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Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych uła zwraca, Aśminisira- 

cja mie uwzględnia zastrzeżeń du co rozmjeszczenia ogłoszeń, — 
  

Powitanie skrzydlatych bohaterów 
Żwirko i Wigura na lotnisku w Porubanku 

Żwirko jest niskiego wzrostu. jest 
łysy, głowę ma starannie wygoloną. jest 
zwięzły, twardy i silny. Zlekka różo- 
wy na policzkach, które są również wy- 
golone. W górnych, przednich zębach 
ma prześwist. To mu dodaje wdzięku w 
uśmiechu. Cała jego powierzchowność 
wywiera wrażenie człowieka czynu, któ- 
ry czuje się zażenowany. Człowiek czy- 
nu, człowiek pracy i rzemiosła, budzą- 
cy od pierwszego spojrzenia zaufanie. 
Spokój, równowaga i opanowanie, u- 
porządkowane nerwy — to czuje się od 
razu. 

Wigura jest odmienny. Wyższy i 
szczupły, giętki, nerwowy i ruchliwy, 
ale zamyślony. Obfita czupryna, odrzu- 
cona wtył. Twarz myśliciela i odkryw- 
cy, żyjącego swem życiem, wypełnio- 
nem złożoną potęgą liczb i nieomylnych 
wniosków. Widać, że ci dwaj ludzie u- 
zupełniają się, .i jeśli nazwali siebie 
Kastorem i Poluksem — to nie przy- 
padkowo. 

Ten drugi myśli i oblicza, ten pier- 
wszy działa i urzeczywistnia. Jeden 
jest nerwem i mózgiem, drugi silnem 
ciałem i świadomą wolą. Obydwaj są 
piękni. 

Wigurę rozsadzają myśli. Mówi chęt 
nie i dużo. Żwirko jest skupiony i ma- 
łomówny. Są zharmonizowani. 

= * * 

Jak ich należało powitać? 
Naležato ich powitač spontanicznie i 

žywiolowo. Naležato dač upust skompli- 

* 

kowanym uczuciom dumy i radości, 
zadowolenia i przyjaźni, podziwu i 
zachwytu. 

O, zachwyt — to najważniejsze, al- 
bowiem zachwyt obejmuje wszystkie in- 
ne uczucia, przewyższając je tem, że U- 
mie wyrazić się odruchowo. Nie trzeba 
tłumaczyć, jakie były powody zachwytu. 
Zachwyt potrafi ogarnąć w pewnym 
wspaniałym momencie tłum ludzki, naj- 
bardziej pstry uczuciowo, i wypowie- 
dzieć się w manifestacji wzruszenia. 

Wilno czekało tego momentu. Nała- 
dowywało się uczuciami—do tej czwar- 
tej godziny gorącego jesiennego dnia, 
gdy w powietrzu ukaże się srebrzysty 

aparat RWD-6. Aparat ukazał się ze ści- 
słością, która spadła zgóry w chwili kul- 
minacji wzruszenia. jakże wielkie psy- 
chiczne znaczenie ma taka ścisłość! A- 
ni sekundy za wcześnie — nim spoglą- 
danie na zegarki nie nakazało wezbrać 
uczuciom; ani sekundy za późno, gdy 
mógł się zacząć wkradać niepokój. Jak- 
że piękna jest Ścisłość, działająca jak 
iskra, która podpala serce ludzkie! 

Aparat ukazał się i spłynął nad 
środkiem lotniska, zniżając się do wy- 
ciągniętych ku niemu tłumów. Zniżył 
się, aby w jednej nieoczekiwanej sekun- 
dzie wzbić się prostopadle w powietrze. 
Lotnicy takie wzbicie nazywają świecą. 
fo nie jest 'śświeca. To jest poryw, po- 
derwanie wzwyż niezliczonych  ludzkica 
oczu, w których drżał w owej chwili na 
gromadzony zachwyt. 

Samolot Żwirki uniósł nasz zachwyt 
w przestworza. 

* * * 

A gdy okrążył lotnisko i nieomylnym 

sposobem lądował na jego zielonej prze 
strzeni, powinno było coś nastąpić. Sze 
regi ludzkie, okalające ramą lotnisko, 
zakołysały się i wydarły ku aparatowi, 

ku Żwirce i Wigurze. Triumfalny bieg 

do mety, wezbrana potrzeba okrzyków, 

żywiołowy mus wyrzucenia ze swych 
piersi cudownego uczucia zachwytu, któ 
rego nie wolno zatrzymać. 

1 м owej chwili, najpiękniejszej 
chwili, rozległ się okrzyk: 

— Nie puszczać! Nie puszczać! Żoł- 

nierze!! 
Tak krzyczał urzędnik, zdenerwowa- 

ny, podniecony, przeniknięty zapewne 

jedną myślą, aby część urzędowa powi- 
tania nie poniosła szwanku. Żołnierze 

nadbiegli, chwycili karabinki za lufy, i 
za kolby, spletli się w łańcuch, w kredo- 

we koło, otaczające lotników wraz z a- 
paratem, wraz z temi urzędowemi osoba- 
mi, które wyłącznie zostały powołane do 
powitań. 

* * * 

Zachwyt tłumów zatrzymał się za 
plecami żołnierzy, tłumów, które przecie 
nigdy nie zdusiłyby aparatu, nie uszko- 
dziły lotników, tłumów, które w pędzie 
swym chciały wyrazić to tylko, co czu- 
ły. 

I część urzędowa powitania wypad- 
ła zapewne bez zarzutu. Wygłoszono mo 
wy, pełne pedagogicznych zwrotów 0 
konieczności uświadamiania sobie róż- 
nych doniosłości, o potrzebie różnych 

rozwojów oraz o potrzebie pracy i naj- 
większych świadczeń materjalnych. 

A trzeba było krzyczeć, jak można 
najmocniej: 

— Żwirko! Żwirko! Żwirko! 
A potem: 
— Wigura! Wigura! Wigura! 
I razem: 
— Niech żyją! Niech Niech 

żyją! 
Ale powitania oficjalne z natury mu- 

szą być sztywne, jak sztywne są czarne 
meloniki. 

żyją! 

* * 

Wreszcie lotnicy wsiedli do auta. 
Tłum nie zaspokoił swoich uczuć. Powi- 
tanie w ten sposób zakończyć się nie 
mogło. Rozumiał to napewno sam Żwir- 
ko, rozumiał Wigura. 

I teraz właśnie dokonało się to, co 
powinno było nastąpić odrazu. Samo- 
chód z lotnikami jął objeżdżać lotnisko, 
na którego skrajach czerniał tłum. Teu 
tłum nieżliczony — to była młodzież. Ze 
szkół powszechnych i ze szkół śred- 
nich. Napływała ona od paru godzin, nie 
skończenie i niezmęczenie, ze sztanda- 
rami i z orkiestrami. Przyszła na zie- 

* 

ione lotnisko szara od kurzu. Czekała w 
szeregach równych, silnych, wznosząc 
swe opalone twarze ku górze. 

Wzdłuż jej szeregów posuwało się 
zwolna auto. Żwirko był uśmiechnięty. 
Jego wzniesiona dłoń odpowiadała па 
okrzyki, dziękowała za spadające nań 
kwiaty. 

To była owacja. Młodzież rozumie 
Žwirkę, młodzież czuje zwycięski urok 
jego lotniczego czynu, młodzież umie 
podziwiać, wielbić i płonąć uniesienie. 

I Żwirko rozumie to. 
I może, jadąc zwolna śród tylu ta- 

dosnych twarzy, zauważył śród nich jed 
ną — małej dziewczynki. Trzeba ją by- 
ło wziąć na ręce, aby dojrzała Żwirkę. 
Patrzyła na niego. Może to było pierw- 
sze w jej życiu spojrzenie uwielbienia, 
pierwszy gorący zachwyt. 

— Taki wielki lotnik — szepnęła — 
i taki mały. 

Dusza dziecka przekroczyła w tym 
momencie granicę oficjalnych grzeczno- 
ści. Zetknęła się bezpośrednio ze zwy- 

cięzcą. i. w. 

Dzień porucznika Żwirki 
Samolot por. Żwirki i inż. Wigury 

przybył na lotnisko punktualnie o godz. 

4. witany przez olbrzymie tłumy wil- 

nian, których wyległo na Porubanek о- 

koło 20 tysięcy. Zwracała uwagę prze- 

dewszystkiem wielka ilość szkół, które 

zgromadziły się ze sztandarami i отКте- 

strami. 
Po wylądowaniu zwycięskich lotni- 

ków powitał ich w imieniu władz pań- 

stwowych p. wicewojewoda Jankowski, 

w imieniu miasta p. prezydent Maleszew 

ski. 
Osypany kwiatami automobil iotni- 

ków udał się oznaczoną trasą do hotelu 

Georges a, witany wzdłuż W. Pohułanki, 

Zawalneį i Jagiellońskiej przez tłumy, 

które masami wyległy na utice. 

Po kiótkini odpoczynku w hotelu por. 

Żwirko udał się do kapuc; Ostrobram- 

skiej, aby odmówić dzi;kczyn'ą jitanię. 

O godz. 18 wygłosił swe przemówie 

nie przez radjo, z :'vreżo wyjątek daje 

my poniżej. 
Po kolacji w ścisłem gronie, nastą- 

piła o godz. 21 czarna kawa w lokalu 

Aeroklubu, gdzie honory domu czynił p. 

Markiewicz, naczelnik portu lotniczego. 

W licznem towarzystwie członków Ae- 

roklubu i zaproszonych gości por. 

Żwirko dzielił się przy pogawędce swe- 

mi wrażeniami. Wygłoszone zostały dwa 

przemówienia: p.p. Markiewicza i  wi- 

ceprezydenta Czyża, którzy, sławiąc 

czyn lotników, prosili ich o przyjęcie ho 

norowego członkostwa Aeroklubu wileń 

skiego. 
W nastroju radosnej szczerości upły- 

nęło parę godzin.. 
Jutro o godz. 14 por. Żwirko odlatu- 

je do Warszawy, aby udać się stamtąd 

do Pragi czeskiej na zaproszenie rządu 
czeskosłowackiego. 

W ROZGŁOŚNI WILEŃSKIEJ 

Wkrótce po przyjeździe do Wilna por. 

Żwirko udał się o godz. 6 m. 30 wiecz. 

do radjostacji w celu wygłoszenia prze- 

mówienia. 
_Powitał go tam gospodarz Rozgłośni 

dyr. Hulewicz, dziękując za wizytę i za 
utrzymanie kontaktu z radjosłuchacza* 
mi. P. Hohendlingerowna wręczyła na- 

stępnie por. Żwirce kwiaty. 

W chwilę potem por. Żwirko pod- 

chodzi do mikrofonu i pewnym zlekka 

śpiewnym głosem rozpoczyna przemówie 

nie: „Jestem w Wilnie, mieście najpięk- 

niejszych mych lat dziecinnych, gdzie 

śniłem pierwsze sny o lotnictwie. Przy- 

jęcie, które mnie zgotowało moje rodzin 

ne miasto, a szczególnie te spontanicz- 
ne owacje na Porubanku ze strony spo 
łeczeństwa i kochanej młodzieży, Są 
naprawdę królewską nagrodą za WSZy- 
stkie trudy. 

Następnie por. Żwirko podkreślając, 
że przebieg lotu dzięki radju jest znany 
radjosłuchaczom, zobrazował pokrótce 
poszczególne etapy, podkreślając z na- 
ciskiem entuzjazm rodaków, zamieszka- 

łych zagranicą, którzy gremjalnie witali 

polskich lotników. 

Pierwsze miejsce napawało go dumą, 
że reprezentuje tężyznę lotnictwa pol- 
skiego, a imię Polski wsławił wśród naro 
dów Europy. 

Por. żwirko zakończył swe przemó- 
wienie apelem do młodzieży, która przej 
mie od nas pracę, by prowadzić Polskę 
lotniczą do dalszych zwycięstw, aby nie 
ustawała w zabiegach nad udoskonala- 
niem lotnictwa, bo w tem leży potęga 
Państwa. 

    

BERLIN PAT. — Hitler wygłosił w 

Monachjum na manitestacji narodowo -- 

socjalistycznej namiętne i pełne sprzecz 

ności przemówienie polityczne, w któ- 

rem wystąpił z atakiem nietylko prze- 

ciwko kanclerzowi Papenowi, lecz zaata 

kował również prezydenta Hindenbur- 

ga. 
Mój wielki przeciwnik — oświadczył 

Hitler — liczy 84 lat, a ja tylko 43. Je- 

stem zupełnie zdrów i wierzę, że Opa- 

trzność powoła mnie do wielkich zadań. 

Gdy ja osiągnę 85-ty rok życia, Hinden- 

burga już nie będzie. 

My, narodowi socjaliści, nie wzdraga 

my się przed niczem — oświadczył da- 

lej Hitler. — Jeżeli nie możemy dojść do 

władzy samodzielnie, wówczas gotowi 

jesteśmy rządzić chwilowo wraz z inne- 

mi stronnictwami. Przechodząc do wy- 

darzeń bytomskich, Hitler oznajmił, że 

w państwie narodowo - socjalistycznem 

nigdy nie mogłoby dojść do tego, aby 

5 Niemców było skazanych z powodu 

jednego Polaka. ' 5Я 

NARADY HINDENBURGA 
Z VON PAPENEM 

BERLIN PAT. — Prezydent Hinden- 

burg powrócił 8 bm. z Neudeck i przy 

jał w południe kanclerza Papena. Jak 

informują z kół miarodajnych, rozmowa 

ponownie wykazała zgodność poglądów 

prezydenta Hindenburga i kanclerza“ 

Papena we wszystkich aktualnych kwe- 

stjach. Bezpośrednio potem prezydent 

Hindenburg przyjął ministra spraw zagra 

nicznych von Neuratha, z którym omó- 

wił kwestje polityki zagranicznej. 

W godzinach popołudniowych kan- 
elerz Papen odbył dłuższą konierencję z 
prezydentem Reichstagu Goeringiem. — 

Audjencja prezydjum Reichstagu u Hin- 

denburga wyznaczona została na piątek 

przed południem. W kołach politycznych 

utrzymuje się nadal przekonanie, że roz- 

wiązanie Reichstagu jest nieuniknione. 

  

Strajk w przemyśle tkackim w Anoglji 
MANCHESTER PAT. — Giosowanie, prze 

prowadzone w syndykacie robotników prze- 

mysłu tkackiego nad propozycją pracodaw: 

ców zmniejszenia płac, dało następujące wy- 

niki: za zaprzestaniem pracy oddano 30,331 

głosów, przeciwko zaprzestania pracy 1518 gło 

sów. Syndykat liczy ogółem 44 tysiące człon- 

ków. Termin, przewidziany w propozycjach 

pracodawców upływa dnia 17 bm. Robotnicy 
przemysłu tkackiego nie zamierzają zawiada- 

miać o dniu przystąpienia do ewentualnego 

strajku, a w razie gdyby pracodawcy obsta- 
wali przy swem stanowisku, robotnicy uważać 

będą, że istnieje lokaut, nie zaś strajk. 

HITLER ATAKUJE HI 

- 

PRZEDS 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Buiet Kołejowy. 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

KLECK — Sklep „Jednošč“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOEODECZNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wjersz mįilimetrowy jedaoszpaltowy 
nadesłane, milimetr 56 gr, Kronika rekiamowa milįmetr 68 gr. W 

50 proc, drożej, 

+ 

DĄBROWICA (Polesje) — Ksiegarnja K, Malinowskjego, | 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzjmierow | 

į 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, 
TWIENIEC — Sklep tyteniowy — S, Źw 

TAWICIEL 

   A, Laszuk, 

  

ierzyński, 

WARSZAW A 

na stronie £-ej i S-oj pr, 46, Za tekstem 15 gr, Konmattty, ucza 
świętecznych, h 

Zagraniczne Ogłoszenia BG proc, śrożej, Adminietracja zie przyjmuje rastręiaź ce 

do miejsca, Terminy druku mogą być Z" Administracis zmieszane dowolnie, Xa Sostarczenie numeru dowodowego 88 zi, 
RES ASN TU LASAT AS SU SASIPAITSTTBNSTTNSS SS EEST 

STWA: 
NIEŚWIEŻ — ut. Ratuszowa — Ksiegarnia Jażwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
M-SWIECIANY — Ksieęgamja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksiegarnia Spėldz, Naucz. 
PIŃSK — Księgamia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 
s10LPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

SLONIM — Ksiegarnia D. Lubow 

ST, šWIĘECIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewi 

. 

Mickiewicza 13, 

  

skjego, ul, 

  

a 24, F. Juczewska. 

   low, Księga 

eraz z prowincją o 23 proc. śeniaj, 

  

ZMIANY NA STANOWISKACH WOJEWODÓW TELEGRAMY 
KURATOR LWOWSKIEGO OKRĘGU SZKOLNEGO P. STEFAN ŚWIDERSKI 

WOJEWODĄ W NOWOGRÓDKU 

WARSZAWA PAT. — W dniu dzi- 
siejszym Pan Prezydent - Rzeczypospoli- 
tej mianował byłego kuratora Okręgi 

w9J. BIERNACKI ©BEJMUJE 
WARSZAWA PAT. — Dotychczaso- 

wy wojewoda Nowogródzki, p. Wacław 

Szkolnego Lwowskiego p. Stefana Świ- 
derskiego wojewodą nowogródzkim. 

WOJEWÓDZTWO POLESKIE 
Biernacki, mianowany został wojewodą 
poleskim. 

  

Minister Ja n Piłsudski 
V.-Prezesem Banku Polskiego 

WARSZAWA PAT. — Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej mianował w dniu 
dzisiejszym dotychczasowego ministra 

Nowy podsekretarz 

skarbu Jana Piłsudskiego 
Banku Polskiego. 

stanu w Prezydjum 

wiceprezesem 

Rady Ministrów 
WARSZAWA PAT. — Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej mianował w dniu 
dzisiejszym dotychczasowego szefa Biu- 
ra Ekonomicznego prezesa Rady Mini- 
strów p. Tadeusza Lechnickiego podsek 
retarzem stanu w Prezydjum Rady Mi- 
nistrów. 

* * * 

WARSZAWA PAT. — Nówy podsekretarz 
stanu w Prezydjum Rady Ministrów p. Tade- 
usz Lechnicki urodził się w roku 1892 w miej 
scowości Serebriszcze na Cheimszczyźnie. Do 
szkół srednich uczęszczał początkowo w Lub- 
linie, następnie zaś, w czasie strajku szkolne- 
go, w którym brał udział, przeniósł się do 
Warszawy, gdzie uczęszczał do gimrazjin 
polskiego Konopczyńskiego. 

Po ukończenia gimnazitir о@1 studja 
wyższe zagran:tą, najpierw w Wiedniu, a stąd 
po ukończenu Atademji Eksoortowej, prze- 
niósł się do Re) ra, gdzie ukończył z odina- 
czeniem wyż'1 ekademję nandłową. W” cza- 
sie studjów w "m linie prowadu w kontak- 
Ge z polskiem* drużynami strzeleckiemi, pracę 
niepodległościową wojskową wśród akadem1- 

FRANCJA OGŁOSI SWOJĄ 
ODPOWIEDŹ 

PARYŻ PAT. — Na wczorajszem posiedze 
niu Rady Ministrów omawiano między ianemi 
odpowiedz rządu francuskiego na notę niemiec 
ką. Z końcem bieżącego tygodnia, prawdo- 
podobnie w piątek, zbierze się gabinet ponow 
nie dla rozpatrzenia wczoraj powziętej decy- 
zji. 

We francuskich kołach dyplomatycznych 
i rządowych opublikowanie przez Rzeszę nie- 
mieckiej noty nie wywołało niezadowolenia — 
Panuje przekonanie, że przyczyni się do wy- 
jašnienia sytuacji wytworzonej przez notę о- 
raz przemówienia i wywiadu gen. Schłeiche- 
ra. Ponieważ inicjatywa niemiecka odjęła ro- 

  

      

- Konflikt boliwijsko - 
LONDYN PAT. — Według otrzyma- 

nych tu doniesień sytuacja w konflikcie 
boliwijsko - paragwajskim zaostrza się. 
W Paragwaju zmobilizowano rezerwy 
wojskowe. W Ła Paz panują nastroje 
wojenne. W Asuncion  zmobilizowano 
specjalną armję, w skład której weszii 
wszyscy obywatele do lat 40. Zajęcie 
fortu Falcon uznano za krok o charakte- 
rze wojennym. Zaprzeczają wiadomości, 

ków polskich w Niemczech. Powołany z chwi- 
lą wybuchu wojny do służby w armii rosyj- 
skiej, pełnił tę służbę w artylerji. 

W roku 1917 odegrał wybitną rolę w pracy 
nad organizowaniem polskich formacyj woj- 
skowych w Rosji i jako jeden z pierwszych 
nawiązał kontakt z przybyłymi z Polski ppłk. 
Lisem - Kulą, płk. Barthel de Weydenthalem 
i Tadeuszem Hołówką, stając się najbliższym 
współpracownikiem płk. Barthel de Weyden- 
thala. Po powrocie do kraju, w chwili odzy- 
skania niepodległości przez Polskę, wstąpił do 
służby w szeregach jako oficer artylerji kon- 
nej. Ciężko ranny w kampanji kijowskiej, po 
powrocie do zdrowia, jako oficer w -gabinecie 
ministra spraw wojskowych pełnił w latach 
1922 —1925 funkcje kierownika akcji osadni- 
ctwa wojskowego. 

W roku 1927 przeszedł do służby w MSZ. 
gdzie pelnił funkcje zastępcy naczelnika wy- 
działu zachodniego, biorąc udział w całym sze 
regu rokowań gospodarczych,  przedewszyst- 
kiem z Niemcami. 

W styczniu 1932 roku powołany został na 

stanowisko szeia Biura Ekonomicznego preze- 
sa Rady Ministrów, na którem to stanowisku 
pozostawał do chwili obecnej. 

DENBURGA 
kowaniom charakter pouiny, rząd francuski ró- 
wnież opublikuje swą odpowiedź, po zaznajo- 
mieniu się rządu Rzeszy z jej treścią. 

ILE WYNIOSŁY INWESTYCJE 
W NIEMCZECH? 

BERLIN. PAT. — Według danych In- 
stytutu Badań Konjunkturalnych, inwes- 

tycje dokomame *w Niemczech w latach 
1924 — 1931 wyniosły około 80 miljardów 
marek. Między innemi przemysł i koleje 
inwestowały 33 miljandy, instytucje komu- 
nalne — 15 miljardów. na budowę domów 

zużyto 16 miljardów, imwestycje lotnictwa 

wymiosły 6 miljardów marek niemieckich. 

- paragwajski 
jakoby Argentyna, Brazylja i Chili po- 
stanowiły przeprowadzić blokadę stron 
walczących celem zmuszenia ich do za- 
kończenia koniliktu. 

BUENOS AIRES PAT. — Ministet- 
stwo wojny ogłasza, że wojska boliwij- 
skie przekroczyły granicę argentyńska 
w rejonie Formosa i uprowadziły 40 
sztuk bydła. 

  

Konferencja ekonomiczna w Stresie 
STRESA. PAT. — We czwartek rozpo- 

częły się prace wyłonionych wczoraj komi- 
syj. Komisja finansowa powołała podko- 
mitet dla opracowania kwestjonarjuszy, 0- 
bejmujących zagadnienia, związane z ogra 
niczeniami dewizowemi. 

Głównym punktem zainteresowania są 
prace komisji ekonomiczno - rolniczej pod 

pnzewodnicbwem Bonnet. W sprawie walo- 
ryzacji cen zgłoszone zostały dwa projekty 
włoski i francuski. Projekt włoski, miiedo- 
kładnie sprecyzowiany, jest utrzymany w 

SERIO AE B TMTMSEI 

MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA 

DRZEWNA 

WIEDEŃ. PAT. — W; dniu 8 bm. roz- 
poczęły się tu obrady międzynarodowej 
konferencji drzewnej, w której biorą п- 
dział przedstawiciele Austrji, Czechoslo- 
wacji, Jugosławji, Polski i Rumunji. O- 
brady konferencji zagaił hr. Colorado- 
Mannsfeld, poczem dokonano wyboru pre- 
zydjum, przyczem na przewodniczącego 
powołano delegata polskiego dr. Krystja- 
na Ostrowskiego. Obrady konferencji po- 
trwają 3 dni. 

GEN. MAC ARTHUR NA WOŁYNIU 

RÓWNE. PAT. — Wie czwantek w gv- 

dzinach porannych przybył do Równego 
szef sztabu generalnego armji Stanów Zje- 

dnoczonych gen. Mae Arthur, w otoczeniu 

polskiej generalicji i attaches wojskowych 

celem wzięcia udziału w manewrach w o0- 

kolicach Równego. 

formie kirótkiej rezolucji W zasadzie zmie 
rza om do dwustronnych układów preferen- 
cyjnych. IProjekt francuski jest bardzo 
szczegółowio opracowany. |Przewiduje om 
układ wielostronny. 

Delegacje państw, mależących do bloku 
rolnego, które w, dalszym ciągu zachowu- 

ją jak majbliższy (kontakt, odbyły dłuższe 
posiedzenie pod przewiodnictwem ministrą 
rumuńskiego Madgeanu, celem ustalenia 
wspólnego stanowiska wobec projektów 
rewaloryzacji cen zboża. 

PARYŻ. PAT, — Jak podaje agencja 
Havasa, przedstawienie francuskiego pun- 
ktu widzenia, uczynione wczoraj na Коп- 
ferencji w Stresie przez Bonneta, wywarło 
па wszystkich delegacjach jak najbardziej 
korzystne wrażenie, ze względu na jego do 
niosłość i jasność. 

Niektórzy delegaci, pragmący umieścić 
na czele porządku dziennego konferencji 

przewodniczących delegacyj zasadę mora- 

torjum dla. wszystkich długów, zdadzą so- 

bie sprawę z tego, że bardzo wyraźne sta- 
nowisko Francji, zajęte przez Bonneta w 
dziedzinie finansowej, zupełnie nie odpo- 
wiada ich poglądom, wyjklucza: ewentual- 
ność udzielenia pożyczek jakiemukolwiek 
krajowi i wskazuje konieczność postawie- 
mia dłużników wicbec ich zobowiązań jako 
istoiny cel konferencji. 

Delegacje żywo zainteresują się szere- 

giem zarządzeń konstrukcyjnych ckharak- 
teru gospodarczego, przedstawionych przez 

Bonneta ma które wyraziły już zgodę pe- 
wne kraje, w szczególności Niemcy, 

  

ŁAWNIK POD GAZEM 

KRÓLEWIEC. PAT. W sali sądu 
karnego w Królewcu zaszedł niecodzienny 
wypadek. Jeden z ławników, hr. von der 
Groeben przybył na rozprawę w stanie nie 
trzeźwym, co początkowo mie było przez ni- 
kogo zauwiażona Skoro przewodniczący 

stwierdził, że hr. Groeben zachowuje się 
mieodpowiednio, przenwiał rozprawę, ode- 
brał mu prawo piastowania urzędu iawni- 
ika, skazał go na karę porządkową w, wy- 

sokości 400 marek i kazał go wyprowadzić 
z sali. W Królewcu wypadek ten wywołał 
zwozumiałe wrażenie. 

HEINE-MEDINA 
NA DOLNYM šLASKU 

WROCLAW. PAT. — W stolicy dolno- 
śląskiego zagłębia węglowego w Wałbrzy- 

chu (Waldenburg) zamknięto wszystkie 

szkoły z powodu pojawienia się wśród dzie 
ci choroby Heine - Medina. Dotychczas 
stwierdzono 20 zachorzeń. : 

SLODKA AFERA 

WIEDEŃ. PAT. — Władze austrjackie 
wpadły na tnop niedozwolonych manipula- 
cyj z centyfikatami przywozowymi na cu- 
kier. Różni agenci ofiarowywali ikupeom 
certyfikaty, żądając po 300 szylingów za 
każdy. W sprawę wmieszani są radca mi- 

misterstwa handlu Peichl, kupiec Schinde- 

ber i inż. Emanuel Kauf ze Lwowa. 

KRWAWA BÓJKA HITLEROWCÓW 
Z SOCJALISTAMI W AUSTRJI 

WIEDEŃ. PAT. — „Arbeiter Ztg.* do- 
nosi, że wczoraj w nocy doszło w Leobeu 

do krwawych awantur między narodowy= 
mi socjalistami a młodocianymi socjalis- 
tami. W czasie starcia jeden narodowy so- 
cjalista został pchnięty nożem w brzuch. 
Inny hitlerowiec został ugodzony kulą w 
serce i padł trupem na miejscu. 

'Wśród narodowych socjalistów zapano- 
wało z tego powodu ogromne wzburzenie. 
Rzucono się na socjalistów i wielu z nich 
pobito. Policja i żandarmerja obsadziła 
główne ulice, które do późnej nocy miały 
wygląd obozu wojennego. 

TROCKI PRZYJEDZIE DO PISZCZAN 

WIEDEŃ. PAT. — Dzienniki wiedeń- 
skie donoszą z Pragi, że władze czesłosło- 

wackie pozwoliży Trockiemu na przyjaci 
do Piszezan po 15 września, pod warun- 
kiem, że wstrzyma się od wszelkiej dzia- 
łalności politycznej i że po ukończeniu ku- 
racji powróci do Turcji. Ze strony Turcji 
nadeszio wczoraj zawiadomienie, że wla- 
dze tureckie udzielą Trockiemu  dalszes0 
pozwolenia na pobyt w Turcji. 

„STRAJK GENTLEMANÓW* 

W BORYSŁAWIU 

BORYSŁAW, PAT. — Konflikt między 
pracodawcami a robotnikami tnwa w dal- 

szym ciągu, jednak z obu stron czynione 
są usiłowania celem zlikwidowania straj- 
ku, który obustronnie przynosi znaczne 
straty. Stosunkowo najwięcej wskutek 
strajku ucierpiały średnie i małe przedsię- 
biorstwa, których byt zależny jest od nor- 
malnie prowadzonych prac wiertniczych. 

W środowiskach przemysłowych, objętych 

strajkiem, panuje zupełny spokój, co pod- 

ikreślają zarówno władze bezpieczeństwa, 
jak i przemysłowcy, nazywając obecny 

strajk „strajkiem gentlemanėw“. 

POGRZEB Ś. P. KPT. PIASECKIEGO 

POZNAŃ. PAT. — W dniu 8 bm. zło- 
żono na cmentarzu garnizonowym zwłosi 
śp. kapitama - pilota Józefa Piaseckiego, 

który zginął śmiercią lotnika w katastro- 
fie pod Nowogródkiem. Był on dowódcą 
eskadry 3-go p. lotn. w Poznaniu. W po- 

grzebie wziął udział korpus oficerski i pod 

oficerski tego pułku, delegacje innych pui 
ków, stacjonowanych w Pozmaniu i tłumy 

publiczności 

KOSZTA UTRZYMANIA W SIERPNIU 

WARSZAWA. (PAT. — Główny Urząd 
Statystyczny donosi, że Komisja Badania 
Zmian Kosztów Utrzymania ma posiedze- 
miu w dniu 8 wisześnia br. ustaliła, że ko- 
szty utnzymania rodziny pracowniczej, zło 
żonej z 4 osób, w miesiącu sierpniu 1932 r. 
w porównaniu z lipcem zmniejszyły się o 
1,2 procent. ъ 

OTWARCIE GIEŁDY ZBOŻOWEJ 

W KATOWICACH 

KATOWICE. PAT. — W dniu 8 wrześ- 

mia odbyło się umoczyste otwarcie giełdy 

zbożowej i towarowej przy nader licznym 

udziale przedstawicieli sfer gospodarczych 

przemysłu, kupiectwa, banków, jak rów- 

nież reprezentantów giełd zagranicznych, 

oraz Izb przemysłowo - handlowych, rolni- 

czych i wzemieślniczych. Przybył również 

wieewiojewioda dr. Saloni na czele władz. 

W dniu otwarcia giełdy obrotów nie byl». 

Posiedzenia odbywać się będą codziennie, 

Notowania ogłasz: będą narazie raz w 

tygodmiu, we czwantek, a w najbliższych 

miesiącach, prawdopodobnie - już w paž- 

d niku, 2 razy tygodniowo, 
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SILVA RERUM 
POPULARNY CZŁOWIEK AMERYK! 

„Wiadomości Literackie" podają za 
berlińskim Guerschnit“ ciekawy artyku- 
lik pł. „Zabawa w fakty*. Poświęcony 
on jest amerykańskiej głupocie, reprezen 
towanej przez rysownika i publicystę 
R. Ł. Ripleya w „Evening Post". Ripley 
prowadzi w tem pismie rubrykę pod na- 
zwą „Fakty, która cieszy się niezwy- 
kłem powodzeniem u czytelników, auto- 
rowi zaś dała sławę i pieniądze. 

. Oto wybór najciekawszych „faktów'* 
Ripleya, ,„najpopularniejszego*  człowie 
ka Ameryki, otrzymującego około 4.000 
listów dziennie od wdzięcznych  czytel- 
ników. 

Dnia 12 listopada 1904 r. restaurator w 
Michigan, H. V. Hughes, zarżnął kilkanaście 

kur i dał je do wypatroszenia, i o dziwo, je- 
dna z kur z obciętą głową spokojnie zaczęia 

spacerować po kuchni; kura ta, odżywiana 

przy pomocy zastrzyków, żyła jeszcze 18 dni. 

We wsi Cervera de Buitragi, pod Madry- 
tem, wszyscy mieszkańcy mają conajmniej po 

sześć palców u jednej ręki i nogi. 

W jednem z miast w stanie New jersey 
znajduje się trzypiętrowy dom, wybudowany 
przez 63-letniego ślepca. E. L. Blystone przy 
pomocy mikroskopu nakreślił na ziarnku ryżu 
1615 liter. J. E. Hood ustawił 139 kamieni z 
domiaa jeden na drugim. Mr. Conners z Bo- 
stonu wypala skrzynię cygar w czasie, który 
normalny śmiertelnik zużywa na wypalenie pu- 
deika. Ten sam Mr. Conners pchał nosein 
ziarnko grochu na przestrzeni 27.6 kilometrów. 

Pewien wydawca francuski zarzucił auto- 
rowi, że w jego rękopisie brak znaków prze- 
stankowych; w odpowiedzi otrzymał 400 аг- 
kuszy formatu kanceiaryjnego z 2.000.000 pun ' 
któw, któremi autor zapełniał papier przez 
dwa tygodnie (do tego cztery dni sprawdza 
nia ilości puktów). Inny francuz przez dwa 
lata zarzucał listami znaną artystkę: — w Ii- 
stach tych 1.000.001 razy powtórzył słowo 
„Je t'aime". 

Mrs. Frederica Cook przez dwadzieścia 
lat pisała 8-mio tomowy testament, swoim 
spadkobiercom pozostawiła niespełna 5.000 
funtółw. Dr. Lichtinger z Wiednia śmiał się 
bez przerwy przez miesiąc. Inny Wiedeńczyk, 
nazwiskiem Leinwand, opowiedział 960 dow- 
cipów w 3 godziny 40 minut. Porucznik 
Schwatka odbył najdłuższą podróż saniami: 
3.210 mil w 155 dni. 

Norweg Mensen przebiegł przestrzeń po- 
między Paryżem a Moskwą w dwa tygodnie, 
robiąc po 200 klm. dziennie. Marsz weselny 
z „Lohengrina“, grany od końca, daje marsz 
żałobny Chopina. Szansa, że czerwone w ft- 
lecie wyjdzie 27 razy pod rząd jest jak 
1:88801.864, ale w styczniu r. 1910 czerwone 
wyszło w Monte Carlo 27 razy zrzędu. 

Żaden człowiek nie umie oddychać tylko 
jednem płucem, Był lis, który w celu pozby- 
cia się pcheł, brał do pyska gałązkę i skakał 
do wody; pchły uciekały na gałązkę, lis po- 
zbywał się jej, wypływał na brzeg... 

— Oto Ripley — powiada autor ar- 

tykułu — oto Ameryka: na tem zarabia 
się tam miljony. 

Tak. Zainteresowania publiczności 
amerykańskiej są istotnie rekordowe w 
swej głupocie. Nie mniej rekordowym 
był początek karjery Ripleya. Sięga on 
czasów przelotu Lindbergha. Wówczas 

to pomysłowy zabawiacz czytelników 
„Evening Post* narysował aeroplan 
Lindbergha, opatrując go takim podpi- 
sem: # 

„Lindbergh jest 67-ym człowiekiem, który 

dokonał nieprzerwanego lotu nad  Atlanty- 
kiem“. 

Rzecz prosta, w Ameryce zawrzało, posy- 

pały się protesty. I oto Ripley spokojnie repli- 
kuje: przed Lindberghiem przelecieli ocean 

Brown i Alcock w r. 1919, w tym samym ro- 
ku angielski dirigeable z 31 człowiekiem zało- 

gi, w r. 1923 niemiecki zeppelin z 33 ludźmi 
na pokładzie. 

Ripley odniósł zwycięstwo i otrzymał za- 

proszenie na współpracownika potężnego kon- 

cernu Hearsta. 
NARRATOR. 

tily Wodnej 
do wykorzystania 

ma. LATÓNATÓW 
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Powrót drużyny olimpijskiej 
„Pułaski” zawinął do Gdyni — Owacyjne powitania 

GDYNIA. PAT. — Powitanie polskiej 
drużyny olimpijskiej, przybyłej 8 bm. ra- 
no statkiem „Pułaski* z Nowego Yorku, 

odbyło się uroczyście i z wielkim entuz- 

jazmem. 

Na wybrzeżu zebrała się liczna publicz- 
ność, czionikkowie organizacyj sportowych, 
wychowania fizycznego oraz dzieci szkolne 
Na spotkanie olimpijczyków wyjechali na 
redę holownikiem członkowie Komitetu O- 
Jimpijskiego. 

W chwili, kiedy „Pułaski* przybił do 
brzegu, orkiestra odegrała hymn narodo- 

wy. Ńiemiłknącemi okrzykami i oklasza- 
mi spotkano schodzących z pokładu uczest 

ników „Olimpjady“. 

W imieniu komisarza rządu powitał ро- 
wracających naczelnik Szacherski, a na- 

stępnie przemawiał prezes Komitetu Olim- 
pijskiego plk. Glabisz. Na przemówienia 

odpowiedział w serdecznych słowach kie> 
rownik drużyny lkipt. Baran. Po powita” 
niach olimpijczycy udali się, poprzedzani 
orkiestrami marynarki wojennej į koleja“ 
rzy, ma dworzec. Po drodze 'witano ich 
wszędzie okrzykami i zarzucano kwiatami 

komisarza generalnego R. P. powitał dru- 
żynę radca Weyers, imieniem dyrekcji ko- 

lejowej dr. Bermański, imieniem klubu 
sportowego ,/Gedanja'* prezes Stankowski, 
który wręczył kierownikowi drużyny Kpt. 
Baranowi wielki bukiet kwiatów. Ze szcze- 

z okien i balkonów. udekorowanych domów gólną aklamacją spotkali się Kusociński i 

Na dworcu komitet przyjęcia podejmował 
olimpijczyków śniadaniem. 
cza. 

GDAŃSK. PAT. — We czwartek pocią= 
giem pośpiesznym przejeżdżała przez miź- 
sto Gdańsk polska drużyna olimpijska. == 
Przed przyjazdem pociągu na dworcu głó- 
wnym. zebrało się ikilkuset Polaków gdań- 
skich ze wszystkich sfer społeczeństwa, a= 
by powitać zwtycięskii zespół. 

(Powitanie przybrało charakter wielkiej 
spomtiamieznej manifestacji polskiej. 

Z chwilą nadejścia pociągu w imieniu 

Weissówna, której wręczono kilka bukie- 
° tów. Imieniem powstańców i wojalków ins- 
7 pektor Kapuściński udekorował Kusociń- 
skiego honorową odznaką związku, a spor- 

towy związek alkademicki mianował go 
swym członkiem honorowym. 

Po  10-minutowym postoju, pociąg 
wśród niemilknących okrzyków odjechał w 
drogę do Warszawy, Kilkuminutowy kon- 
takt z przedstawicielamii sportu polskieg ›, 

którzy przejawili tyle tężyzny w czasie 
Olimpjady, wywarł ogromne wrażenie, 

  

Broń przyszłości: torpeda pooietrzna 
Zaniepokojenie Niemiec z powodu rzekomego sprzedania tego 

Z Ameryki przyszła mieco fantastycznie 
brzmiąca pogioskia, że amerykański inży- 
mier Barlow oddał Sowietom swój 'wynala- 
zek, nazwany „bronią przyszłości”. Jest 

to torpeda powietrzna, kombinacja samo- 

lotu i bomby rakietowej. Instrument ten 

ma mieć możmość w ciągu kilku minut 

zrównamai wszystkiego z ziemią i to w pro 

mieniu 1500 kilometrów. Bańlow, rzekomo 
podał za warunek, aby broń ta nie była 
sfabrylkowama, lecz aby Sowiety na luto- 

wynalazku Sowietom 
wej konferencji rozbrojeniowej użyli wy- 
nalazku (tego jako środka do macisku, dla 
przeprowadzenia ogólnego, zupełnego гой- 
brojemia. W tym celu miałyby Sowiety 

przedtem uzgodnić swe wystąpienie z pre- 
zydentem Stanów Zjedm. Ameryki. W:sna- 
lazku Barlowa nie należy uważać za utop- 

ję. Barlow podczas wojny, dał się już poz- 
mać jako wymalazca podwodnych bomb, 
któremi miemieckie łodzie podwodne zosta- 

ły pokonane. Już w roku 1918 przedkładał 

AT EEE STREET NS ESSELTE RE TTT я 

Start samolotu z dachu samochodu 

  

dokonano w 

Los Angeles. Użyto mianowicie zwyklego sa- 

mochodu jako katapulty do wyrzucenia w po 

Ciekawego _ doświadczenia 

wietrze samolotu. Ten ostatni może opuścić 

specjalne rusztowanie, ustawione na samocho 
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Przed nowym rokiem 
Fikcja 

W Rosji sowieckiej zaprowadzono pow- 

szechny obowiązek ES. do szkoły, 

rozszerzono sieć szkół ludowych, założono 

liczne szkoły wyższe i zorganizowano kur- 

sa nauczania korespondencyjnego jak rów- 

nież szkółki dla likwidacji analfabetyzmu. 

Wi niektórych szkolach mauczaniu dano 

zdrowe podstawy, ale jak wynika z donie- 

sień prasy sowieckiej niektóre szkoły ist- 

nieją tylko ma papierze. 

Z okazji nowego roku szkolnego spra- 

wą tą zajmuje się „Prawda* moskiewska, 

która w swem artykule stwierdza, że kraje 

i akręgi wogóle mie są przygotowane pod 

względem szkolnictwa. W niektórych miej- 

scach o szkole wprost zapomniano — pisze 

„Prawda. W środkowym kraju nadwoł- 

żańskim miano wybudować 200 mowych 

szkół, ale z dniem l sierpnia ani jedna z 

tych mie została wykończona. Niektóre bu- 

dowy nawet nie zostały jeszcze rozpoczęte. 

Tak samo ma się rzecz z podręcznikami 

szkolnemi. Według planu przed mowym ro- 

kiem szkolnym miano wydać 37 nowych 

podręczników. Dotychczas wydamo jednak 

tylko trzy, pięć podręczników znajduje się 

w druku a reszta dopiero jest opracowana. 

Ale nie tylko na prowincji panują takie 

Pierwszy owoc 
Nowy rok szkolny zaczął się od refor 

my. Będzie ona stosowana przez cały 
rok bieżący, i następny, i jeszcze nastę 
pny, i zakończy się wogóle w roku 1938. 
Potrwa sześć lat. Na jej owoce więc 
trzeba czekać cierpliwie i długo. Nie 
odrazu Kraków zbudowano. Początki 
zaś zawsze są trudne, i pierwsze koty 
za płoty. A 

Być może, że w ciągu sześciu lat coś 
się jeszcze zmieni. Może samo życie -— 

tak zwykle mówimy — ureguluje pewne 
sprawy, wykaże co w reformie dobrego, 
a co złego, coś odrzuci, coś przyjmie, 

coś przetrawi, i dopasuje do siebie ideał. 
Reforma bowiem jest tymczasem ide- 

ałem. Na jej idealistyczny charakter wy- 

raźnie wskazuje „motto ozdabiające jej 
sześćdziesiąt artykułów. 

— Ustawa niniejsza—powiada mot- 
to — wprowadza takie zasady ustroju 
szkolnictwa, które mają Państwu ułatwić 
organizację wychowania i kształcenia 
ogółu na świadomych swych obowiąz- 
ków i twórczych obywateli Rzeczypo- 

tym — zapewnić 
jak najwyższe wyrobienie religijne, mo- 
ralne, umysłowe, i fizyczne, oraz jak naj 

lepsze przygotowanie do życia, zdolniej 
szym zaś i dzielniejszym jednostkom ze 
wszelkich środowisk umożliwić osiągnię 
cie najwyższych szczebli naukowego i 
zawodowego wykształcenia. 

„Motto* wypełniają superlatywy: 
jak najwyższe wyrobienie, jak nalepsze 
„przygotowanie, osiągnięcie najwyż- 

szych szczebli... Takie maximum wyżyn 

jest oczywiście ideałem, a ideały, jak 
wiadomo, mają to do siebie, że należy 

do nich zawsze dążyć, aczkolwiek za- 
sadniczą ich właściwością jest nieosią- 

galność. Gdy zaś nagwałt pragniemy 
wchłonąć ideał, bywa tak jak w tym prze 
wrotnym wierszyku lwowskiego  filozo- 
ta Stanisława Womeli: 

W ideale się kochałem, 
Nim go mogłem zjeść... 

Z dalszych, brzydkich słów wierszy 
ka wypływa, że gdy się wreszcie wyma- 
rzony ideał zje, podlega on niewzruszo- 
nym, naturalnym prawom odżywiania i 
trawienia. Przestaje był ideałem. Praw- 
dziwy ideał musi być nieosiągalny, po- 
między nim a nami musi istnieć nieprze- 
kraczalny dystans. Do ideałów należy tyl 
ko tęsknić. S A 

  

dzie przy osiągnięciu szybkości 70 klm. ua 
godzinę. Samochód potrzebuje około 160 me- 
trów dla osiągnięcia tej szybkości. 

Na iłustracji naszej widzimy samolot u- 

stawiony na dachu eleganckiej limuzyny. 

szkolnym w Bolszewji 
cyfr 

stosurkii W Moskwie, gdzie dozór jest ściś 

lejszy miano wybudować przed. rokiem 

szkolnym 12 nowych szkół. Szkoły wykloń- 

czone będą dopiero za parę miesięcy, cho- 

ciaż liczba dzieci szkolnych w, Moskwie 

wzrosła o 73.000, Niektóre gmachy szkolme 

zajęte są przez osoby lub przędsiebionstiwa, 

które z szkolnictwem nie mają nie wspólne 

go, chociaż dawnio już wydano rozporzą- 

dzenie o opróżnieniu objektów, szkolnych. 

Okazuje się, że szkolnictwo sowieckie mu- 

gi walczyć z trudnościami nietylko natury 

technicznej, ale i z trudnościami natury 

pedagogicznej. Stan personelu nauczyciel- 

skiegio jest. niezadawalający, zaś cały sze- 

reg nauczycieli jak stwierdza „Prewda — 

mie otrzymało dotychczas swej placy. Są 

wypadki, że nauczyciele nie otrzymali już 

płacy za dwa i firzy miesiące. To oczywiś- 

cie utrudnia pracę w szkolnictwie. 

Szkolnictwo sowieckie i pod względem 

zewnętrznym przedstawia dwa. kontrasty. 

ба gmachy szkolne "wzorowo urządzone, 

ale dużo jest takich szkół, których lokale 

nie odpowiadają potrzebom szkolnictwa i 
w których nauka szkolna jest znacznie ut- 

rudniona. 
  

Dlatego też, byłoby lepiej, gdyby 
„motto mówiło skromnie o „wysokiem * 
wyrobieniu religijiem, moralnem, umy- 
słowem i fizycznem, o „dobrem* przygo 
towaniu do życia i osiąganiu „wysokich '* 
szczebli: naukowych.Rzeczy wysokie i do 
bre są możliwe i znajdzie się skala, któ- 
ra je mierzy.. Jak najwyższe i jak naj- 
lepsze — są niemożliwe, i skali dla nich 
niemasz. Są ideałami, w których trzeba 
się kochać, nim je można zjeść. 

Pokochajmy reformę szkolną jako 
ideał i zacznijmy ją jeść. Na rezultaty 
odżywiania mamy czas czekać. 

Jeść ją można z różnych stron, gdyż 
„naj-naj-istotniejszą** jej cechą jest t.zw. 
elastyczność. Podkreślają to okólniki i 
wszyscy jej zwolennicy. Elastyczność 
projektu stanowi jego wielką zaletę — 
powiadają. Projekt jest elastyczny, albo 
wiem nie omawia szczegółów, które w 
przyszłości będą uregulowane „odnoś- 
nemi rozprządzeniami“. Projekt jest ela 
styczny, albowiem ministerstwo oświaty 
zastrzegło sobie prawo wprowadzenia 
postanowień przejściowych, dotyczących 
wykonania ustawy w. poszczególnych 
wypadkach. 

Postanowienia przejściowe... poszcze 
gólne wypadki.. Czy to jest w zgodzie 
z ideałem? Czy w zgodzie z intencją 
reformy? Jej celem ma być przecie ra- 

on smerykańskiemu generalnemu sztabo- 
wii projekt torpedy powietrznej, którąby 
możma bylło zamienić w ciągu 24 godzin ca 
ly Berlin w kupę gruzów. Wynalazek ten 
bez gwarancji matematycznej precyzji, z0s 
tał wówczas odrzucony. Obecnie udoskona- 
tona bomba daje się podobno elektrycznie, 
bez drutu dokładnie kierować. Na odległoś 
ci 1500 km. może być najwyższa różnica 

w trafieniu do 2 km. Wątpliwe wydaje się 

czy kierowanie na dystans miałoby wogóle 
jakąś praktyczną wómtość pnzy miesłycha- 
nej szybkości i krótkiem trwaniu lotu bom 
by, gdy w ośmiu minutach ma przebyć ona 
1500 klm. 

Nie jest wykluczona jednak możliwość 
wymyślenia takiej broni wiojennej, a już 
słabą pociechą jest zapewnienie, że ma oma 
służyć jedymie.. ogólnemu  rozbrojeniu. 
Równie słabym argumentem jest uspoka- 
jamie, że Sowiety nie są wi posiadaniu pre- 

cyzyjnych przyrządów, miezbędnych do 
Eklonstruowania. takiego pocisku. Niewiado 
mio bowiem, czy już jutro nie będą Sowie- 
ty w posiadaniu potrzebnych do fabrykacji 
bomby przyrządów, a wątpliwe jest, czy 
«w łialkiem przypuszczeniu zechcą narody 
rozmawiać wogóle o rozbrojeniu się, bo 
byłoby to w danym wypadku zdaniem się 
śwaita ma łaskę i niełaskę Sowietów, któ- 
neby zaraz nie omieszkały zrobić stuprocen 
towej próby z posiadanego „Środka. ma roz 
brojenie*. Ważmiejszą przeszkodą jest fakt 
że imstrumencik ten wymaga półtora roku 
na zbudowanie go, a kosztować musi ok»- 
ło.. czterdziestu miljardów złotych! 

Jasne jest, że przyrząd ten byłby wy- 
łączną bronią najbogatszych  jedymie 
państw. Kraje biedne, małe, nie mogłyby 
nawet marzyć o sprawieniu isobie „maszy- 
my do zmiszczenia świata”, wymagającej 
tak potwornie wysokiej sumy. Czy przy- 
wząd taki, gdyby się okazał prawdziwy, był 
by końcem dla wojen, czyby tylko zmienił 
gruntownie sposoby dotychczasowego wo- 
jowiania — jeszcze miewiiadomo. Barlow, 
który wrócił teraz z Bolszewji, nie chce nie 
mówić o swym wynalazku. że wiadomość 
ta podziałała w Ameryce jak „bomba”, do- 
wodem wyjazd szefa sztabu generalnego 
do Europy. 

Powyższe streszczenie różnych głosów 
w: prasie miemieckiej w tej sprawie, wyka- 
zuje dość jasno, jeśli już nie zaniepokoje- 
nie, to/ wyraźny gniew, że Barlow dał taką 
narazie, fantastyczą sensację Sowietom, a 
mie... takim prowodyrom „pacyfizmu'”, jak 
Niemcy"... 

Kto wygrał? 
25 Polska Loterja Klasowa 
WARSZAWA PAT.—W czasie dzisiejszego 

ciągnienia 25 klasy Polskiej Państwowej Lo - 
terji Klasowej główniejsze wygrane padły na 
numery następujące: 

20 tysięcy złotych — 142,884, 15 tysięcy 
złotych — 144,705, 10 tysicy złotych — 39,976 

i 63.605, 5 tysięcy złotych, — 91.8%6, 105,062 

i 151,633, 3 tysiące złotych 125.104, 

130,929, 139,084, 141,082, 5.790 i 59.553. 

dykalna zmiana systemu szkolnego. Jej 
dążeniem ma być ujednostajnienie szkol- 
nictwa, stworzenie jednolitego dla całej 
Polski typu szkoły. Tyle lat narzekało 
się w sterach pedagogicznych na różno- 
rakość naszego ustroju szkolnego, na 
odmienną organizację szkolnictwa w każ 
dym z b. zaborów. Od chwili odzyska- 
nia niepodległości „kiełkowała* w sie- 
rach pedagogicznych myśl o koniecznej 
unifikacji ustroju szkolnego. Kiełkowała 
czternaście lat, wreszcie rozkwitła, i 

oto: elastyczność postanowienia przej- 
ściowe, poszczególne wypadki... Mówi 
się również coś o jej charakterze „ramo- 
wym'. Nie bardzo rozumiem, w jakiem 
znaczeniu używa się tego wyrazu. Czy 
jest ramą, bardzo piękną ramą, w którą 
dopiero będziemy coś oprawiali? Elasty- 
czność i ramowość—brzmią tak eufotni 
zmy, za któremi kryje się właściwa treś*: 
szkicowość, niepewność, eksperymen. !- 
tacja. 

Szkolnictwo nasze w ciągu lat czter- 
nastu wytrzymało zwycięsko wiele prób 
i eksperymentów. Okazywało się, że 
młodość jest materjałem podatnym, na 
którym można czynić niezwykłe doświad 
czenia. Młodość znosi wszystkie, pod- 
daje się każdemu, i wkońcu idzie wła- 
sną drogą. 

Teraz czeka ją jeszcze jeden ekspe- 

NOWY MINISTER KOMUNIKACJI 

  

Na ilustracji naszej podajemy podobiznę 
inż. Michała Butkiewicza, kierownika Minister 
stwa Komunikacji. Inż. Michał Buttkiewicz uro 
dził się 29 września 1883 roku w Grajewie 
(ziemia łomżyńska),ukończył gimnazjum i po 
litechnikę w Kijowie, w kolejnictwie pracuje 
od roku 1913. Od 1918 roku pełni funkcje 
dyrektora wydziału ruchu w dyrekcji radom- 
skiej, a od r. 1926 naczelnika wydziału ruchu 
w dyrekcji warszawskiej. Dnia l-go czerwca 
r.b. mianowany został dyrektorem Kolei Pań- 
stwowych w Radomiu. W r. 1923 wyraziło mu 
Ministerstwo Kolei Żelaznych pełne uznanie 
za zasługi przy ulepszaniu komunikacji towa- 
rowej, w r. 1929, odznaczony został Krzyżem 
Oficerskim orderu Odrodzenia Polski za za- 
sługi przy organizacji i usprawnieniu służby 
eksploatacyjnej Dyrekcji Kolei Państwowych 
w Radomiu. 

zw ® 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 8 bm. 

o godz. 11,30 odbyło się w Zamku zaprzy- 

siężenie — nowomranowianego kierownika 

Ministerstwa Komunikacji inż. M. Butkie- 

wicza. 

RST ИЕЛЫКИ, 

W WIRZE STOLICY 
PRZYSZŁA OLIMPJADA ODBĘDZIE SiĘ 

W KIELCACH. 
Poczciwy Kleryków liczy obecnie koło 

50.000 zaspanych mieszkańców. Jest 7 dorc- 

żek dwukonnych, 3 kina i komunikacja auto- 
busowa z Pinczowem. Do roku“ 1893-g0 nie 
wolno bylo žydom przebywač w Kielcach-ja- 

ko w mieście biskupiem, w tym feralnym ro- 

ku jakoś Moskale pozwolili. 

Miasto dbałe o rozwój fizyczny kielczan 

postanowiło uprzystępnić sport najszerszym 

warstwom. Kto był na P.W.K., ten z pewno- 

ścią nie zwrócił uwagi na olbrzymi model gip- 

sowy i kolosalne plany — przyszłego stadjo- 

nu w Kielcach, ale model i plany były, dziś 

są też — w specjalnym pokoju w wojewódz- 

twie. Wspaniałe, o gigantycznym zakroju, jak 

potężne to dzieło Świadczy fakt, że same fila- 

ny i model kosztowały 15.000 zł.!! 

А więc stadjon o 4 kim. za miastem mie- 

Ści: 3 baseny pływackie, 2 boiska piłki nożnej, 

2 bieżnie 12-torowe, tor kolarski, strzelnicę, 25 

kortów tenisowych, hippodrom i parę innych 

drobiazgów, jak tor regatowy (wykopie stę, 

bo wody niema), skocznia narciarska, na któ- 

rej będzie można osiągać skoki ponad 100 

metrów (odpowiednią górę się usypie), lotni- 

sko, tor samochodowy, małe morze dla ża- 

glówek... 

Trybuny oczywiście, na pół miljona wi- 

dzów, wszyscy Kielczanie znajdą zatrudnienie 

jako bileterzy. 

Poza planami dotychczas nic nie zrobiono, 

poza owemi 15.000 zł. nie nie wyłożono. Nai- 

wne Świętokrzyskie koło sportowe wybudo- 

wało 2 korty tenisowe tuż obok  „stadjonu* 

w projekcie. Miała być szosa asfaltowa — 

jest po dawnemu wyboista ścieżyna grutowa; 

Kielczanie, którzy, by przejść z jednego krań- 
ca miasta na drugi przebywają 14 klm., sie 

chcą drałować 4 kim. do tenisu — to też pla- 

ce są zawsze puste, żadne zawody nie ściągną 

widzów. 

W parku miejskim, na jakiemś śmietni- 

sku magistrat nie pozwala budować boiska 
czy kortów. Poco — przecie stadjon... Kto 

wie, za parę stuleci może istotnie oparkanią 

wyznaczony teren, no, a resztę wykona się 

w najbliższem tysiącłeciu. Karol. 

  

Listy Amundsena i Swerdrupa 
odnalezione 

Kierownik sowieckiej ekspedycji: polar- 
mej prof. Samojłowicz doniósł onegdaj 
przez radjo, że w, okolicy przylądka Cze- 
ljuskina odnaleziono dwa pisma, zredago- 
wane w języku angielskim, które okazały 
się pismami Amundsena i Swerdrupa. 

Nie są to, loczywiście — jak skądinąd 
donoszono — ostatnie listy znakomitego 
badacza, który zginął podczas ratowania 
wyprawy: Nobilego. Pisma, te, datują się z 
1919 molku. Obecnie podać możemy pelne ich 
urzmienie. 

Pismo Amundsena donosi co następuje: 
„Ekspedycja na statku „Maud norweskiej 
ekspedycji polarnej minęła we wrześniu r, 
1919 przylądek Czeljuskina, została jednak 
zatrzymana w tem miejscu przez lody na 
dni 4... Przy 105 stopniu szerokości geo- 
graficznej północnej musiała ekspedycja 
przezimować. Szczegóły co do naszej eks- 
pedycji są do odebrania w naszej głównej 
kwaterze, wyspa Lockwood, 24 mile stąd 
na południowy wschód. Wszystko dobrze. 
Roald Amundsen 1 Maj 1919 r.“ 

Obok, dużo mniej zniszczony, znalezio- 
no list Swerdrupa: „Wyprawa na statku 
„Maud' 6—7 maja Amundsen i Swerd- 

rup. Udalo nam się wymierzyć wysokość 
słońca przy cyplu przylądka. Wedle ma- 
szych obliczeń jesteśmy przy 77 stopniu, 
43 min. 3 sek. n. B. przylądek Czeljuskina 
7 maja 1919. Swerdrup“. 

na biegunie 
Są to ostatnie echa dawmo zapomnia- 

mej wyprawy, która jednak przyniosła na- 
tce szereg poważnych zdobyczy. Jak do- 
nisiło radjo ekspedycji prof. Samojlowi- 
cza, ekspedycja sowiecka zamierza na“ 
miejscu dawnego obozowiska Norwegów 

wybudować mową stację polarną. 

RIO GRANDE WYLAŁA 

NOWY YORK. PAT. Rzeka R. 
Grande wylała, zrywając tamy u brzegu 
meksykańskiego i zalewając tysiące ha 
ziemi. Szkody obliczają na kilkanaście mi- 
ljonów dolarów. Są liczne ofiary w hr- 

dziach. 

MIĘDZYNARODOWY KONGRES 
MATEMATYCZNY 

ZURYCH. PAT. — Rozpoczął się tu 
międzynarodowy kongres matematyczny. 
Kongres trwać będzie do 12 bm. Reprezen- 
towalnych jest 30 państw pnzez pięciuset 
kilkudziesięciu delegatów. Polska delega- 
cja z prof. Wacławem Sierpińskim z Uni- 
wersytetu Warszawskiego na czele, liczy 
20 osób i jest jedną z najliczniejszych. 

Prof. Sierpiński na plenum kongresu 
wygłosił rozprawę pod tytułem: „Sur les 
ensembles des points qu'on sait defimir 
effectivement".  Pozatem wielu członków 
polskiej delegacji wygłosi referaty w sek- 

ejach naukowych. : 

  

| Od Admi nistracji | 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

15 WRZEŚNIA r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma osobom 

załegającym w opłacie. 

  

Zawiadamiamy, Iż rozpoczątiśmy sprzedaz: 

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK 
PRZY SAMYM 
PRZYSTANKU PONARY 

Parcele od 40 złotych na dogodne spłaty. 
Informacji udziela Zarząd, Wileńska 35 m. 10 cd 12—2 i od €—7 81. 

pod nazwą *kiasto-0 grodu 
„JAGIELLONUW“ 

  

ryment. jeśli przebieg jego w ciągu lat 

  

sześciu b-łzie pomyślny, eksperyment 
sta“ awem. jeśli nie — wejdzie 

su myśli, idei i projektów, 

kieizujących w sferach pedagogicznych 

od chwili odzyskania niepodległości po 
rok 1938. 

Nie jestem powołany do „fachowej 

oceny nowej ustawy szkolnej. To — za- 

danie pedagogów i nauczycieli. Wypeł- 

nili je mniej więcej w swych fachowych 

pismach. Wskazywali na jedno z niebez 

pieczeństw (zdaniem ich) reformy: nau- 

czyciele, pisali z żalem, wskutek znie- 

sienia w tym roku pierwszej klasy gi- 

mnazjalnej, a w następnych latach — 

drugiej i trzeciej, tracą część godzin. 

Etaty ich zmniejszają się. Następstwa 

tego—przewidywali—będą grożne: no- 

we redukcje. Co poczną  zredukowani 
nauczyciele? 

Tak więc nauczycielstwo przystąpi- 

ło do reformy bynajmniej nie od strony 
idealnej. Raczej skłonni jesteśmy pomó- 
wić takich nauczycieli o gruby materja- 

lizm. Trzebaby takich nauczycieli pou- 
czyć, że — gdzie drwa rąbią, tam 
drzazgi lecą, czyli — innemi słowy: 0- 
fiary dla ideałów są konieczne. W osta- 
teczności coś się zrobi dla nauczycieli, 

zagrożonych redukcją: każe im się po- 
prostu uczyć w szkołach powszechnych. 

Wówczas, być może, zaniepokoją się re- 
formą nauczyciele szkół powszechnych, 
zawiśnie bowiem nad nimi groza konku- 
rencji. Ale niepotrzebną ilość nauczycieli 
szkół powszechnych można będzie skie- 
rować do przedszkoli, oczywiście jako 
wykładowców. I kto wie, czy to pozor- 
ne niebezpieczeństwo redukcji, w skut- 
kach — w przesunięciach materjału nau- 
czycielskiego — nie okaże się dobroczyn 
nym następstwem reformy. Przedszkola 
otrzymają odpowiednio wykwaliiikowa- 
ne siły pedagogiczne, szkoły powszech- 
ne również, gimnazja zaś uwolnią się od 
nieodpowiedniego elementu profesorskie 
go. Mówię — nieodpowiedni, ale nie jest 
to bynajmniej moja opinja. Tak się tyl- 
ko wciąż słyszy, że poziom nauczyciel- 
stwa szkół średnich nie jest jeszcze od- 
powiedni, że pozostawia dużo do życze- 

nia, że wymaga wciąż różnych kursów 

dokształcających i szczególnej troski 

kuratorjów szkolnych. Takie zstąpienie, 
czyli degradacja zlikwidowałoby raz na 

zawsze wszelakie kursy dokształcające. 

Ci, którzy na nich wykładają, możeby 
troszkę ponarzekali, że niby ich docho- 

dy wakacyjne zmniejszyły się, ale wkoń 

cu złożą tę ofiarę dla ogólnego dobra. 

Gdyby się z przebiegu redukcyj u- 

jawniło, że w gimnazjach i liceach wa- 
kują stanowiska nauczycieli, możnaby
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PIĄTEK 

Dziś g Wsczód słońca g. 523 

paka? Zachód słońca į; 1830 

Mikołaja 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 7 WRZEŚNIA: 

Ciśnienie średnie: 759. 

"Temperatura Średnia: + 19. 

Temperatura najwyższa: -23. 

Temperatura najniższa: + 13. 

Opad: — 

Tendecja: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: dość pogodnie. 

OSOBISTA 

— Sprawa honorowa. W wyniku powsta- 

lego na tle polemiki prasowej zatargu honoro- 

wego odbył się pojedynek na pistolety pomię- 

dzy p.p. Red. St. M. i Red. K, O. — W ten 
sposób sprawa ta została zakończona ku lo- 

norowi obu stron. 

URZĘDOWA 
— Nominacje w USB. — Z dniem 1 wrześ 

mia P. Prezydent Rzeczypospolitej mianowa!: 

docenia dr. B. Jasinowskiego profesorem nad- 

zwyczajnym filozofji w USB., dr. K. Kolbu- 
szewskiego — profesorem zwyczajnym historji 

literatury polskiej w USB., i dr. St. Zającz- 

kowskiego, docenta ze Lwowa — profesore'n 

madzwyczajnym historji _ średniowiecznej w 

USB. 

— Komisja leśna powołana przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwo 
wych z przewodniczącym posłem Eme- 
rykiem hr. Hutten-Czapskim na czele i 
dyr. Szemiothem wyjechała na teren po- 
łudniowo zachodnich nadleśnictw Dyre- 
kcji Wileńskiej. MIEJSKA 

— Roboty na Zamkowej. — Wczoraj przy 

dużem zainteresowaniu przechodniów przysżą- 

piono do właściwych robót klinkierowych na 
ul. Zamkowej.. 

W pierwszym dniu ułożono zaledwie parę 

metrów kw. cegiełek. 

KOLEJOWA 

— NOWIY SZLAK KOLEJOWY. Robo- 
ty prowadzone na linji kolejowej Woropa- 
jewo — Druja postępują szybko naprzód. 
Do chwili obecnej wykończono już tor na 
przestrzeni 65 km. zbudowano kilka bu- 
dynkėw stacyjnych oraz w! szybkiem tem- 
pie buduje się mowy most na rzece Drujce 
niedaleko miasta Drui Roboty mają być 
zakończono do dnia 1 listopada br. Otwar- 
cie mowozbudowanej linji kolejowej nastą- 
pi dnia 3 listopada br. 

Na otwartej limji z dniem 3 listopada 
hędą kursowały dwa pociągi pasażersko- 

tawiamowe. [Przestrzeń między Woropaje- 

wem a Drują pociągi przebywiać będą w 
<zasie olkoło 3 godz. 40 minut. 

SZKOLNA 
„Shelley's Institute“ — Dyrekcja poda 

je do wiadomości, że od dnia 1-go września 
kancelarja przyjmuje zapisy na kursa angiel- 
skiego, niemieckiego i francuskiego. 

Rodowici Anglicy Mr. George Bridge i 
Denis Cross iozpoczynają we wrześniu wykła 
dy literatury asgielskiej. 

Stenografja angielska i niemiecka oraz pi- 
sanie na ma>zyiie. — Kancelarja czynna co- 
dziennie od 1'-ej do 13-ej i d 17 -eį do 20-ej. 
Adres: Zygmuntowska 20 m. 3. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
— Związek właścicieli średnich i drob- 

nych: nieruchomości. W dniu 11-1X r.b. o godz. 
12 w sali domu Nr. 2 przy ul. Dobrej Rady —- 
odbędzie się Walne Zebranie członków Związ 
ku Właścicieli Średnich i Drobnych Nierucho- 
mości m. Wilna, dzielnicy Nowe Zabudowanie, 
na które to zebranie Zarząd Centrali zaprasza 
wszystkich członków Związku. 

jednocześnie podajemy do wiadomości 
członków Związku, że we wtorki i piątki od 
godz. 13 — 15 w Biurze Związku (Gdańska 
1 m. 6) udziela się bezpłatnych porad praw- 
nych członkom Związku przez związkowego 
adwokata. 

TEATR I MUZYKA 

— W PARKU IM. ŻELIGOWSKIEGO. 

Nicolas Zadni w Wilnie. — Jak się dowia- 
dujemy, sobowtór [Paganiniego, * Nicolas 
Zadri, zmakomity wirtuoz (skrzypek) wy- 
stąpi w sobotę 10 bm, w: muszli parkowej 

gdzie odtworzy: Paganiniego, De Fall, 
Bramsa i innych znakomitości świata. — 

KA 
Nicolas Zadri, laureat pierwszej nagrody 
Akademji Cesanskiej w Wiedniu i nadwor- 
my skrzypek królewskiej pary rumuńskiej, 
jest odznaczony wielokrotnie złotemi me- 
dalami, przybywa do nas z Paryża i wy- 
stąpi tylko jeden raz. 

— Lutnia — przedłużenie występów p. 
J. Boneckiego w „Handlarzach sławy*. Dziś, 
w piątek 9-IX o godz. 8 m. 15 ujrzymy arcy 
dzieło satyry i sarkazmu p.t. „Handlarze sła- 
wy”, w szeregu przezabawnych sytuacyj, od- 
twarzanych głównie przez p. ]. Boneckiego, za 
razem reżysera tej stuki. . Autorzy Pagnol i 
Niwoix za temat obrali sobie bohaterską wal- 
kę, oraz Śmierć sierżanta Bachlet, którego rze 
koma śmierć otwiera drogę do karjery lu- 
dziom żądnym sławy i panowania. Udział 
biorą p.p. Bonecki, Wołłejko, Wasilewski, Bie- 
lecki, Budzyński,  Puchniewski, _ Brusikiewicz 
Molska, Kamińska, Hajdamowiczówna, Detkow 
ski, Dobrowolski, Skolimowski i in. Na žądo- 
nie publiczności przedstawienia tej wyjątkowej 
sztuki zostały przedłużone do  poniedziaiku 
włącznie. Na dobro Dyrekcji zapisać. należy 
akcję propagatorską, która podyktowała obni- 
żenie cen (od dziś) na ostatnie występy p. ]. 
Boneckiego. Z tego powodu przełożona zosta 
je premjera sztuki „Cudowny połów* na wto- 
rek 13 b.m. 

Jutro, 10 b.m. „Handlarze sławy”. 
— Dzisiejsza premjera „Przez dziurkę Od 

klucza* w Teatrze Letnim z gościnnym wy- 
stępem Janiny Sokołowskiej. Dziś, w piątek 
9-IX o godz. 8 m. 15 premjera ostatniej rewiś 
w tym sezonie p. t. „Przez dziurkę od klucza” 
z gościnnym występem gwiazdy teatru „Mor- 

skie Oko” Janiny Sokołowskiej, która będzie 
największą atrakcją tej rewji. Udział biorą p.p. 

niesamowita para Ina i Jerzy Ney'owie, Lu- 

dwik Sempoliński, Janina Kozłowska, jerzy 
Sulima-Jaszczołt, Zofja Kosińska, Henryk Ro 
gólski, oraz zespół girls. Ważniejsze przeboje: 
„To wszystko zależy od wdzięku”, „Tango 
andrusowskie“, „Wampirzyca“, „Ja jestem tu- 
man*, „Ogród udrzęczeń”, „O świcie' i t.d. 

Jutro i codziennie rewja „Przez dziurkę od 
klucza”. 

— Popołudniówka w teatrze Letnim. W 
najbliższą niedzielę, dnia 1 b.m. o godz. 4 m. 
15 dana będzie po cenach zniżonych jako po- 
południówka doskonała rewia „Publiczność 
ma głos”, z gościnnym występem Janiny So- 
kołowskiej, w wykonaniu całego zespołu. 

— Przełożenie premjery w Teatrze Lut- 
nia. We wtorek dnia 13 września odbędzie się 
premjera fascynującej sztuki Franka  Vospeia 

p. t. „Cudowny połów”, w reżyserji W. Radul 
skiego. Będzie to ostatnia premjera w bież. 

sezonie. Przełożona została wobec przedłuże- 
nia występów p. ]. Boneckiego w  „Handła- 
rzach sławy”. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Pat i Patachon, jako wyna- 

lazcy prochu. 

HOLLYWOOD — Žalotny książę. 

CASINO — Król stepów. 
PAN — Kobiety bez przyszłości. 

RÓŻNE 

— Wydawanie pożyczek, Dowiadujemv 
się, iż od 5 września r.b. Państwowy Bank 

Rolny, Oddział w Wilnie rozpoczął akcję wy- 

dawania pożyczek pod zastaw rejestrowy zbo- 

ża na terenie województwa Wileńskiego i 

Nowogródzkiego. 
— Zarząd Koła ZOR podaje do wiadomo- 

šci sz. kolegów, iż w pierwszych dniach paž 
dziernika rb. organizuje zawody strzeleckie z 
broni małokalibrowej o mistrzostwo ZOR-u. 

Koledzy życzący wziąć udział w powyż- 
szych zawodach proszeni są o przybycie do 
sekretarjatu ZOR-u w dniach 10 względnie 13 
września rb. o godz. 18. 

— GIEŁDA ZBOŻOWA W WILNIE.— 
W połowie października bież. roku ma na- 
stąpić otwarcie giełdy zbożowej w Wilnie. 

REGULACJA: WILJI. Dyrekcja 
Dróg Wodnych prowadzi ma Wilji na 19 
km. od miasta w pobliżu folwarku „Wiry'*, 
gdzie koryto rzeki ma silny spadek, roboty 
regulacyjne i usuwa przeszkody w postaci 
kamieni, które w znacznym stopniu utrud- 
miają nawigację i spław. drzewa. Koło 
„Wir“ były wypadki, że tratwy z drzewem 
rozbijały się o kamienie, 

Roboty regulacyjne zakończone zostaną 
jeszcze 'w połowie bm. 

— OLEJARNIA KURLANDZKA. Ole- 
jarnia Kurlandzka 'w szybkiem tempie od- 
budowuje się. Roboty budowlane, technicz- 
ne i maszymowe zostaną ukoficzone z dniem 
15 października tak, że należy oczekiwać, 
že 'w drugiej połowie października olejar- 
nia Kurlandzka wznowi pracę. 

3 WYPADKI I KRADZIEŻE 

—- KONTRABANDA SACHARYNY. - 
W sklepie apiecznym Andrzejewskiego 
przy licy Wielkiej 46 zatrzymano nieja- 
ką Sarę Kulkimową (Rudnicka 14), która 

usiłowała sprzedać jakiemuś osobnikow*, 
który oczekiwał na nią w sklepie, pół k 
lograma sacharyny. Sacharynę skonfisko - 
wano. 

— OKRADZIONA SLUSARNIA. Nie- 
znani sprawcy skradli Liniewskiemu Ed- 

wandowi (Rossa 49) gwintownicę do rur, 

  

  

  

   

degradację stosować dalej, zapraszając 
na wolne posady pewną część profeso- 
rów uniwersytetów. Nie wiem, czy sły- 
szeliśmy o tem, że wielu z nich wstąpiło 
na te „najwyższe szczeble naukowe* z 
szeregów nauczycielstwa gimnazjalnego 
w okresie rozbudowy naszych uniwersy-_ 
tetów. Słuszne więc będzie, jeśli w okre 
sie definitywnej unifikacji szkolnictwa, 
wrócą na swe stanowiska po wypełnie- 
niu ciężkich obowiązków profesorskich. 

Te przesunięcia w ciele pedagogicz- 
nem stałyby się tym sposobem jednym z 
owoców reformy: podniosłyby poziom 
naukowy we wszystkich typach szkół, 
zapewniając obywatelom jak najwyższe 
wyrobienie moralne i uniysłowe. Pod- 
wyższenie poziomu jest możliwe pod wa 
runkiem obniżenia czyli degradacji nau- 
czycielstwa. Wygląda to wprawdzie na 
paradoks, ale paradoksy kryją w sobie 
wielkie prawdy. 

Drugim owocem reformy będzie rów 
nież podniesienie poziomu naukowego : 
kulturalnego. Poziomu szerokich — таз. 
Nastąpi to dzięki przymusowemu zapę- 
dzeniu do szkół powszechnych tych 
dzieci, które dotychczas posyłane były 
przez kulturalnych rodziców do gimna- 
zjów. Rodzice tacy mawiali: w szkołach 
powszechnych niema żadnej selekcji, 
idzie do nich każdy; nie mogę posyłać 

tam mego dziecka, bo się zepsuje. — 
Teraz trzeba będzie posyłać. Kulturalne 
dziecko będzie obcowało z dziećmi nie- 
kulturalnemi. Nastąpi kulturalna symbio- 

za, wymiana wartości moralnych i u- 
mysłowych. Dziecko  niekulturalne bę- 
dzie przez pewien czas wykpiwało swe- 
go kulturalnego kolegę, ten zaś zaprag- 
nie pod każdym względem swemu nie- 
kulturalnemu koledze dorównać. Rodzice 
kulturalni będą z tem mieli początkowo 
trochę domowych kłopotów. Potem już 
samo życie jakoś tę symbiozę ureguluje: 

albo wgórę, albo nadół. 
Tymczasem można się jdszcze tem 

nie kłopotać. Okazuje się bowiem, ze 
wprawdzie pierwsze klasy uległy likwi- 
dacji, ale w szkołach powszechnych za- 
brakło miejsca dla wszystkich dzieci, W 

samej Warszawie kilkanaście tysięcy 
dzieci nie przyjęto do szkół powszecn- 
nych, mimo, że w każdej klasie gnieździ 

się już ich sześćdziesięcioro w atmosfe - 
rze, sprzyjającej kulturalnej symbiozie. 

Stało się to dlatego, że reforma szkol 
na, znosząc pierwsze klasy gimnazjalne, 
nie przewidziała konieczności „rozbudo- 
wy* szkół powszechnych. 

Jest to właściwie pierwszy jej owoc 
tegoroczny. Na tamte — dalsze musimy 
czekać jeszcze sześć lat.. Wysz. 

  

Konferencja w Izbie 
Rzemieślniczej 

W dniu 2 września r. b. w lokalu Izby 
Rzemieślniczej w Wilnie, odbyła się konfereu-. į 
cja z udziałem Prezydenta lzby p. Władysła- 
wa Szumańskiego, dyrektora p. Młynarczyka, 
oraz przedstawicieli Cechów i 
mieślniczych. 

Przewodniczył p. W. Szumański. — Na 
wstępie odczytano pismo Narowodo  Chrze- 
ścijańskiego Zjednoczenia  Rzemieślniczego, 
Województwa Poznańskiego w sprawie podję 
cia przez tamt. organizację rzemieślniczą akcji 
osadnictwa samodzielnych rzemieślników i 
czeladzi na kresach wschodnich. 

Wszyscy zebrani wypowiedzieli się prze- 
ciwko przesiedleniu rzemieślników innych dziel 
nic do Wileńszczyzny, wychodząc z założe- 
nia, iż akcja ta w dobie kryzysu i bezrobocia, 
bardzo ostro przeżywanego na ziemiach wscho 
dnich, byłaby niecelowa i nieracjonalna. Jed- 
nocześnie zaaprobowano pismo  wystosowane 
przez Izbę Rzemieślniczą w Wilnie w odpowie 
dzi do Narodowo-Chrzešcijanskiego  Zjedno 
czenia Rzemieślniczego w Poznaniu, szczegó- B 
łowo omawiające stan gospodarczy rzemiosła 
Województwa Wileńskiego w świetle dzisiej 
szego kryzysu i bezrobocia. 

Ze względu na to, iż w wielu wypadkach 
rzemieślnicy obciążeni są wygórowanemi po- 
datkami, na wniosek dyrektora Młynarczyka, 
postanowiono utworzyć specjalną Komisję Po 
datkową przy lzbie Rzemieślniczej w Wilnie, 
w skład której wchodziliby członkowie Komi- 
syj Szacunkowych i Odwoławczych, a celem 
której byłaby obrona rzemieślników przed 
niesłusznym wymiarem podatków. 

W związku z projektem wprowadzenia 

noweli do ustawy o rozszerzanie godzin pra 
cy dla niektórych zakładów rzemieślniczych i 
handlowych na niedzielę i święta, postanowio 
no sprawę tę przekazać do zaopinjowania Ce/ 

chom, które opinje swe winne nadesłać Izbie 
Rzemieślniczej, najpóźniej do dnia 10 wrześ- 
nia r.b. Izba zaś na podstawie tych  opinij 
wystosuje odpowiedni wniosek do  Minister- 
stwa Pracy i Opieki Społecznej. 

P. Dyrektor Młynarczyk podał do wia- 
domości zebranych, iż Izba Rzemieślnicza w 
Wilnie, dążąc do zlikwidowania nielegalnego 
prowadzenia rzemiosła, przystąpiła z dniem 5 
września r.b. do przeprowadzenia kontroli 
warsztatów rzemieślniczych na terenie m. Wil 
na. 

Właściciele warsztatów rzemieślniczych 
nieposiadający uprawnień, ani też uzdolnień 
zawodowych, zostaną przez Urząd Przemysło 
wy l-ej Instancji w drodze / administracyjnej 
ukarani grzywną względnie aresztem, zaś war 
sztaty ich ulegną zamknięciu. — Zarządy po- 
szczególnych Cechów zgłosiły swoją pomoc 
w przeprowadzeniu kontroli, delegując po jed- 
nym przedstawicielu z każdego cechu do dy- 
spozycji lzby. 

Nauczycielka muzyki 
tortepianowej 

WACŁAWA CUMFT 
zawiadamia, że po powrocie rozpoczęła 

lekcje mazyki. 

Wiwulskiego 6 m. 23, godziny przyjęć 
od 9—11 1 od 4—6 pp. oprócz ponie- 

działków i czwartków. 

  

  

   
   

    
      

młot kowalski, klucze do rur wodociągo- 

wych oraz inne drobne narzędzia ślusar- 
skie, łącznej wartości 400 zł. 

— ZATRZYMANIE ZŁODZIEI. Zostali 

zatrzymani Czapliński Jam (Kolejowa 7) 
i Miekiewicz Feliks (Zawalna 55), na gorą 
cym uczynku usiłowania kradzieży szyn 
kolejowych ze st. tow. (Wilno, ma szkodę 
Dyrekcji (PKP. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Chodoro- 
wiczówna Aloiza (Piłsudskiego 54) w ce- 
lu pozbawienia się życia wypiła esencji 0- 
etowej. Lekarz Pogotowia po udzieleniu 
pomocy odwiózł desperatkę do szpitala Sa- 
wicz w stanie niezagrażającym życiu, — 
Przyczyna nieznana. 

— NAGŁY ZGON. Zmarła nagle w kli 

mice litewskiej Dowmarowiczowa Anna, 
mieszkanka wsi Szuniele gm. podbrzeskiej. 
Przyczyna śmierci nieustalona. Zwłoki prze 
stano do kostnicy szpitala św. Jakóba do 
decyzji: władz prokuratomskich. 

— POD ZARZUTEM DZIECIOBOJ- 
STWA. Zarakowska Zofja bez stałego miej 
sca zamieszkania, panna lat 24, zameldo- 
rała, że zmarło jej dziecko nieochrzczone, 

w wieku 11 dni. Zwłoki przesłano do kost- 
nicy szpitala św. Jakóba doi decyzji władz 
prokuratorskich. Zachodzi przypuszczenie, 
że Zarakowska dziecko udusila, Zarakow- 
ską. zatrzymano. \ 

— PODRZUTEK. Około doum Nr. 18 
przy ul. Slowackiego, został znaleziony 
podrzutek płci męskiej, w wieku około 3 
tygodni, przy którym była kartka z na- 
pisem: „To jest dziecko żydowskie. Proszę 
dać na imię Leja Blumenfaj". (Podrzutka 
umieszczono w przytułku „Toz'. 

— Okradzione mieszkanie. Nieznani 
sprawcy zapomocą dobranego klucza lub wy- 
trycha dostali się do mieszkania Paszkowskiej 
Jadwigi (zauł. Śniegowy 4) skąd skradli gar- 
derobę męską, damską oraz bieliznę łącznej 
wartości 1000 zł. 

OSZMIANA 
— ZŁODZIEJ W URZĘDZIE POCZTO- 

WYM. — Z poczekalni urzędu pocztowego 
w Smorgoniach został skradziony automat do 
czekolady firmy „Optima”, zawierający 61 sztu 
kę czekoladek, łącznej wartości 9 zł. 10 gr. 

MOŁODECZNO ‹ 
— POŻAR. — W dniu 5 bm. w zabudo- 

wamiach Haraszewicza Michała, m-ca zaścian- 
ku Szmarówka, gru. lebiedziewskiej, wybuchł 
pożar, który strawił stodołę wraz z przybu- 
dówką — stajnią oraz tegoroczne zbiory. — 
Ponadto spaliły się trzy krowy i dwie świ- 
nie. Pożar powstał wskutek nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem przez domowników. 

DRUJA 
— Przemytnicy. — Kilku przemytników z 

transportem cukru usiłowało przedostać się + 
Litwy do Polski. 
W trakcie pościgu kopiści zatrzymali trzech 

uciekających wraz z towarem. 

PODBRODZIE 
— WYPADEK NA PRZEJEŹDZIE. — Ko- 

ło kolonji Powiewiórka pociąg najechał na fur 
mankę ą acława Kalinowskiego, mieszkańca 
wymienionej kolonii. 

Kalinowski tylko cudem uniknął śmierci. 

a BRASŁAW 
— BójKA NA ZABAWIE. — W dniu 5 b. 

m. o godzinie 24 we wsi Leonówce gminy 
miorskiej podczas zabawy wynikła bójka, w 
czasie której został zabity Chodasz Maksym, 
lat 32, m-c tejże wsi. Chodasza u w 
głowę jakiemś tępem narzędziem. O zabójstwo 
są podejrzani Walawko Konstanty ze wsi Sie- 
kierka i bracia Skomorowscy Jan, Aleksander 
i Stefan z maj. Kamieńpol, oraz Bogdańczyk 
Józet ze wsi Podlipki, wszyscy z gminy mior- 

skiej. x 
Z POGRANICZA 

— PO RAZ 9-TY WYSIEDLONY. — 
Wczoraj ma terem polski w: rejonie Mich- 

organizacyj rze 

LO Wa =
 

Hr. PIOTR PLATER-ZYBERG 
Włeściciel dóbr ziemskich na Inflantach. Urodzony w Pau we Francji w 1866 r. po długiej i cięż- 

kiej chorobie zasnął spokojnie w Panu w Warszawie dn. 7-go września 1932 roku. 
Pogrzeb odbędzie się w Jabłonowie na Pomorzu gdzie zostanie pochowany obok żony 10-go 

września 1932 roku. 
O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

brat, szwagier, siostrzenice | siostrzeńce 

9-ty umysłowo chorego Tomasza Narkie- 
wieza, pochodzącego z Kojdanowa. Narkie- 
wicz jest obywatelem sowieckim, więzio- 
nym. w: więzieniach sowieckich za różne 
przestępstwa polityczne. Po odbyciu kar 
trzymamo go w samatorjum w Mińsku i Mo 
hylowie. Ponieważ Narkiewicz był uciąż- 
liwy dla władz, wysiedlono go w! m. maju 
br. na teren Łotwy. Gdy Łotysze wyrzucili 
chiarego z powrotem ma teren sowiecki, 

władze sowieckie wysiedliły Narkiewicza 
do Polski, skąd również został wysiedlony 
do Sowietów. W tem sposób na różnych od- 
cinikach wiysiedlano go 8 razy. Obecnie po 
raz 9-ty wysiedlono go znowu ma teren 

polski. 
— GRABIEŻE. — Zanotowano cały szereg 

wypadków  ograbienia rolników - obywateli 
polskich, którzy udają się na teren litewski na 
podstawie przepustek granicznych. Dopuszcza- 
ja tego okoliczni bandyci operujący na pogra 
niczt., 

— UJĘTY KOMUNISTA — Ze Święcian 
donoszą, iż podczas przekraczania granicy pol 
sko - litewskiej został zatrzymany znany ko- 
munista Icek Turaniec, który oddawna był po 
szukiwany przez władze za agitację komuni- 
styczną. 

— KOMUNISTA - HODUROWIEC. —We 
wsi Komarańce gm. jaźwińskiej aresztowany 
został Michał Grykun, agitator sekty hodu- 
rowców, który pod płaszczykiem uprawiania a 
gitacji sekciarskiej zajmował się działalnością 
komunistyczną. -Grykun zdołał założyć sektę 
hodurowców, liczącą 30 osób, którym zamiast 
głoszonej nauki Chrystusa począł wykładać te 
orje Lenina. Przy komuniście znaleziono Htera- 
turę wywrotową. 

— Wysiedlenia. — Na odcinku granicznym 
Turmonty wysiedlono z granic Łotwy rodzinę 
T. Poźniaka, który rzekomo bez zezwolenia 
przebywał z żoną i dziećmi na terenie Łot- 

nemegžddzka 
UJĘCIE  BESTJALSKIEGO _ MOR- 

DERCY W (POWIECIE WOŁOŻYŃSKIM. 
W. pierwszych dniach czenwca donosiliśmy 

o bestjalskiem zamordowaniu  Korziuko- 

wej Paraski i jej zięcia Wincuna Wincen- 

tego wi powiecie wołożyńskim. Mordercą 

był sym Kórziukowej Korziuk Afanazy. 

który po zabójstwie swego szwagra Win- 

cuha. w pobliskim lesie, usiłował zwłoki 

jego spalić, a następnie siekierą zamordo- 
„wał swą matkę Korziukową i zbiegł w nie- 

znanym. kierunku. Onegdaj potworny mor- 

derca został przez organa PP. ujęty i prze 

kazany władzom sądowym. 

— NOWA FALA ZBIEGÓW Z ZSRR. 
W dniu 5 września na terenie powiatu 
stołpeckiego zatrzymiano na pograniczu 
polsko - sowieckiem modzinę Łowkietów, 
składającą się z 4-ch osób, pochodzącą z 
zakwrdomu z okolice Kojdanowa, zbiegłą 
przed zesłaniem na Syberję. Lowikietowie 
opowiadają o zaostrzeniu obecnie przez 
Sowiety terroru, w związku z pogonsze- 

miem się sytuacji gospodarczej w ZSRR, 
a % tem i wzraslającem niiezadowoleniem 

mas ludności. 
Jednocześnie zatrzymano na terenie po 

wiatu nieświeskiego na granicy 2 wieśnia- 
ków, którzy uciekli z kolhozėw (gospo- 
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WERZBZE: 

    

W trzecią bolesną rocznicę śmierci 

Ъ 
WŁADYSŁA

WA 
- IGNACEGO 

DOWGIAŁŁY 
Odbędzie się Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy 
w dniu 9 września, w piątek, o godz. 10-ej w kościele św. Ducka 
(Dominikańskim) o czem zawiadamiają przyjaciół i znajomych 

  

Turniej tenisowy 
Przypominamy, że w: sobotę rozpoczyma 

się odłożony z racji. niepogody, turniej te- 

migowy z wyrównaniem, o nagrody prze- 

chodnie — puhar firmy J. Nowicki i Syn 

dla pań oraz puhar redakcji „Slowo*— 

Żona i rodzina 

o puhar „Słowa” 
dla panów. Zapisy przyjmuje do godz. 12- 
tej w sobotę kierownictwo Parku Sporto- 
wego. 

Początek turnieju w, sobotę o godz. 3 
po poł. 

<ukces wileńskich motocyklistów 
Przed kilku dmiami podawaliśmy, że 

firzej  wileńscy motocykliści, członkowie 

Wil. Twa. €. iM. Sadowski, Hermanowicz 

i Holsztein wyjechali do Częstochowy na 

Ogólnopolski: Zjazd Gwiaździsty, 

Zespół wileński odniósł sukces zajmu- 

jąc zaszczytnie pierwsze miejsce. ; 

Wyczyn: ten należy powitać z tem więk- 

szym uznaniem, że dotychczas w sportach 

darstw kolektywnych), z okręgów: bobruj- 

skiego i mińskiego, którzy opowiadają o 

rozpaczliwej sytuacji w. Rosji sowieckiej. 

— BĘDĄ MIELI CZAS DO MARZEŃ 

O SOWIECKIM RAJU. W dniu T bm. Sąd 

Okręgowy w Nowogródku skazał za dzia- 

łalność komunistyczną: Rowbela Leona ze 

wsi Horoszki pow. nowogródzkiego na 6 

lat c. więzienia, utratę pram obywatelskich 

i zapłacenie kosztów, sądowych, Czamnego 

Łukasza z tej samej miejscowości na 4 

lata c. więzienia, utratę praw. obywatel- 

skich i koszta sądowe, oraz Dawidowicza 

Michała z Ostaszyna pow. nowogródzkiego 

ma 3 lata ciężkiego więzienia. 

— Pożar we wsi Kliszewicze. W nocy ia 

6 września r.b. z nieustalonej przyczyny wy- 

buchł pożar we wsi Kliszewicze gm. Zdzię- 

ciolskiej, który strawił 8 domów mieszkalnych 

wraz z przybudówkami, chlewami. Pożar po- 

wstał prawdopodobnie wskutek  nieostrożnego 

obchodzenia się z ogniem. 

— Pożar na cegielni w Ozieranach. Wsk1 

tek zaprószenia ognia przez robotników, spło 

nęła część dachu na szopie cegielni w Qzie- 

ranach, wł. p. Antoniego Romera. Straty nie- 
znaczne. 

Ks. Biskup Bukraba w Brześciu Litewskim 
BRZEŚĆ nad Bugiem. PiAT. — Wczo- 

raj rano przyjechał z IPińska do Brześcia 
ks. biskup Kazimierz Bukraba. JE. ksiądz 
biskup Bukraba zabawii xw Brześciu do 12 
bm. Dnia 8 bm. ks. biskup wyjedzie na u- 
moczystošci odpustowe do Kodnia, gdzie 

odprawi pierwszą sumę pontyfilkalną. 
Dnia 9 bm, ks. biskup poświęci kaplicę na 
Grajewce (przedmieście Brześcia). 

Nazajutrz ks. biskup weźmie udział w 

wyświęceniu djakonów: w. katedrze pińskiej 

Dnia 14 bm. ks. biskup Bukraba powróci 

do Brześcia, by wziąć udział w uroczystos- 

ciach tutejszego kościoła parafjalnego. — 

Bezpośrednio z Brześcia, ks. biskup wyje- 

dzie do Stołpców, by: uczestniczyć w. przy- 

jęciu więźniów. politycznych, którzy po dłu 

gich latach niewoli powracają do kraju. 

Znowu podstępne zawładnięcie dzieckiem 
WIŁNO. — Przed paru miesiącańii 9. 

Stanisław Wojcieszowicz  (Ostrobram- 
ska 20) -ulokował swą 13 - letnią cór- 
kę na oddziale gruźliczym szpitala za- 
kažnego na Zwierzyńcu, z tem, by leka- 
rze mogli na podstawie obserwacji — о- 
rzec, jak dalece dźiecko zagrożone jest 
gruźlicą. 

Onegdaj Wojcieszowicz zgłosił się 
do szpitala, by odwiedzić córkę i moż 
na sobie wyobrazić jego przerażenie, 
gdy się dowiedział, że chorą zabrała ja 
kaś pani, rzekomo matka, a żona wymie 
nionego. 

Dopiero po pewnym czasie Wojcie- 
szowicz domyślił się, gdy mu zapodanao 
rysopis owej pani, że była to jego eks- 
żona, z którą rozwiódł się przed 12 ia- 
ty. 

Od roku 1920 odwiedzała ona kilka- 
krotnie córkę w domu ojca, lecz nigdy 
nic o sobie nie mówiła i Wojcieszowicz 
nie zna jej bliższego adresu. : 

Przypuszcza tylko, że Wojcieszowiczo 
wa mieszka w Gdyni, wobec czego pro- 

si policję, o wszczęcie poszukiwań na 

tamtejszym terenie. 

  

DEFRAUDACJA w HOLSZANACH 
WILNO. — Lustracja urzędu gmianego w 

owa (pow. oszmiański) tjawniła poważ 
niejszy brak pieniędzy, ściągniętych od podat 
ników, jako należność skarbowa. 

Odpowiedzialny za stan kasy jest wójt gni 

Bronisław Borysewicz, przeciwko któremu 
wdrożone zostało dochodzenie prokuratorskie. 

stwierdziły pobieżne obliczenia, braki 
sięgają 15 tysięcy zł. 

ny 

Zajście podczas odpustu 
WILNO. — Onegdaj we wsi Kluszczany 

pod Święcianami podczas odbywającego się 

odpustu, wynikł zatarg między chłopami, któ- 
rzy podekscytowani alkoholem, wszczęli bur- 

dy, które przybrały groźne rozmiary. 
Posterunkowy Gajdus interwenjujący w za 

miarze przywrócenia spokoju, został otoczony 
przez awanturujący się tłum i w obronie 
własnej musiał użyć broni białej. 

Przybyła pomoc policyjna zlikwidowała zaj 
ście, aresztując kilku awanturników. 

  

- też występowanie p. 

motorowych środowisko wileńskie więk- 
szej roli mie odgrywało. 

Powoli lecz systematycznie zajmujemy 
należne sobie stanowisko we wszystkich 
gałęziach wychowania fizycznego. 

SZANUJ ZOROWIE, CZAS 
I PIENIĄDZE 

Į podróżując, wysyłz= 
jąc listy i toway 
SAMOLOTAMI 
Infoimzcje i bilety: 
w biurach P. P L 
„Lot*, w większych 
biurach podróży i u 
portjerów większych 

hoteli 

Pert loteiczy: PORUBANEK, tei. Nr.80. 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

. Po powrocie mym z urlopu, dowiedziałem 
się, że w „Kurjerze Wileńskim" Nr. 165 z dn. 
22 lipca była umieszczona korespondencja z 
Nowogródka podpisana przez I. K. zahacza- 
jąca moją osobę: „O ks. Więckiewiczu i jego 
stosunku do parafjan słów parę*. Po za- 
znajomieniu się z treścią tej korespondencji, 
czuję się w obowiązku podać następujące spro 
stowanie. 

Nieprawdą jest, aby za miejsce na cmen- 
tarzu pobierano 50 — 500 zł., prawdą nato- 
miast jest, że ubodzy otrzymują miejsce bez- 
płatnie (a takich jest większość) inni zaś, za- 
leżnie od kategorji miejsca wpłacali od 5— 200 
zł, które to pieniądze nie stanowiły dochodu 
proboszcza, lecz szły na ogrodzenie cmenta- 
rza, remont kaplicy i inne wydatki kościelne. 

Nieprawdą jest, abym traktował uboż- 
szych parafjan źle i niechętnie — przeciwnie, 
ubogich w paraiji otaczam opieką i organizo 
wałem im pomoc. Niezgodnem również z praw 
dą jest twierdzenie, że miernikiem mego sto 
sunku do parafjan jest przynależność partyjna, 
gdyż o przynależność tę nikogo z parafjan nie 
pytałem. Nieprawdą też jest, aby p. Bieniasz 

  

  

przy pogrzebie ś. p. Tramszy wskazywał mi, 
że widać trumnę jego żony. 

Przytoczony zaś fakt z pogrzebu bliżej 
nieokreślonego w listopadzie ub. roku jest moc 
no przejaskrawiony, gdyż jestem  punktuał- 
nym i jeżeli było opóźnienie, to nieznaczne i 
spowodowane  niecierpiącemi zwłoki czynno 
ściami duszpasterskiemi, np. zaopatrzenie cho 
rego. Przy owym pogrzebie, być może musia 
łem zrobić uwagę, gdyż to wchodzi w zakres 
mych obowiązków, ale nie zwykłem tego czy 
nić przez „wykrzywianie twarzy*. 

Cmentarz opuszczam po dokonaniu prze 
pisanych liturgicznych modłach, a czy usku- 
teczniam to „czemprędzej* czy „prędko czy 
też powoli — to już moja sprawa osobista i 
o wskazówki kiedy i jakim krokiem mam opu 
szczać cmentarz, nie zamierzam pytać p. K. I. 

Cmentarz jest ogrodzony, wieczorem za- 
mykany na kłódkę często przezemnie odwiedza 
ny i bałagan... na cmentarzu nie ma miejsca. 
Możliwe, że to się tyczy cmentarza prawosław 
nego, obok położonego i nie ogrodzonego. 

W ciągu przeszło 4-ch lat mego pobytu w 
Nowogródku, ogół parafjan z nielicznemi wy 

jątkami, widząc moją tutaj pracę, darzył mię 
swą przychylnością i życzliwością dla tego 

K. I. w imieniu większo- 
ści parafjan, niezgodne jest z prawdą — chy 
ba p. K. I. siebie, oraz swych towarzyszy bę- 
dzie liczył jednego za tysiąc. 

Ubolewanie p. K. l. z powodu szerzenia 
się komunizmu, szczerem być nie może, gdyż 
podawanie niezgodnych faktów w formie zja- 
dliwej i nienawistnej o kapłanie — to przecie 

wybitne przykładanie ręki do szerzenia bez- 

bożnictwa istotnej składowej części komuni- 
zmu. 

K. Dr. J. Węckiewicz 
Dziekan nowogródzki 
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grodźięhzka 
— ZMIANY WE FRAKCJI RADZIEC- 

KIEJ BBWR. Wielokrotny "radny rady 
miejskiej i były wice-prezydent m. Grod- 
na, członek frakcji BBWR. w radzie miej- 
skiej, p. Kazimierz Łaszkiewicz, został miu 
nowany maczelnikiem wydziału opieki spo- 
łecznej przy Urzędze Wojewódzkim w Bia- 
łymstoku, wobec czego zrzekł się mandata 
racizieckiego. 

Frakcja BBWR. rady miejskiej na po- 
siedzeniu z dnia 3 września br. przyjęła do 
wiadcmości znzeczenie się p. Łaszkiewicza. 
Po posiedzeniu frakcji odbyło się w miesz- 
kamiu przewodniczącego frakcji koleżeń- 
skie pożegnanie p. Łaszkiewicza. 

— RADA MIEJSKA ZACZYNA OBRA 
DOWAĆ. W dniu 15 bm. odbędzie się posie- 
dzenie Rady Miejskiej. Porządek dzienny 
obejmuje 18 punktów, wśród których znaj- 
duje się sprawia uchwalenia wysokości do- 
datków komunalnych od świadectw. prze- 
mysłowych, podatku przemysłowego, od 
patentów ma wyrób i sprzedaż trumków, 
zmniejszenie cen prądu elektrycznego na 

cele gospodarcze, sprawia koncesji na ko- 
munikację miejską, sprawa wyplaconego 
zaopatrzenia b. wiceprezydentowi p. Cy- 
dzikowi itd, 

— ZMIANY PERSONALNE W TUT. 
MAGISTRACIE. Kierownik wydziału tech 
niezno - budowlanego ławnik p. Mazurkie- 
wicz zrzekł się kierownictwa 'wyżej wymie- 
nionego wydziału, zatrzymując przytem 
mandat: ławnika. O przyczymach rezygna- 
cji krążą po mieście różne wersje. 

Spodziewamy się, iż miejsce kierowni- 
ka wydziału techniczno - budowlanego zaj- 
mie siła fachowa, która przyczyni się do 
rozwioju i ożywienia tego wydziału, gdyż 
dotychczasowa działalność tego resortu 
pozostawia dużo do życzenia. №а miejsce 
p. Ł. wchodzi do R. M. p. Nowicka. 

— „KRZYŻACY* — widowisko histo- 
ryczne na stadjońie OK. III. (Po sukcesach 
tego najpotężniejszego i wspaniałego wi- 
dowiska. historycznego w Warszawie a о- 
statnio na zjeździe Liegjonistów w Gdyni, 
Grodno ujrzy ma stadjonie OK. III „Knzy- 
żalków* tylko tnzy razy, tj. 16 września 
dla. 'wojska, (7 września dla młodzieży 
szikolnej, a 18 dla szerszej publiczności. 

W widowisku przyjmują udział artyś- 
ci, chóry, pracownicy fabryki tytoniowej, 
młodzież i oddziały wojskowe z orkiestrami 

Kostjumy z teatru Reduta i teatrów 
warszawskich. Będzie to jedno z najcie- 
kawszych widowisk plenerowych, tak. ma- 

10 urządzanych w Grodnie. 

— Z ŻYCIA DRUSKIENIK. Jak nam 
donoszą z Druskienik, kuracjuszy pozosta- 
10 tam już stosunkowo mało. 

Wogóle ubiegły już prawie sezon nale- 
ży zaliczyć do dobrych. 

Zarząd zdrojowiska dołożył wszelkich 
starań, aby udostępnić wszystkim kuracju- 
szom korzystanie ze wszystkich urządzeń 
zdrojowiskowych i kuracjusze rozjechali 
się do domów przekonani, iż w kraju mo- 
żma również znaleźć takie miejscowości, 
które w zupełności zastępują drogie zdro- 
jowiska zagraniczne. 

Należałoby jednak trochę więcej zain- 
teresować się kuracjuszami pod względem 
informacyjno - orijemtacyjnym. Chodzi o 
to, że przybyły kuracjusz nie będąc 'cbez- 
nany z planem Druskienik, chodzi czasem 
godzinami, dopóki zmajdzie potrzebny mu 
numer domu, a to przeważnie w godzinach 

wieczorowych, gdyż latarnie orjentacyjne 
prawidłowo mie funkcjonują. 

W czasie, kiedy w Druskienikach było 
pełno, można było u kogoś się poinformo- 

wać, obecnie zaś jest to o wiele trudniej. 
Nie szkodziłoby, aby czynniki miarodaj 

nie usunęły ten defekt, (który wprawdzie 

jest drobnostką, lecz wywołuje czasem nie 
potrzebnie dużo ziej krwi. 

— ZAMKNIĘCIE WYSTAWY. Wczo- 
raj wieczorem została uroczyście zamknię- 
ta Wystawa w obecności przedstawicieli 
władz i komitetu wystawy, przyczem roz- 
dane zostały nagrody za eksponaty. 

— KRADZIEŻE. Skradziono garderobę 
wartości 50 zł. na szkodę D. Białej, Mię- 
sna 8. 

— Skradziono artykuły spożywcze war- 
tości 650 zł. na szkodę Sp. „Jutrzenka“ 
Nr. 2. 

— Skradziono biżuterję wartości 80 zł. 
na szkodę E. Wadowicza, Garncarska 11. 

— Skradziono garderobę wartości 250 
zł. ma szkodę R. Bujanowskiej, Skidelska 
Nr, 13. 

— Skradziono biżuterję wamtości 50 zi. 
na szkodę Z. Kleczkowskiego, Brygidzka 

Nr. 34. 

— OFIARA WŁASNEJ NIEOSTROŻ- 
NOŚCI. 10-letni P. Zarnowski w Skidlu, 
manipulując znalezionym zapalnikiem od 
granatu, spowodował eksplozję tegoż, skut 
«kiem czego odniósł 
rąjk. ' 

okaleczenia twarzy i 

     
   

    

  

   

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie, 

    

   

        

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2. 

  

ОЛМ a LŽ 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz.   
Początek seansów 

9 g. 615, — 8, — 10, 
Н ięk: b Iwan _Mozżuchin * Р9 sote оее 

SIERŻAŃN 
w pozostałych rclach głównych Suzy Vernon i 
Jest to pierwszy 100 prec. film dźwiękowy alkil 

Wersja francuska — Reżyserja Stryżewskiego. 
Nad program Komedija 

Przedstzwiciele:n 
naszego pisma - 

w BARANGWICZACH 

jest p. Serafin Głąbik 
Ułańska 168 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

— Zmiana na stanowisku komisarza Zw. 
Inwalidów. Długoletni komisarz Związku In- 
walidów Wojennych w Baranowiczach p. Ja- 
kób Mostowicz ustępuje ze stanowiska. 

Na jego miejsce został mianowany p. Zdzi 
sław Olszewski z Izbicy. 

— Pożar od pioruna. W dniu 4 września 
od uderzenia pioruna w osadzie Nowy-Dwór 
gm. Niedźwiedzice zapalił się dom Felicjana 
Bućko. 

Spalii się dach i opaliły się ściany domu, 
straty wynoszą około 1000 zł. Dom asekuro- 
wany nie był. 

— ANTYPAŃSTWOWE ZEBRANIE 
W LACHOWICZACH. W dniu 4 września 
w Lachowiczach bez zezwolenia władz od- 
było się zebranie, rzekomo w kwestji po- 
informowania społeczeństwa o przejściu e- 
gzekucji do władz skarbowych. (Poco i w 
jakim celu jest to potrzebne szerszemu o- 
gółowi.) W trakcie zebrania znany hurt- 
kowiec Czarnecki Jan wystąpił z krytyką 
rządu a nawet państwa, inny zaś Zieleniew 
ski dopomógł mu. Po tym wypadku zebra- 
mie zostało rozwiązane. Zebraniu przewod- 
niczył radny Popko, podobno z ramienia 
magistratu. 

Słowem zagadka, którą należałoby wy- 
świietlić, a winnych ukarać. 

— ZNÓW POŻARY. W dniu 6 września 
powiat znowu nawiedziła klęska pożarów 
i tak: we wsi Bortniiki spalił się wykoń- 
czony dom i stodoła i 3 świnie, mależące 
do Michała Zientkiewicza. Wartość mienia 
750 zł. Pożar powstał wskutek zaprószenia 
ognia. 

W miast, Nowa-Mysz z niewyjaśnionej 
przyczyny powstał pożar w zabudowaniach 
Burduna Antoniego, który zniszczył stodo- 
lę z tegorocznemi zbioramił Szkody wyrzą- 
dzone przez pożar wymoszą około 3500 zł. 

Pożar przerzucił się na inne zabudowa- 
mia i wskutek tego spłonęły jeszcze: dom 
Nahornowicza, następnie stodoła Ostafo- 
wlieza: z tegorocznemi zbiorami. Ogólne stira 
ty wyrządzone pnzez pożar 'wymoszą około 
6000 zł. 

We wsi Lukniewo wskutek wadliwego 

komina u Bondara Teodora powstał po- 
żar, który strawił jego dom i stodołę a ma- 
stępnie przerzucił się na sąsiednie budymki 

"wobec czego spłonęły domy, chlewy i sto- 

doły u Koledzińskiego, Bondara Aleksan- 
dra, Bondarowej Marji i Łopatko Jana. 

Szkody dość duże , gdyż wymoszą oko- 
ło 11.000 zł, 

— AMATOR OUDZEGO ROWERU. — 
Kozakiewicz Michał przyszedł ze skargą 
do komisarjatu PP., że niejaki Janin Cypr- 
jan przywłaszczył sobie jego rower, war- 
tości około 300 zł. Komisarjat wyjaśnia, 
kto ma rację. 

— CZY NIE BRAKNIE MIEJSC W 
ZŁOBKU ? Codziennie prawie zdarzają się 
wypadki podrzucania dzieci do Żłobza. — 
Mamy znów nowy wypadek tego rodzaju: 
oto w dniu 5 września podrzucono dziecko 
płci męskiej, mające około miesiąca. 

Magistratowi przybywa kłopotu, gdyż 

musi płacić. 
— Zapora kolejowa — ratunkiem. W dniu 

5 września jadąc wozem mieszkanka wsi Oli- 
siewicze gm. Stołowickiej Helena  Gołucho, 
wiedząc, że koń boi się samochodu, nie zwró 
сНа па to uwagi, to też gorzko za to odpo- 
kutowała. Koń spłoszył się, przewrócił wóz, 
wskutek czego Gołucho doznała silnych obra- 
żeń ciała, a koń pobiegł i dopiero przy zapo- 
rze kolejowej, która była zamknięta, został za- 
trzymany. 

Mogło być gorzej! 
YTYYTYYTYYYYYYTYSTYY 

KINA P. T. K. TEL. 714 
1——>—2>——————5 2-0 

sean, 0 £. 6, 8 1 10,15, 

Gźwięxewiec 
Kino „POLONIA" 

Pocztowa 4. 
Pierwszy arcyfilm dźwiękowy wyko- 
nany przez amigrantów rosyjskich 
w Paryżu. — Romans nalpoczyt- 
niejszego autora Józefa Kasseda 
„Nuits de Princes" z życia Grnzinów 

» « Noce kaukazkie 
W rolach gł.: Gine Manes | Jacques 

Catalain 
Śpiewy w języku rosyjskim. 

wstęp od 80 gr. 

Dźwiękowiec 
Kino „Ą PGL LO" 

Dominik. 26. 
Dziś wyświetla najwsparielszy 

100 proc polsk! dźwiękowiec 
ostnty na ile powieści 

Jerzego Kossowskiego p. t. 

„SZY L 22“ 
W rolach gł; Baśka Orwid, J Marr, i Wilson Gawlikowski * 

Wstęp ed 70 gr. 

KINO „PALA : E“ 
Orzeszk. 12. 

Największe asy ekranu 

IWAN MOZŻUCHIN 
Mary Philbin i R. Szildkraut 

w filmie p. t. 

ZDOBYWCA SERC 
Powiększona orkiestra 
wstęp od 45 groszy. 

LPAL5AALAAAM AAA BAA, 

Wstep od 70 gr. 
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Iwsna Mozžuchina 

П4а 
— CZTERDZIESTO - GODZINNE NA- 

BOŻEŃSTWO. W dniu 13-go bm. rozpocz- 
mie się w tut kościele parafjalnym 40-to 
godzinne nabożeństwo z okazji donocznego 
święta kościelnego parafji lidzkiej. Spo- 
dziewany jest zmaczny napływ ludności z 
okolicznych parafij z księżmi na czele. 

— [PREZESI SĄDU APELACYJNEGO 
I OKRĘGOWEGO W WILNIE NA WIZY- 
TACJI W LIDZIE. W dniu 6 bm. bawili 

'w Lidzie prezesi Sądów Apelacyjnego p. 

s. Wyszyński Wacław i Okręgowego p. 3. 

Kaduszkiewicz Michał i odbyli konferen- 
cje z prezesem Zamiejscowego Wydziału 
Wileńskiego Sądu Okręgowego p. s. Bu- 
kowskim Jerzym w związku z wejściem w 
życie nowego kodeksu karnego z dniem 1 
września 1932 „+. Po pożegnaniu przez pana 
prezesa Bukowskiego, odjechali w. dalszą 

podróż inspekcyjną. 
— KPW. LIDA ZDOBYŁO PIERWSZE 

MIEJSCE W ZAWODACH STRZELEC- 
KICH. W drugim i ostatnim dniu Zawodów 
Strzeleckich, zorganizowanych przez KiPW. 
Lida stawało 8 zespołów zamiejscowych. 
Pierwsze miejsce zdobył I-szy zespół К. P. 
W. Lida, osiągając 920 punktów na 1000 
możliwych, drugie miejsce — KPW. Gro- 
dno 884, trzecie miejsce KPW. Brześć, 
czwarte KPW. II-gi zespół Lida i piąte K. 
P. W. Wołkowysk. 

— TURNIEJ SZACHOWY O MIST- 
RZOSTWO. W niedzielę dnia 11 bm. roz- 
pocznie się turniej szachowy o tytuł mist- 
rza m. Lidy na rok 1932. Turniej budzi 
wielkie zainteresowanie z powodu wzięcia 
w nim udziału wybitnych szachistów z War 
szawy i Baranowicz, Mi-la. 

— OTWARCIE II-go KURSU OPG. 
W sali gimnazjum państwowego w. Lidzie 
w. dniu 6-g0 bm. o godzinie 18-tej, odbyło 
się otwarcie III-go Kunsu Obrony, Przeciw- 
gazowej. Otwarcia Kursu dokonał p. sta- 
rosta Bogatkowski, wygłaszając krótkie 

przemówienie. Na powyższy kuns zapisało 

się 69 słuchaczy. 
— ZMNIEJSZENIE SIĘ  BEZROBO- 

CIA. Z powodu uruchomienia fabryki „AT- 

dal* stan bezrobocia zmniejszył się o kil- 
kaset osób. 

— KATASTROFA LOTNICZA. W dniu 
1-go ibm. około godziny 15 z minutami na 
polu koło wsi Ogrodniki wylądował ргау- 
miusowo samolot: 5 p. lotniczego ,Potez 15' 
pilotowamy przez porucznika - pilota Ma- 

linowskiego z obserwatorem por. Karpiń- 
skim. Podczas lądowania strzaskane zosta- 
ło pralwe skrzydło, lotnicy, jednak wyszli 
ma. szczęście bez szwanku. Przyczynia przy- 
musowego lądowania — defekt. w, motorze. 

  

— Organizacyjne zebranie w sprawie od- 
budowy kościoła w Stołpcach. Ostatnio w sali 
Sądu Grodzkiego w Stołpcach odbyło się pod 
przewodnictwem zast. starosty pow. p. Gacka 
zebranie organizacyjne w sprawie odbudowy 
kościoła w Stołpcach. Wyłoniony na zebrania 

Komitet Odbudowy w składzie p.p. mjr. Be- 
zega, zast. starosty, Gacka, sędziego  Sudzi- 
łowskiego, inż. Wołkanowskiego, ks. probo- 
szcza Dudy-Dziewierza, Dąbrowskiego, Syty, 
Zieńkowicza i innych, będzie miał na celu pro 
wadzenie prac, związanych z odbudową  ko- 
ścioła i wież, oraz zdobywanie odpowiednich 
na ten cel funduszów. W związku z tem w 
dniu 10 września staraniem Teatralnego Koła 
w Stołpcach, będzie odegrana 3-aktowa ko 
medja T. Brandota p.p. „Ciotka Karola", do- 
chód z której całkowicie przeznaczony zosta- 

nie na wspomniany wyżej cel. W dniu na- 
stępnym t. j. w niedzielę Komitet Odbudowy 
urządza zabawę ludową na brzegu Niema, 
na którą złożą się: Zawody kajakowe о па- 
grodę, fantowa  loterja, krakowskie wesele, 
tańce i wiele innych atrakcyj. 

— Budowa śpichrza dla skupu i wymiany 
nasion siewnych w Stoipcach już na wykoń- 
czeniu. Podjęta przez Komunalną Kasę Oszczę 
dności i O.T. i KR. w  Stołpcach budowa 
śpichrza dla skupu i wymiany nasion  siew- 
nych, dzięki intensywnym wysiłkom Komiteiu 
Budowy, a przedewszystkiem p. Nowackiemu, 
kierown. K.K.O. posuwa się znacznie naprzód 
i obecnie jest już w stadjum ukończenia. Stołp 
ce mają wspaniały, murowany, nowocześnie 
urządzony śpichrz, który pomieścić może prze 
szło 10 wagonów zboża. 

Spichrz ten będzie ośrodkiem zarówno 
skupu, jak i wymiany nasion siewnych, be- 
dzie tą bardzo ważną placówką, spełniającą 
doniosłą rolę w ogólnym postępie prac rolni- 

czych. 

  

HERMAN ZANDON 

ŁO W O 

  

Dzwiękowe 

Kino 

NAJNOWSZE rekordowe arcydzieło humoru, królowie śmiechu 

PĄT i PATACHON 
Jako WYRALAZCY PROCHU 

Nad program: 

Niezwykłe sceny, pobndzające widzów do niebywałych paroksyzmów śmiechu 

PRZEPIĘKNA REWJA (kolorowa) i TYGODNIK FILMOWY 
Na 1 szy seaus ceny znižone, — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28, 

Uroczyste otwarcie sezonu! Nsjpotęźniejsze arcydzieło dźwiękowe reżyserji Turżańskiego 

ZALOTHY KSI 
wro. s: Natalja Kowańko, Mikałaj Kolin, Jacques Catelain. 

Niebywała wystawa! Doskenała gra! Czarująca muzyka! Nad program dodatki dźwięk, Początek o g. 4, w dnie świąt o g.£. 

  

Dziś! Ujrzycie jak kockają, cierpią, 

e. „KROL STEPOW“ 
DŽWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
Wielka 47, tel. 15-41 

Niebywa łe tempo! Werwa! Cudowne zdjęcia! W 

GEORGE O'BRIEN. 
Nadprogram; Doskonałe dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr. 

wzlczą 1 umierają na Dzikim Zachodzie w filmie 

roli głównej wspaniały męski bohaterski 
Humor, ochotę do życia odzyskacie pe 
obejrzeniu tego wspaniałego obrazu. 

Początek seansów o godz. 
4, 6, 8 i 10.15, w dnie Świąteczne o godz. 2-ej. 

  

Nasz repertuar sezonowy składa się z najlepszych dźwiękowców najnowszej produkcji roku 1932 - 1933. 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

JUŻ od dziś ukaże się na naszym ekranie nieziemsko piękna ES AR GRAWFORBE 

i stuprocentowy amaut CLARK GABLĘ w 100 proc, dźwiękowym dramacie eroiyczno-obyczajowym 

KOBIETY BEZ PRZYSZŁOŚCI (Życie — piękne i brutalne...3 

Niezwykłe arcydzieło poruszające w zupełnie nowy sposób drastyczne zsgadnienia współczesnej moralności, Nad pro- 
grzm: arcyzabawna koimedja dźwiękowa w 2 akt. Łokomotywa Nr. 1373 oraz uajnowszy tygodnik „Pat*, 

Z powodu wysokiej wartości artystycznej filmu vprasza się o przybycie na początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.15 
Ns 1-szy seans ceny zniżone. 

PROFESOR JAMIALKOWSKI 
PRZENIESIONY DO LIDY. W. ubiegłym 
tygodniu wyjechał do Lidy profesor gim- 
nazjum. państwowegio M. Jamiałkowski. — 
Pan Jamiałkowski pracował w Stołpcach 
tylko jeden rok. W tym czasie dał się po- 
znać jako chętny i gorliwy pracownik na 
miwie społecznej. Brał udział w onganizc- 
waniu świąt i noczniie narodowych, wygła- 
szał okolicznościowe odczyty. Na kursie 
nauki obywatelskiej dla przysposobienia 
wojskowego kolejarzy i pocztowców wykła 

dał historję i maukę o Polsce współczesnej. 
Praca ta była bezinteresowną i zdobyła 
powszechne uznanie, Wyjazd p. Jamiałkow 
skiego jest dużą stwatą dla życia społecz- 

mego. Mel. 

—WALKA Z EPIDEMJĄ SZKARLA- 
TYNY W SŁONIMIE. Na dzień 8 b. m, o 
godz. 18-ej burmistrz słonimski p. inż. Ka 
zimierz Michalski: zaprosił na zebranie pp. 
Dyrektorów i Kierowników szkół  istnie- 
jących w Słonimie z udziałem pp. lekarzy 
szkolnych i powiatowego celem omówienia 

środków zapobiegawczych oraz metod wai- 
ki z epidemją szkarlatyny, która, jak nas 
informują już się pojawiła wśród młodzie- 

ży szkolmej, 
Inicjatywa powiatu słonimskiego mace- 

chowana tmoską o zdrowie młodzieży miej: 

kiej wzbudziła zainteresowanie, rodziców 
i opiekunów. 

— STANCJE INDYWIDUALNE MA- 

   

JĄ iPOWODZENIE. Z niastaniem moku 
szkiolnego ulice Słonima były formalnie 
oblepione ogłoszeniami: mieszkaniowemi 
dla uczenie i uczni. 
Obecnie informują nas, że kwatery zbio- 

rowe (bursy), mają mniejsze powodzenie 

wśród młodzieży, niż mieszkania imdywidu 
alne. Sprawa ta nie bez głębszego podłoża, 
wymaga specjalnego omówienia, do któ- 
rego powrócimy wi czasie właściwym. 

Radle wileńskie 
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 

11.58 Sygna czasu; 15.10 Program dzien- 
ny; 15.15 Muzyka lekka na organach (płyty); 
15.35 Komunikat meteorologiczny; 15.40 Mu- 
zyka baletowa (płyty); — 16.30 Komunikat 
LOPP-u; 16.40 „O ojczyźnie Dżyngis -*Cha 
na* — odczyt wygłosi inż. Kamil Giżycki; 
17.00 Koncert; 18.00 „Spinoza* (w 300-ną 
rocznicę urodzin (odczyt wygłosi prof. dr. M. 
Sobieski); 18.20 Muzyka taneczna; 19,10 „Na 
srebrnym ekranie* — premjery filmowe; 18,20 
Z zagadnień litewskich; 19,35 Prasowy dzien- 
nik radjowy; 19,45 Przegląd prasy rolniczej 
krajowej i zagranicznej; 19.55 Program na 
sobotę; 20.00 Koncert symfoniczny. W prze'- 
rwie feljeton muzyczny dr. Simonówny — р.!. 
„Pielgrzymki muzyczne; 21.50 Komunikaty; 
22,00 Muzyka taneczna; 22,40 Wiadomości 
sportowe; 22,50 Muzyka taneczna. 

  

15) 

KLUCZ DO ZAGADKI 
Teodor skinął głową. Był nieco uspo 

kojony. Donald zaczął chodzić po po- 
koju, pogwizdując piosenkę. Ale stryj 
zerwał się, a twarz jego znów wykrzy- 
wił grymas przerażenia: 

— Nie! Nie! Zamilcz! Tylko nie tę 
melodję!.. 

Donald zatrzymał się w swej wędrów 
ce. 

— Dobrze, stryjaszku... ale dlacze- 
go? Przecież to melodja z „Kulawego 
djabta“. Bardzo ładna opera... 

— ja.. jestem dziś dziwnie... nieuspo 
sobiony, — mamrotał zmieszany starzec. 
Spojrzał na zegarek i dodał drżącym 
głosem: 

— Może wkrótce zadzwonią u bra- 
my. Jeśli zadzwonią, nie zwracaj uwa- 
gi... Nie będziemy otwierali. 

-— Któż mógłby dzwonić z nocy? 
— Oczekuję pewnych osób... 
— Gości? W „Tajemniczym Domu'. 

Myślałem, że goście nie bywają tu nigdy! 
— Nie przyjmujemy gości. Ale dziś 

mamy 7 października. Zwykle, co roku, 
tej nocy zbierają się u mnie... przyjacie- 
le... To taki mały klub. Mamy tylko sze- 
ściu członków, Siedzimy tu, w bibljote- 

Drukarnia „Słowa” 

  

ce i yozmawiamy... 
Donald słuchał ciekawie z rozszerzo- 

nemi žrenicami. 
—- Nikt, prócz członków nie wie o 

istnieniu naszego klubu, — ciągnął dalej 
Teodor. — Ciocia twoja wie o tem, na- 
turalnie, ale nigdy nie bywa na tych ze- 
braniach. Oni zbierają się koło pierwszej 
po północy i dzwonią bardzo cicho. Ja 
sam im dtwieram. Ani Grodi, ani jego 
żona, nie wiedzą nic o moich nocnych 
gosciach. 

Zdziwienie Donalda rosło. Co za dzi- 
wna tajemniczość! 

— Ten klub zbiera się tylko raz do 
roku? — zapytał. 

— Wkrótce dowiesz się wszystkich 
szczegółów mój drogi... Jutro opowiem 
ci naszą rodzinną tajemnicę. 

Teodor milczał, przeżuwając nie- 
wypowiedziane słowa, spojrzał na zega- 
rek: 

— Za godzinę, lub półtora zaczną 
dzwonić. Udamy, że nie słyszymy... 
Członkowie mego klubu nie będą czekać 
długo i rozejdą się. Jutro napiszę im, ze 
nie mogłem ich przyjąć... — głos jego 
zniżył się do szeptu: — Dzisiaj nie mo- 
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Choroby skórne, we s 
qeryczne  moczopłcio, į M T Y L 
we. Wileńska 3, — od 

SDE M Nauka na nowoczesnych mąszynach 
‚ OPEATY ZA KURS ZNiŽONE 

K Przy kursach warsztaty i stacja obsługi dla moto- 
5 cykii i p» ip sani kursów | sala wy- 

1 SPRZED adowa przy 
УУ UL. AD. MICKIEWICZA 24 m. 10. i 
LO RLELLAN Garaże i warsztaty, Bernardyński 
krótki w dobrym  sta- zaułek Nr. 8 
nie do wynajęcia lub = 
kup'era. E EB 

Miadomošė w admini-“ 
strecji „Słowa* u С. EE 
M. 

=znekcie | GABINET 
B. ŁADNY PATEFON Lekcje 

1 IGT płyt pierwsze az 
rzędnych sprzedam. —* 
Wiadomość w redakcji. szwo LET WANE. 
AMO CHó D CHNEJ H. SIEWICZO- 

Doe ©» o WEJ (5 - my rok ist- 
w stanie dobrym м nienia) ul. Jagiellońska 

ruchu. Cena 3200 zł. $ — Oplata za racjonal 
Sekretariat Szkoły Te- "e, Przygotowanie do ! 

Я я ;„ „II kl. gimnaz. panstw. 
ZY EU wynosi od 15 do 25 zł. 

niiesięcznie (dła dzieci 
niezamożnej inteligen - 

* cji). Nauczanie indywi- 
Posady dualne, uczniowie 

Terrsryryttrywet="rm mniej zdolni korzysta" 
So ja z bezpłatnej pomo- 

УЕ cy. Lokal luksusowy. 
20 a _ Liczba miejsc ograni - 

stwo — № charakterze CZONa. Zapisy codzien- 
nie od 1 do 5 po po- kucharki, gospodyni — ę niu. wychowawczyni, pie - 

ięgniarki szukam po - —— - 
sady. Zgloszenia proszę S T UD ENTKA 
składać w administra-' poszukuje prywat - 
cji „Słowa”* pod „Sa- nych lekcyj do dzieci 
modzielna“ od lat 7 - miu. Zgio- 

szenia do Adm. „Sło- 
POSZUKU J Ewa" dla C. M. 
posady rządcy - eko- ZLA 

noma“ lub pisarza DrO- | „AAAAAAAAAAAAASAALASA 
wjantowego z dobre- 
mi. świadectwami. Lokaie 

Poczta Mejszagoła —' """YTYWYYYTYYYYVYYVY. 
maj. Korwie. B. 'Sołl- DO WYNAJĘCIA 
tanowicz. mieszkania z 6, 4i 3 

pok. z wygodami. ul. 

POTRZEBNA Jak. Jasińskiego nr. 7.“ 

inteligentna panienka — ————— — 

do posyłek, czytania i DO WYNAJĘCIA 
pisania. _ Zgłosić się bez mebli 2 połączone 
między 8 — 9 rano ul. pokoje z osobn. wejść. 
Zamkowa 24, II piętro wszelk. wygod. elektr. 

i inią „gaz (gotowanie) dla 
ot ЕН solidnych w  rodzinie' 

polsk. Niemiecka 3 m. 2, 

2 DUŻE POKOJE 
ze wszelkiemi nowo - 
czesnemi wygodami, te 
lefonem do wynajęcia 
— można z pełnem u- 
trzymaniem. Teatral -* 
na 4 m. 8 tel. 12-33. 
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gę wpuścić nikogo! Wśród nich jest. je- 
den, któremu nie ufam! — zakończył o- 
glądając się niespokojnie. 

Donald nie odpowiedział nic, ale ma 
chinalnie dotknął znów rewolweru Pat- 
si Hell. Stryj i bratanek zaczęli space- 
rować obok siebie po pokoju i zatrzy- 
mali się przed popiersiem  „Amicusa', 

— Pamiętam dobrze tę głowę — 
przerwał milczenie Donald. W dzieciń- 
stwie przyglądałem się mu często, usi 
łowałem zrozumieć dziwny wyraz jego 
oczu i usta... Co to za uśmiech? U- 
śmiech Monny Lizy meskiego  rodzaju.. 
Kto to, stryja? Zapomniałem już... 

— „Mister Amicus" — odpowiedział 
niechętnie zapytany. — Naprawdę nazy- 
wał się Jakób Hamilton Chadmor. Był 
twoim pra-pradziadem. 

— Ach, tak? — Donald zbliżył się -— 
zdumiewający wyraz... Jest w tem coś 
magnetycznego... Mógłbym się założyć, 
że Mr. Amicus nie własną umarł śmier-- 
cią... 

— Tak, — odpowiedział dławiąc 
się Chadmor. — Został zamordowany w 
tym pokoju... 

— Tutaj?! 
— Prawie na tem 

gdzie stoisz. 
Donald spojrzał ze zgrozą na wybla- 

kły dywan, jakby szukając śladów krwi. 
— Czy nigdy nie słyszałeś tej histo- 

samem miejscu, 

TASTE STU TI SRS SNS aa 

  

  

Racjonalnej kosmetyki isczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
opłający (panie). Natryski „Hormona”* według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. [n- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej €ery. Gstatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Zb: 

ь 
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Šilai Forepiśzów, Diania, Fisharmtonji 

= K. Dąbrawska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 2, m. 11 
  

MIESZKANIE POKÓJ 
4 - pokojowe potrzeb umeblowany do wyna- 
ne z wygodami. Oferty jęcia dla kulturalnej 0- 
do „Słowa* pod „O- seby. Dąbrowskiego :2 

szczędnošč“. m. 3 

LOKAL POKÓJ 
Il - pokojowy na do wynajęcia dobrze 

szkołę lub instytucję, umeblowany ze wszy- 
mieszkanie 5 i 2 -stkiemi wygodami na 2 
pokojowe i magazyn lub, 1 osobę (używanie 
do odnajęcia. W. Pohu łazienki, salon). Na 
lanka 9. Informuje do- życzenie dobre obiady 
zorca. lub calkowite utrzyma- 

2 nie. Objazdowa 6 - T. 
POKO] S 

światły, ciepły, z cał- Li o K 6 J 
kowitem sutem utrzy - do wynajęcia z wygo- 
maniem 70 zł. miesię- dami dla samotnych 
cznie. Słowiańska 2. można z utrzymaniem. 

Królewska 9 m. 4. 
POKÓJ 

duży, jasny, z umeblo- POK 63J 
waniem lub bez w do- umeblowany @а jednej 
brym punkcie miasta: lub dwu osób, osobne 
do wynajęcia. Zamko- wejście, balkon — de 
ма 3 — 3. Dowiady- wynajęcia. Artyleryį - 
wać się w godzinach ska 1 m. 3. 
biurowych. 

  

rji Donaldzie? Byłeś za młody. Stało sis 
to pewnej nocy, równo sto lat temu. Zo- 
stał zabity nożem... 

Donald wzdrygnął się. Ciemności, sta 
bo rozjaśnione przez kilka migocących 
niepewnie świec, robiły i na nim ciężkie 
wrażenie. 

— Czy znaleziono mordercę? — wy- 
szeptał. 

— Nie. Ale... — Teodor zamilkł. — 
Widzisz, Amicus zajmował się okultyz- 
mem. Zrozumiesz, kiedy ci wszystko 0- 
powiem... Chciałem ci opowiedzieć dziś 
tylko tę dziwną okoliczność, że Amicus 
został zabity starym nożem, który mor- 
derca zostawił w jego ranie. Ten nóż wi- 
siał zawsze tu na šcianie... 

— Nóż pirata! — krzyknął Donald. 
— Z długą rękojęścią rogową, ozdobie- 
ną złotem? 

Donald miał przed oczyma „nóż pi- 
rata", który oddała mu na chwilę Patsi 
Hell. 

— Znam dobrze tę broń, ale nie wie- 
działem, że ma ona za sobą taką prze- 

szłość! 
— Stała Się dziwna rzecz, — mówić 

dalej stryj, patrząc na niego badawczo. 
— Nóż, jako pamiątkę rodzinną, powie- 
szono na dawne miejsce na ścianie. Tak 

wisiał dziesiątki lat. Pewnego pięknege 
dnia — zniknął. Zniknął razem z toba. 

10. C. N.) 

i    KADRA BADEDZNZA z 

Redaktor w z.: Witold Taiarzyński 
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