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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jJaźwińskiego, 

i NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
i N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
'PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkoinej, 
ST6ŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch”, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —bBjuro Gazetowe, uł, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickjewicza 24, F, Juczewska. 

WARSZAWA — Yuw, Kelagssnį Kl, „Rack“, 

ias 

BRASŁAW — Ksjęgarnja T-wa „Lot*. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 3 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA. (Polesie) — Ksjęgarnia K, Malinowskiego, | 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzimierow ! 
GRODNO — Ksiegamja T-wa „Ruch“, | 
RORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, |      
IWIENIEC — Sklep tytenjowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność”* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateskį, 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnja T-wa „Ruch*, 

    
A DNA ROZDZ i i POLEK ZZ i CEZAR 

PRENUMERATA majesjęczna z odniesieniem do domu, lub z 

przesyłką pocztową 4 zł,, zagranicę 7 zł, Konto czekowe PKO. 
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UMARŁEMU 
Wiadomość o Śmierci Żwirki i Wi- 

gury wieje tragizmem  starogreckini. 

Myt o lkarze, który zabił się, bo wy 

leciał za wysoko, bo chciał zwyciężyć 

przestworza, bo wyleciał wyżej, niż 

ojciec jego, Dedalos. I złamane skrzy- 

dła Ikara i on sam w głębinie morza, 

JAK WYDARZYŁA SIĘ KATASTROFA. 

CIESZYN. PAT. Dzisiaj, o godz. 8 

rano, porucznik Żwirko, lecąc do Pragi, 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcją rękopisów niczamówionych zła zwraca, Aśministra= 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń da co rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 

50 proc, drożej, O; 

  

WYJAZD KOMISYJ NA MIEJSCE 

KATASTROFY. 

WARSZAWA. PAT. — W dniu dzi- 

mietwa w składzie mjr. dr. 

  

Wigura zabici o katastr 
Lokalna trąba powietrza przyczyną tragicznego wypadki 

wojskowa lekarska z departamentu lot- Cieszyna. Zwłoki ofiar katastrofy zosta- 

Michalika, ną przewiezione jutro do Cieszyna. Pro- 

kpt. Bajana, por. Gethnera i por. Stoja. gram uroczystości pogrzebowych ustało 

Komisja udała się autem przez granicę w ny zostanie w dniu jutrzejszym. 

па siroaje Z-ej i S-ej gr, 46, Zz tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
świątecznych, 

milimetrowy jednoszpalłtowy 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa siyjsetr 60 gr, W mumerzch oraz z prowincji © Z5 proc, śrożaj, 

sio zastrzeżeń cz i tsbelsryczne o 50 proc, drożej, Administracja 

  

do miejsca, Terminy druku megą być = zmieniana dowcłaje Tu Gostarczenje dai io Am me Es. 

  

Śląsku 
YCISRYS 

Š. p. por. Žwirko 
porucznik — pilot 1 pułku lotniczego, uro- $ 
dził się w Święcianach w 1895 roku. Do $ 
szkół uczęszczał w Wilnie. już na długo A 
przed swem ostatniem zwycięstwem w cha- Е 
ienge'u, był jedną z najpopularniejszych 
postaci w naszem lotnictwie sportowem. 
Stało to w związku z jego długoletnią pra- 5 
cą nad rozwojem naszego lotnictwa sporto Ž 
wego. Pracuje w niem już to jako organi- Iš spadł pod Cierlickiem, na czeskim  Ślą- siejszym wyjechał na miejsce katastroly 

sku, zabijając się na miejscu wraz z to- samolotu R. W. D. 6 do Cierlicka Górne PE ONZ 9 
kostnicy w Cierlicku, celem przeprowa- zator, nistckiog, Ja? 0 НЕО "ZEWUWNACW 

były w czasach antycznych i naszych, 
ŻONA Ś. P. POR. ŻWIRKI. 

symbolem, że w niebieskich, łagod- R : a 2 i . яЕ ое 
2 i gia 76 warzyszem swym, inż. Wigurą. go na Śląsku Czechosłowackim, w poro- „osa badań licznych a a. osiągając zaw 
iych, 5 Р „Biż Е . л 25 & sze pierwsze miejsca. We wszystkich zawo- 

CIESZYN. PAT. — Aparat dostał się zumieniu z Aeroklubem  Rzeczypospoli- | uROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE. WARSZAWĄ PAT. —żŻona Ś. p. po. gach brał sobie za Asi inż. Wigurę, : 
Żwirki bawiła od kilku dni w Warsza- z którym łączyły go serdeczne stosunki. La- 

tali wyłącznie na samolotach typu RWD, & 
wie. Dziś rano udała się na nabożeństwo iais p żadłe Sza н 

do kościoła Zbawiciela. Tu dotarła do bie cenił, Por Żwirko służył w lotnictwie od E 
GORSZE : + „1917 roku. 

niej wieść o strasznej katastroiie, ogło W: czułe wojay: powóbiny оВЕИ С0 

szona z ambony przez ks. prałata Nowa armji posyjskiej, skąd po utworzeniu Kor- [R 
г pusu Polskiego w Rosji, wstępuje w szere- 

kowskiego. gi armii polskiej, w której pozostaje aż do | 
Žwirko- Chwili śmierci. Szkołę pilotów ukończył w 

mściwość, karząca tych, którzy chcą 

je ujarzmić. 

Wiadomość o Śmierci Żwirki, to 

tragedja dla Polski. Tacy byliśmy du- 

mini, tak pokochaliśmy naszego boha- 

tera, tego, który wieniec chwały Pol- 

sce przyniósł. Tak jakgdyby los chciał 

w korkociąg podczas panującej o godz. tej z Warszawy inż. Wędrychowski, kie 

8-ej nad Cieszynem burzy i runął na rownik sekcji lotniczej na Okęciu. Poza- 

wzgórze Kościelec na terenie Cierlicka, tem do Cierlicka udali się przedstawi- 

w odłegłości 14 kim. od Cieszyna cze- ciele wojskowych kół lotniczych z Kra- 

skiego, uderzając się o drzewo całą si- kowa. 

łą. Aparat zgruzgotany doszczętnie. żwir 

CIESZYN. PAT. — Jak informuje kon 

sułat polski w Morawskiej Ostrawie, na- 

deszła tam depesza polskiego attache 

wojskowego w Pradze, powierzająca 

konsulatowi polskiemu w Morawskiej 

CIESZYN. PAT. — Dziś o godz. 18 Ostrawie zajęcie się  przewiezieniem 
ko i Wigura zabili się. 

nas ukarać za te kilka dni chwały, 

dumy, szczęścia ze zwycięstwa w or- 

lim turnieju nad Europą. 

  

tychmiast: dowódca 4 p. strzelców podi- 

OK ИЩ di bist halańskich płk. Własek, starosta cieszyń 

2 ЁЭЁ‘ЁЁ Ё…;:)ЮГ’ПЪО LŽ 5 2 > ski Kucner i starosta Giela z Cieszysa 

żę Bk eb sa a" 2 S czeskiego. Zwłoki ofiar katastrofy, oraz 

sem Bohatetstwo własne, poryw ry- aparat, pożostają na 2 wyp 

cerski wyniósł go w górę, jakby tym e e (oai z 

ZUP es zw k branych na miejscu katastrofy iniorma- 
swych lotach. Zaczęło się dla niego cyj, oraz na podstawie opowiadań nocz 

ŚR S a : 

S J m ar nych świadków, przebieg katastrofy był 

zk , : następujący: 
miasto, w którem mieszka rzemieślnik, > 

Samolot „RWD 6“, kierowany przez 
który kiedyś wynosił się nad niego, S J 

to miasto, po którego uliczkach biegał por. Żwirkę, który w towarzystwie inż. 

jako mały chłopiec, przyszło czcić go, Wigury leciał na rajd do Pragi 0,godz. 

jak czcić umiano w starożytności, lub 8 min. 15 wpadł w sierę lokalnej trąby 

w bajkach. I takie życie miało trwać powietrznej w okolicy Cierlicka, w odle- 

osiem dni tylko. Osiem dni od zwy- głości 14 klm. od Cieszyna czeskiego. 

śmierci. Jakby te wyży- Samolot runął do lasku i z całej siły u- 
cięstwa do 

z Е 

ny. niezbadane, czyste, niebieske i su- derzył się © drzewo. omy pa 

rawe, z któremi obcował, — chciały Z samolotu, ponieśli śmierć na miejscu. 

mi: życie wymodełować na kształt ja- Por. żwirko uległ złamaniu lewej nogi, 

kiejś bajki przedwiecznej o człowieku, lewej ręki i ciężkim obrażeniom całego 

któremu dano równocześnie szczęście ciała. Zwłoki inż. Wigury są zupełnie 

niezmierne i zgon, jakiejś pieśni uro- zmasakrowane. Ciała lotników leżały w 

czystej, która na złote róże szczęścia odległości około 15 metrów od siebie, a 

rzuca zaraz kir żałoby. O niebieskie o 100 metrów od samolotu. Lotnicy chcie 

przestworza, jakże surowe wydajecie fi prawdopodobnie lądować i zostali 

się nam dzisiaj! strąceni przez wiry powietrzne. Spadii 

Ciężko będzie pieniądze, składa- według relacji naocznych świadków = 

ne na aparat dla Żwirki, na nowe je- wysokości. około 100 metrów. Po tustale 
go loty i zwycięstwa, obrócić na niu šmierci lotników przez komisję lekar 

mogiłę. jak ciężko będzie ziemi czat- ską, cia przewieziono do miejsco- 

nej oddać tego ptaka, który zwyciężał WEJ kostnicy. » 

przestworza. Jak ciężko będzie w zie- START Z WARSZAWY 

m' zaryč, w ziemi unieruchomić zwy- 

cięzcę atmostery. Obyśmy my, Wilnia- 

nie mogli go choć na naszej 

pochować. I nigdy nam nie był droż- 

szy, jak w tej chwili, strzaskany, 

skrwawiony, czy spalony w strasznej, 

ostatniej podróży. Wszyscy odmawia- 

WARSZAWA. PAT. Na gmachu Ae- 

Rossie roklubu Rzeczypospolitej wywieszono 

żałobną chorągiew. 

Wieść o tragicznym zgonie Żwirki i 

Wigury rozeszła się błyskawicznie po 

mieście, wywołując olbrzymie wrażenie. 

Wiele dzienników wydało nadzwyczaj- 

min. 30 przybyła do Cieszyna komisja zwłok zabitych lotników polskich do 

  

Jedno z ostatnich zdjęć por. Fr. Żwirki z synem na lotnisku warszawskiem po powrocie 
z „chelenge'u”. 

NA ŚMIERĆ PORUCZNIKA ŽWIRK 
COKOLWIEK SIĘ MÓWIĆ BĘDZIE — SŁÓW ŻADNYCH NIE STARCZY. 

NIEMA ŁEZ DOŚĆ BOLESNYCH, NIECH LEPIEJ NIE PŁYNĄ. 

JESZCZE SŁYCHAĆ, JAK MOTOR TRYUMFALNIE WARCZY! 

OCZY PEŁNE TYCH KWIATÓW, LECĄCYCH LAWINĄ! — 

AEROPLAN WYPŁYNĄŁ Z POD SŁOŃCA, Z WYSOKA, 

LEKKO, ZWINNIE, PÓŁKOLEM OKRĄŻAŁ LOTNISKO! 

DUSZA TŁUMU Z NIM RAZEM ZAWISŁA W OBŁOKACH 

I NIKT NIE WIEDZIAŁ, NIE CZUŁ, ŻE SMIERĆ JEST JUŻ BLIZKO. 

URWANE SKRZYDŁO?! MOTOR!? I NAGLE: W DÓŁ! SPADA! 

Dziś o godzinie 22.20, pani Grudziądza. 

„tastroty samochodem, 

= Na miejsce katastroiy wyjechali NA- porm——25255552277 2525—75555775750007 5757 ————5--—-:— Esu V wyjeżdża w towarzystwie Wandy 

Wigurzanki, kpt. Komara, oraz dwóch, 

oficerów wojsk lotniczych do Katowic, 

dokąd przybędzie o 3-ej rano. Z Kato- 

wic Pani Żwirkowa, wraz z towarzyszą- 

cemi jej osobami, uda się na miejsce ka- 

oddanym jej do 

dyspozycji przez Ministerstwo Komuai- 

kaci. 

СО Mówi ŚWIADEK KATASTROFY. 

CIESZYN. PAT. Pierwszym świad- 
kiem katastrofy był pewien szofer, jadą- 

cy opodal szosą oraz wieśniak, zajęty 

przy sprzątaniu siana. O godz. w pół do 

dziewiątej samolot zaczął nagle spadać, 

motor przestał działać, przypuszczalnie 

wyłączony przez pilota. Samolot spada- 

jąc uderzył się o drzewo. Gdy ów wie- 

śniak przybiegł na miejsce katastroiy, 

znalazł ciała obydwu iotników strasznie 

masakrowane Natychmiast zawiadomił 

najbliższy posterunek żandarmerji. Miej- 

Pracę w lotnictwie sportowem rozpo- 
czyna jako oficer łącznikowy przy Aeroklu- 
bie Akademickim w Warszawie, zaskarbia- 
jąc sobie ogólny szacunek i przywiązanie 
młodzieży akademickiej, garnącej się do lot 
nictwa. Później pełni kolejno funkcje komen 
danta Centrum Przysposobienia wojskowego 
Lotniczego w Łodzi i kierownika wyszko- 
lenia pilotażu Centrum Wyszkolenia Ofice- 
rów Lotnictwa w Dęblinie. 

W roku 1929 dokonywa wraz z inż. 
Wigurą przelotu dookoła Europy na samo- 
locie RWD 2; później, mając zawsze za 
towarzysza inż. Wigurę, na samolotach 
RWD zdobywa pierwsze nagrody w lotach 
południowo-zachodniej Polski w roku 1929 
— 1930 w Ili krajowym konkursie satnolo- 
tów turystycznych, w 1930 r., w IV krajo- 
wym konkursie samolotów turystycznych 
w 1931 roku. W chalengue' 1930 r. brał 
udział, nie dokończywszy raidu, gdyż wsku- $   tek zepsucia się silnika, musiał lądować w 
Hiszpanji W chalenge'u 1932 roku, po za- 3 
ciętej walce ze współzawodnikami niemiec- 
kimi, zajmuje pierwsze miejsce, zdobywając 
dla Polski puhar międzynarodowy. Por. 
Żwirko projektował w przyszłym tygodniu 
zaatakować międzynarodowy rekord wyso- 
kości w kategorji samolotów lekkich, który 3 
przejściowo w 1929 r. do niego należał, Do- 
konywując lotów po kraju, oddawał nieo- 
cenione usługi lotnictwu sportowemu, pro- 
pagując je wśród najszerszych mas społe- 
czeństwa, dla których był symbolem zwy- 

scowa ludność złożyła kwiaty i wystawi cięsko podążającego w rozwoju lotnictwa 

ła przy zwłokach posterunek honorowy. 

żułoba o Gllnie 
WILNO. Bolesna wieść o zgonie Ś.p. 

por. Żwirki i Wigury, wywarła w całem 

mieście wstrząsające wrażenie. Na nie- 

ktorych gmachach zwisają tlagi ściągnię 

te do połowy masztu. Imprezy sportowe 

były przerwane dla uczczenia śmiałych 

lotników minutą milczenia. Do żony por. 

Żwirko i rodziny inż. Wigury wysłano 

polskiego. 
Niezwykle ujmujący swą skromnością, 

z jaką przyjął swe wielkie zwycięstwo w 
chalengeu w tym roku, oraz swą pogodą 
ducha i prostotą, por. Żwirko podbijał so- 
bie serca rodaków, dła których śmierć jego 
urasta do miary straty narodowej. Osiero- 
cii żonę i 2-letniego synka. 

Kondolencje 
WARSZAWA. PAT. — W związku z 

tragiczną śmiercią ś.p. por. Żwirki Aeroklub 
Rzeczypospolitej Polskiej podaje: 

ŻAŁOBA LOTNICTWA POLSKIEGO 
W dniu dzisiejszym zginęli śmiercią lo- 

tników, pełniąc służbę lotników sportowych, 

por. Franciszek Żwirko i inż. Stanisław 
Wigura. 

  

В ; Р Śmierć tych dzielnych lotników okrywa 
kilka depesz kondolencyjnych. M. in. zatobą lotnictwo polskie. Hołd pamięci Or- 

depesze wysłali: prezes LOPP-u wice- łów składa Aeroklub Rzeczypospolitej Pol- 

в i _ skiej i kluby afiljowane: Aeroklub Warszaw 
dE Jankowski, prez. MEZEW ski, i owad, Wiczói, Poznedski, LAG 

ski, Aeroklub, liczne organizacje społe- ski, Aeroklub Akademicki w Gdańsku, Ślą- 

Е Ž ski Klub Lotniczy, Lubelski Kłub Lotniczy. 

czne i osoby. prywane: ” binęcję Klub Lotniczy Podlaskiej Wytwórni samolo 
O godz. 17 odbyło się w gabinecie tów, Łódzki Klub Lotniczy. 

WARSZAWA. PAT. Zarząd Główny 
my hogliwę +03 3 waSEA A TERAZ... ZNOWU KWIATY I ŁZY... NA POGRZEBIE... 

I, JAK PRZED PARU DNIAMI, ZNÓW LUDZI GROMADA... 

NIECH PRZERAŻONA POLSKA W ŻAŁOBIE PRZYSTANIE 

NAD TĄ TRUMNĄ LOTNIKA, CO ZWYCIĘŻYŁ DLA NIEJ, 

prezesa wojewódzkiego komitetu LOPP : 

p. wicewojewody Jankowskiego, zebra- LOPE rwystoscywe ska Źwirkówa. Lot- 
nie komitetu, który jeszcze trzy dni temu nisko. > 

i i 
i itani i „Do glębi į tragi erci 

Echa tragicznego WY- Pragi na zawody lotnicze, organizowane organizował powitanie znakomitych lot" „, > = oce 2 arti 

przez czeski aeroklub wczoraj, jednak EJ IMIĘ OKRYŁ CHWAŁĄ, A SAM CHODZIŁ W CHWALE ników, a któremu dziś przypadł w udzia. żwirki, niezapomnianego bohaterskiego zwy 

padku w Niemczech ©; względu na to, że porucznik Żwirko TAX ROZPACZLIWIE KROTKO I DZIARSKO — WSPANIALE. le smutny obowiązek uczczenia ich pa- Чеку w międzynarodowych, zawod 4 

BERLIN. PAT. — Wiadomość 0 šmier- miai do załatwienia w Warszawie NIECH ZABITEMU ORŁU OJCZYZNA POŚWIĘH | |... on ZA YE 
ci por. Żwirki odbiła się siluem echem w szereg Spraw, postanowił wraz z inż.  NAJTRWALSZY POMNIK — WIECZNEJ RODAKÓW PAMIĘCI. nie od wiadomości ze stolicy o dniu po- "€89 WS jaa oe 

grzebu zwołać dzisiaj, w poniedziałek, : 
Niemczech, ktore daty žywy wyraz ubole- —. z Е 

а 

ASM Wigurą przenocować w Warszawie i WANRA-DOBRCZEWSKE b ‹ к Zenon Martynowicz 
lub jutro we wtorek zebranie organiza- 

me dodatki, rozchwytywane przez pu- 

bliczność. 

Żwirko i Wigura mieli wylecieć do 

  

  

  

wania z powodu tragicznej katastrofy zwy- с w = Е 5 A 
1 = 23 Ac) = . W. Panie Wanda i Jadwiga Wigu- 

cięzcy raidu europejskiego. | wylecieć dzisiaj rano © godz. 6-tej, aby cyjne obszerniejszego komitetu, któryby rzanki. Slemy wyrazy ea współczu 

Wskazuje się przytem nietylko na wy- spotkać się w Brnie z grupą polska, kto- ° : žais 2 2 4 s ” cia i serdecznego żalu z powodu tragicznej 

soką sprawność zmarłego jako_ pilota, lecz ra wczoraj po południu odleciała do Pra ierwsza rewelacja ROMISJI © KalaSirOliE se zaia: zorganizowaniem hołdu _po- śmierci ich brala śp, sync Siada 

ai a Ri zwi 20 zj : Zwłokom oddane będą honory wojskowe sa Z z twórców polskiego lotnictwa sportowego. 

dnało mu hi k i sympatį Start aparatu RWD 6 nastąpił zupeł- Sa 2 a 8 ь $ Prezydjum Zarządu Głównego 

ud se ny szacunek i symp: a - R CIESZYN. PAT. Komisja wojskowo- skiej w Cieszynie. Transport zwłok zabi Zenon Martynowicz. 
ów я = Ž : к . 

1 + run nych. R Е jaś > i i i WAR A. = iu: dzisiej 

Opublikowano w komunikatach prasowych POZA: choc: miejsca kala Sako Z O. wajębowómi. WILNO. Wieść o tragicznej Śmierci szym, przed meczem piłkarskim o mistrzo- 

obszerne wspomnienie pośmiertne Żwirki, SAMOLOT RWD BYŁ PO REMONCIE do Cieszyna, zbadała przyczyny kata- Na znak załoby wywieszono w Biei- por. Żwirki nadeszła do Wil.  Kóritetu 5two Ligi między Lesia а wisłą, „odbyła 

podkreślają, że z tem większym tragizmem _ WARSZAWA. PAT. Aparat, na któ- strofy samolotu polskiego, wynikłej wsku sku i Cieszynie chorągwie: W lokalach | (jpp_q wczoraj w półudnie. da as EE Wigu- 

odczuwa się jego śmierć, że poniósł on ją „ym wystartowali dzisiaj rano na zawo- tek burzy. Wyłania się przypuszczenie, publicznych przerwano koncerty. Przy- vy tym właśnie czasie miały miejsce ry. Przy wejściu na stadion. Legii wywie” 

a A Z d Pradze, Żwirko i Wigura jest że por. Żwirko w ostatniej chwili zesko- gnębienie ogólne na Śląsku bardzo duże. ze : y miejsce Sono żałobną flagę, zaś ilagi państwowe i 

ką ma przysporzyło zwycięstwo w raidzie OY W , gura jest typu że por. i : ostatnie przygotowania do pokazu gazo- kłubowe opuszczono do połowy masztu. Try 

europejskim. Głosy te zaznaczają, że jeżeli R.W.D. i jest tym samym samolotem, na czył z samolotu ze spadochronem. Po- MORAWSKA OSTRAWA. PAT. --- wego w ogrodzie Bernardyńskim. ma sa a i siejo = 

Warszawa nazwała Žwirkę bohaterem naro- ktėrym zwyciežyli w locie dookoła Eu- twierdzaq to fakt, że zwłoki jego znałe- Wśród szczątków samolotu znaleziono / Pokaz na znak żałob A E : 
НЕ 7 : i : : y odwołano, zaś dy Naukowej Wychowania Fizycznego gen, 

Sia 2 „a > z, > S ropy. Samolot był ostatnio przed wyjaz- ziono w znacznejodległości od szczątków portfel inż. Wigury, zawierający jego orkiestry odegrały marsza żałobnego. a + czele, a s = 
i : Я i я На > 4 ы s c cze ol : 

R wieści: jiko dobrego i dzielnego lot- dem do Pragi dokładnie przejrzany "i samolotu, oraz od zwłok inż. Wigury. _ , dokumenty osobiste, oraz 500 zł. i 10. _ Również z tych samych przyczyn nie abnemi, R Boisko, jeden z człon- 

nika, jak również jako dla sympatycznego poddany gruntownemu remontowi. W poniedziałek o 10-tej rano na miej — W walizce Żwirki znaleziono jego odbył się projektowany na godz. 8 ków zarządu za aeg ю A oki 
Я W; i E > > . 2 w. й 

człowieka. : 2 Morawskiej Ostrawy udał się na sce wypadku udaje się czeskosłowacka ubranie wojskowe, dokumenty, fotografię wiecz. alarm przeciwlotniczy. yo tragicznej śmierci dzielnych 

miejsce katastrofy tamtejszy konsul Rze komisja sądowo-lekarska, poczem nastą- żory z dzieckiem, oraz trzy obrazki Mat- lotników, która okryła żałobą cały sport pol 

czypospolitej, p. Ripa. pi przewiezienie zwłok do granicy pol- ki Moskiej Ostrobramskiej. wer ski. Publiczność powstała z miejsc i jedno- 

minutową ciszą oddała hołd lotnikom. 
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SiLVA RERUM 
JUBILEUSZE LITERACKIE 

Jesień roku bieżącego przynosi trzy 
jubileusze znakomitych europejskich pi- 
sarzy: Gorkiego, Bourgeta i Maeterlin- 
cka. 

Maksym Gorgij, wielki twórca „Na 
dnie'*, „Człowieka, „„Mieszczan“ i  in., 
oraz urzędowa * znakomitość sowiecka, 
obchodzi siedemdziesiątą rocznicę uro- 
dzin i czterdziestolecie działalności pi- 
sarskiej. Cały ZSSR przygotowuje się 
do tych uroczystości. Rząd sowiecki, 
oraz centralny komitet partji komuni- 
stycznej, wyłoniły specjalny komitet, któ 
ry zajął się organizacją jubileuszu. Po- 
wstaje specjalny instytut literacki imie- 
nia Maksyma Gorkiego, ufundowana bę- 
dzie nagroda, udzielana corocznie za naj 
celniejszy utwór literacki, wiele zakła- 
dów naukowych otrzyma stałe stypendja 
imienia jubilata. Nakoniec „Gosizdat'* 
— państwowy zakład wydawniczy -— 
przystępuje do wydania całkowitego zbio 
ru pism Gorkiego, obejmującą nietylko 
utwory literackie, ale i artykuły publicy 
styczne, oraz korespandencję. Rozmach, 
jak widać, wielki. 

Paweł Bourget napewno nie zoba- 
czy na swoim jubileuszu takiej pompy 
urzędowej, jak jego sowiecki kolega po 
piórze. Zresztą w osobie autora iilozo- 
licznych romansów Francja uczci raczej 
świetną przeszłość literacką, niż oddzia- 
ływanie na współczesność. 

Bourget jest już bardzo stary: koń- 
czy oiemdziesiąty rok życia. W swoim 
czasie był ulubionym pisarzem kobiet i 
wytwornych snobów. Dziś już tylko in- 
teresuje się ruchem literackim, i trzeba 
stwierdzić, że pód tym względem wyka- 
zuje niezwykłą żywość umysłu. Dzienni- 
ki podają, że jego ulubioną lekturą są 
poezje młodych autorów, ulubionem zaś 
spędzaniem czasu, opowiadanie dyktery - 
jek i wspomnień ze swego bogatego w 
przeżycia żywota. 

Autor „Niebieskiego ptaka* Maurycy 
Maeterlinck ukończył właśnie lat siedeia 
dziesiąt. Wpływ tego pisarza, laureata na 
grody Nobla, przeniknął w swoim cza- 
sie do wszystkich literatur Świata, two- 
rząc epokę symbolizmu i modernizmu. 
U nas podlegał mu Wyspiański, szcze- 
gólnie zaś Przybyszewski, którego na- 
przykład „Goście* są napisani całko- 
wicie w stylu maeterlinckowskich  dra- 
matów nastrojowych. 

Ale nie te dramaty zapewnią nieśmier 
telność belgijskiemu pisarzowi. 

Znamy go dziś bardziej, jako głębo- 
kiego filozoia z „Życia pszczół* i inteli 
gencji kwiatów”. 

Maeterlinck spoczął obecnie na lau- 
rach. Zaszczycony przez króla Alberta 
tytułem hrabiowskim, zamieszkuje swój 
piękny pałac w Nicei, którego przyozda- 
bianie stanowi jego największą troskę. 
I zapewne jak Bourget wspomina daw- 
ne czasy. Narrator. 

Warunki angieiskiej pożyczki 

na inwestycje kolejowe w Polsce 
W związku z wiadomością, powtórzoną 

przez prasę polską wślad za dziennikiem 
dondyńskim „Daily Telegraph* o rokowa- 

niach z kapitalistami brytyjskimi w spra- 

wie udzielenia Polskim Kolejom Państwo- 
wyra pożyczki inwestycyjnej w wysokości 
2 miljonów funtów, Agencja „Iskra'* do- 
wiaduje się, że wiadomość 'ta jest zgodna 
m rzeczywistością. Pewna angielska grupa 
finansowa prowadzi obecnie rokowania z 
ministerstwem komunikacji, proponując u 

dzielenie pożyczki na rozbudowę szeregu 
każnych objektów ikolejowych. Wysokość 
sumy pożyczkowej wahać się ma od 2 do 3 
miljonów: funtów, a więc od 60 do %0 mil- 
jonów złotych. Pożyczka ta według ostat- 
nich propozycyj zwracanaby była towara- 
mi. polskiemi w ciągu 5 do 8 lat. Jest że 
jeden ze szczegółów propozycyj finanso- 
wych, posiadających dużą wagę dla nasze- 
go rynku wewnętrznego. 

W majbliższym czasie spodziewany: jest 
przyjazd do Warszawy przedstawicieli tej 
angielskiej grupy finansowej, która propo- 
nuje pożyczkę inwestycyjną. 

EEA TRAD 

Z gen. Żeligowskim 
Twardych miała żołnieży Litewsko — 

białoruska dywizja, kiedy w pamiętnym 
roku 1920, trzymając lińję frontu, szła z 
za Berezyny aż mia pola Radzymina, by po 
zaszczytnym dla miej radzymińskim boju 
rozkazem Wodza Naczelnego nuszyć w po- 
ścigu za odchodzącym wrogiem. 

Szła naprzód radośnie, ochoczo, zdolna 
do walki i jej chętna — dowiodła tego w 
miezapomnianą moc wielkiego boju pod 
Krwawym Borem (Papiernią) — 27. 1X. 
1920. Nazwa tej miejscowości: została wy- 
rytą na pomniku Nieznanego Żołnieża w 
Wamszawie w długim szeregu inych, upa- 
miętniających po wszystkie czasy najwięk 
sze polskie boje-— 
W pogodny wrześniowy: raneki szedł masz 

szwadron pnzy sztabie dywizji szosą Grod- 
mo-Lida. W szeregach przebąkiwamo, że 
Lidy bolszewicy (nie oddadzą bez boju, że 
czekają mas tam, aby pomścić Krwawy 

‚ | Bór — 'Wtem od tyłu szwadronu poszło ws. 
łanie: „lewa wolma!, — po szosie, zapeł- 
mionej oddziałami piechoty i wozami tabo- 
rów, powioli posuwały się dwa samochody. 
W oknie drugiego z nich ukazała się pos- 
tać Marszałka — ujrzałem Go wtedy po 
raz pierwszy w życiu — żywiołowy okrzyk 
okrzyk radości i dumy ,, niech żyje Piłsud- 
Ski“ pochwycily nasze szeregi i szeregi 
piechoty. Samochody znikły, wyprzedzając 
idące oddziały Po krótkim marszu ujrzeliś 
my mury Lidy i kiedyśmy wchodzili do 
miasta, jeden z pułków piechoty, należący 
do dywizji legjonowej, która już zajęła Li- 
dę, zdejmował z placówek karabiny maszy- 
nowe, ustawione w stronę z której przyszli 
śmy, a którędy jechał z Grodna Marszałek 
Piłsudski — była to konieczna ostrożność 
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francja nie odrzuca wręcz żądań niemieckich 
Treść odpowiedzi francuskiej na memorjał w sprawie zbrojeń | 

BERLIN. PAT. — Francuski amba- 
sador w Berlinie Francois-Poncet wrę- 
czył dziś w południe ministrowi spraw 
zagranicznych Rzeszy Neurathowi tekst 
odpowiedzi irancuskiej na niemiecki me- 
morjał w sprawie rozbrojenia. Tekst no- 
ty będzie ogłoszony we wtorek przed 
południem. 

PARYŻ. PAT. — Odpowiedź irancu 
ska, doręczona rządowi niemieckiemu 
przez ambasadora francuskiego w Ber- 
linie, zaznacza między innemi, že Fran- 
cja nie może przyjąć żadnej nowej kon- 
wencji rozbrojeniowej, która miałaby 
zastąpić piątą część traktatu wersaiskie- 

0. 
Ё Nowa korwencja może rozszerzyć, 
lub zmodyfikować wszystkie poprzednie, 
jak to się stało np. z traktatem waszyng- 
tońskim, zmodyfikowanym przez decyzję 
genewską. Z tego jednak nie wynika w 
zśadnym wypadku, aby można było ant- 
łować całą część traktatu i zastąpić ją 
czemś zupełaie nowem. Zresztą aby po- 
stąpic w ten sposób, musiałoby się na- 
ruszyć postanowienia art. 19 paktu Ligi, 
który przewiduje, że wszelkie zmiany w 
istniejących traktatach mogą być doko- 
nane wyłącznie przez jednomyślną u- 
chwałę Zgromadzenia Ligi. 

Francja nie odrzuca formalnie żąda- 
nia Niemiec, co do przeprowadzenia 10- 
zmów bezpośrednich, uważa jednak, że 
wszelkie rozmowy powinny być prowa- 
dzone pod egidą i w ramach wskaza- 
nych przez Radę Ligi Narodów. 

Według art. 164 traktatu wersalskie- 
go, ustalającego szczegółowo zakres 
zbrojeń Rzeszy, każde żądanie ewentual- 
nych zmian, musi być poddane rozpa- 
trzeniu Rady Ligi Narodów. Francja u- 
znaje, że Nietmcy mają prawo żądać re- 

dukcji zbrojeń ze strony wszystkich in- 
IATA MEETA TE ERKSA BPK SOS TE STI 

Szczegóły straszliwej katastrofy 
NOWY YORK. — Według ostatnio 

otrzymanych wiadomości, wydobyto z 
wody po strasznym wybuchu parowca 
„Observation* 37 zabitych oraz 63 ran- 
nych. Brak jeszcze około 20 pasażerów. 
Policja, straż ogęiowa i marynarze pra 
cowali przez cały dzień przy akcji ratun 
kowej. Naoczni świadkowie tragicznego 
wypadku opowiadają, jak jeden z pasa- 
żerów wyrzucony został siłą wybuchu 
na odległość 500 stóp i wpadł przez ok 
mo do pobliskich warsztatów. Inny spadł 
na dach domu, odległego o 300 stóp.— 
Inny znów zleciał na pokład przejeżdża 
jącego wpobliżu statku pomiędzy prze- 
rażonych pasażerów. W odległości paru 
kilometrów od miejsca wybuchu morze 
wyrzuciło szczątki statku, których irzy- 
mało się kurczowo 3 nieżywych ludzi. 

nych mocarstw, lecz jedynie opierając 
się na postanowieniach art. 8 paktu Li- 
gi, t. jj. uwzględniając bezpieczeństwo 
kraju, oraz położenie geograliczne. O ile 
Rzesza Niemiecka jest zdania, że rozbro - 
jenie, dokonane w tych warunkach, nie 
jest jeszcze dostateczne, może wystąpić 
z dowodami, że warunki bezpieczeństwa 

dla innych mocarstw istotnie się polep- 
szyły. Według iniormacyj z kół dobrze 
poinformowanych o ile w odpowiedzi na 
notę francuską Niemcy zarządają zwoża- 
mia konferencji mocarstw, to w takiej 
konierencji, Francja wzięłaby udział tyl 
ko wówczas, o ileby wszystkie zainte- 
resowane państwa zostały zaproszone. 

KOMA TATTO ECO TRWZCZKCZOIZZA OT DORZSZRO TZTRA DY TOSZZ ZZA ECA 

Złote Krzyże Zasługi dla mistrzów olimpijskich 

  

Na przyjęciu, wydanem przez Polski Ko- 
mitet Olimpijski dla drużyny olimpijskiej, p. 
minister Zawadzki udekorował Janusza  Kuso- 
cińskiego złotym krzyżem zasługi nadanym mu 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Zło- 
te krzyże zasługi nadane zostały również po- 

wyścig 
„Coraz prędzej* jest hasłem dzisiejszego 

lotnictwa, 700 klm. na godzinę zostało prze- 
kroczone i nikt nie ośmiela się wyznaczać 
granicy nowym rekordom. Szybkość, jaką roz- 
wija stara, bo już sto lat licząca kolej żelaz- 
na, wydaje się Ślimaczą, wobec  bajecznej 
chyżości żelaznych ptaków. A jednak wbrew 
ogólnie ustalonej opinji, i kolej nie znierucho- 
miała na dawniej zajętych pozycjach, przeciw 
nie, goni wciąż za nowemi rekordami. 

Ojczyzna wynalazcy lokomotywy i ma- 
szyny parowej, przoduje dzisiaj również w 
rozwoju kolejnictwa. Rzecz ciekawa: ten sam 
czynnik współzawodnictwa, który panuje dziś 
wszechwładnie w krainie sportu, będąc jed- 
nocześnie jedną z głównych dźwigni rozwoju 
lotnictwa, wlewa świeżą krew (a raczej pa- 
rę?) w żyły (a może kotły?) staruszki — 

kolei. * 

Wyścig paciągów — brzmi to dość dzi- 
wacznie, a jednak ściśle odpowiada praw- 
dzie. Jest to t. zw. „speed-up*, który odbywa 
się w Anglji dwa razy do roku, a ostatnio 
miał miejsce na czterech głównych szlakach 
kolejowych z Londynu do Liverpoolu, Man- 
chesteru, Glasgowa i Edynburga. Do. wyšci- 
gu stanęły cztery expressy, znane pod nazwa- 

      

  

     

Stocznia modlińska wykonała dla Straży 
Granicznej kuter i trzy łodzie motorowe, prze- 

na Wilno 
ze względu ma wałęsające się jeszcze więk- 
sze oddziały rozbitych wojsk  bolszewic- 
kich.— W Lidzie Marszałek osobiscie doko 
nai przeglądu wojska i dekorował krzyżem 
„Virtuti Militari 

Tam też I-sza Litewsko-białoruska dy 
«wizja, oddzielona od reszty wojsk zaczęła 
działać ma własną rękę pod dowództwem 
generała Żeligowskiego. My, brać żołnier- 
ska,dowiedzieliśmy się o tem dopiero w 
Wilnie, dziwiło nas tylko, że kedyśmy po 
niedługim postoju w: okolicach Lidy ruszy 
li dalej ku Wilnu, jakoś mie mogliśmy spot 
kać bolszewików, a gadano pomiędzy sobą 
że teraz mie będziemy już się bić z mimi. 
tylko z Litwinami! 

Dziwną była ta wojna z Litwinami: 
bitmi byli, trzeba przyznać, bardziej niż 
bolszewicy, wogóle, jak mówiliśmy, lepsze 
wojsko, lecz garstka tego była, coprawda 
zawzięta i uparta. Ponieważ przewaga li- 
czebna była po naszej stronie, braliśmy 
ich wielu do niewgoli;już nie szwadronem, 
a plutonami zdejmowaliśmy ich placówki 
po wsiach. Bromili się zawsze dzielnie do 
ostatka i strzelali zawzięcie, kiedyśmy ich 

atakowali zazwyczaj w konnym szyku. 
Ludność miejscowa, polska przeważnie, do 
pomagala nam znakomicie, podając zaw- 

sze silę placówki, przeprowadzając nasze 
oddziały ścieżynami i lasem na tyły mie- 
przyjaciela, tak żeśmy mogli napaść zaw- 
sze litwinów znienacka. 

W (ten sposób zbliżaliśmy się ku Wilnu. 
Pamiętam dobrze, kiedy pewnego razu po- 
spinzeczałem się z jednym z jeńców litews- 

kich, młodym chłopakiem, należącym do 
sześciu innych, wziętych tego dnia do nie- 
wolii przez nasz podjazd, Byliśmy wówczas 

Nowe polskie lednostki morskie 

znaczone dla ochrony wybrzeża morskiego. 
Podajemy fotogralje kutra „Batory”. 
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o kilkadziesiąt kilometrów od Wilna, py- 
talem się więc go dla czego dobrowolnie 
Wilna tie oddadzą, bo przecież i tak obro- 
mić go mie potrafią — Litwin ów  oburzyl 
się wówczas i rzekł, że Wilno nigdy pols- 

kiem nie będzie! 

—A jednak inaczej było przeznaczo- 
ne! 

Dziewiątego października szedłem z 
pierwszym plutonem w: przedniej straży 
naszego szwadronu. Pięciu nas wysłał pa- 
rucznik z rozkazem dotarcia do Nowej- 
Wilejki. Zmierzch się zbliżał gdy podjecha. 
liśmy do miasteczka, było ono nam dobrze 
widoczne z pagórka, na którym stanęliś- 
my. Rozróżnialiśmy stację kolejową, na 
miej ruch ożywiony, gdziemiegdzie przemy- 
kali jacyś konni. Galopem zjechaliśmy w- 
dół ku miasteczku — spostnzeżono nas i 
próbowano ostrzeliwać, Ziawróciliśmy do 
oddziału 7 meldunkiem že: mieprzyjaciel 
uchodzi. 

Ciemno bylo zupelnie kiedy jako szpi- 
ca postępującego za mami szwadronu wpa- 
dliśmy w ciche i puste ulice Nowej-Wilej- 
ki. Tętent naszych komi głośnem echem 
mozlegał się wokół — śpieszyliśmy co koń 
wyskoczy, by: zlustrować, czy mie pozostał 
jeszcze gdziekolwiek nieprzyjaciel i by 
obsadzić placówki. 

Nagle tu i ówdzie otwarły się okienni- 
ce, okna, wysunęły się ostrożnie głowy mie 
szkańców, zaniepokojonych tętentem, co 
naruszył ciszę nocy — ktoś cicho spytał — 
czy to już polacy i radosmy okrzyk — 
niech żyje polskie 'wojsko — poruszył 
wszystkich. Wszyscy wylegli na ulicę, wi- 
tano owacyjnie wchodzący szwadron, zna- 
lazły się skądś jesienne skromne kwiaty, 
zapraszamo do mieszkań, częstowanoe kto 
czem mógł radośnie serdecznie i szczerze, 

Trzynastego października  ruszyliśniy 

BC TORT OCZKA 

paciągów 

  

zostałym polskim mistrzom olimpijskim: Stani- 
sławie Walasiewiczównie i art. rzeźbiarzowi 
Klukowskiemu. 

Na ilustracji naszej widzimy moment de- 
ac Kusocińskiego przez ministra Zawadz- 

lego. 

w Angiį 
mi: „Liverpool Express“, „Mancunian“, ;,Royal 
Scott“ i „Flying Scotchman“  (latajacy szkot), 
cnoć pociągi zdążają każdy swoją trasą i o 
innej porze, — współzawodniczą pomiędzy so- 
bą, gdyż za każdym z nich kryje się potężne 
towarzystwo kolejowe (koleje są w Anglji 
własnością prywatną), za każdem  paleni- 
skiem stoi żądny awansu i wyróżnia się ma- 
szynista. 

. Celem wyścigów, t.j. właściwym  przed- 
miotem rekordu jest zaoszczędzenie  maksi- 
mum czasu w stosunku do rozkładu jazdy, 
ustalonego przez bezstronnego arbitra i spe- 
cjalistę, przyczem najlepszy czas osiągnięty, 
staje się miarodajny jako norma przy ustala- 
niu rozkładu na półrocze następne. W ten 
sposób ciągłość postępu zostałą zapewniona. 

Ostatnie speed — up. dało wyniki ze 
wszechmiar godne uwagi, wszystkie pociągi 
przybyły przed oznaczonym terminem, najlep- 
Szy zaś Czas uzyskał  „Mancunian“, który 
przebył 300 klm. dzielące Manchester od 
Londynu w trzy godziny siedem minut, czyli 
z szybkością handlową 102 klm. na godzinę 
— wynik rekordowy — przyczem maksimum 
rozwijanej szybkości dosięgała 137 klm. Lon- 
dyn Glassgow przebył tę przestrzeń — 640 
klm. bez zatrzymywania. jednakże, zdaniem 
dygnitarzy kolejowych, którzy odbywali tę 
karkołomną podróż, podobna szybkość nie 
może być rozwijana bez narażania na nie- 
bezpieczeństwo pasażerów, przynajmniej przy 
obecnym stanie torów. 

Gdy ogłoszono wyniki „wyścigów angiel 
skich, francuskie Towarzystwo Kolei Północ- 
nych, wystąpiło ze sprostowaniem, gdyż jak 
twierdzi, szybkość expresu Paryż — Calais 
sięga 104 klm., przekracza zatem o 2 klm. 
szybkość „Mancuniana“. 

Nie jesteśmy powołani do rozstrzygnięcia 
tej wątpliwości. Możemy tylko stwierdzić, że 
przykład kolei Francji i Anglji, zbyt mało przy 
świeca naszemu zarządowi kolejowemu, któ- 
ry tak Świetnie skądinąd położył zasługi na 
polu usprawnienia komunikacji kolejowej. 
Szybkość handlowa wzrosia wszakże dosć 
wydatńie ostatniemi czasy, lecz tylko na szla- 
kach pierwszorzędnych. Zwłaszcza na kresach 
wschodnich, sprawa ta przedstawia się fatal- 
nie. Są tam pociągi, których Szybkość nie 
przekracza 15 klm. jest to może i sielankowe, 
ale nie licuje jakoś ani z XX wiekiem, w któ- 
rym żyjemy, ani z cywilizacją zachodnią, do 
której mamy zaszczyt — czy tylko pretensję- 
— się zaliczać. Nasze koleje mogą nie iść z 
wiatrem w zawody. Ale jeżeli już puhar re- 
kordów szybkości kolei wędrować ma tylko z 
Paryża do Londynu i odwrotnie, poniechajmy 
przynajmniej rekordów A rebours, nie odwra- 
cajmy puhara do góry dnem, nadając mu 
kszałt... żółwiej skorupy. 

  

szosą ku Wilnu — słońce niedawno wstało 
i rozpraszało październikowe mgły po 
przez które ujrzeliśniy w całej krasie wie- 
że i mury Wilna. Miasto jeszcze spalo; 
gdzieniegdzie przewijał się pojedyńczy 
przechodzeń, na jednym z dużych budyn- 
ków koło Placu Katedralnego widniał 
jeszcze mapis jakiegoś litewskiego minis- 
terstwa.— Na którymś z placów połączy- 
liśmy się z naszym pierwszym szwadronem. 
i sztabem dywizjonłu, szliśmy dalej nie za- 

trzymując się. Uliczki stawały się coraz to 
biedniejsze, znikały kamienice, przybywa- 
ło coraz to więcej domków. pamterowych, 
otoczonych ogródkami, wysoki parkan 
tworzył z jednej strony lińję ulicy. 

Zostałem wezwany: do dowódcy szwad- 
ronu, który: rozkazał mi zameldować się 
jako łącznikowi u dowódey dywizjonu. 
Ziameldowałem się i dołączyłem się do od- 
działu sztabowego. W chwilę później spost 
rzegłem jakąś wysoką, ciemno ubraną pos- 
tać niewieścią, która ustępując mam  dro- 
gę przystanęła koło płotu. 

Kosmyki siwych włosów wymykały się 
jej z pod! starodawnego kapelusza, kiedyś- 
my ją mijali, podniosła rękę do góry i, 
ocierając łzy, uczyniiłal w powietrzu znak 
krzyża — dowódca dywizjonu odsaluto- 
wał, wgłębokim milczeniu pochyliliśmy gło 
wy. przed tym matczynym  błogosławieńst- 
wem. Szliśmy dalej; zaledwie  zmiknęły z 
oczu ostatnie domy Wiilna, kiedy. dywizjon 
ustawił się do marszu w ostrym pogoto- 
wiu, iwikrótce potem zatrzymaliśmy się w 
kotlinie. Wtedy dopiero spostnzegłem na- 
szą piechotę, która zajęła już lińję bojową, 
zaczęły raz-po-raz padać. pojedyńcze strza- 
ły. Dowódca dywizjonu rotmistrz Szalkie- 
wicz z adjutantem i ordymansem podjechał 
bliżej ku lińji piechoty, widziałem po chwi 
li, jak pozostawiwszy konie ordynansom 

  

BOLIWIJSKA CYNA i KREW 
MW czasopiśmie glasgowskiem  „For- 

ward* ukazał się ostatnio nadzwyczaj inte 
resujący artykuł o sytuacji w Boliwji, pió- 
ra Thomasa Johnstona, byłego Lorda-Kane 
lerza w poprzednim rządzie angielskim, — 
Artykuł ten zamieszczamy poniżej w skró- 
cie: 

Boliwja, licząca około 3,000.000 miesz- 
kańców, otrzymała w 1928 roku pożyczkę 
od finansjery Stanów. Zjednoczonych, prze 
znaczoną na zbrojenia. Zakupiono odrazu 
sprzęt wojenny 'w amerykańskich fabry- 
kach amunicji, talk, że do skarbu boliwij- 

skiego niewiele gotówiki wpłynęło z tej po- 

życzki. Zamiast pieniędzy jest wszakże w 
kraju broń i to pierwszorzędnej jakości. — 

Rzadko które państwo Ameryiki Południo- 
wej może się poszczycić podobnie doskona- 
łym ekwipunkiem wojennym. 

Jeszcze w 1908 roku nie było czego spe- 

cjalnie bronić w Boliwji przed napastnika- 
mi z zewnątnz. Kraj był rolniczy, zagospo- 
darowany «mizernie i z ludnością, której 85 
procent stanowili amalfabeci. Jednakże ry- 
chło potem odkryto w Boliwji cynę, której 
pokłady wykupili nagwałt od miejscowych 
właścicieli finansiści ze Stanów Zjedmoczo 
nych. Wiadomo, że Yankesi zużywają trze- 
cią część Światowej produkcji cyny — o- 
tóż ta trzecia część — to właśnie cyna bo- 

ijska, której pokłady wykupili Amery- 
kamie za grosze od miejscowej ciemnej 
ludmości. 

Posiadając w: obcym kraju wielkie za- 

pasy cyny, postarali się Amerykanie o do- 
godne środki jej przewozu. W 1921 roku 
Boliwja pożycza od Stanów Zjednoczonych 
8 proc. pożyczkę w wysokości 7 miijonów 

dolarów. iPośrednicy tej pożyczki kolejo- 

wej zakupili ją u rządu boliwijskiego, pła- 
cąc 87 i pół procent jej wartości, a sprze- 
dali nazajutrz na WallsStneet za 101 prac. 
Z otrzymamych pieniędzy Boliwja wypła- 
ciła pośrednikom jeszcze 1 miljon dolarów 

   

  

tytułem honorarjum, — nie koniec jednak 
na tem. Koleje zbudowane przez firmy a- 
merykańskie okazują się niezdatne do u- 
żyitiku i nząd boliwijski musi się zapożyczyć 
jeszcze na 1 miljon w celu doprowadzenia 

ich do możliwego stanu. Wówczas to Boli- 
mwija ogłasza upadłość, — zadłużone koleje 
przechodzą na własność fimansjery Stanów 
Zjednoczonych, która pozatem sprawować 
będzie nadzór prawny mad boliwijskim 
skarbem. 

Mając w swem ręku pokłady cyny oraz 
wszystkie (limje drogi żelaznej w Boliwji, 
zmuszają ją Yankesi do zaciągnięcia u sie- 
bie nowej pożyczki „na zbrojenia”. Liczą 
w tym wypadku zarówno na krewki, polu- 
dniowy temperament mieszkańców, jak i 
na Gram Chaco, kość niezgody z Paragwz- 
jem. Będąc panami Boliwii, czyż nie po- 

winni dbać o zwiększenie jej terytorjum ?... 
Zresztą zbrojenia boliwijskie i wojna » 
Gran Chaco ma jeszcze inne znaczenie.— 
Przeciwnik — Pamagwaj — to zadłużony 

po uszy satelita Wielkiej Brytanji, a za- 
tem. wojna z Paragwajem — to jednoczeš- 
nie walka z Angiją o wpływy w Ameryce 
Łacińskiej. 

W! dalszym ciągu swego artykułu były 

Lord-Kanclerz przypomina, jak to w 1870 
roku finamsiści angielscy, pożyczając Pa- 

ragwiajowi 750.000 funtów szterlingów w 

płacili mu tylko 640.000, a resztę za 
mali sobie „tytułem ikomisowego*. Późn 

sze pożyczki wyglądały podobnie. W woj- 
nie o Gran Chaco Anglja zaangażowana 
jest o tyle, iż na' przestnzeniach sporneg: 

terytorjum wypasuje się bydło Paragwa- 
ju, będące w istocie rzeczy własnością kup 
ców brytyjskich. Zagarnięcie Gran Chaco 
i dostęp Boliwji do rzeki Paragwaj godzi 
zatem w interesy Anglji, która przeto po- 
stara się nie pozwolić, by Paragiwajczycy 
oddali Boliwji stepy. Gran Chaco bez wal- 
ki krwawej. 

  

   

Feralne gedziny, dnie i miesiące 
Cbserwacje medycyny 

Wiara w krytyczne dla człowieka dni i 
godziny znajduje potwierdzenie maukowe 
w. medycynie, spadkobierczynii dawnej wiie- 
dlziy, tajemnej, która mimo, iż zerwała 7 
przeszłością i stała się mauką ścisłą, to 
jednak nie zamyka oczu na zjawiska. dziw- 
ne i tajemnicze, nie dające się wytłuma- 
czyć, przynajmniej dotychczas, działa- 
nliem znanych nam sił przyrody. 

Zdajwiaiłoby się, że tylko prostaczkowie 

skłonni są do mistycznego ujmowania zja- 
wiisk, gdyż nie posiadają wiedzy, która 
rozświetla. mrokli «wielu  niezrnozumiałych 
dla nich wydarzeń. Ludzie nauki często 
znajdują się, mimo swej głębokiej wiedzy, 

w tej samej sytuacji: nie potrafią zgłębić 
swym wygimnastykowanym mózgiem naj- 
prostrzych — zdawałoby się — tajemnic 
natury. 

Jedną z takich zagadek pnzyrody jest 
dziwny związek, jaki zachodzi pomiędzy 
śmiercią człowieka, a porą dnia i roku. 

W każdym zakładzie leczniczym, szpi- 

talu lub klinice, gdzie śmierć jest częstym 
gościem, można zaobserwować, że przeważ 
ma część chorych oddaje swe ostatnie 
tchnienie wi pewnych godzinach. Godzina 
4 rano jest najczęstszą godziną śmierci, 
drugą krytyczną z kolei godziną jest godzi 
na 12 w południe. 

Dlaczego tak się dzieje, nie wiemy. Mó- 
wi się wprawdzie o największem wyczer- 
paniu się energji: życiowej wi tych godzi- 
mach, lecz to mie tłumaczy nam jeszcze 
przyczyny tego zjawiska. Niewiele więcej 

mówi nam i to, że w tych godzinach za- 
chodzą pewne zjawiska elektryczne w at- 
mosferze, że przewodnictwo elektryczne 
powietrza jest. wtedy wiłaśmie majwiększe. 

'W ciągu roku można zaobserwować rów 
mież takie dwa okresy największej śmier- 

telności. Wczesną godziną jest tu przed- 

nad terminami śmierci 
wiośnie, zwłaszcza miesiąc luty, połud- 
niem. jesień. Większość wypadków 
śmierci przypada na te diwa właśnie okre- 
sy z tą samą regulamnością, z jaka kwitna 

bzy i jašminy... Niezmane, a nieubłagane 
prawia natury sprawdzają się zmatematycz 

ną ścisłością. 
Czasami tylko „porządek ten zostaje 

zakłócony przez wielkie epidemje, które 
powodują pnzeniesienie się szczytu 

największej śmiertelności na inną porę ro 
ku, lecz tu zaznacza się imna znowu „feral- 

nošė“. Historja wielkich epidemij poucza, 
że zjawiają się ome co pewien okres czasu, 
'w krytycznych latach. 

Zmowu nasuwa się szereg pytań, dla- 
czego w: tych, a nie innych latach pojawiają 
się epidemje, co powioduje ową perjodycz- 

ność wiich postępowaniu. 
Pomimo, że znamy wzawazki, jako bez- 

pośrednią pnzyczynę powstawania epidemji 
to jednak nie umiemy wyjaśnić, dlaczego 
nagle stają się one tak bardzo złośliwe, że 
wywołują wielkie epidemje, czy może nie 
działa tu jakiś inny nieznany czynnik? — 
Fakt, że olbrzymie epidemje powstają 
często w tym samym człasie w najodleg- 

lejszych częściach świata, miezależnie od 
siebie, świadczyłby o istnieniu ukrytych 
sił, od których zależy los całej ludzkości. 

Czy jednak je kiedy poznamy. tnudno 
dać dziś odpowiedź. 

LOT 
poprzez czyste 

przestworze wolne 
od kurzu, dymu 

i sadzy, dając moc 

cudnych wrażeń, 

KRZEPI UMYSŁ ICIAŁO 

  

  

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

15 WRZEŚNIA r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma osobom 

zalegającym w opłacie. 

zaczął wchodzić pod górę i znikł na szczy- 
cie pagórka, przysłomiięty przez rosnące 
krzewy. Zszedłem z Konia i poprawiałem 
coś przy siodle gdy nagle stnzelanina sta- 

ła się częstszą, po chwili zaś ujrzałem, że 
rotmistrza naszego znoszą na rękach z pa- 

górka, kryjąc się przed kulkami, które 
dotkliwie zaczęły, bzykać już koło naszych 
koni. Rotmistrz Szalkiewicz już nie żył — 
kulka trafiła go w głowę, przebijając sreb 
ny pzsek czapki ułaniki wtedy, gdy przez 
lornetkę rozpoczął obserwować mieprzyja- 
ciela. 

Żal dziwny i głęboki pytamie gonzkie 
niasunęło się odrazu: dlaczegóż om właśnie 
dowódca i żołnież najlepszy? — I stamęła 
przed oczami postać tej starszej siwej pa- 

ni, eo pogłogosławiła żołnieży tak niedaw- 
no, kiedy prowadził jeszcze mas pan rot- 
mistrz. Kto kierował jej ręką, jakim prze- 
czuciem wiedziona żegnała nas, żegnała 
naszego rotmistrza ? 

Pluton ułanów odprowadził zwłoki do- 
wódcy do Wilna, pienwszego oficera, który 
padł dmia 13-go października w jego obro- 
nie. 

Dnia tego poszliśmy dalej — szliśmy 
ostro pomimo gęstej strzelaniny mieprzy- 
jaciela; litwini zabierali swych rannych 
i zabitych nie dowiedzeliśmy się więc, czyś 
my) odpłacili im iwówiczas za śmierć nasze- 
go rotmistrza.— 

Następnego dmia późnym wieczorem, 
niejako po pracy skończonej, dywizjon ca- 
ły zszedł z frontu, by udać się do Wilna 
na pogrzeb dowódcy. Nie wiem ile to było 
wówiczas kilometrów: od Wilna, w każdym 
razie droga dłużyła się nam miepomiernie. 
Zwana, razem. z kolegami, pełniłem wartę 
homorową przy grobie rotmistrza; długi 
korowód wilnian przewijał się przez zasypa 
ne jedliną schody i pokój, w którym stał 

nistracji 
   

    

katafalk. Pamiętam dalej jak odprowadzi- 
liśmy kondukt pogrzebowy na cmentarz, 
jak nieśliśmy trumnę dowódcy — oddzia- 
ły prezentowały broń, padły pożegnalne 
salwy. 

Dopiero teraz przeczytaliśmy na mu- 

rach domów rozkłaz generała Żeligowskie- 
go, zawiadamiający, że stworzony został 
rząd Litwy Środkowej, myśmy zaś stali 
się żołnierzami tego rządu. 

Front trzymaliśmy w dalszym «ciągu, 
nie było większych utarczek, lecz nieustan- 

na służba wywiadowcza i podjazdowa, pro 
wiadzona 'w jesienną chlupę, dawała się 

odczuć dotkliwie, Wkrótce wydano nam 
mowe oznaki do czapek: orzełki z pogonią, 

rysunek był wzięty z ozmaki pamiątkowej 
I-szej dywizji Litewsko-białoruskiej, pa- 
miętam, że cieszyliśmy się wówczas. 

Sądzonem jeszcze mi było w zakończe- 
niu służby žolnienskiej na Litwie Środko- 
wej przeżyć w szeregach kawaleryjskiej 
brygady niezapomniany wypad na tyły li- 
tewskie, w czasie którego zostaliśmy zas- 
koczeni: zawiairciem rozejmu iz litwinami. 

W komunikatach sztabu wojsk Litwy 
Środkowej podano, że „o losach odważnej 
brygady ułanów, dowodzonej przez pułkow 
nika Budkiewicza, która 'po zawarciu rozej 
mu została odcięta poza lińją fromtu, nie 
nie wiadomo." ° 

Przez 10 dni byliśmy na tyłach wojsk 
litewskich, szliśmy koło Kowna i Kiejdan, 
przechodziliśmy bomami, gdzie raz tylko 
przez cały czas wielkiej wojny widziano 
żołnierzy, pnzebiliśmy się przez front i ca- 
10 wrócili do swoich. 

Minęły czasy tej trochę momantycznej 
żołniierki, jakże miło jest jednak wspomi- 
nać 6 nich w dwunastą rocznicę wydarzeń 
co odchodzą coraz dalej 'w: przeszłość. 

KORWIN.
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Zjazd szkół rolniczych w Bukiszkach 
W dniach 3, 4, i 5 września b. nr, odbył 

się w Bukiszkach zjazd Związków Sąsiedz- 
kich Szkół Rolniczych Województw Wiileńs 
kiego i Nowogródzkiego. 

Już 2 września do Wilna poczęli zjeżdżać 
się uczestnicy zjazdu, którzy zwiedzili mias 
to i zapoznali się z zabytkami miasta. 

Wieczorem tegoż dnia goście udali się 
do Bukiszek, gdzie u gospodarza zjazdu 
dyr. szkoły rolniczej inż. Adolfa Garszyńs 
kiego znaleźli: gościnę. 
Otwarcia zjazdu dokonał dnia 3 bm. o godz 
10.30 ramo wojewoda Beczkowicz, zaś 
następnie ipo powitaniu gości przez dyrek- 
tora szkoly w Bukiszkach inż. Adolfa Gar- 
szyńskiego przystąpiony do wyboru prezyd 
jum zjazdu. 

Weszli do niego: Jan Bucewicz(dyr. 
szkoły rolniczej w Opsie) jako przewodni- 
czący zjazdu, dyr. Kazimierz Błoński (Ku- 
szelewo), Marja Geniuszówną  (kierow- 
niczka szkoły wi Różance) i sekretarz Ste- 
fan Bazewicz (kier. szkoły w Kuszelewie). 
Po ukostytuowaniu się prezydjum zjazdu 
p. wojewoda Beczkowicz przemówi! do zeb 
ranych, zachęcając młodych do pracy, za- 
lecając nabyte wiadomości wi szkołach roz- 
nieść wśród szerokich mas rolniczych. 

Z kolei p. Karol Wagner, prezes W.T. 
O.KR. dziękował przybyłym przedstawicie 

łem władz za przybycie i za zaimteresowa- 

nie się ideą rolniczą. Poseł Wędziagolski 
witał zebranych z ramienia: Wydziału Ро- 
wiatowego, p. Bortkiewiczowa jako delegat 
%a Wiejskich Kół Gospodyń apelowała 
do żeńskich szkół, by były pionenkami rol- 
miedwa w swych rodzinnych stronach. WI. 
Kamiński, witał zebranych w imieniu osad 
ników. wiojskowych i Stowiarzyszeń Mlo- 
dzieży Wiejskiej, p. Krasnopolski delegat 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskie- 
go w imieniu MO. i W.R. Ponadto prze- 
mawiało szereg innych przedstawicieli: róż- 
mych imstytucyj składając życzenia mło- 
dzieży. 

Po mowitaniach i przemówieniach dr. 
Janusz Jagmin wygłosił referat „O Imie i 
iniarstwie". Po referacie przybyli goście 
i młodzież zwiedzili szkołę. Oprowadzał 
zebranych dyr. szkoły inż. A. Garszyński. 

Następnie zwiiedzano wystawę działu 
<agrodniczego podziwiając okazy. Szczególo 
wych wyjaśnień w działu oginodnictwa 
udzielał prof. Kazimierz Somorowski. 

Po zwiedzeniu szkoły, która wywarła 
ua obecnych bardzo dobre wrażenie, odbył 
się wspólny; obiad, podczas którego przy- 
grywala orkiestra 6 p. p. leg. udzielona 
łaskawie iprzez d-cę pułku pułk. Biestka. 

AW czasie obiadu wygłoszono kilka prze 
amówień. 
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MIEJSKA 
— Klinkier. Odbyło się posiedzenie poia- 

czomych komisyj technicznej i rewizyjnej, u 

którem inż. Wątorski głosit referat o jezdni 

z klinkieru. Po referacie uchwalono nadal pro- 

wadzić roboty przy układaniu klinkieru, jed- 

nak z tem, że cegły należy odpowiednio prze- 

sortować. 

W tych dniach przybędzie do Wilna dele- 

gat z Państwowej Klinkierni w Izbicy, który 

będzie asystował przy sortowaniu klinkieru. 

SZKOLNA 
— Samorząd szkolny. Ma powstać samo- 

rząd szkolny, którego zadaniem będzie orga 

mizacja opiek szkolnych w Wileńszczyźnie. 

Ё Samorząd szkolny wybierałyby zebrania 

rodzicielskie. Skład i kompetencje zarządu 

szkolnego na okręg wileński określić ma spe- 

cjalna ustawa, która już jest opracowana. 

— Shelley's Institute. 1) Rodowici Angli- 
cy prof. George Bridge i prof. Denis Cross 
rozpoczynają wykłady angielskiego. 

2) Równoległe kursa angielskiego, niemiec 
kiego i francuskiego. 

3) Stenografja angielska i 
sanie na maszynie. 

4) Stypendjum na wyjazd do Londynu do 
Polytechnic College otrzymywać będą studen 
ci, mający Świadectwa „celujące”, 

5) Kancelarja czynna codziennie od 11 do 
1-ej i od. 5 — 8 wiecz. adres: Zygmuntowska 
20 m. 3. 

TEATR I MUZYKA 
— Tani poniedziałek w Teatrze Lutnia. 

Dziś, w poniedziałek 12 b.m. o godz. 8 m. 15 
po raz ostatni ujrzymy doskonałą komedjo- 

satyrę p. t. „Handlarze sławy* z gościnnym 
występem p. Jana Boneckiego, który wystąpi 
po raz ostatni. Jest to ostatnia okazja ujrzenia 
arcyświetnej kreacji tak znakomitego i miłego 
gościa. Obsada premjerowa. Ceny propagando 
we od 20 gr. 

Jutro, we wtorek 13 b.m. o godz. 8 m. 15 
»wiecz. premjera Świetnej sztuki Franka Vospe 
ra p.t. „Cudowny połów”, która wzbudziła 
wielkie zainteresowanie. 

— „Publiczność ma głos* -— wteatrze Le- 
tnim — tani poniedziałek. Dziś, w poniedzia- 
iek IZ b.m. o "godz. Sm. 15 odegrana zostanie 
po cenach znižowych arcyciekawa i wesoła 
rewia „Publiczność ma głos* w wykonaniu 
duetu tanecznego Ney'ów, z gościnnym wystę 
pem Janiny Sokołowskiej, która choć nie brała 
udziału w rewji „Publiczność ma głos” weż- 
mie udział w tanim _ poniedziałku, Sempoliń- 
skiego, Kozłowskiej, Boruńskiego, który wysta 
pi po raz ostatni, gdyż opuszcza Wilno, Śuli- 
my-jaszczołta, Biszewskiej, Wyrwicza — osta 
tui występ, Rogóskiego, oraz zespołu girls. 

Jutro, we wtorek 13 b.m. rewja „Przez 
dziurkę od klucza”. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Żona na jedną noc. 
HOLLYWOOD — Žalotny książę. 
CASINO — Król stepów. 

(PAN — Człowiek który zabił, 
ŚWIATOWID — Błękitny express. 

RÓŻNE 
— Rzemieślnicza komisja do spraw podat- 

kowych. W sobotę odbyło się zebranie cechów 
w sprawie utworzenia przy Izbie Rzemieślni- 

      

  

niemiecka, pi- 

Po przerwie spowodowanej ulewnym 
deszczem odbyły. się zawody sportowe, przy 
udziale szkół z Antowila, Różanki, Świę- 

cian, Berezny, Antonowa, OQpsy, Kuszelewa 
Łazdum, Łuczaju, Bukiszek. Po zawodach 
sportowych nastąpiły pokazowe ćwiczenia 
uczniowskie. 

iPierwszy dzień zjazdu zakończył 
zabawą taneczną. 

Dnia 4 bm. od rana rozpoczęły się za- 
wody sportowe i ćwiczenia szkolne. Prog- 
ram zawodów. sportowych przewidywał: 

czworobój, strzelanie z broni mało kalibro- 
wej, rzuty granatem, biegi, siatkówka i 
imne. 

Ćwiczenia obejmowały rozpoznawanie 
wartości siana, orka, określenie wieku ko- 
nia, szczepienie i.t.p. i przeciągnęły się do 
godz. 5 p. p. 

O godz. 5. popol. dano przedstawienie 
regjonalne wykonane przez zespół szkół 
żeńskich z Antowla p. n. „Żytnie żniwo na 
Wileńszczyźnie" przy udziale rzesz ludnoś- 
ci z okolicznych wsi i zaścianków. 

Dnia 5 bi m. rano do Bukiszek przybył 
starosta powiatu wileńsko-trockiego p. Je- 
rzy Tramecourt, który w obecności gospo- 
darzy zjazdu, naczelników Szaniawskiego, 
M. Gaweckiego, dyr. Oz. Matowskiego, 
wójtów: z Niemenczyna i Rzeszy i por. Bar 
czaka i Fijałkowskiego rozdał zwycięskim 
zespołom szkolnym nagrody oraz dzięko- 
wał uczestnikom zjazdu za owocną pracę. 

Dyplomy zespołowe otrzymali kierow- 

nicy drużyn, zaś żetony złote rozdano in:- 
dywidualnie. Najlepsze wyniki sportowe 

wylkazali uczniowie szkoły rolniczej w Bu- 
kiszkach, którzy zdobyli 2 dyplomy i 2 zło 
te żetony, oraz uczniowie szkoły w Antono- 

wie, którzy otrzymali 3 dyplomy i 2 żeto- 
ny złote. 

Łazduny uzyskały dwa dyplomy i kilka 
żetonów srebnnyich, Różanka I dyplom i 
kilka żetonówi srebrnych, Opsa, 2 dyplomy 
i kilka srebrnych żetonów i Antowil kilka 
żetonów indywidualnych, 

Po rozdaniu nagród, uczestników zjaz- 
du żegnał dyr. szkoły w Bukiszkach inž. 
Garszyński, i dyr. Błoński z Kuleszewa. 

Po południu młodzież szkół biorących 
udział w: zjeździe udała się do Kalwarji. 

Reasumując wyniki zjazdu należy pod 
kreślić sprawiną organizację, oraz dobrze 

przemyślany i celowy program obrad i 
ćwiczeń. 

Strona gospodarcza również stała na 
wysokości, dzięki pomocy dowódcy 6 p. p. 

Leg. pułk. Biestka, który użyczył onkiest- 
ry i kuchni wraz z odpowiednią obsługą. 

się 

czej stałej komisji do spraw podatkowych. 
,.Na posiedzeniu wyjaśniono, że przedsta- 

wiciele rzemiosł nie są w stanie bronić intere- 
sów rzemiosła jak to czynią przedstawiciele 
innych zawodów, więc przyjęto inicjatywę Iz- 
by, w sprawie utworzenia komisji. 

— Rzemieślnicy w Izbie Skarbowej. De- 
legacja cechów rzemieślniczych była u preze- 
sa Izby Skarbowej, któremu przedstawiła cięż- 
ki stan rzemiosła, przyczem prosiła  zmodyti- 
kowanie obciążeń podatkowych, gdyż są za 
wysokie. 

— Stan zdrowotny. — Stan chorób na te- 
renie Wilna i Wileńszczyzny przedstawia się 
zadawalniająco. Stało się to dzizki częstym lu- 
stracjom sanitarno - lekarskim i przeprowadzo 
nym badaniom. Tyfusu plamistego i brzusz- 
nego w większych ilościach nie notowano. — 
Zdarzają się wprawdzie sporadyczne wypad- 
ki zachorowań, lecz dzięki szybkiej pomocy 
lekarskiej epidemja nigdzie nie grozi. I tak cha 
rób zakaźnych na terenie Wileńszczyzny zano- 
towano: 

7 wypadków zasłabnięcia na tyfus brzusz- 
ny, 6 plamisty, 19 gruźlicy, (2 zgony), 156 
jaglicy, 47 błonicy,. 8 róży, 4 odry, 86 róż- 
nych. 

Kolumny przeciwjaglicze działają na terenie 
województwa, niosąc doraźną i skuteczną po 
moc mieszkańcom wsi i miasteczek. 

— Konierencja w sprawie eksportu raków. 
W dniu 12 b.m. o godz. 18-ej odbędzie się 

w lzbie P. H. w Wilnie konferencja, pošwig- 
cona sprawie uregulowania eksportu raków 
zagranicę; wezmą w niej udział przedstawi- 
ciele: Państwowego Instytutu Eksportowego, 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy 
iw Wilnie, oraz eksporterzy raków z terenu 
Izb Przem. Handl. Bydgoskiej i Wileńskiej. Na 
konferencji między innemi omówiona będzie 
sprawa selekcji eksporterów raków, oraz pro- 

jekt rozporządzenia Min. Rolnictwa o ochronie 
połowu raków. 

Art-Fotegrat 
Г Antoni SKURJAT Sniadeckich 4 

Przyjmowane są również roboty atsa- 
u torskie. Dla młodzieży specjalny rabat, 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— OSZUSTWO. Do policji zgłosiły 
się wczoraj Julja Mickiewiczowa i We- 
ronika Paszkowska, zamieszkałe w Grod 
nie (Plac Napoleona 10) i zameldowa- 
ły, że padły ofiarą oszustwa. Zostały one 
zaangażowane przez nieznaną kobietę 
do majątku Werki, jako  pracowniczki. 
Warunki proponowane im były tak po- 
nętne, że zgodziły się na wyjazd z Grod 
na. Na dworcu wileńskim nieznajoma 
pozostawiła w przechowaniu ich bagaż, 
poczem zaprowadziła obie kobiety do 
hotelu handlowego przy ul. Sadowej, 
skąd obiecała ich tegoż wieczoru za- 
wiežė do Werek. Oszustka więcej nie 
przyszła, a gdy zaniepokojone kobiety 
udały się na dworzec po bagaż, okazało 
się, że został odebrany. W ten sposób 
oszukane poniosły stratę w wysokości 

tysiąca złotych. Policja prowadzi śledz- 
two. 

— ZAJŚCIE NA UL. KRAKOWSKIEJ. 
Wczoraj na ulicy Krakowskiej w pobliżu do- 
mu Nr. 9, został dotkliwie pobity ekspedytor 
Józef Brytan, zam przy ul. Słowackiego Nr. 
24. Doznał on poważnego potłuczenia twarzy 
i przewieziony został do szpitala św. Jakóba. 
Przed kilku dniami opuścił on więzienie, jako 
skazany w głośnym procesie o nadużycia cel- 
ne. W dniu wczorajszym odwiedził on swoją 
znajomą Janinę Rutkowską, zam. przy ulicy 
Krakowskiej nr. 7. Sąsiad wymienionej J. Ru- 
dolis (Krakowska 9) widząc wychodzącego 
bcytana, powziął całkiem nieuzasadnione po- 
dejrzenia co do celu jego wizyty i uzbroiw- 
szy się w żelazny drąg napadł go i zadał kil- 
ka niebezpiecznych ciosów w twarz. Przeciw- 

E PUPP do sejmiku wileńsko-trockiego, 

Przed wymianą wiež- 
niów z Sowietami 
WILNO. PAT. W związku z mającą 

nastąpić w dniu 15 b.m. wymianą wię- 
źniów politycznych między Polską a So- 
wietami, odbyła się onegdaj konierencja 
komisji polsko-sowieckiej, która ostate- 
cznie ustaliła sposób wymiany, oraz je- 
szcze raz uzgodniła listę więźniów, któ- 
rzy odzyskają wolność. Wymienionych 
będzie 86 więźniów. 

Wśród więźniów bolszewickich znaj- 
duje się 11 księży, a mianowicie: ks. in- 
fułat T. Skalski, administrator apostol- 
ski djecezji żytomierskiej i b. proboszcz 
paraiji kościoła św. Aleksandra w Kijo- 
wie, jego brat ks. W. Skalski, ks. Soko 
łowski, ks. Bojalski, ks. Jóźwik, ks. Pre- 
wenczulski, ks. Troski, ks. Przerębiel, 
ks. Andryszewicz i ks. Sawicki, oraz 
dwaj księża prawosławni. 

Pozatem będą wydani między innynii 
działacze: Marcinowski, Jaroszewicz i 
Borowski, którzy skazani byli przez sa- 
dy sowieckie na długoletnie więzienie i 
odbywali karę w Moskwie. 

Na spotkanie przybywających kapła- 
nów przyjeżdża do Stołpców delegacja 
18 księży, oraz delegacje społeczne i 
Czerworiego Krzyża. 

Wy stawa przemysłu 
krajowego 

Posiedzenie Komitetu Wystawy odbę- 
dzie się we wtorek dnia 18 września b. r. 
godz. 18 w sali posiedzeń Izby: Rzemieślni- 
czej (ul. Mickiewicza 29. I. p.) > 

W poniedziałek dnia 12 b. m. odbędą 
się w Izbie Rzemieślniczej posiedzenia w 
sprawie konkursów piekarskiego i  fryz- 
jerskiego oraz wystawy cechów rzemieśl- 
niczych. 

W dniu tym odbędą się również zebra- 
nia Związków kupieckich w sprawie orga- 
nizacji konkursu wystaw sklepowych oraz 
współdziałania w całej akcji propagando- 
wej na rzecz krajowej wytwórczości przez 

udexorowanie okien sklepowych towarami 
wyrobu krajowego. 

Wileńskie szkolnictwo zawiodowe przy- 

gotowuje swój dział na wystawie, który 
uzupełniany prelekcjami stanowić będzie 
znakomitą tego szkolnictwa propagandę 

sśród szerokich mas młodzieży i starszego 

społeczeństwa. 
Urządzanie wystawy w gmachu Stowa- 

rzyszenia przemysłowio-handlowego przy 
ul. kiewicza 33 a (róg Montwiłłowskiej) 
rozpocznie się od wtorku dnia 13 września. 

Biuro Wystawy (wi Izbie Rzemieślni- 
czej, ul. Miekiewicza 28. tel. 359)przjmuje 
zgłoszenia uczestnicbwa w Wystawie i 
udziela wszelkich informacji co do całej 
akcji propagandowej jalka w czasie od 15 
do-25 września na rzecz krajowej wytwór- 
szości ma być przeprowadzona. 

   

  

  

KATASTROFA SAMOCHODOWA 
WILNO. Wczoraj na ulicy Wileń- 

skiej w pobliżu Ludwisarskiej rozbiła 
się dorożka samochodowa, kierowana 
przez Kazimierza Brylińskiego  (Kalwa- 
ryska 138). 

Dzięki szczęśliwym okolicznościom 
szofer wyszedł z katastrofy z nieznacz- 
nemi obrażeniami. 

Przyczyną wypadku było zepsucie się 
kierownicy, tak, że samochód, jadący 
z dość znaczną szybkością wpadł ra 
słup. 

WŁAMANIE NA” UL. ZAMKOWEJ. 
WILNO. Wczoraj wieczorem do no- 

wootwartej pracowni kuśnierskiej Łopu- 
szańskiego przy ul. Zamkowej 6, doko- 
nano włamania. Złodzieje korzystając, że 
w lokalu nikogo nie było, dostali się do 
środka od podwórka rabując co cenniej 

sze futra. Włamywaczy jenak zauważo- 
no w chwili, gdy wraz z łupem wymy- 
kali się na ulicę. Po krótkim pościgu je- 
dnego z nich wraz z częścią skradzio- 
nych futer, aresztowano. Zatrzymanym 
okazał się Lejba Trabinowicz, między- 
narodowy rzezimieszek, przybyły ostat- 
nio z Rumunji. 
BRE GRE SOEA SKORO OS APOSTOŁA 

— POBRAŁ CUDZĄ ZAPOMOGĘ. B. 
i tBroński (Bieliny 4) zameldował policji, że 
przed dwoma dniami skierowany został przóz 

miał otrzymać zapomogę w wysokości hę 
oraz pracę. Gdy zgłosił się do sejmiku, okaza 
ło się, że zapomogę jego pobrał jakiś osobnik 

M podający się za niego. Policja wszczęła docho- 
dzenie. 

— Oskarża o kradzież. — Paszko Aleksan- 
dra (Dzielna 42) zameldowała policji, że do 
mieszkania jej zgłosiła się Połońska Janina 
(Mickiewicza 22), która korzystając z chwilo- 
wej nieobecności Paszko, skradła 110 zł. leżą- 
ce na stole. 

Czy odpowiada to prawdzie, ustala komi- 
sarjat. 

Z POGRANICZA 
— ZABITY NA GRANICY. W ub. sobotę 

na terenie sowieckim w rejonie  Rubieżewicz, 
zastrzelono „pewnego osobnika w mundurze ko 
misarza, który jak wyjaśnia straż sowiecka, 
zamierzał bez zezwolenia przedostać się na te- 
ren polski. Dotychczas nie zdołano ustalić, 
czy zabity w istocie był wojskowym, czy też 
zbiegiem, przebranym w strój komisarza bol- 
szewickiego. 

оЕ. СС -Ка 

JAK MINĘŁA NIEDZIELA SPORTOWA 
Drugi dzień turnieju 

Redakcji 
Wbrew naszym  przewidywaniom, turniej 

tenisowy z wyrównaniem © puhary firmy |]. 
Nowicki i Syn oraz redakcji „Słowa* nie zo- 
stał jeszcze zakończony. 

W finale turnieju pań ma się jeszcze od- 
być (dziś o 4 po poł.)dogrywka spotkania pań: 
Monwid-Olechnowiczowej i Florczakowej. Pier 
wszy set zakończył się wynikiem 7:5 dia p. 
Olechnowiczowej, która dawała swej przeciw- 
niczce wyrównanie w formie minus 15 w trzech 
gemach. 

Poprzednie gry pań dały wyniki następujące: 
Kwisielewiczówna — Hochendlingerowna 

6:1, 6:3. 
Florczakowa — Wojewódzka 6:5, 6:4. 
W półfinałach: Florczakowa — Majerów- 

na 6:3, 6:5, i Olechnowiczowa — Kwisielewi- 
czówna 6:3, 6:5. ` 

W turnieju panów o puhar „Słowa* po- 
zostały do rozegrania półfinały i finał. Nie ule 
ga niemal wątpliwości, że jednym z finalistów 
będzie Kewes. Gracz ten, mimo znacznych ior, 
jakie daje, wszystkie dotychczasowe spotka- 
nia rozstrzygnął na swoją korzyść. Doskonałe 
też, jak dotąd, wychodzi młody gracz — Pusz 
karzewicz. 

Wczoraj odbyły się następujące spotkania: 
Kewes — Tejchman 6:1, 6:5. Doskonale 

broniący się Tejchman nie mógł poradzić so- 
bie z rutyną Kewesa. 

Merecki — por. Jastrzębski 6:1, 6:2. 
Bukowski — Opoczyński 6:1, 6:2. Bukow 

ski już na turnieja ŻAKS'u okazał się zawod- 
nikiem obiecującym. I wówczas, jak i obecnie 
wszedł do półfinału. 

Lisowski — Weyssenhoff 2:6, 6:3, 6:4. 
Początkowo lekka przewaga prof. Weyssenhof 

tenisowego o puhar 
„Słowa” 

fa lecz w drugim secie role zmieniają się i 
sowski wygrywa pewnie. 

Korneluk — Kopeć 6:5, 6:2, obserwując 
grę, można było przypuszczać, że wygra Ko- 
peć. Przy stanie setów 5:5 miał przewagę, lecz 
nie umiał wykorzystać ją. To zdaje się spowo 
dowało pewne załamanie się psychiczne i po- 
rażkę 6:5 — 6:2, zresztą zupełnie zasłużoną. 

Gotlib — Kulbis 6:4, 6:3. 
Piotrowicz — Scheunert 6:3, 6:3. Efektow 

nie, ale nieprodukcyjnie grający  Scheunert 
(Warsz. KL T.) nie mógł sobie dać rady z fo- 
rami i przegrał, 

Piotrowicz — Gotlib 6:3, 3:6, 6:3. 
Puszkarewicz — Korneluk 6:3, 5:6, 6:3. Do 

bra forma Puszkarzewicza i fory wyelimino- 
wały Korneluka mimo jego wielkiej rutyny i 
spokoju. 

Tejchman — Zyskowicz 6:4, 5:6, 6:2, Tej 
chmanowi powodziło się wyraźnie. Puszczał 
się na śmiałe posunięcia i te udawały się. 

Kewes — Perłowski 6:3, 6:2. 
Merecki — Świda 6:1, 6:2. Merecki za- 

demonstrował dobry start. jego wybiegi do 
siatki przyniosły porażkę partnerowi. 

Jedno z półiinałowych spotkań Kewes — 
Bukowski zostało przerwane z racji nadchodzą 
cego zmroku przy stanie 6:5. 

Dziś od czwartej dalszy ciąg, a więc: do- 
grywka półiinała Kewes — Bukowski, drugi 
półlinał Piotrowicz — Puszkarzewicz, Oraz za 
kończenie iinałowego spotkania pań:  Olech- 
nowiczowa — Florczakowa. 

Zainteresowanie się publiczności dotych- 
czasowym przebiegiem turnieju znaczne, co 
jest najiepszym dowodem, że turniej należy- 
cie spełnił swe zadanie propagandowe. T. 

Li- 

Drużyna 1 p. p. Leg. zdobyła puhar 
Wil. O. 

Jubileuszowy turniej piłkarski 
o puhar przechodzi Wil. O.ZJP.N'u, ufun- 
dowany zokazji dnia IP Z P Nu, wygrała 
—jak się tego należało spodziewać — dru- 

żyma I p. p. Leg. 
W półfinałach spotkały się drużyny: I 

p. p. Leg — 6 p.p. Leg. i Ognisko — Dru- 
karz. W spotkaniu wojskowych I pułk od- 
niósł zdecydowane zwycięstwo bijąc pnrze- 

ciwnika w stosunku 5:1 (3:0). Znajdująca 
się w doskonałej fonmie drużyna mistrza 
ckręgu mie miała trudnego zadania. Sędzio 

wał p. Kisiel. 
'W, spotkanu Ogniska z benjaminkiem 

kl. a Drukarz można było zauważyć wyraź 
ny spadek formy Ogniska i dużą dozę am- 
bicji młodych: „drukarzy, Wynik meczu 
1:0, przyczem decydująca bramka padła 
z karnego podyktowanego przez sędziego 
p. Birnbacha za rażący faul 

Z.P.N-u 
Fimał. Mistrz okręgu I p. p. Leg. wał- 

czy z mowopromowanym „Drukarzem*. Wy 
nik 11:90. Trudno nawet coś napisać o prze 
biegu meczu. Słaba technicznie, zmęczona 
poprzednim spotkaniem i mierutynowana 
drużyna Drukarza musiała ulec przeciw- 

nikowi, który ostatnio rozgromił dwóch 
mistrzów okręgu i pretenduje do wejścia 
do Ligi. Nie mogło być inaczej. 

W przenwie spotkania finałowego od- 
były się dwie konkurencje lekoatletyczne 
oraz defilada: wszystkich piłkarzy i rozda- 
nie odznaczeń. O lekkoatletach podajemy 
na inem miejscu. 

Organizacja turnieju sprawna. Publicz- 
nośći mimo szeregu innych ciekawych im- 
prez dużo na trybunach. 

(t) 

Czołowi lekkoatleci Wilna startują 
Wieczorek bije rekord okręgu 

Wczoraj w ramach uroczystości z okazji 
dnia PZPN-u odbyły się dwie konkurencje 
łekkoatletyczne — próby pobicia rekordów 

Wieczorek ( 3sap.), mistrz Polski w pię 
cioboju w: mzucie dyskiem uzyskał wynik 
41 m. 94 cm. Jest "to nowy rekord okręgu. 

Dla orjentacji podajemy że rekord: Polski. 
wymiosi! 45 m. 15 dnt, : 

- Dnuga próba nie powiodła się. Sidoro- 
wiez (Ognisko) w biegu na 1500 mtr. uzy- 

Zawody 
Zawody szkolne, choć nie reklamowane 

i odbywające się „przy drzwiach zamknię- 

tych*', mają ogromne znaczenie dla ogól- 
nej akcji wychowania fizycznego to też 
cieszyć się należy, że tu i owdzie są orga- 
'nizowane. 

Wczoraj na boisku gimn. Zygm. Augus 
ta odbyły się dwa międzyszkolne spotka- 
nia w siatkówce i jedno iw: koszykówce. 

W siatkówce drużyna Seminarjum Nau 

skał czas 4 m. 11,9 sek. Ten stosunkowo 
słaby wynik tłumaczą niesprzyjające wa- 
runki: zły stan bieżni i silny wiatr, 

Sidorowcz mał już czas 4 m. 4,4 sek. 
Z wyników osiągniętych wczoraj wnio- 

skowač już można, że ani Sidorowicz ani 
'Wiieczorek: nie mogą być brani pod uwagę 
przy ustalaniu reprezentacji ma mecze w 
Pradze i Wiedniu. (t). 

czycielskiego pokonała zespół gim. z N. 
Wilejki w stosunku 30:3 oraz zespół gim. 
Z. Augusta 26:19. 

W koszykówce zespół Seminarjum po- 
konał drużynę gimn. z N. Wilejki 31:6 

Dalsze spotkania nie odbyły się, gdyż 
po otnzymaniu wiadomości o tragicznym 
zgonie śp. por. Źwirki, zawody zostały 
przerwane, (t) 

  

Z frontu walk ligowych 
„Czarni“ uratowani od upadku — Kogo zobaczymy 

na boiskach wileńskich 
W świiecie piłkarskim poruszenie: Wczo- 

rajsze walki «o mistrzostwo Ligi przyniosły 
sensącje i poważne przegrupowania w ta- 

beli. Garbarnia przez zwycięstwo nad 
Oracovią pozbawiła ją stuprocentowej —- 
pewności zdobycia mistrzostwa i zrewanżo- 
wała się za wiosenny pogram, Wisła po- 
zbawiła też Legję złudzeń odbierając dwa 
punkty. 

Obecnie szanse Wisły na zdobycie wice- 
mistrz, wzrosły. Polonia po przegranej z 

ŁKS'em zakwalifikowała się do spadku, 
gdyż jednocześnie Czami podreperowali się 
wygraną z Wamtą. 

W walkach o wejście do Ligi Podgórze i 
Legja poznańska zdecydowanie zdobyły 
mistrzostwa: grupy. 

Zobaczymy więc obydwie te drużyny w 
Wilmie. (6), 

WYNIKI LIGOWCÓW. 

WARSZAWA. (PAT. W meczu o mistrzo- 
stwo Ligi, Wisła odniosła niezasłużone zwy 
cięstiwo nad Legją 3:2 (2:1). Mecz ten był 
bodajże najpiękniejszym meczem ligowym 
jaki rozegrany został w bieżącym sezonie. 
Gra prowadzona w szybkiem i zbyt mor- 
derczem tempie, wykazała dużą przewagę 
Legji, niewyikorzystaną z powodu wspania- 
lej gry Koźmina w bramce Wisły i świetne 
nej obrony kirakkowian. 

Autor scenar|uszy filmowych 
przed Sądem 

GRODNO. W swoim czasie podaliśmy 
szczegółowe sprawozdanie procesu  rzekome- 
go autora scenarjuszy filmowych Izaaka Mi- 
lejkowskiego, oskarżonego o zabójstwo swo- 
jej żony Frumy. Sąd okręgowy skazał go wów 
czas na 3 lata twierdzy, na wyrok ten Milej- 
kowski złożył skargę apelacyjną. 

Jak się dowiadujemy, sprawa ta rozpa- 
trywana będzie w dniu 8 października r. b. 
przez Sąd Apelacyjny w Wilnie 

Bronić oskarżonego będzie i tym razem 

Apelacyjnym 
p. mec Firstenberg. który złożył do Sądu Ape 
lacyjnego prośbę o wezwanie w charakterze 
biegłego profesora U.$,B. p. d-ra Schillig— Sin. 
galewicza, który zasadzie przeprowa- 
dzonego Śledztwa i sekcji zwłok denatki, stwie 
dzić bezpośrednią przyczynę Śmierci Frumy 

Milejkowskiej; oraz dwóch profesorów psychja 
trów, którzy mają zbadać stan psychiczny 
oskarżonego. Sąd prośbę p. mecenasa uwzględ 
nił, w ten sposób oskarżony Milejkowski od- 
stawiony będzie do Wilna. 

KRAKÓW, Mecz o mistrzostwo Ligi 
Oracovia — Garbarnia zakończył się sen- 
sacyjną klęską Cracovii 0:4 (0:2). Przez 
cały czas zaznaczyła się przewaga Garbar- 
ni. Zwycięzcy wykazali dobry stant do pil- 
iki, świetne ustawienie się i znakomitą dy- 
spozycję strzałową. Cracovia zawiodła zu- 
pełnie. 

* * * 

LIWÓW. Mecz ligowy „Czarni — „Watr- 
ta“ zakończył się dla Warty katastrofalnym 
wynikiem 2:0. 

O WEJŚCIE DO LIGI 
POZNAŃ. W meczu o wejście do Ligi 

Legja poznańska odniosła niespodziewane 
chociaż w zupełności zasłużone zwycięstiwo 
nad ŁTSG 2:1 (2:1). - › 

* * * 
KRAKÓW, Na boiskiu Oracovii mecz pił- 

karski o wejście do Ligi między drużynami 
Podgórze Kraków a IFC Katowice. Zakoń- 
czony zwycięstwem Podgórza. 23. 

* * * 

GRODN O. 76 p. p. — 4 Dywizjon samo- 
chodów pancernych 6:0 na korzyść 76 p. p. 

Amerykanin Hill 
BĘDZIE BIEGAŁ (W! IPOLSCE. 

Dowadujemy się, iż słynny ameryikamin 

Hill, który tak dzielnie stawił czoło Lehti 

nenowi na olimpjadzie i był groźnym pnrze- 

ciwnikem dla Kusocińskiego podczas bie- 

gu w Chicago, przybywa w drugiej poło- 

wie września do Europy. 

Moment ten pragnie wykorzystać „War 

szawianka.* Zarząd tego klubu podjął już 

starania. w celu sprowadzenia amerykani- 

na do Polski. Projektowane są dwa. spotka 
nia Hilla z Kusocińskim w dniach 8i 9 

października przypuszczalnie w Warsza- 
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OTWARCIE TORU KOLARSKIEGO 
NA STADJONIE OŚRODKA W. F. 

Niejednokrotnie pisaliśmy, że powsta- 
nie w Wilnie toru kolarskiego jest koniecz 
ne, gdyż zawody: organizowane na nim, ja- 

ko imprezy o charakterze atrakcyjnym, 
będą doskonałą propagandą kolarstwa i 

dadzą kasę, bez czego żaden klub nie może 

istnieć i pracować racjonalnie. 
Wczorajszy dzień potwierdził nasze do- 

wodzenia. Na otwarcie toru przybyło b. 
dużo publiczności i wszyscy kolarze wileńs 
cy oraz kilku z Grodna (Cresovia). 

Obfity program sportowy przypadł 
wszystkim do gustu i obecnie z całą stanow 
czością możemy. już twierdzić, że następne 
imprezy cieszyć się będą powodzeniem za- 
równo sportowem jak i kasowem. 

Wczorajszy program dnia rozpoczął 
bieg otwiarcia na dystansie 1250 mir. 

Wygrał go Maksymowicz (Wil. Т. С. 
i M) w. czasie 2 m 6 s. 

Następnie odbył się bieg na czas. 500 
mtr. Wygrywa Jasiński 39,06 przed Sze- 
wiałło (Grodno) 39,08. 

Pokazy gimnastyczne na rowerach byży 
przyjemnem urozmaiceniem między biega- 
mi. 

Bieg amerykański na czas — 10 min. 
Wynik nie rozstrzygnięty, choć najlepszy 

miał Kaczyński. 
De demifond. Trzy biegi po trzy okrążenia. 

Miejsca punktowane. Wygrywa Kalinows- 
ki 9 pkt., Jasiński i Skuratowicz po 8 pkt. 
Szewialło (Gr.) 5 pkt. 

Bieg miestowarzyszonych, Dystans 2500 
mtr. Wygrywa Maksimowicz w dobrym 
czasie 2;51,8 przed Sierdiukowym. 

Zmów. urozmaicenie. Speaker oznajmia, 
że za chwilę zobaczymy na torze 56 letnie- 
go p. Henryka Pawłowicza, który ze swym 
9 letnim symikiem Zbigniewem przyjechał 
z Gdymi do Wilma (1000 kil.) na rowerach 
„bez odpoczynku. * 

To „bez odpoczynku* — to zwykły lap 
sus, ale i z odpoczynkami to wymik, które- 
mu należy przyklasnąć i za który nie moż- 
na chwalić p. (Pawłowicza. Kazać małemu, 
węątłemu chłopczynie jechać tysiąc kilomet 
rów ma rowerze to nie rekord, a skandał. 
I jeszcze się tem chwałą. 

Ale mniejsza z tem, wróćmy do sportu. 
Clou programu, bieg główny. Dwadzieścia 
okrążeń toru. Dziewięciu zawodników na 

starcie. 
Odrazu tempo. Prowiadzi griodnianin 

Szewiałło. Kalinowski i Jasiński trzymają 
się na kółku. Przez dziesięć okrążeń cała 
stawika trzyma się równo. Ci co umieją 
jeździć trzymają się kamtu, słabsi zalatują 
na krzywej. Podczas jedenastego okrąże- 

a za nim młodszy. Maksimowicz mijają 
grodnianina. Staje się jasnem, że powsta- 

ła koalicja przeciwko Szewialle, Wilmianie 
nie chcą dać mu wygrać. Tak się też i koń- 

Po ostrym finiszu wygrywa Kalinowski 
wi czasie 16 m. 10 sek. Drugim jest Jasiński 
trzecim nadspodziewanie Wacież. 

"Szewiałło traci na krzywej równowagę 

i pada. 
Zawłody skończone, Defilada małych 

chłopców, rozdanie nagród zwycięzcom z 
poprzednich imprez i opuszczamy  stadjon 
pełni jak najlepszych myśli. Nareszcie ko- 

larstwo ruszy całą. parą. 
Zawody zorganizowane były przez Za- 

rząd: Wil. Twa. C. i M. Kierowal! niemi ka- 
pitan kolarski klubu p. Bałul, starterował 

p. Andrukowicz. % 
t 

Organizujmy bisgi dla 
młodzieży 

Miodzież szkolna wróciła do miasta 
wypoczęta, zdrowa i garmąca się do spor- 

tu. Wróciła pod wrażeniem wiadomości z 
Olimpjady. Chce trenować i startować. 
Rwie się na boiska. 

Czy stworzono jej warunki do normal- 
nej pracy w tym kierunku? Czy pomyśla- 
no o tem, że ta właśnie młodzież, te penia- 
ki z 2-3 klasy i ci chłopcy z 6-7-ej — to 
narybek, to przyszłe podpory reprezenta- 
cyj i nadzieje na Olimpjadach ? 

Mam wrażenie, że nie. Zakaz należenia 
młodzieży szkolnej do klubów: sportowych 
sprawę pogorszył gdyż ami lekcje gimnas- 
tyki, ani kluby szkolne nie są w stanie za- 
pewnić mlodym zawodnikom warunków, 
miie są w stanie zastąpić dobnze prowadzo- 
nego klubu. Sport wśród młodzieży zamie- 
ra — marnieje. 

Nie mówimy już o piłce nożnej najener 
giczniej „wyprowadzanej* z programu, to 
byłoby jeszcze zrozumiałe, ale nawet lekka 
atletyka. niedająca — zdaje się — żadnych 
podstaw. do obaw jest ledwo, ledwo tolero- 
wana. х 

Obowiązujące godziny w szkole, jedne 
drugie zawiody międzyszkolne w przeciągu 
całego sezonu, oto cały program, Nic dziw 
mego, że w tych warunkach zanika zaimte- 
resowamniie wśród młodzieży i rzedną liczby 
uczestników. walk na stadjonach. 

Mamy w Wilnie park sportowy specjal 
'mie dla młodzieży zorganizowany i utrzy- 
mywany, Mamy tylu przewodników spor- 
towych, w osobach mianczycieli wych. fizy- 

cznego, mamy doskonałe tereny do biegu 
mia przełaj, Trzeba zacząć coś robić aby w- 
ciągnąć do systematycznej, celowej (a 
przez to samo nierujnującej zdrowie) pra- 
cy. 

Dla zainteresowania zawodników zacz- 
nijmy od organizowania szeregu biegów 
na przełaj. Zupełnie krótkie — dla mal- 
ców, stopniowo dłuższych dla Starszych 

Zakret jest. dla tego miejscem 'wyma- 
mzonem. Zadajniie doprawdy. nieskompliko- 
wane, a celowe. Jakaś nagródka przeched- 
nia, kilka żetoników i jest bieg. Chłopcy 
zamiast włóczyć się po „jerku”* lub podzi- 
wiać Pata i IPatachona zaczęliby trenować. 
Bieżnia parku sportowego ożywiłaby się, 
a kończący swą karjerę zawodnicy odch>- 
dziliby ma  „emeryturę* z przeświadcze- 
niem, że miejsce ich zajmą inni, przygoto- 
wani: do tego — zdrowi, silni, wytrenowa- 
ni, 

Zorganizujmy więc biegi, na przełaj dla 
młodzieży. [Póki czas, póki! śnieg nie zasy- 
pie trasy, a zobaczymy, że te biegi muszą 
i inne konkurencje lekikoatletyczne. (t).
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Dziś otwarcie sezonui Inauguracyjna premjera! Czarujące arcydzielo džwiękowe Z serji wszechšwiai. Limow 1932 ЭЗк Dzwięk: 

Przedstawiciele.n 
zwiękowe 

Šiną EGC Muzyka słynnego Pauła Abrahama. W rolach gł. grodźięhyka 
— PREMJER W DRUSKIENIKACH. 

Wczóraj przejechał przez Grodno premjer 
Rządu p. Aleksander (Prystor, udając się 
samochodem na: wypoczynek do Druskie- 
nik. 
— PRZENIESIENIE MIEJSKIEJ STA- 

CJ) KONTROLI MIĘSA. Miejska stacja 
ikontroli mięsa mieszcząca się dotychczas 
ma pl. Skidelskim, zostaje z dniem 15 b. m. 

przeniesiona do gmachu rzeźni miejskiej. 

— POLEWANIE ULIC. Magistratowi 
naszemu, właścicielom nieruchomości i wre 
szcie dozorcom domowym widać bardzo 
malo obchodzą płuca obywateli miasta, — 
gdyż podczas zamiatania ulic podnoszą ta- 
ki kurz, że wprost niema możmości przejść 
ulicą. 

O ile nie mylimy się, obowiązuje jeszcze 

wozporządzenie władz  _admimistracyjnych, 
makazujące polewanie ulic przed zamiata- 
miem. 

Dlaczego więc rozporządzenie te nie wy- 
konuje się? 

— KURSY ROBÓT RĘCZNYCH RO- 
DZINY POLICYJNEJ. Zarząd Rodziny 
Policyjnej w Grodnie podaje do wiadomości 
iż z dniem 15 wirześnia ir. b. o godz. 18-tej 

rozpoczyna się Kursy robót ręcznych, które 
prowadzone będą dwa razy w tygodniu t. j. 

'we wtorki i czwartiki od godz, 17 do 19 w 
sali (Policyjnego Klubu sport. „Lechja“ 
(Komenda iPowiatowa P. IP., plae Tyzen- 
hauza 5). : 

Zapisy ma kursy robót ręcznych przyj- 
muje Sekretarjat Rodziny Policyjnej w go- 
dzinach unzędowych w gmachu Komendy 
Powiatowej P. P. 

i Racjonalnie Ulokowana į 
į Gotówka | 

w dobie ktyzysu to wkład į 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całka- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

ma każde żądanie. 
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KINA P. T. K. TEL. 214 
seau. O E. EB З 1 10.15, 

Sźwiękowiec 

Kina „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

Pierwszy arcyfilm dźwiękowy wyko- 
nany przez emigrantów rosyjskich 
w Paryżu. — Romans tajpoczyt- 
niejszego autora Józefa Kasseda 
„Nnits de Princes“ 1 życia Gruzinów 

«Noce kaukazkie 
W rolach gt.: Gina Manes i Jacgues 

Catelain 
Śpiewy w języku rosyjskiw. 

wstęp od 80 gr. 

Dźwiękowiac 
Kino „ĄPOL LO" 

Dominik. 26. 
Dziś wyświetla najwspanialszy 

100 prze polski dźwiękowiec 
osnuty na ile powieści 

Jerzego Kossowskiego p. t. 

„SZYB L 23“ 
W rolach gł.; Baśka Orwid, Jerzy 

Marr; i Wilson Gawlikowski 
Wstep od 70 gr. 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 13. 

Największe asy ekranu 

IWAN MOZŻUCHIN 
Mary Philbin i R. Szildkraut 

w filmie p. t. 

ZDOBYWCA SERC 
Powiększona orkiastra 
wstęp od 45 groszy. 

        

Początek seansów 
KINO © g. 6.15, — 8, 

DŻWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 

GRODNO, Brygidzka 2, 

iwan Mozżuchin 

SIERZANT X 
w pozostałych rolach głównych Suzy Vernon i Jean Angelo 

naszego pisma 
w BARANOWICZACH 

jest p Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szosawa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

  

— POŻAR MŁYNU W. HORODEOZ- 
NIE. W mocy na 10 bm, we wsi Horodecz- 
no II pow. nowogródzkiego spłonął młyn 
wraz z urządzeniem na szkodę braci Mie- 
czysława i Władysława Zaborowskich. — 

Pożar nastąpi prawdopodobnie wskutek 
podpalenia na tle zemsty osobistej. Straty 
wynoszą ikwotę około 8 tysięcy złotych. 

lidžka 
NOWE WŁADZE W B.B.W.R. W LIDZIE. 

Na dzisiejszem zebraniu wybrano nowe 
władze B.B.W.R. w: Lidzie w osobach: Pre- 
zesa. Sądu Okr. p. Bukowiskiego Jerzego 
jako prezesa, Dyr. Białokoza jako z-ce, 
prof, Brylskiego jako I-go z-ce i Jamiol- 
kowskiego prof. jako sekretarza. Powyższy 
Zamząd ma dokooptować resztę Zarządu. 
Omówiono prace przyszłego Zarządu. 
UROCZYSTE ŚWIĘTO W BERDÓWCE. 

W dniu 11 września b. r. w: szkole Rol- 
niczej w Berdówce, pow. Lidzkiego od- 
będzie się tradycyjne święto dožynkowe, 
Według otrzymanych wiadomości w uroczys 
tości ma wziąść udział większa ilość Kół 
Młodzieży Wiejskiej, Koła Gospodyń Wiejs 
kich i Związki Strzeleckie, Straże iPożarne, 

Kółka Rolnicze, oraz przedstawiciele z róż- 
nych Organizacyj Powiatu Lidzkiego. Ko- 
mitet Organizacyjny: czyni przygotowania 
do powyższej uroczystości. Komunikacja 
odbędzie się autobusami i furmankami: 

Program uroczystości: 

Do godziny 9-ej przyjazd uczestników. 
Do godziny 10-ej uroczysta msza św. polo- 
wa. 
Do godziny 11,15 referat o dożynkach. 
przedstawiciela Komitetu. 
D godziny 11,15 referat o dożynkach. 

* godziny 12-ej Korowód rolniczy: I gnu 
pa: stare rolnietwo i pozarnictwo, II 
Imiarska, III Dzisiejsze rolnictwo, 
Do godziny 12,30 Składanie wieńców do- 
żynikowych organizacjami: ma ręce p. Sta- 
mosty: H. Bogatkowikiego. 

1) Szkoła 2) organizacje rolnicze (Kół- 
ka rolnicze, Koła gospodyń wiejskich, Ko- 
la Młodzieży, Spółdzielnie) 3)Straże pożar 
ne 4) Strzelec. 
Do godziny 14-15,30-ej przerwa obiadowa. 
Do godziny 15,30-19-ej Zawody sportowe 
i zabawy ludowe. 
1)bieg na 100 metr. W)koło szczęścia 2)skok 
w dal 2)słap 3)skok wzwyż 3)djabelski 
miłym 4) siatkówika 4)łódki (ewentualnie) 

5)koszyłkówika. 6)pokaz strażacki. 
Do godziny 17,15 ogłoszenie wyników i 
rozdamie nagród. 

Do godziny 17,30 przedstawienie. 
—WYJAZD DRUŻYNY (P. K. S. Dru- 

žyna P. K. S. Lida wyjechaža ma  zawody 
do Baranowicz. Kierownikiem družyny jes: 
p. podkom. Kobelski. 

—W KS 5.P. LOTM. L.O.S.P. 
3:1 (1:1) W sobotę na boisku sportowym 
w Lidzie rozegrany został mecz piłki noż- 

nej pomiędzy drużynami W.K.S. 5. p. Lot- 
niczy i L.0.5,P. zakończony wynikiem 3:1 
1:1 na korzyść wojskowych. 

wstęp od 70 gr. 
w pięknej epopei bohaterstwa 

i miłości p. t. 
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Jest to pierwszy 100 proc. film dźwiękowy Iwana Mozżuchina 
Wersja francuska — Reżyserja Stryżewskiego. 

EEETTIINE TA 

HERMAN ZAND: 

    roegram Komedja 
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KLUCZ DO ZAGADKI 
Oczy Teodora nie mogły się oderwać 

od bronzowej statui. Ciało jego drżało, 
paznogcie wpiły się w poręcze fotela. 
Od czasu do czasu spoglądał z lękiem 
dookoła. Kanapy, fotele z wysokiemi po- 
ręczami, masywny kominek, półki z książ 
kami, wysoki zegar, wszystko budziło 
w nim przestrach i podejrzenia. 

Donald czytał w jego myślach, któ- 
rych się Teodor wstydził, ale nie umiał 
ich ukryć. Strach Teodora. nie dał się 
rozsiać, mimo zaryglowanych drzwi i 
żelaznych krat... Jeśli ktoś potajemnie 
wszedł tutaj, podczas, gdy bratanek wy- 
szedł z nim na górę, mógł pozostać do- 
tąd... Dosyć tu było ciemnych kątów, 
gdzie mógłby się schować obcy  czło- 
wiek. 

Myśl ta wydawała się jednak Donai-- 
dowi niewiarygodną, czuł, że musi uspo- 
koić koniecznie nieszczęśliwego starca. 
Obszedł cały pokój, zaglądając pod me- 
ble, za zegar, wszędzie, ale nikogo nie 
znalazł. O ile mógł sądzić, prócz niego 
i stryja, nie było w bibljotece nikogo. 

ROZDZIAŁ XT 

ZBRODNIA. 
Poszukiwania swe zakończył w ka- 

cie przy fortepianie, Donald zatrzymał 
się przed „Amicusem“, zastanawiając 
się nad przyczyną hypnotyzującej siły 
jego uśmiechu. Uśmiech Amicusa i spoj- 
rzenie uderzały beznadziejnością i sza- 
leństwem. Donald myślał o.tem, czy rze 

EE 

‚ Wydawga. Złaniaław Mackie 

  

czywišcie tak uśmiechał się jego pra- 
pradziadek, czy też rzeźbiarz umyślnie 
nadał swojemu dziełu ten wyraz? 

Młody mężczyzna stał, jak urzeczony. 
Nagle drgnął i cofnął się, spojrzał nie-- 
spokojnie poza siebie tam, gdzie stał io- 
tel stryja. On sam nie potrafiłby okre- 
Ślić, co go tak przestrzaszyło? Jakiś nie 
dosłyszalny szmer, czy może cień, nie- 
dostrzegalny prawie... Patrzył drżący 1a 
fotel, gdzie siedział przed chwilą stryj. 
Fotel był pusty!.. 

Z ust omal nie wyrwał mu się Okrzyk, 
ale roześmiał się do siebie i głos Teodo- 
ra doleciał do niego z fotela: 

— Czy patrzałeś pod kanapą, 
naldzie ? 

Podifiecona wyobraźnia zrobiła figla 
Donaldowi. Od strony fortepianu, gdzie 
stał, widać było tylko wysokie oparcie i 
boczne poręcze fotela stryja. Fotel był 
tak głęboki, że ukrywał drobną postać 
starca. 

Do- 

Naturalnie 
dział, — zajrzę jeszcze 
chce. 

Kanapa stała wpoprzek pokoju. Го- 
nald zajrzał pod nią i za nią. Nie było 
tam nikogo. 

— Nic niema, Donaldzie? 
— Nic! 
— A jednak ja wiem, że tu ktoś jest! 

— rozległ się drżący głos Teodora. Czu: 
ję to! . 

Dziwna rzecz: Donald czuł tak samo. 

stryju, — odpowie- 
raz, jeśli stryj 

   

  

AULA 25 

  

POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ W 
STOŁPCACH. 

W dniu: 7. IX w sali Magistratu m. Stołp 
<ców: odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej 
pod przewodnictwem burmistrza m. p. Sta 
niewskiego K. 

Porządek dzienny, po uzupełnieniu 
przez radnego Bartoszewicza, punktem: 
„Sprawy szkolne* jak i protokół z poprzed 
niego posiedzenia, odczytany przez p. L. 
Kondratczyka, przyjęto w całości. Jak wy- 
nika z obszernego sprawozdania, jakie zło-- 
žyl p. Bartoszewicz P., kier. szkoły, doty- 
czącego spraw szkolnych, w bieżącym roku 
na skutek wydanych nowych zarządzeń 
władz szkolnych, 57 dzieci zostało usunię- 
tych ze szkoły, pozbawionych tem samem 
ukończenia jej. Chcąc więc uprzystępnić 
tej rałodzieży, która. obecnie ma już prze- 
kroczony wiek szkolny, zdobycie świadect- 
wa; ukończenia szkoly powszechnej, bez 
którego droga do obrania jakiegokolwiek 
zawodu jest dziś zamknięta, p. Bartosze- 
wicz zgłosił wniosek w sprawie prelimino- 
wania odpowiedniej kwoty z sum budżeto- 
wych Magistratu no uruchomienie kursów 
wieczornych dla 'tej młodzieży. Podkreślić 

tutaj należy zdecydowane stanowisko Ra- 
dy: Miejskiej, która. jednomyślnie uchwali- 
ła wyasygmować na ten cel' 1000 zł., kwotę 
przewidzianą w przybliżeniu na pokrycie 
kosztów, związanych z prowadzeniem tego 
kursu. 

Stołpce, jeśli chodzi o warunki lokalo- 
'we szkoline, stoją na szarym końcu, a na- 
turalny przyrost dziatwy, wahający się od 
70 do 90 dzieci, pogarsza, iten stan z każdo- 
razowem nastaniem roku szkolnego. Biorę 

jeszcze pod uwagę, iż tenuta dzieržawina 

stanowi dość polkaźną kwotę w budżecie 
miasta, Rada: Miejska jednogłośnie uchwa 
liła, iż w: najbliższym czasie, ze względu 
na korzystną konjumkturę cen drzewa ma 

być pobudowany duży drewniany, o 10 sa- 
lach dom, mogący być oddamy pod czaso- 
wy użytek szkoły. Dom ten ma stanąć na 
placu obecnej targowicy miejskiej. 

W: związku z tem powołano komisję bu 
dowy w skład której weszli: p. Gorzkows- 
ki Jerzy, poseł na Sejm, p. Nowacki, p. Bar 
toszewicz, jp. Dworecki, i p. Wajnrach. 

Zkolei rozpatrzono sprawę kupna osied 
la. „Sieniamka“ pod kolońje letnie. Według 
orzeczeń lekarzy miejscowość ta jest bar- 
dzo korzystna pod kolońje letnie dla dzieci 
niedorozwiniętych fizycznie, co zresztą tam 
zostało stwierdzone w bieżącym roku przez 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, któ- 
ry. prowadząc ttalką ikolońję dla majbied- 
niejszych dzieci ze Stołpców, stwierdził, iż 
po miesiącu przybywało na wadze dziecku 

od 2 i pół do 7 klg. Z uwagi na likwidację 
tej gajówki — „Sieniawka przez Zarząd 
Dóbr księcia Radziwiłła, Rada Miejska 
upoważniła p. burmistrza Staniewskiego 
do powzięcia pertraktacji, w celu nabycia 
tej Sieniawki: na wlasność miasta. 

Zadecone przez Wydz. Pow. zmiany . w 
budżecie miasta ma rok 1932-33, odnoszące 
się do preliminowanej kwoty na P. W. i W. 
F. Rada Miejska, uznając wielką rolę, ja- 
ką spełnia ta organizacja, zaleconą przez 

Wydz. Pow. kwotę uchwaliła. Dziwnem 
jednak wydaje się, że przeciwko powyższej 
uchwale występował jeden z członków Ra- 
dy, p. S., co bymajmniej nie Świadczy O 
jego uświadomieniu  obywatelskiem, „Ww 
sprawie uregulowania ul. Redutowej Rada 

M. przyjęła propozycję, złożoną przez 
mieszkańca m. Stołpców, Goldberga, który 
oddając swój plac, stanowiący (przedłużenie 
tej ulicy, otnzymał wzamian przyległy do 
jego posesji plac miejski. Tramzakcja ta 
ma ogromne znaczenie przyczyniające się 

nietyliko do rozbudowy miasta, ale przedew. 

szystkiem do jego wyregulowamia. W związ 
ku z przeżywanym kryzysem i wyjątkowo 
ciężkiem położeniem rolników, Rada M. 
postamowiła: zmniejszyć pobierane opłaty 
za tak zw. „rogatkowe” i „kopytkowe”, któ 
re przedstawiają się następująco: zaprzęg 
jednokonny — 10 gr., dwulkonny — 20 gr.. 
rogacizma; į nierogacizna ponad 100 klg. 
wiagi — 70 gr. do 100 klg. — 40 gr., cielę- 

ta, owce kozy do 6-ciu miesięcy 30 gr. od 
sztuki, prosięta jaggnięta do 2-ch miesięcy 
10 gr., gęsi, indyki przywożone ponad: 
sztuki -10 gr. od sztuki. (Po wyczerpaniu 
ponządku dziennego posiedzenie zamknięto. 

ner. 
   

Poszukiwania jego nie dały żadnych te- 
zultatów, ale odczuwał obecność czyjąś 
w. pokoju. 

Olbrzymi pokój, pełen  niewytłuma- 
czonych tajemnic, zdawał się drwić z 
Donalda. Teodor zmęczony oczekiwa- 
niem wstał i podszedł do Donalda... 

— Ja wiem... Ja czuję... 
— Szukajmy więc razem, — zapro- 

ponował Donald. jeśli tu jest ktoś obcy, 
mógł wymknąć się mnie zręcznie, prze- 
šlizgując się z miejsca na miejsce, ale 
nie uda mu się to, gdy będziemy szukać 
obaj! 

Teodor zgodził się. W odległych ką- 
tach pokoju mrok zapadał coraz większy, 
bo świece dogasały. Donald ściskał w 
ręku rewolwer, obchodząc pokój. 

— Prosżę uważać stryju, drugi raz 
on się nam nie może wymknąć! 

Starzec posuwał się za bratankiem 
w niewielkiej odległości. Przeszukali ka- 
żdy metr kwadratowy, zaglądali pod me- 
ble, do wszystkich ciemnych zakama*- 
ków. Donald był pewien tym razem, że 
żadne żywe stworzenie nie mogło mu się 
wyślizgrąć. wę 

Nagle zatrzymał się. Nerwy jego były 
naprężone do ostatnich granic. Usłyszał 
rzed sobą, w udległości dwóch kroków, 

ciche westchniejne! Miał  šwiadomosė, 
ze ktoś jest przed nim, bliziutko... Dzi- 
wny odgłos powtórzył się znowu. W tej 
samej chwili gałęzie dębów zaszumiały, 
uderzyły gwałtownie o szyby okien, wi- 
cher zawył przeciągle, a płomyki świec 
zatrzenotały się niespokoinie..  Donaid 
nie widział za sobą Teodora.. 

Głośny jęk przyciągnął jego uwagę 
ku karapie. Starzec skulony trzymał się 

      

„Heiios“ 
ŽONA NA ĮJEDN ulubiona gwiszda, przepiękna MARY G6LSRY 
Nad prograa: Najnowszy tygodnik Foxa, Sansatje dla miłośników sportu! Zwycięski bieg chluby Polski 5. Kuse- 
cińskiego na tegorocznej Olimpjadzie w Los Angelos. Przemówienie Kusocińskiego przez Radje w jęiyku połsk*m. 

Oryginalne zdjęcia: 1) Otwarcie Olimpiady, 2) Defilada zawodników, 3)Bieg Kusocińskiego i t. d. 
Na 1-szy sean ceny zniżone, — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28.   
Uroczyste otwarcie sezonu! Nsjpotężniejsze arcydzieło dżwiękowe reżyszrji Turżańskiego 

ZALOTNY KSIĄŻ 
wro.s« Natalja Kowańko, Mikołaj Kolin, Jacques Catelain. 

Niebywała wystawa! Doskonała gra! Czarująca muzyka! Nad program dodatki dźwięk. Początek o g 4, w dnie świąt og.Z 

  

Dziśl Ujrzycie jak kochają, cierpią, walczą i umierają na Dzikim Zachodzie w (imie 

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJINE 
Wielka 47, tel. 15-41 

- KRÓL $TEPÓW" 
Niebywałe tempol Werwal Cudowne zdjęcia! W roli głównej wspaniały męski bohaterski 

GEORGE ©" BRIER, 
Nadprogram; Doskonałe dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr. 

Humor, ochotę do życia odzyskacie po 
obej:zeniu tego wspaniałego obrazu. 

Początek seansów © godz. 
4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Dla młodzieży dozwolane. 
  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

PRZENIESIENIE KOMISARZA 
POWIATOWEJ KASY CHORYCH P. M 
AMBROZIEWICZA ZE STOŁPCOÓW DO 
SŁONIMA, W tych dniach przeniesiony 
został ze Stołpców. dotychczasowy Komi- 
sarz powiatowej kasy chorych p. Michał 
Ambroziewicz. 

Odchodzącego ze Stolpców p. Komisa- 
rzą Amibroziewicza — tut. społeczeństwo 
szczerze żałuje. Na swojem stanowisku w 
Stołpcach (będązs równocześnie komisa- 
rzem Pow. Kasy Chorych 'w Niešwiežu) -- 
dał się poznać jako energiczny i napraw- 
dę dzielny administrator. ku zadowoleniu 
wiszystkich ubezpieczonych, nigdy. nie dając 
powodów do skarg, jak to niestety w wielu 
kasach chorych się spotyka. Pozatem, o ile 
chodziło o jakąś współpracę instytucji Ка 
sy chorych z innemi organizacjami spo. 
łecznemi, jak np. w wysyłaniu dzieci ma 
kolonje letnie itp. — p. Ambroziewicz ze 

swej stromy jako Kierownik Kasy Szedł 
szęzerze na spotkanie, dając swe poparcie 
i pracę. Również i w. życiu społecznem w 
miarę swych możliwości, mimo pracy na 
terenie dwu powiatów — chętny brał u- 
dział. W życiu politycznem, znany był jako 
ideowy i czynny członek Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy, z Rządem, 

Po kilkuletniej, owiocnej pracy w Stołp 
cach, p. Arabroziewiez odchodzi ma równo- 
rzędne stanowisko do Słonima, Żegnając 
go z wdzięcznością i żalem — życzymy Mu 
dalszej owocnej pracy na nowym terenie, 
dokąd władze przełożone Go skierowały. 

  

— Wieść o śmierci por. Żwirki do- 
tarła do Słonima drogą radjową. W tym 
właśnie czasie odbywała się akademja 
ku czci ś. p. T. Hołówki. Zebrani do- 
wiedziawszy się o tragicznym wypadku, 
uczcili pamięć dzielnego lotnika przez 
milczenie.. -- 

Imprezy LOPP-u zostały odwołane. 
CZARNA KAWA ORG. PRZYSP. KO- 
BIET DO OBRONY KRAJU W SLONIMIE 

Wczoraj tt. j. 10 b. m. w salach Domu 
Ludowego w Słonimie, staraniem worgani- 

zacji Przysposobienia Kobiet do Obrony 
Kraju w Słonimie została zorganizowana 

„cząrna kawa“ 
Dochód: przeznaczono na cele organizacji 

Radje wileńskie 
PONIEDZIAŁEK, DNIA 12 WRZEŚNIA 
11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dzien 

ny. 15.15: Wielcy śpiewacy na płytach 15.35: 
Kom. meteor. 15.40: Audycja dla dzieci: 16.10: 
Utwory Jana Brahmsa (płyty). 16.40: Pogad. 
francuska. 17.00: Koncert. 18.00: „Pamiątki 
po Janie Sobieskim“ — odczyt. 18.20: Muzy- 
ka taneczna. 19.15: Program na wtorek. 19.35 
Prasowy dziennik Radjowy. 19.45: Wil. Kom. 
Sportowy. 20.00: „Gondeljerzy* — opera kc- 
miczna w 3-ch aktach. 22.10: „Miłość w Se- 
wietach“ — feljeton. 22.25: Komunikaty. 22.30: 
Muzyka taneczna. 

za poręcz, twarz miał sino-bladą, Oczy, 
poza ciemnemi okularatni wychodziły z 
orbit, zdawało się, że patrzył na jakieś 
potworne widmo. 

Donald westchnął z ulgą. W pierw- 
szej chwili, słysząc westchnienie, pomy 
ślał mimowoli, że zbrodnia została do- 
konara. Ale widocznie był to nowy atak 
strachu. 

— O co chodzi stryju? 
— Koło Amicusa... Widziałem jego.. 

widziałem jego!.. 
Starzec wskazywał drżącym  palcein 

rzeźbę z bronzu. Donald spojrzał na for- 
tepian lecz nie dostrzegł nic niezwykłe- 
go. „Stary ma halucynacje", pomyślał. 

Wciąż jeszcze miał wrażenie, że ni:- 
uchwytny morderca ukrywa się gdzieś 
zupełnie blisko. Właśnie doleciał do į2- 
go uszu czyjś przyśpieszony oddech Do- 
nald stał przed wysokim zegarem. Wy- 
jął rewolwer i podkradł się do zegara... 
nagłym ruchem otworzył drzwiczki... szaf 
ka była pusta! W tejże chwili rozległ się 
rozdzierający krzyk: 

— Tam! Tam! Widziałem go znowu! 

Teodor wskazywał znów tajemniczą 
rzeźbę. 

jednym skokiem znalazł się Donald 
przy fortepianie. Przed pół godziną za- 
palił tu kilka ogarków, które tkwiły w 
kandelabrach na ścianach, ale one podo- 
palały się już i w kącie panował mrok. 
Donald przeszukał cały kąt i nikogo 
nie znalazł. Jeśli stryj rzeczywiście wi- 
dział kogoś, to ten ktoś musiał się ulot- 
nić, nie pozostawiając po sobie śladu. 

Donald przyjrzał się znowu rzeźbie. 
Bronz błyszczał, odbijając dalekie pro- 

    

(IT TK STT BMT 

Dziś! wspaniały dźwiękowy fiim francuski prydukcji 1932-33 r. 

CZŁOWIEK KTORY ZABIŁ (Fastynujący dramat miłosny) 

w.g popularnej powieści słynnego romansopiszrza Claude Farrerea. 

W rol. gł, najpiękniejsza aktorka Francji MARIE BELL, słynny JEAN ANSELO i niczzpomniany Jaan 
Valjean z „Nędzników* Gabriel Gabrio. 

Nad program; Swietna komedja oraz najnowsze atrakcje dźwiękowe, 
Początek sesusėw o g. 4, 6, 8, i 1015 — Na 1-szy Seans ceny Znižone, 
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Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, we 
ueryczne  moczopłcio, 
we. Wileńska 3, — od 
8—1 i 4—8. Tel. 567 

m o 
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Kupno 
i SPRZEDAŻ 

FYYYTYYYVTYYFYYYVYTY 

Do sprzedania 
Meble dębowe do ja- 
dalnego pokoju, dębo- 
wa szafa szklanna, dę- 
bowa szafa na ubranie. 

Nauka n 
GPŁAT 

  

UL. AD. 
Garaże 

Y
Y
Y
V
Y
Y
Y
V
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
V
V
Y
V
Y
T
V
Y
V
V
Y
Y
V
Y
V
Y
Y
 

  

Wiieńskie Prywatne Kursy 

SAMOCHODOWE 
MOTOCYKLOWE 

Przy kursach warsztaty | stacja obsługi dla mote- 
cykli i samochodów. Kancalarja kursów I sała wy- 

WYYYYVYYYYYVYTYVYYYYYY 

a nowoczesnych maszynach 
У ZA KURS ZNIŻONE 

   
kładowa przy 

MICKIEWICZA 24 m. 10. 
i warsztaty, Bernardyński 

zaułek Nr. 8. 3 

  

  

    

jesionowe  wiesisdio r 
sioją:e, panorama, 6 
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Dowiedzieč się u do- 
zorcy 

  

FORTEPIAN 
krótki w dobrym  sta- 
nie do wynajęcia lub 
Кир'етоа. 
Wiadomość w admini- 
stracji „Słowa” u С. 
M 
ERTEE2RT ES 

Lekcje 

STUDENTKA 
poszukuje prywat - 
nych lektyj do dzieci 
od lat 7 - miu. Zgło- 
szenia do Adm. „Sło- 
wa” dla C. M. / 

DLA DZIECI ZE SFE- 
RY INLELIGENTNEJ . 
W przedszkolu i w r. 
». w 2. oddziałach 
szkoły im. Jana Łaskie ВОН SKLEP w centrum mia 
że JE Е o sta z eleganckiem urzą 
RAA Spo Bao dzeniem, nadającem się 

zrana. 'lość miejsc о- > branże: kz 
graniczona. rogeryjną lub galante“ 

ryjną. Wiadomość w 
Biurze Reklamowem — 
Stefana Grabowskie -< 
go w Wilnie uł. Gar- 
barska nr. 1 tel. 82. 

POKÓJ 
umeblowany do wyna- 
jęcia dla kulturalnej ©- 

SCSROWE 
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e 
Sprawdzona 

przez Tow. Pań Miło- 
sierdzia Św. Wincen- 
tego a Paulo rodzina 
W... składzjąca się Z sqby. Dab: ki 2 
rodziców (ojca bez 2 = ESS 
pracy) i 8-go dziatek || 
dotknięta krańcową POKÓJ 
nędzs: najmłodsze 4-ro 
miesięczne bobo dotąd 
niechrzcone dla braku 
bielizenki i kołderki— 
Wołamy o pom:c dis 
maleństwa tego — sta- 
rzyzna bardzo pożą- 
dana. — Najskromniej« 
sze ołiary skłsdać pro- 
szę do Redskcji „Sło- 
wa“ pod literą W. 

umeblowany dla jednej 
lub dwu osób, osobne 
wejście, balkon — do 
wynajęcia. Artyleryj - 
ska 1 m. 3. 
——————— 

DO WYNAJĘCIA 
4 i 5 pokojowe miesz- 

kanis z wygodsmi, 
Wiłkomierska 5 a 

mienie świec, palących się w ręku pa- 
stuszki z bronzu. 

Na chwilę Donald poddał się znów 
czarowi tego tajemniczego uśmiechu, ży- 
wego na martwej, zimnej twarzy. Wyr- 
wał go z zamyślenia cichy szelest. Wy- 
dało mu się, że za nim minął skulony 
cień stryja. 

— Stryju! 
Nie, Teodor stał przy kanapie! Znów 

zaległa pokój cisza, tylko gałęzie szu- 
miały za oknami. 

Na ścianie, za fortepianem wisiało 
lustro. Donald zrozumiał, że to ono by- 
ło powodem, że ujrzał stryja jednocześ- 
nie w dwóch miejscach. 

Znów od strony kanapy doleciał jęx. 
Twarz Teodora wykrzywi skurcz bólu, 
ręce targały kołnierzyk. 

— Serce... — jęczał. — Lekarstwo.. 
w szufladzie... Prędzej, Donaldzie. 

Donald rzucił się do masywnego biur 
ka mahoniowego i zaczął szukać w szu 
iladach... 

—- Maleńka buteleczka... z czerwoną 
etykietką... Na Boga, prędzej! 

— Żaraz, stryju, zaraz! 
Donald zdenerwowany wyrzucał na 

podłogę papiery, ołówki, ale nie znajdy- 
wał lekarstwa. Wreszcie wyciągnął szu- 
fladę i postawił na stole. 

— Czy stryj jest pewien, że butelecz 
ka jest tutaj? — zapytał. 

Nie było odpowiedzi. Donald pod- 
niósł głowę. — Teodora nie było przed 
kanapą. Na chwilę Donald zamarł na 
miejscu, ale- potem rzucił się do kanapy 
i potknął się o rozpostarte na podłodze 
ciało. Teodor leżał na plecach, szeroko 

Drzewo opałowe, brzezowe, 

Michała hr. Tyszkiewicza 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751, 

Dostarcza również dia urzędów i instytucji. 

   

i olszowe, eraz węgiel 
górnośląski 
PO E Br CA 

SKŁAD DRZEWA 

P.P. Urzędników na raty. 

JJ) i) AO 

GABINET 
Racjsnalnej kosnietyki leczniczej 

Wilino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, i 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
płający (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spulhła. Wypadanie włosów, łupież. in= 

I dywidualne dobieranie kosmetyków de kuż- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 
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POKO] 

do wynajęcia z wygo- 
dami dla samotnych 
można z utrzymaniem. 
Królewska 9 m. 4. 

Dwa, trzy, cztery 
komfortowe pokoje z 
meblami i kuchnią Ich 

bez do wynajęcia 
Arsenalska 6 m. 5. 

Pokoju 
umeblowanego posz8- 
kuję ze światłem i a- 
pałem, cferty do red. 
„Słowo* pod „urzędnik 
państwowy”. 

  

MIESZKANIE 
4 - pokojowe potrzeb 
ne z wygodami. Oferty 
do „Słowa* pod „O- 
szczędnošė“. 

  

   

otwartemi oczyma patrząc na bratanka. 
4 ust jego wyrwał się słaby jęk. Na bia- 
łym, wykrochmalonym przodzie koszuli, 
rozpływała się coraz szerzej czerwona 
plama krwi, w środku tej plamy stez- 
czał.. 

Donaldowi wydało się, że stracił zmy 
sły. Z zapartym tchem nachylił się nad 
stryjem. Czerwona plama powiększała 

„się dokoła djabelskiej broni... 
Nóż pirata!! 
Zakręciło mu się w głowie. Więc 

stryj został zamordowany w sposób ta- 
jemniczy przez mordercę, którego obez- 
ność wyczuwali obaj cały wieczór... Nie, 
jeszcze żyje! Wargi mu się poruszają, 
powieki drgają, wysunięta ręka zda się 
wskazywać kogoś.. 

Donald chciał telefonować, ale przy- 
pomniał sobie, że nie było telefonu w 
„domu tajemnicy. 

Poskoczył ku drzwiom, odsunął za- 
suwy: 

— Grodi! Grodi!! 
Trzeba byłe obudzić służącego, we- 

zwać doktora. 
Wreszcie rozległ się senny głos ka- 

merdynera: 
— Doktora! — krzyknął Donald, — 

Grodi prędzej doktora! 
Gdzieś u góry rozległ się przestra- 

szony głos. Trzasnęły drzwi. Donald stał 
na szerokich schodach, oświetlonych bla 
dą smugą światła, płynącego przez uchy 
lone drzwi z bibljoteki. Rękami ściskał 
czoło, półprzytomny, niby w  koszmar- 
nym śnie... 

$B. C. N.) 
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