatą, 
nie troszczyła się wcale o wypełnienie 'woli 
dokuczliwej ciotki, tembardziej, że nie znosi 

morza i sierpi na chorobę morską. Trzy la 

ta temu jednak straciła własny majątek, ow- 

dowiała i postanowiła ostatecznie poddać się 

wymaganiom testamentu i objąć miljonową 

spuściznę. Н 
Od tej chwili, gdy tylko zdrowie jej do- 

pisuje, wsiada na okręt, płynie doEuropy, by 
następnym okrętem wrócić do A'meryki. Zna 
jomi jej twierdzą, że zmarła ciotka umieści- 
ła tak niezwykłą klauzulę w testamencie, 
chcąc wyleczyć swą bratanicę z choroby 
strachu, na jaką od młodośc cierpiała. 

ŚWINIE NA ELEKTRYCZNEM KRZEŚLE'*— 
NOWY SPOSÓB BICIA BYDŁA 

Podczas, gdy w Ameryce toczone są gwat 
towne spory w sprawie tracenia złoczyńców 

  

na krześle elektrycznem, co wielokrotnie już 
zawiodło, kiedy dyskutuje się tam, czy ten 
sposób tracenia ma zstać zachowany, czy 
też utrzymany, w jugosłowiańskiem mieście 
Zagrzebiu prowadzone są ciekawe próby 
lecz nie w więzieniu... w rzeźni. W jugosła- 
rwji znaleźli się fachowcy, którzy ' występują 
przeciwko barbarzyńskiemu sposobowi zabi- 
jania bydła nożem, lub siekierą : zalecają 

uśmiercanie bydła prądem elektrycznym, Z 
inicjatywy tych fachowców, rada 'miejska w 
Zagrzebiu wybudowała nową rzeźnię, pew- 
nego rodzaju Sing-Sing dla wołów, krów, 
świń, przeznaczonych na. spożycie. 

Pod koniec ubiegłego tygodnia miano prze 
prowadzić pierwszą próbę 1 na ciele niewin- 
nych świń, miano wiypróbować działanie no- 
wej maszyny do zabijania zwierząt. Sześć 
świń przyprowadzono przed „celę Śmierci", 
gdzie w obecności fachowców i rzeźników 
miano wykonać egzekucję. Rzeźnicy sceptycz 
nie się uśmiecha!i, okazując niezadowol 
z nowego sposobu zabijania zwierząt, uwa- 
żajac, że sposób ten nie przyśpięszy wcale 
śmierci. Pierwsza świnia za żadną cenę nie 
chciała przekroczyć progu celi, niby przeczu- 
wając coś złego. Nie pomógły pieszczotliwe 
zachęcania, ani krzyki i popędzanie. Osta- 
tecznie siłą wtłoczono niewinne zwierzę do 
celi. Nareszcie,. włączono prąd i ze zgrozą 
uświadamiali sobie, że w tej chwili śmierc:0- 
nośne krzesło zabija niewinne zwierzątko. 
Po kilku minutach otwarto celę. Rzeźnicy 
wybuchli gwałtownym śmiechem, co miało 
być wyrazem triumfu. Wieprz najspokojniej 
opuszcza cele. Nie wypadało nic innego, jak 
tviko zabić zwierza starym, wypróbowanym 

sobem. 
Za kilka minut sześć sztuk bydła wisiało 

na żełaznym  drągu. Znawcy oczywiście 
oświadczają, że instalacja żle funkcjonowała. 
Miejskie rzeźnie w Zagrzebiu w ten sposób 
stały się a kwa dowcipów _miejsco- 
wej ludności a rzeźnicy triumfują... 

  

Do nabycia w Księgarni Św. Wojciecha oraz we wszystkich 
księgarniach. 

BB OSTATNIE PRACE E 

M WITOLDA HULEWICZA HB 
Przybłęda Boży (Beethoven) res spcena: 11,— zł, gó 
Sonety Instrumentalne » 450, 
Lament Krėlewski (wiersze) ‚ 4, EB 
Miasto pod chmurami (wiersze o Wilnie) 202 

BH PRZEKŁAD %: E 
EB R. M. Rilke — Malte (powieść) o m 

ы — Powiastki o Panu Bogu „L, 
BH = — Księga Obrazów (wiersze) jo kw BR 

Paul Valćry — Dusza I taniec sai 

Tomasz Mann—Królewska Wysokość (powiešė) „9— „ R 

“ Drukamia Wydawnictwa | 

enie & 

   

KINO 

MIEJSKIE | Żywy pocisk 
SALĄ MIEJSKA 

Ostrobramska 5 5 god Krėlowa bez korony 

w roli główn.| 
Reed Hawes. 

Od dnia 19-go września b. r. od godz. 4 do 6-tej. Dia uczącej się młodzieży. Wielki tilm sportowy 

Tajemnica czarnego wąwoz Kański 
Nad prodram: Niezwykłe polowanie. 

wielki dramat w 12 aktach. Dzieje miłości Lady Hamilton. 
Nad program. Wesoła komedja w 1 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. 

  

Dźwiękowe Kino 

„HELIOS" 
u l. Wileńska 23. 

Tel. 926. 

Otwarcie sezonu! Potężne arcydzieło dźwiękowe! Wytw. Meżrabpom-Rus-Moskwa. 
Real. genjaln. twórcy „Pancernik Potiomkin* Sergjusza Eisensteina BŁĘKITNY EXPRESS 

w filmie biorą udział wielcy artyści teatrów rosyjskich. Małżeństwo z rozsądku według arcydzieła ANTONA 
CZECHOWA, z udział art. Moskiewskiego Teatru Artystycznego. Moskwina, M. Czechowa i Nataiji Wotodke. 

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

  

Dźwiękowe kino 

„MOLLYWOOD' 
Micziewicza 22, 

tel, 15-28 

Dziś! Dawno oczekiwany przebój świata! 

€. K. FELDAARSZALEK 
rujący śpiew! Przepiękna muzyka. W rol. gt. Vlasta Burlau, Roda-Roda, Felicja Malteu. 

Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnik „Foxa*. Na 1-szy seans ceny znižone od 60 gr. 

Przepiękny dźwiękowiec z życia woj- 
skowego. Nadzwyczajny humosł Cza- 

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

  

BŹWIĄKOWA KIKO 

CGIING 
WIELKA 67. tei. 15-41 

RADJG WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 22 WRZEŚNIA 1931 R. 

11.58: Sygnał czasu. 
2 Muzyka taneczna : popularna (pły 

ty). 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 
16.40: Program dzienny. 
16.45: Komunikat dla żegiugi z Warsz. 
16.50: „Najpiękniejsze zamki polskie: Pod 

chorce i Łańcut" — odczyt z Krakowa, wy- 
głosi prof. Wł. Bogatyński  - 

17.10: Utwory Mozarta (płyty)  Mozart- 
Beethoven: Warjacje na temat arji z opery 
„Flet zaczarowany” (Cortot, Casals i Thi- 

baud). 
17.35: „Chiński mur” — odczyt ze Lwo- 

wa, wygłosi Z. Dąbrowski. 
18.00: Koncert z Warszawy. 
19,00 Komun. Zw. Młodz. Polskiej. 
19.10: „W świetle rampy" -— nowości 

teatr. omówi Tadeusz Łopalewski, 
19.25: Praogram na środę i rozmaitości. 

19.40: „Kąpiele błotne na Polesiu" — te- 

ljieton wygłosi Halina Hohendlingerówna. 
19.55: Komunikaty z Warszawy. 
20.15: Kincert wieczorny z Warszawy. 

22.00: „W marokańskim Wersału" — fe- 

lieton z Warszawy wygłosi T. Strzetelski. 
22.15: Komunikaty z Warszawy. 
22.30: Recital śpiewaczy Emmy Matou- 

skowej z Warszawy. 
23.00: „Faust“ — Gounoda (skrót opery 

— płyty) „Polydor" (w wykonaniu solistów 
i chóru opery paryskiej. Orkiestra pod dyr. 

Alberta Wolffa. 
  

  

Giełda Warszawska 

z dnia 21 września 1931 r, 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 8,91 — 8,93 — 8,89. 
Belgja 124,32 — 124,63 — 124,01. 
Nowy York 8,929 — 8,949 — 8,909. 
Praga 26,45 — 26,51 — 26,39. 
Stokholm 238,90 — 239,50 — 238,30. 
Szwajcarja 174,50 — 174,93 — 174,07, 
Berlin w obrotach prywatnych 211,92. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 31,75, 4 

proc. inwestycyjna 83,50. 4 proc, inwestycyj- 
na seryjna 88. 5 proc. konwersyjna 44,50. 6 
proc, dolarowa 63. 10 proc. kolejowa 100. 
& proc. L. Z. BGK i BR, obl. BGK 94. Te 
same 7 proc, — 83,25. 4 i pół proc. L. Z. 
ziemskie 47. 8 proc. Warszawy 66—67,25. 

AKCJE: 
Bank Polski 115. Lilpop 13,50. Staracho- 

wice 7, 

Do kompletu 

przedszkola 
polsko - francuskiego 

z początkami nauczania, 

przyjmę dzieci kilkoro, inteligentne z 
dobrej rodziny, od 6 do 8 lat. 
Zapisy od 9-tej rano do 2-ej pp. 

Pańska 4 m. 4. (Obok Łukiszek) 

|| [ji 
LICYTACJA 

Urząd Wojewódzki Wileński podaje do 
publicznej wiadomości o mającej się odbyć 
w dniu 25 września 1931 r. o godz. 12 rano 
przy ul. Marji Magdaleny 2 sprzedaży z 
licytacji jednej pary koni wyjazdowych, po- 
wozu parokonnego i uprzęży. 

Za wojewodę (—) W. Hryhorowicz 
Naczelnik Wydziału 

  

    

Komornik Sądu Grodzkiego w. Wilnie, 
rewiru IV-go zamieszkały w Wilnie ul. Pił- 
sudskiego 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 23 września 1931 r. od 
godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Trębackiej 
Nr. 7 odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- 
blibznego ruchomości należących do Zalma- 
na Gelpieja składający się z autobusu firmy 
„Chewrolet* oszacowanych na sumę zł, 1000. 

Wilno, dn. 11 września 1931 r. 
Komornik (—) A. Maciejowski 

PERM PE RTAAREFEE 

9»0e0980688866 
OGŁOSZENIE ' 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
,7-g0 rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy ul, 
Połockiej 14 m. 3, zgodnie z art. 1030 U.P.C. 
obwieszcza, iż w dniu 29 września 1931 ro- 
ku, o godzinie 10 rano, w Wilnie, przy ul, 
Rudnickiej 25, odbędzie się z zastosowaniem 
art. 1070 U,P.C. sprzedaż z licytacji publicz 
nej majątku ruchomego firmy „Maks Kanto- 
rowicz i Szmaja Fiszer", składającego się z 
maszyny do pisania, oszacowanego na sumę 
złotych 500 na zaspokojenie pretensji firmy 
„M. Leszczyński i S-ka* w Warszawie, Spół- 
ki Akcyjnej „Papier* w Wilnie i firmy „Iskra 
i Karmański* w Krakowie, 

Komornk sądowy Uszyński. 

х . = 

Sprzedaje się plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies, Można częściami. © warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46. (koniec).   

Przebój dźwiękowy! 
Dziš Premjera! TRJUR F AIŁOŚCI 

Z udziałem koryfeuszów ekranu 
Nad program: Tygódnik dźwiękowy „Foxa*. Na pierwszy seans ceny zniżone. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10.15, w sobotę i niedzielę o godz. 2 ej. 

  

Zi. 1 0.600 na Nr. 86392 | 

5.000 na Nr. 154218 | 

śliwych losów. 

  

Ciągnienie 5 klasy trwa 
do 17 października r. b. 

Już w ciągnieniu tej 5 klasy. 

Padły u nas następujące wygrane: 
zł. 3.000 na Nr. 

„ 3.000 na Nr. 121916 
„ 3.000 na Nr. 104436 
„ 3.000 tia Nr. 

i wiele po 2.000 zł. i po 1.000 zł. 
Kcło szczęścia prócz 3 premie 

zł. 300.000, zł. 200.000, i zł. 
posiada w dalszym ciągu wygrane: 

zł. 200.090, zł. 1o0c00, zł. 75.086, zł. 50.000 > 
iinne na miljony, miljony złotych. 

Wzywamy przeto wszystki.h do dałszego kupna u nas szczę: 
Рб\! czas — do nasi 

Kolektura Loterji Państwowej 

* Akademik 
poszukuje umebiowa- 
nego pokoju z utrzym. 
ifortep. w zacnej rodzi- 
ny możliwie za udziel. 
iekcyj języka niem. i 
korepet. z zakresu 
gimn. Dokł. oł. najpóź- 
niej do 26 b. m. pod: 
H. Fenske Bvdgoszcz, 
Chrobrego 6. 

21052 

82013 

100.080 

  

Gospodyni 
fachowa znająca się b. 
dobrze na hodowli i 

  

66 gospodarstwie poszu- 

L | c R T L © $ kuje posady. Filipa 6—6 
g3 przy Kość, Św. Jakóba 

Konto P.K.O. į E 
Nr. 81.051 iino, Wielka 44 Tel. 4-25. Lektorka 

  

  

  

SPRZEDAŻ 

  

Wilno, Zawalna 
Ceny przystępne. 

ALBERTYŃSKA FABRYKA 
PAPIERU I TEKTURY 

Spółka Akcyjna w Albertynie 

ma zaszczyt zawiadomić pp.  Akcjonarju- 
szów, że w dniu 20 października b. r., o go- 
dzinie 16-ej w pierwszym terminie, a w ra- 
zie niedojścia zebrana do skutku w tym sa- 
mym dniu o godz. 17 w drugim terminie 
odbędzie się w Albertynie, w biurze Zarzą- 
du Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgroma- 
dzenie Akcjonarjuszów Spółki z następują- 
cym porządkiem dziennym: 

1) Wybór przewodniczącego, 
2) sprawozdanie zarządu z okresu przej- 

ściowego, 
3) wybór zarządu spółki, 
4) ustalenie sposobu wykonania punktu 4 

uchważy Walnego Zgromadzenia Akcjonarju- 
szów z dnia 12 sierpnia 1931 r., 

5) wolne wnioski. 

Pp. Akcjonarjuszom przysługuje prawo 
zgłoszenia dodatkowych spraw na porządek 

dzienny przy zachowaniu terminu wskazane- 
go w art. 54 rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. Dzł 
U. Nr, 

DOKTOR 

A. Cymbler 
Cheroby  weneryczee 
stórue | zarząda me- 

GABINET 
Racjonalnej 

czowego. Mickiawicza _ leczniczej 
2, róg Tatarskie] przyj WILNO, 

‘ wd: 9-2 1 zg” Mickiewicza 31—4 
Tel. 15-64. kobiecą 

Dr. 

Łukiewicz 
choroby weneryczne i 

skórne 
powrócił 

ul. Mickiewicza 4 
Przyjmuje chorych pry- 

watnych 5 — 7 

  

nali, 

nalnej 

    

Dr Ginsberg Mlasaże”: 
Choroby skórne, W€- reczne, wibracyjne i pla- 
Beryczne imoczopicio- GACIE Erlai Ją 
we. Wiiefūska 8 od Ó binet A 
8 — 114 — 8. 
567. iczej 

„J. Hryniewiczowej. 
Do wynajecia ul. WIELKA M 18 m.9. 

dwa ładne pokoje z u- P7ZY- wg. 10-11 4-7 
żywałnością kuchni W. Z. P. Ne26, 

(elektryczność). 

Plany 

    

Wilno, Połocka 4 m. 12 

  

  

  

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE | 
TYLKO, GWARANTOWANEJ: JAKOŚCI 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ui. Niemiecka 3, m. 6. 

DRZEWKAŻ 
i KRZEWY OWOCOWE 

Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy wielki i dobry wybór 
polecają na sezon jesienny Szkółki Mazelewskie 

przy Kolonji Wileńskiej 

TT KOSMETYK [ 
nej 

kosmetyki 

Urodęgc:::::: 
je, dosko- 

odświeża usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalanie cery. remontowane ze wszel- towa Poznań, Staszi- 
zynodaie KASA ikiemi wygodami 
upież. Najnowsze ZdO- wynajęci ł, W termin kredytu 
bycze kosmetyki racjo- Janie: Wielkiej Po. hipotecznego 

4, Codziennie od g. 10—8 
W. Z. P. 43. 

majątków 
ziemskich, 

"= parcelację oraz wszelkie 

+ prace miernicze wyko- do sprzedania ia do-dzenie lub "wskazanie 

POPIERAJCIE suie mietniczy przy- 

języka angłełskiego 
przy uniwersytecieUSB 
udzielą lekcji 
angieiskiego, Dąbrow- 
skiego 12 m. 3 

  

[Rutynowana 
nauczykielka - wycho- 
wawczyni, poszukuje 
posady na wyjazd. Te- 
orja niemiec. praktyka 
francuski język. Przy= 
gotowuje do 1 klasy 
z „wielkim  powodze- 
niem. Ma powaine za- 
Świadczenia, Adres w 
Sodalicjji św. Piotra 
Klawera, Wilno, Zam- 
ce 19 od 4.30 do 

Kucharka 
poszukuje posady na 
stałe lub jako przycho- 

e dząca. Posiadam šwia- 
e dectwa. Wilno, Zarze” 

w oszczędności 
swoje złote i dolary 
ułokuj ma wysokie 
oprocentowanie.  Go- 
tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, sre- 
brem i drogiemi kaznie- 
niami. Wił. £ow. Handl. 

LOKALE 

Mieszkanie 530)71- kadislay 
z 8 pokoi i wszełkiemi Biskupia 12 Wydaje 
wygodami do wynaję- pożyczki pod zastaw: 
cia. Wilno, Wileńska 25 złota, srebra, brylan- 
dow. się— mieszk 9. tów, Inter, i t. p. —8 

Dwa pokoje Sprzedam ya 

WYNAJĘCIE 

  

  

6—2 

ładnie umeblowane — miast: lampę kwarco- — 
(łącznie lub pojedyń- wą, forte pokóż 
czo) z częściowem lub Stołowy Sag i 
całkowitem  utrzyma- miękkie meble i inne 
su NZ żę rzeczy. Garbarska 5 m. 
walska godz. 4—7 3, Oglądać ы 

od Zakretowej). DA AT 
Poszukuje się Sa 3 

` ółciężarówka 
mieszkania wa nowa w b. dob- 

2 lub 2 pok. z kuchnią. rym stanie dowiedzieć 
Pożądane wygody. — się Warsztaty Kursów 

zuje do „Słowa* Kierowców Samochod. 
S. T. P. Wilno, Ho- 

Pokój lendernia 12. 

z obiadami dla solid. DO sprzedania 
nego-ej,przy inteligent staroświecka orzecho= 

rodzinie, Wilno, wa ' szaika - kredens 
Zakretowa 11 m. 4. b, tanio. Wilno, Wileń- 

ska 23 m. 16. 

2 pokoje W pobliżu Trok 
@ używalnością kuchni sprzedam tanio kilka- 
do. wynajęcia od l gzjesiąt metrów sześ- 
paździeernika b. r" ul. cjennych budulca. In- 
Dąbrowskiego 10 m. 6. formacje — Wilno, Wi- 

Oglądać od godz. 1-je jejska 26—6 codzićn- 
JE — ме 1 17—18. 

Dwa pokoje Spółdzielnia 
duże, ładne, świeżojod- Hipoteczno - Kredy- 

    

  

  

doca.7, udzieła  długo- 

rejonie: Wielkiej  Po- hipotecznego. 
hulanki. _ Dowiedzieć 
się: Wilno, Archaniel- 
ska 1 m. 9, 

Książkę wojsk. d. Mieszkanie pzez 7. KU“ posta 
oraz pokój do odna-wy na imię Wład, Ści- 
jęcja Wilno, Oflarnabło, zam. w W, Uźle 

2—16. pow. postawskiego, po- 

    

Skradzione 

  

° m ZWOlenie na brof, wyd. 
Tel Kosmetyki Cedi6 M przez Star. Panis 

zn įeszkanie oraz szereg innych do- 

2 pokoje duże, jeden kumentów unieważnia 
mały, kuchnta, ogró-się. 
dek wszelkie wygody, -—--————- 

Wilno, zaułek Mont- Zgin ął 
wiłłowski 11 od 2—5. 
Cza 20 b. m. szczeniak (su- 

czka) ceter  irlandski 
D 0 M (bronzowy), wabi się 

dochodowy „Ledi*. Za odprowa- 

  

  

godnych warunkach, miejsca pobytu magro- 
ogród 350 sążni, ład- da. Za przywłaszczenie 

Włodzimierz ZEJTC na miejscowość, blizko będę ścigał sądownie. 

L 9 p p Baranowicze, Sadowa autobusu. Wilno, .róg Wilno, ul. Wileńska 30 
a a = 8 11 telefon 222, ul. Spokój i Konar- m. 14. 

    

"77 

  

skiego 68. Jakubow ski. + 

Redaktor w. z. Witold Fatarzyński, 

'amat amery- 

języka . 

dą
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