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DROBIAZGI RYSKIE 
W tej chwili bawi w Rydze komisja 

polska, która wespół z odnośnemi czyn- 

nikami łotewskiemi ustali ostatecznie 

granicę polsko - łotewską. Dotychczas 

istniała granica prowizoryczna. Nie jest 

to jednak, jak się komuś wydawać mo- 

że, drugorzędnej wartości wymiana do: 

kumentów, nie stanie się przez to „ior- 

malności zadość'. Wytyczenie stałej gra 

nicy polsko - łotewskiej posiada pierw- 

szorzędne znaczenie polityczne dla tej 

części Europy, rozmaicie komentowane i 

przez różne siery, różnie też zostanie 

przyjęte. Do sprawy tej powrócimy je- 

szcze. 

Narazie zanotować wypada znaczne 

odprężenie w stosunkach polsko - łotew- 

skich. Rok temu właśnie, podczas wybo- 

rów do sejmu łotewskiego, byliśmy 

świadkami posunięć rządu łotewskiego, 

które na wiele miesięcy zasnuły chmura- 

mi sąsiedzki horyzont. Zwolna namięt- 

ności się uległy. Niektóre krzywdy zo- 

stały naprawione, większość zdaje się 

poszła w zapomnienie. W polityce róż- 

nie jest z tą pamięcią... Pierwszą jaskół- 

ką nawrotu do tradycyjnej przyjaźni pol . 

sko - łotewskiej był Fokker polskich to- 

warzystw lotniczych, który na jesieni r. 

b. poszybował do Rygi i Tallina, by 

otworzyć stałą komunikację pomiędzy te 

mi krajami a Polską. Wypadek wcale 

polityczny, znaczenie pierwszorzędnej 

wagi przywiązywali doń politycy obu 

krajów. Poseł Arciszewski w Rydze wy- 

głosił wielką z tej okazji mowę, dotkną- 

wszy nawet testamentu politycznego nie 

odżałowanego Mejerowicza. Jeżeli nie- 

mieckie towarzystwo lotnicze „Deruluft*, 

pracujące na linji Berlin — Ryga — Tal- 
lin odmówiło w Rewlu swego lotniska 

polskim Fokkerom — to zdaje się prze- 

konywać nas jeszcze bardziej o znacze- 

niu otwarcia nowej komunikacji pol- 

skiej. W tej chwili są to narazie próby. 

2 wiosną roku przyszłego komunikacja 

ta stać się może ważnym czynnikiem, 

łączącym państwa i ich mieszkańców. 

Obecnie przybyła do Polski wyciecz- 

ka dziennikarzy łotewskich. Dlaczego 

nie zatrzymali się w Wilnie? —- Swoją 
drogą, jak bardzo jesteśmy upośledzeni! 

jak nie odegrywamy żadnej roli, mimo 

najróżniejszych fikcyjnych pociech, prze- 

zwisk i obietnic! Miasto ,/Targów Pół- 

nocnych*, miasto, mające służyć za łącz 

nik z państwami bałtyckiemi. Pierwsze 

wielkie miasto, leżące tuż koło granicy 

obcego państwa, leżące na drodze, ze 

swym wielkim węzłem kolejowym, ze 

swemi wielkiemi... aspiracjami. Pierwsza 

większa wycieczka dziennikarzy sąsied- 

niego państwa nić zauważa go nawet, nie 

znajduje w niem nic ciekawego. Popro- 

stu nie zatrzymuje się, nie widzi. Może 

nie chce widzieć?... Ale w Polsce dzien- 

nikarze łotewscy przyjmowani są z о- 

twartemi rękoma. Dużo się na bankie- 
tach i przyjęciach powiedziało przyjaz- 

nych słów. Takie zbliżenie prasowe ma 

też doniosłe znaczenie polityczne i па- 

pewno nie pozostanie bez echa. Też zna 

mionujące poprawę stosunków. Łotysze 
pojechali do — Gdyni. Interesuje ich 
Gdynia. Wilno, odległe od granicy o 3 
godziny drogi — nie. Leżymy tu cichut- 
ko przy wielkich dawnych szlakach. 

Dużo się teraz mówi w Rydze o Hit- 
lerze i hitlerowcach. Wpływ kultury 

niemieckiej i zainteresowanie wszyst- 

kiem, co się w Niemczech dzieje, ciągle 

jeszcze ciąży nad Rygą. Hitlerowcom 
łatwiej się jest zaklimatyzować, niż róż- 

norakim pseudo - faszystom. Hitlerowcy 

wywiesili sztandar antysemityzmu. W 
Rydze poczęło wychodzić pismo „Ugur- 
skrusts“ Pisemko sztandarowe antysemi- 

tów. W Rydze doszło do poważnych za 

burzeń ulicznych, o których nie mieliś- 

my, Bóg wie dlaczego, oficjalnych spra- 

wozdań, ani Pata ani Lety. O tych za- 

burzeniach mówi cała Łotwa i  ministro 

wie udzielają na ten temat wywiadów. 

Minister spraw wewnętrznych Łotwy о- 

świadczył ostatnio, że winę za ekscesy 

ponosi wyłącznie „Ugunsgrusts”, wokół 

którego grupuje się kilku łotewskich hit- 

lerowców. Zapewnił 

przedsięweźmie środki, 

dalszemu szerzeniu się 

Łotwie. 

Hitlerowcami interesuje się tež bar- 

dzo były minister Cielens, najzdolniej- 

Szy z ministrów spraw zagranicznych 

Łotwy i najbardziej dla Polski nieprzy- 

jazny. Wygłosił on dnia 13 bm. przemó- 

wienie w Rydze na temat przyszłości 

hitlerowskich Niemiec: 
Hitlerowskie Niemcy będą dążyc do blo- 

ku z Włochami. Francja zechce izolować Niem 
com drogę sojuszu z Angiją, a może i z Ro- 
sją Sowiecką. Co się tyczy Europy Wschodniej 
— Polska dotychczas nie miała dobrych sto- 
sunków ani z Niemcami, ani z Rosją sowiecką 
Taki stan rzeczy musi się _ obecnie zmienić, 
gdyż Polska nie może mieć wrogów z dwóch 
stron. Porozumienie polsko - niemieckie musia- 
łoby się odbyć bądź kosztem Litwy i Łotwy, 
bądź też sowieckiej Ukrainy. Byłoby to jed- 
nak zbyt ryzykowne. 

O wiele łatwiejsze jest dla Polski porozu- 
mienie z Sowietami, zwłaszcza wobec proble- 
mu mandżurskiego i możliwości oziębienia sto 
sunków niemiecko-rosyjskich. : 

Z biegiem czasu byłaby możliwa ingerencja 
reakcyjnych Niemiec do spraw łotewskich. —- 
Już teraz cieszą się zawczasu emigranci z 
Łotwy. Ё с : 

Łotwa, Estonja i Litwa winny stworzyć 
zwiążek, a jednocześnie pogłębić stosunki e- 
konomiczno - polityczne z Sowietami. 

Minister, Cielens jest w opozycji do 

obecnego rządu na Łotwie. FE 

jednak, iż rząd 

ażeby zapobiec 

hitleryzmu na 

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów miezamówionych uje zwraca, Adminisirs- 

cja rje uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 
  

PRZE 
SŁAW — Ksiegarnja T-wa „Lot“. 

LBIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — 

    

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

i 

DĄBROWICA (Polesje) — Księgarnia K, Malinowskiego, 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzjmierew 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, 

IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S. Zwietzynskį. 
KLECK — Skiep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį 
AOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „R 

# CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rexiamowa rmjłimetr 60 gr, 
Zagraniczne 50 proc, , drożej, Ogłoszenia 
da miejsca, Terminy druku mogą być 

   

STAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiege, 

A, Łaszuk, 
NOWCGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnjia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PiNSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE —- Ksjęgarnia T-wa „Ruch”, 
SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewjn —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 

WILEJKA POWIATOWA — uł, Mickiewicza 24, F, Juczewska 
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ne a 59 pd gy. czeba proc, 

gon wysokiego komisarza Ligi Narotów w (ańsku 
GDAŃSK. PAT. — Wysoki komisarz 

Ligi Narodów hr. Gravina zmarł w ponie- 

działek 19 rwrześnia br. o godzinie 22,35. 

Pogorszenie w stanie jego zdrowia nastą- 

piło gwałtownie w miedzielję po południu. 

Zrana nastąpiło lekkie polepszenie, podczas 

którego hr. Gravina przyjął sakramenty 

święte, a następnie około godziny 6-tej 

wieczorem stracil przytomność i pomimo 

rozmaitych zabiegów: lekarskich, nie odzy- 

skawszy przytomności, zakończył życie. 

Przy łożu zmarłego obecna była mał- 

żonka jego, z domu markiza di Justiniani, 

oraz matka hrabina Buelow. 
* * * 

Hyabia Manfredi Gravina urodził się w 

  

Chiny protestują przeciw akcji japońskiej 
LONDYN. |PAT. — Minister John Si- 

mon otrzymał dziś notę chińską w sprawie 

akcji japońskiej w Chinach. Nota ta, iden- 

tyczna z notami otrzymanemi już w tej 
sprawie przez inne państwa, domaga się. 
aby mocarstwa, które podpisały traktat 9 
mocarstw, rozpoczęły kroki: w celu wywar- 

cia wpływu na stan mzeczy w Japonii. 

DZIEN ŻAŁOBY W SZANGHAJU 

SZANGHAJ. PAT. — Dzień żałoby na- 

rodowej w związku z rocznicą zajęcia Muk- 

denu przez Japończyków, miał przebieg 
spokojny. Do żadnych zajść nie doszło. 

SOWIETY WIZUJĄ PASZPORTY 
MANDzURSKIE 

PARYŻ. PAT. — Mandżurskie minis- 
terstwo spraw zagranicznych komunikuje, 
iż wczoraj wyjechał do Blagowieszczeńska 
pierwszy konsul nowego państwa, który od 
bywa podróż na podstawie paszportu, wy- 

danego przez irząd mandżurski, a zaopat- 
rzomego w wizę sowiecką. 

w szponach chińskich bandytów 
NEW CHWANG PAT. — Bandyci chińscy, 

którzy przed 12 dniami porwali młodą dziew- 
czynę i młodego człowieka, obywateli angiel- 
skich, domagają się w liście, przesłanym ojcu 
dziewczyny, okupu w wysokości 400 tysięcy 
dołarów, oraz 200 pistoletów, wieikiej ilości a- 
municji, zegarków i pierścionków złotych. 

  

W razie nieotržymania tego okupu grożą 
zamordowaniem uwięzionej. Równocześnie gro 
2а odcięciem uszu młodemu  Anglikowi, jeżeli 
towarzystwo, którego był on urzędnikiem, nie 
rozpocznie z nimi rokowań w ciągu tygodnia. 
Bandyci zawiadomieni zostali, że rokowania 
rozpocząć mogą w New Chwang. 

  

Henderson odpowiada Niemcom 
Perswazja i ponowne zaprzeczenie 

GENEWA PAT. — Dzisiaj przewod- 
niczący konierencji rozbrojeniowej Hen- 
derson wystosował do niemieckiego tmi- 
nistra spraw zagranicznych von Neura- 
tha odpowiedź na jego pismo z 14 bin. 

W liście tym p. Henderson wyraża 
na wstępie swój żał z powodu zapowie- 
dzi niemieckiej, głoszącej, że rząd nie- 

miecki nie weźmie udziału w posiedze- 
niu prezydjum' konierencji rozbrojenio- 
wej, wyznaczonem na 21 września. Na- 
stępnie p. Henderson polemizuje z nie- 
mieckim punktem widzenia na rezolucję 
generalnej komisji rozbrojeniowej, z dn. 
23 lipca rb. 

Rząd niemiecki — pisze p. Hendet- 
son — aby umotywować swe decyzje, 
zdaje się być zdania, że wobec przyję- 
cia rezolucji z dnia 23 lipca należy uwa- 
żać za rzecz pewną, że przyszła konie- 
rencja rozbrojeniowa będzie się różnić 
zasadniczo od systemu rozbrojeniowego, 
ustalonego w traktacie wersalskim. Nie 
czując się upoważnionym do dyskutowa 
mia w sprawie systemu traktatu wersal- 
skiego, Henderson wyraża jednak wąt- 
pliwość co do niemieckiej  interprelacji 
rezolucji z 23 lipca, poczem, przypomina 
jąc niektóre jej ustępy, stwierdza, że ani 
forma, ani treść przyszłej konwencji rez 
brojeniowej nie zostały ustalone przez 
rezulucję z 23 lipca i że Sprawy te będą 
jeszcze dyskutowane podczas przyszłej 
sesji konferencji i komisji 1ozbrojenio- 
wej 

TW drugiej części swego listu p. Hen- 
derson przytacza urywki ze swej mowy, 
wygoszonej 23 lipca, gdy jako prezes 
kenterencji oświadczył między inncnii, 
że jeżeliby drugi okres prac rozbrojenia- 

wych nie dał wielkich owodców, wów- 
czas musiałby prosić komisję o zwolnie- 
nie go Zz obowiązku przybycia do Gzne- 
wy ria trzecią sesję rozbrojeniową. 

raża nadzieję, że rząd niemiecki, po prze 
studjowaniu motywów, zawartych w *e: 
go liście, będzie mógł rychło wziąć u- 
dział w pracach prezydjum  konierencji 
iozbrojeniowej, tem bardziej, że przecia 
gająca się nieobecność _ Niemiec przy 
pracach prezydjum mogłaby poważrie 
skompromitować sprawę ogólnego roz- 
brojenia. 

Powyższy list został zakomunikowa- 
ny wszystkim członkom prezydjum kon- 
terencji rozbrojeniowej. 

AMERYKA APROBUJE 
DEKLARACJĘ ANGIELSKĄ 
LONDYN PAT. — Według wiadotto 

ści, nadchodzących z Ameryki, dekiara- 
cja rządu brytyjskiego przyjęta tam z0- 
stała bardzo życzliwie. Szereg dzienni- 
ków amerykańskich wyraża przypuszcze 
nie, że deklaracja brytyjska nie została 
zredagowana bez udziału Stanów Zjed- 
noczonych, które były w tej sprawie kon 
sultowane. W Waszyngtonie liczą na to, 
że w Genewie dojdzie do porozumienia 
tniędzy Francją, Wielką Brytanją i Sta- 
nami Zjednoczonemi co do dalszego 
wspólnego planu prac konierencji roz- 
brojeniowej i że Niemcy nie zechcą się 
narażać na przeciwstawianie się takie- 
mu płanowi. 

PUUFNE ROZMOWY 
GENEWA PAT. Wobec zbliżającego 

się zebrania prezydjum konierencji roz- 
  

  

Minister perski w Warszawie 

    
W. piątek wieczorem przybył do Warsza- 

iwy minister Spraw Zagranicznych Persji Mo- 
hammed Ali Furugi Khan (x). Na dworcu po- 
witał go p. minister Zaleski, oraz podsekretarz 
stanu Beck, wraz z gronem wyższych urzędni- 

ków M.S.Z. P. min. Mohammed Ali Furugi 
Khan zabawi w Warszawie jeden dzień jako 
gość p. Ministra Zaleskiego, poczem udaje się 
do Genewy na zgromadzenie Ligi Narodów. 

„wej p. Henderson, 
W zakończeniu listu Henderson wy-- 

brojeniowej odbyły się w poniedziałek 
pouine rozmowy, w których brali udział 
przewodniczący konierencji rozbrojenio-* 

wiceprzewodniczący 
konierencji rozbrojeniowej  Politis, dalej 
generalny sprawozdawca Benesz, oraz 
dyrektor sekcji rozbrojeniowej sekretarja 
tu Ligi Narodów. Rozmowy  dotyczyży 
programu zbliżającej się sesji rozbroje- 
niowej. 

PRASA 0 NOCIE ANGIELSKIEJ 
„ТЕМЕ $“ 

„LONDYN PAT. — Dzisiejsza prasa, oma- 
wiając notę rządu angielskiego, nie wyraża 
naogół entuzjazmu dla tego dokumentu. Akcep 
tując wywody prawne noty i jej treść poli- 
tyczną, szereg dzienników, między innemi „Ti- 
mes' czyni mimo to zarzut, że nota zignorowa 
ła fakt ogłoszenia przez rząd Rzeszy decyzji 
nieprzybycia do Genewy. 

2 Nie licząc się faktycznie z żądaniem Nie- 
niiec dla którego nie znajduje natychmiasto- 
wego praktycznego rozwiązania, pisze „Ti- 
mes'* — nota angielska wzywa Niemcy do po 
wrotu do Genewy, nie biorąc pod uwagę te- 
go, że obecny rząd niemiecki jest mniej czu- 
ły na opinję zagranicy od innych rządów Rze 
szy. 

Zdaniem dziennika, jest rzeczą pożądaną, a- 
by mężowie stanu w Genewie powzięli wkrót 
ce decyzje, czy są skłonni uchylić prawne klau 
zule traktatu wersalskiego, mogące stanąć w 
sprzeczności z treścią nowej konwencji rozbro 
jeniowej. 

„ECHO DE PARIS* 
PARYŻ PAT. — Prasa podkreśla z zado- 

woleniem tę część noty angielskiej, z której 
wypływa, iż rozdział piąty traktatu wersalskie- 
go, który rząd Rzeszy pragnie unieważnić, u- 
trzymuje nadal swój charakter obowiązujący. 
Nota angielska — pisze „Echo de Paris* — 
jest jednym z najlepiej sformułowanych doku- 
mentów dyplomatycznych, jaki czytało się kie- 
dykolwiek. Pierwsza część tej noty jest korzy- 
stna dla Francji w tym samym stopniu, co i 
dla Anglji, która obawia się powstania floty 
niemieckiej w rozmiarach przedwojennych. 

„HERALD TRIBUNE" 
NOWY YORK. PAT. — Waszyngtoński ko 

respondent „Herald - Tribune* doniósł jeszcze 
przed ogłoszeniem noty angielskiej, że w Lon- 
dynie toczyły się rozmowy pomiędzy przed- 
stawicielami Wielkiej Brytanji i Stanów Zjed 
noczonych. Pertraktacje te dotyczyły zmniejsze 
nia zbrojeń. Stany Zjednoczone pragną, że 
by konierencja rozbrojeniowa obradowała w 
dalszym ciągu. Żywią One nadzieję, że obrady 
konierencji posuwać się będą naprzód w dal- 
szym ciągu według zasad propozycji prezyden 
tą Hoovera. 

WASZYNGTON PAT. — Nota angielska 
spotkała się w tutejszych kołach urzędowych 
z korzystnem przyjęciem. Koła te sądzą, iż o- 
becnie może być opracowany plan, który skło 
niłby Niemcy do wzięcia udziału w konferencji 
rozbrojeniowej. 

  

Zjazd podkomendnych Ś. p. ppułk. Lisa - Kuli 
RZESZÓW PAT. — Wczoraj po po- 

łudniu odbył się tu zjazd dawnych pod- 

ndnych ś. p. płk. Lisa - Kuli. —W 

zjeździe więło udział przeszło 200 osób. 

Wspomnienia o płk. Lisie - Kuli wygło- 

sili min. Matuszewski, Melchjor Wańko- 

wicz oraz płk. Błażek. Uchwalono jedno 

głośnie wysłać depeszę do p.Marszałka 

Piłsudskiego.  - 

W zjeździe brali również udział mar 

roku 1883. Z zawodu był oficerem marynar 

ki wojennej włoskiej. Niejednokrotnie pra- 

cował w rozmaitych instytucjach Ligi Na- 

rodów; a więc w latach 1924—1925 był eks 

pertem przy delegacji włoskiej przy Lidze 

Narodów, następnie w latach 1926—1928 

byl zastępcą delegata na walne Zgromadze 

nie. W roku 1929 ea 22 czerwca mianowany 

został na stanowisko wysokiego komisarza 

Ligi Narodów w Gdańsku na okires 3-letni. 

Mandat jego przedłużony został podczas 

posiedzenia Rady Ligi Narodów, w dniu 

21 maja 1931 r. na 3 lata, poczynając od 21 

„czerwca 1932 r. 

„Zuchwałe wyzwanie" 
TAK NAZYWA PRASA BERLIŃSKA 

DEKLARACJĘ ANGIELSKĄ 
BERLIN. :PAT. Odpowiedź rządu 

brytyjskiego ma niemiecką notę w sprawie 

równouprawnienia zbrojeń wywołała, zaró 

wnio wi kołach politycznych, jak i w prasie 

berlińskiej, olbrzymie wrażenie. Z nieukry- 
wanem rozgoryczeniem w tytuiach artyku- 

łów i komentarzy, dzienniki niemieckie na- 
zywają memorandum brytyjskie „prowo- 

kacją” i „zuchwałem wyzwaniem. Zdaniem 
większości organów niemieckich, ton me- 
morandum angielskiego zaskoczy! miaro- 

dajne sfery niemieckie. 
Centrowa „Germania“ podkłreśla, że 

rząd brytyjski myli się, oczekując, że uda 
mu się zmusić Niemcy do wzięcia z powro- 
tem udziału w namadach rozbrojeniowych. 
Rząd Wielkiej Brytanji nie zdaje sobie za- 
pewne sprawy z tego, jak zdecydowana jest 

woła Niemiec w kierunku uzyskania rów- 
nouprawnienia. Zamiast oczekiwanej pro- 
pozycji kompromisowej — žali sie dzien- 
nik centrowy — Anglja dała pelne popar- 
cie tezie francuskiej. 

„Berlines Tageblatt' uważa żądanie 
równouprawnienia i powszechnego efektyw 
nego rozbrojenia za uzasadnione, zastrzega 
się jednak przeciwko taktyce rządu Pape- 
na. Złudzeniem były i są wszelkie rachuby 
na iwyzyskanie przez Niemcy rozdźwięku 

między Anglją a Francją. — „Podobnie 
przedstawia się sprawa z nadziejami eo do 
poparcia Włoch. Rząd włoski zaintereso- 
wany jest wprawdzie w tem, aby przeciw- 
stawić Francji silnie uzbrojone Niemcy, 
jednak polityka włoska jest bardzo realis- 
tyczna i mimo najpiękniejszych artykułów 
Mussoliniego, życzenia niemieckie są о- 
statecznie dla Włoch tylko objektem han- 
dlowym'. 

Podziękowanie 
WARSZAWA. PAT — Aeroklub Rze 

czypospolitej Polskiej w imieniu rodzin 
Ś. p. porucznika - pilota Żwirki i Ś. p. 
inż. Wigury prosi redakcje pism o łaska 
we zamieszczenie poniższej wzmianki: 

Wszystkim tym, którzy nam, tak bo- 
leśnie doświadczonym przez los, pośpie- 
szyli ze słowami współczucia i uczcili 
pamięć naszych drogich zmarłych, przed 
stawicielom władz państwowych, ducho 
wieństwu, władzom wojskowym, samo- 
rządowym, i szkolnym, organizacjom 
społecznym i szerokim warstwom spe- 
łeczeństwa, składamy na tem miejscu 
swe z serca płynące podziękowanie. 

(—) Agnieszka Żwirkowa. 
(—©) Zoija z Wigurów Rohozińska. 
(—) Wanda Wigurzanka. 
(—) Jadwiga Wigurzanka. 

Pożar Rawy Ruskiej 
ŻÓŁKIEW PAT. — Wczoraj o go- 

dzinie 23.30 wybuchł groźny pożar w 
Rawie Ruskiej w piekarni Altmana. Q- 
gień przerzucił się na sąsiednie zabuda- 
wania, niszcząc niemal doszczętnie 21 
domów mieszkalnych. W akcji ratunko- 
wej brały udział oddzały miejscowej 
straży pożarnej i straż pożarna, wezwa 
na ze Lwowa. Dzięki energicznej akcji 
ogień zdołano ugasić. 

W pewnej chwili zagrożony był bu- 
dynek powiatowej komendy policji pań- 
stwowej. Budynek ten zaczął się już pa- 
lić, zdołano go jednak uratować. Wska:- 
tek pożaru 61 rodzin pozostało bez da- 
chu. Szkody, wyrządzone przez ogień, 
nie są ustalone. W każdym razie są one 
znaczne. 

    

    

  

  

szałek Senatu Raczkiewicz, minister Ję- 
drzejewicz, minister Hubicki oraz podsek 

retarz stanu Tadeusz Lechnicki, tudzież 

gen. Rydz - Śmigły. Równocześnie obia- 

dował w Rzeszowie zjazd 6 bataljonu, do 

ktorego również należał Ś. p. płk. Lis - 

Kula. Na zjeżdzie tym wygłosił przemó- 

wienie gen. Sosnkowski oraz gen. Pis- 

kor. Postanowiono wysłać depeszę do p. 

Marszałka Piłsudskiego 

WARSZAWA — Tow, Księgarej Kol, „Ruch“, 

TELEGRAMY 
GANDHI ROZPOCZNIE GŁODÓWKĘ 

BOMBAY. PAT. Gandhi nie zgodził 

się na warunkowe uwolnienie i postanowił 

ostatecznie rozpocząć głodówkę. 

WYCIECZKA HOLENDERSKA 
DO POLSKI 

HAGA. PAT. — Statkiem „Šląsk“ wy- 

jechała do Gdyni wycieczka holenderska, 

pod kierownictwem konsula generalnego 

Kaczkowskiego. W skład wycieczki wcho- 

dzą: prof. Berman, członek zarządu Kró- 

lewskiego Towarzystwa Geograficznego, p. 

Bruece, znany literat i wybitny publicysta, 

dr. BDwert Straat, znany publicysta, pani 

van der Sluis, pensjonowany wiceadmirał 

p. Kan. pensjonowany kapitan marynarki” 

p. de Vrie, wybitny kupiec i kapitalista, 

którego fimma utrzymuje stosunki handlo- 

we z Polską. ; 

Wycieczka zwiedzi Gdynię, Poznań, 
Warszawę, Kraków, Zakopane i niektóre 

inne miejscowości. 

HOOVER PRZYGOTOWUJE SIĘ 
DO WYBORÓW 

WASZYNGTON. PAT. — Na konferen 

cji pomiędzy prezydentem Hooverem a je- 

go doradcami, omówiono plan kampanji 

politycznej stronnictwa republikańskiego. 

Prezydent ma wygłosić przed wyborami 

szereg przemówień. 

50-TYSIĘCZNY NUMER ; 
„MORNING POST“ Ą 

LONDYN. PAT, — „Morning Posi“ wy 
dał dziś swój 50-tysięczny mumer kolejny. 
Pismo wychodzi bez przerwy od roku 15/2. 

10 TYSĘCY TRĘDOWATYCH 

BUENOS AIRES. PAT. — Bawiący tu 
lekarz dr. Fidamza stwierdził, że ilość trę- 
dowatych w całem państwie dochodzi do 

10 tysięcy osób. 

MANEWRY JESIENNE REICHSWEHRY 

BERLIN. PAT. — W okolicach Frank- 
furtu nad Odrą, od dnia 19—22 września, 
odbywać się będą manewry jesienne Reichs 
wehry. Kierowinietwo objął szef Reichs- 
wiehry gen. von Hammerstein. W charakte- 
rze gości szefa Reichswehry przybyło sze- 
meg oficerów włoskich, trosyjskich, szwaj-. 
carskich, szwedzkich i węgierskich. Wśród 
nich znajduje się gen. włoski Monti oraz 
Tuchaczewski, 

MATC" GORGULOWA GROZi KARA 
. ŚMIERCI 

MOSKWA. PAT. — Na Kubaniu aresz- 
towano matkę i siostrę Gorgułowa, oskar- 

żając je o systematyczną kradzież zboża w 
kolektywie. Zgodnie z dekretem o obronie 

własności społecznej, grozi im kara śmierci 

KLĘSKA POSUCHY W BRAZY! Jł 

RIO DE JANEIRO. PAT. — Klęska po- 
suchy. która nawiedziła stany północne 
Brazylji, zmuszając ludność do ucieczki na 

południe tnwa, pociągając za sobą nieobli- 
czalne szkody i ofiary wi ludziach. Akcja 
rządu 'w ikierunku niesienia pomocy ofia- 

rom tej klęski jest utrudniona z powodu 

rewolucji. 

LYMISJA GABINETU SZWEDZSIEGO* 

STOKHOLM. PAT. — Rząd podal się 

  

„do dymisji. W związku z tą dymisją król 
odbył konferencję z przewodniczącymi I:%, 
poczem w godzinach popołudniowych przy- 
jął przywódcę socjalistów, byłego ministra 
obrony narodowej Hanssona. Następnie 
wezwamy został do palacu królewskiego 
przywódca agrarjuszy Olsson. 

STOKHOLM. PAT. — Przywódca s0- 
cjalistów Hamsson opuścił pałac królewski, 
widocznie nie otrzymawszy misji utworze- 
nia nowego rządu, ponieważ oświadczył 
dziennikarzom, że zapewne w ciągu dnia 
dzisiejszego do żadnych decydujących po- 

sunięć nie dojdzie. Rozmowy króla z przy- 
wódcami stronnictw toczą się w dalszym 
ciągu i wypełnią prawdopodobnie cały 
dzień. 

WYBORY W SZWECJI 

STOKHOLM. PAT. — Według dotych- 
czasowych obliczeń, wybory do drugiej 
Izby parlamentu szwedzkiego przyniosiy 
dość znaczne powiększenie głosów socjal- 
demakratom i agramjuszom, a konserwa- 
tystom i partji ludowej stratę. Nowa Izba 

liezyć będzie 58 konserwatystów (strata 15 
mandatów), 36 agrarjuszy (powiększenie 
9 mandatów), 4 liberałów, 20 członków 
partji ludowej (strata 8 mandatów), 104 
socjal - demokratów (powiększenie 14 man 
datów), 6 szwedzkich komunistów (stra- 
sili dwa mandaty) i 2 komunistów mię- 
dzynarodowych. 

BUDOWA NOWEGO ZEPFELINA 

BERLIN. PAT. — W stoczni Zeppelinu 

w Friedrichshafen rozpoczęto budowę no- 

wego olbrzymiego sterowca. Jego dlugość 
, wynosi 248 metrów. Nowy Zeppelin zbu- 
dowany będzie z duraluminjum. Pojemność 
jego nosić bedzie 200 tysięcy metrów 
sześciennych. Nowy sterowiec przeznaczo- 
ny jest dla komunikacji pasażerskiej na 
wielkie odległości. 

URZĄD GMINNY POD SEKWESTREM 

HAMBURG. PA'T. — Na skutek skar- 

gi pewnego banku, komornik zajął urzą- 

dzenie urzędu gminnego w miejscowości 
Hagenow. Do licytacji jednak nie dojdzie, 
gdyż ministerstwo orzekło, że zajęte przed- 
mioty są niezbędne do wykonywania czyn- 
ności urzędowych. 

    

  



SILVA RERUM 
Tragiczna śmierć por. Żwirki i inż. 

Wigury okryła żałobą całą Polskę, za- 
skoczoną i przerażoną nieszczęściem. Po 
wspaniałem zwycięstwie, jakie odnieśli 
nasi dzielni lotnicy, katastrofa wydawała 
się niemożliwością; to też szukano ja- 
kichś innych, niż rozszalały żywioł, — 
przyczyn klęski. Stąd — szczególne nie- 
pokoje szerokich mas — przeróżne plot- 
ki. 

Wczoraj podaliśmy orzeczenie komi- 
sji czeskiej, w którem znajdujemy takie 
słowa: 

Urzędowa komisja techniczna wyznaczo- 
na celem zbadania przyczyn katastrofy. samo- 
lotu ś.p. por. Żwirki i inż.Wigury ogłosiła 
sprawozdanie, które stwierdza, iż dokładna 
przyczyna katastrofy nie może być ustalona. 
Niepodobna stwierdzić, jakie uszkodzenia — ро- 
wstały na samolocie przed upadkiem, podczas 
spadania i wskutek upadku. 

  

Jak zgodnie twierdzą 1zeczoznawcy, 
najprawdopodobniej istotną przyczyną 
katastrofy była burza, która nadleciała 
tak nagle, że lotnicy nie zdążyli przed 
nią uciec. 

Dlatego też ze szczerem zdumieniem 
i niepokojem przeczytaliśmy w ukraiń- 
skim tygodniku p.t. „Nedila* Nr. 36 no- 
tatkę na pierwszej stronicy pod kliszą, 
wyobrażającej naszych bohaterów wśród 
lotników niemieckich. 

W notatce tej m. in. czytamy: 
Nieszczęście chciało, że w kilka dni póź- 

niej (po zwycięstwie) Żwirko leciał na tymże 
samolocie, na którym odniósł zwycięstwo, — 
na wystawę do Pragi i nieoczekiwanie na sa- 
mej granicy polsko-czeskiej samolot nagle 
spadł i Żwirko i jego towarzysz inż. Wigura 
zginęli śmiercią lotnikow. 

śledztwo ustaliło, że przyczyną katastroty był 

miotor, zbudowany przez inž. Niburga w War- 

szawie. 

Co to właściwie ma znaczyć?.. Kto 
i kiedy ustalił właśnie taką przyczynę 
katastrofy? I dlaczego o wynikach śledz- 

, twa, prowadzonego przez bliżej - niezna- 
ne osoby, jest poinformowana tylko „Ne- 
dila“?.., ; “214 

Sprawę tę należałoby wyjaśnić! 

Lector. 

450 H. P. 
| siły МОНЕ 

do wykorzystania 
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Najlepsze farby, połaci, pędzie i szczotki @ 
polsca skład farb ž 

Fr. Rymaszewskiego Ė 
Wilno, uł, Mickiewicza 35. 8 

mmamzammamasamcam EA 

"Att- Fot: grat 

Antoni SKURJAT Śniadeckich 4 
Przyjmowane są również roboty ama- 
torskia. Dia młodzieży specjalny rabat, B 

šitai forepicadw, Dianin, Aiskaraosji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 2, m. 11 
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SEO 
Gdyby istniały jakieś konkursy  pię- 

kności miast prowincjonalnych, niezawo- 

dnie Slonim mógłby się ubiegać o tytuł 
„miss — miasta powiatowego". 

Ładnie położony i czysto utrzymany, 

Słonim ujmuje każdego przybysza swym 
urokiem i powagą przeżyć. 

Przeszłość Słonima jest wyjątkowo 
bogata i barwna: dość wskazać tylko 
na postacie historyczne, związane pocho 
dzeniem, lub swą działalnością z terenem 
słonimskim, aby zrozumieć i odtworzyć 
w swej wyobraźni ogrom przeżyć Sło- 
nimszczyzny. 

A więc początki dziejów miasta ią- 
czą się ze wspomnieniem księcia Mont- 

wida, najstarszego syna Gedymina, któ- 
ry w Słonimie miał swoją stolicę, " póź- 

niej, do rozkwitu miasta przczyynia się 

ten, którego herbem dotychczas Słonim 
się pieczętuje — wielki Lew Sapieha, - — 
dalej zarysowują się postacie św. Józe- 
tata Kuncewicza, przeora Symeona Sta- 
wrowskiego-Jackiewicza, wreszcie het- 
mana Michała Kazimierza Ogińskiego i 
Naczelnika Tadeusza Kościuszki... 

Stare szlacheckie rody Sapiehów, Po- 
łubińskich, Tryznów, jeśmanów,  Ogiń- 
skich, Pusłowskich i w. in. ściśle są 

związane swemi dziejami z przeszłością 

ziemi Słonimskiej... ь 
Jeżeli zaś chodzi o zaznaczenie naj- 

większego wysiłku ziemi Słonimskiejj i 
jej szczytowego okresu potęgi du- 
oliowej, należy wymienić jedno słowo: 

“ Zyrowicė.... | 
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STRESA PAT .— Komisja ekonomi- 
czno - rolnicza w Stresie zakończyła dziś 
prace nad projektem rewaloryzacji cen 
zboża. W toku dyskusji ustałona została 
ostateczna redakcja artykułu, dotyczące- 
go zobowiązań państw rolniczych. jak 
wiadomo, od początku konferencji pro- 
ponowano, ażeby wzamian za korzyści, 
płynące z konwencji o rewaloryzacji 
cen zboża, państwa rolnicze zobowiąza- 
ły się do prowadzenia umiarkowanej po 
lityki celnej i handlowej. Delegacja pol 
ska od pierwszego dnia stała na stano- 
wisku, że tego rodzaju jednostronne zo- 

  

Tani dom 

  

ЗОБ 0 4-0 

Konierencja ekonomiczna w Stresie Bezdrože socjaiizmu 
bowiązanie nie może zrraieżźć miejsca w 
konwencji o rewaloryzacji cen zboża, nie 
kwestjonując zresztą zasadniczej koniecz 
ności ogólnego powrotu do bardziej tibe- 
ralnej polityki handlowej. 

Po dwutygodniowych dyskusjach pań 
stwa przywożące zredagowały tekst, — 
według którego państwa rolnicze miały - 
by zobowiązać się: 1) do uczestnicze - 
nia we wszelkich międzynarodowych 
wysiłkach, zmierzających w porozuniie- 
niu z inńemi państwami do zliberalizo- 
wania polityki handlowej; 2) do ddzie- 
lenia w traktatach bilateralnych odpo- 

własny 

  

Św 

  

połach bielańskich pod Warszawą od- 

  

Oto widok terenu wystawy, gdzie wznie- 
była się w sobotę inauguracja wystawy Tani siono szereg pomysłowych i praktycznych do- 
Dom własny”. / 

ARS EPA EDAS BEDAC   

mów drewnianych. 

wiednich ulg wzamian za ulgi, uzyskane 
przy wywozie zboża. 

Po ożywionej dyskusji delegacja pol 
ska odmówiła przyjęcia tej formuły, — 
przedstawiając kontrprojekt, w którym- 
by jednostronne zobowiązanie do ucze- 
stniczenia w międzynarodowej akcji, do 
tyczącej zliberalizowania polityki celnej 
i handlowej, nie tigurowato. Kontrpro- 
jekt ten został dziś przyjęty przez pie- 
num komisji. 

Projekt konwencji jest obecnie gotów 
— jednakże jedna ważna kwestja pozo- 
staje niewyjaśniona. Tekst projektu prze 
widuje,, że suma 75 miljonów ir. w zło- 
cie, potrzebna dla rewaloryzacji zboża, 
podjęta będzie z funduszu międzynarodo- 
wego, powstałego z koritrybucyj państw 
europejskich. Ponieważ w komisji finan- 
sowej omawiany był projekt innego fun 
duszu międzynarodowego, komisja eko- 
nomiczna zwróciła się do komisji finan- 
sowej z zapytaniem, czy można będzie 
te dwa iundusze połączyć. jednakże ka 
misja fidansowa na pytanie to odpowie- 
dzi nie dała, odsyłając kwestję do póź- 
niejszych prac. Sprawa będzie więc mu 
siała być załatwioną przez komisję stu- 
djów Unji Europejskiej przy Lidze Na- 
rodów. 

Oprócz projektu konwencji komisja 
uchwaliła dziś szereg zaleceń, które figu 
rowac mają w akcie końcowym konieren 
cji i zostaną przedstawione na komisji 
europejskiej Ligi Narodów. 

Kto wygrał? 
10-ty DZIEŃ CIĄGNIENIA 25 POLSKIEJ 

LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

WARSZAWA PAT. — W 10-tym dniu cią- 
gnienia 5 klasy 25 Polskiej Loterji Państwo- 
wej następujące większe wygrane padły na 
numery losów. 

100 tysięcy złotych — 113509, 10 tysięcy 
— 78866, po 5 tysięcy 71293, 119912 i 140772 
po 3 tysiące złotych — 47093 i 83837. 

  

W straszliwych szponach kolszewiekiej kaźni 
Ce opowiada porwany przed trzema laty sierżant z Dzisny 

Wśród więżniów, podlegających  wymia- 
nie,znałazi się również sierżant Kopu, Szmidt. 

Opowiada on mirożącą krew historję: 

— 14 maja 1929 roku, kiedy patrolowa- 
łem granicę w okolicach Dzisny, napadli na 

mnie bolszewicy i wzięli do niewoli wraz z żoł- 

nierzem. Co się z nim stało — nie wiem. Mnie 

pod silną eskortą przewieziono do  Mińst.: 
Początkowo obchodzono się ze ną z wiel- 
kim szacunkiem, dostałem dobre pożywienie i 

wygodne mieszkanie. Zaczęli mnie kusić.. Trwa 

ło to dosyć długo, ale nie przydało się na nic. 

Wówczas wyrokiem sądu skazano mnie 

na 8 lat więzienia i wysłano do Moskwy, a 

następnie do Archangielska i na słynne So- 

łówki. Jechałem pociągiem z olbrzymim trans- 

portem więźniów. Wagony były przepeinione. 

Z braku miejsca wszyscy musieli przez cały 

czas leżeć, jak sardynki w pudełku na trzech 

piętrach ławek i podłodze. Podróż trwała 7 

dni i przez cały czas leżeliśmy nieruchomo je- 

den obok drugiego, mając deski górnej półki 

tuż nad głową, jak w trumnie. Tylko raz dzien 

nie wolno było wstać i wyjść pod konwojcm. 

Panował straszliwy upai. jeżeli strażnik był w 

dobrym humorze, dawał raz dziennie wiadro 

wody na cały wagon. Czasami wcałe nie do- 

stawaliśmy wody, konając z pragnienia. 

  

Wyładowano nas w Uścinie, gdzie zamie- 

szkaliśmy w namiotach. Na drugi dzień „rano 

wypędzono do roboty. Pracowaliśmy przy bu- 

dowie drogi z ubitej gliny z Uściny do Uchły. 

Potem przydzielono nas do wieikich partyj 
„skazańców, pracujących w lasach przy wyr?- 

bie drzewa, przeznaczonego na eksport do 

Angiji. Z początku spaliśmy wprost w lesie, 
baraki musieliśmy postawić sami, w „wolnych 

od pracy* chwilach. W lasach pracowały dzie- 

Z tem słowem łączy się największa 

chwała Słonima i jego  najboleśniejsza 

klęska.. 
Słonim ma wiele przeżyć i umie ie 

cenić i podkreślić w sposób poważny 
i ujmujący. Od niedawna np. z wieży 
strażackiej rozbrzmiewa o godz. 5-ej ra- 
no i 8-ej wieczór — piękny hejnał, któ- 
ry jest odpowiednio przystosowanym 

fragmentem z poloneza Ogińskiego. Oto 
piękny przykład kulturalnej „samowysta 
czalności''!.. 

Słonim dzisiejszy, czyli Słonim -— 

miasto powiatowe województwa Nowo- 

gródzkiego, ma już nowsze przeżycia i 

smutne i radosne, wykazujące wielkie 
straty i wielkie nowe zdobycze. 

Czy można, naprzykład, bez  głęb- 

szych myśli i silniejszych refleksyj przy- 

glądać się cichym wodom kanału Ogiń- 
skiego i łagodnej Szczary, czy można 
zapomnieć o zamkniętej drodze wodnej, 
łączącej dwa morza?... Albo te ruiny fa- 
bryk i osobliwy handel cegłami z toz- 
bieranych, zniszczonych, lub nawet no- 
wych, lecz nie doprowadzonych do koń- 
ca budynków?... 

Z drugiej jednak strony niesposób 
nie zauważyć rozwoju miasta, które mia 
ło wielką słuszność i prawo, gdy walczy 
ło o przeniesienie do siebie siedziby 
województwa. Dwa gimnazja, dwa se- 
minarja, szereg organizacyj kulturalnych 
— wytwarzają odpowiednią  atmosterę, 
sprzyjającą (dopóki nie przeszkadzają 
małe, o wielkich ambicjach jednostki) — 

Siątki tysięcy aresztantów pod konwojem ge- 

pistów i specjalnie tresowanych psów. Wśród 
aresztantów najwięcej było białoruskich chło- 

pów, pozatem byli Rosjanie, Niemcy, Polacy, 

Madziarzy. Najwięcej robotników, sporo inte- 

ligencji trochę duchownych różnych wyznań. 

Kobiety pracowały razem z mężczyznami 

. i musiały spełniać pracę równie ciężką i w ta- 

kich samych rozmiarach, jak mężczyźni. Nie- 

które były z małemi dziećmi. Każdy dostawał 

codziennie do wykonania „urok* czyli normę 

pracy. Każdy, bez względu na wiek i płeć 

musiał zrąbać, okorować, oczyścić z sęków i 

porżnąć na metry przy pomocy ręcznych 1a- 

rzędzi 18 drzew. Oczywiście, że ludzie starzy 

i wycieńczeni nie mogli temu podołać, zwia- 

szcza, że odżywianie było fatalne. 

Dostawaliśmy dziennie 500 — 600 gr. gli- 

niastego chleba (w więzieniach dawano tylko 

400 gr.), kaszę z prosa, cienką zupę, iub roz- 

gotowane buraki bez żadnych tłuszczów. Wsku 

tek braku tłuszczów, 75 proc. chorowało na 

chorobę „cynga”. Pierwszymi objawem tej cho 

roby, są plamy na dziąsłach, rękach i nogach, 

które następnie zamieniają się we  wizody. 

Ciało gnije do kości, zęby wypadają, odpa- 

dają palce. 

Wyniszczeni głodem i chorobami ludzie, 
nie mogli często wykonać nałożonej pracy. 

Kto nie wypełnił w ciągu dnia swojego „uro- 

ku, zostawał w lesie na noc dopóty, dopóki 

roboty nie skończył. W ten sposób słabsi pra- 

cowali dnie i noce prawie bez przerwy, dopó- 

№ nie padli z wycieńczenia. Zdarzaty się czę- 

sto wypadki, że doprowadzony do rozpaczy 

więzień, odrąbywał sobie siekierą rękę lub no- 

gę. Zimą wlewano wodę do wojłoków „wa- 

lenkėw“ (butów), żeby odmrozić sobie nogi 

i pójść do szpitala. 

znacznym wysiłkom w dziedzinie ruchu 
kulturalnego. 

I oto Słonim może się wykazać skio- 
mnem, coprawda, ale mającem warunki 
do rozwoju Muzeum regjonalnem, zor- 
ganizowoną przed paru laty wystawą 
książki, niezwykłem przyjęciem Pana 

Po pewnym czasie władze przypomniały 

sobie o mnie. Zaczęli znowu mnie namawiać: 

„Chodź do nas. Wypuścimy cię z więzienia. 

Damy czego zapragniesz". Nie zgodziłem się. 

Wtedy zamknęli mnie do lochu, gdzie siedzia- 

łem w koszuli w największe mrozy. Z kolei 

zostałem zamknięty w trupiarni. Tam siedzia- 

łem 7 tygodni. Otaczały mię masy szczurów, 

które nawet w dzień gryzły i chwytaiy za no- 

gi. Cóż dopiero w nocy! 

Potem znów powróciłem do roboty. Wów- 

czas zaczęły już krążyć pogłoski o wymianie. 

Ja, jako Polak i wojskowy, miałem ogólne po- 
ważanie. Dowiedziałem się w sekrecie od zna- 

jomego, że i ja mam być wymieniony. Moje 
władze nie mogły się z tem pogodzić. Znowu 

zaczęto na runie naciskać. Nie pomogło to i 

tym razem. Wówczas postanowiono mię zgła- 

dzić. Pewnego dnia napadł na mnie Z tylu įv- 

den z więźniów kryminalista i rąbnął w gło- 

wę siekierą. Poszedłem do szpitala, skąd je- 

szcze w bandażach na głowie, wsadzili mię 

znów do trupiarni. 

Z Solowek odesiany zosłałem do słynne- 
go wiezienia w Butyrkach. Zaraz po przywie- 

zieniu do Butyrek wezwał mię do siebie na- 

czeinik specjalnego oddziału. 

— My pana nie rozstrzelamy, — oświad- 
czył mi grzecznie — ale „Zgnoimy“ pana za 

to w więzieniu. 

Wsadzono mnie do jednej z cel specjal- 

nego oddziału razem z kryminalistami. Tam, 

w izbie o wymiarach 8 na 10 mtr. siedziało 

razem 250 ludzi, przeważnie bandytów. Ale i 

tam nie było mi sądzone umrzeć. Doczekałedi 

się wymiany. 

Tak opowiada žoinierz, porwany na gra- 

znacza się Słonim i w dziedzinie sportu. 
W zimie kwitnie sport narciarski, które- 
go rozwojowi sprzyjają wspaniałe tere- 
ny słonimskie: wzgórza, otaczające mia- 
sto i szerokie równicy doliny Szczary. 

W lecie zaś (i to już obchodzi caią 
Polskę) — w sposób imponujący roz- 

  

Buiwary Ks. Ogińskiego. 

Prezydenta Mościckiego, którego przy- 

witano odegraniem misterjum na temat 
przeszłości ziemi Słonimskiej, trzema 
książkami, wydanemi w ostatnich latach 
pod firmą Słonima i wielu innemi nie- 
przeciętnemi czynami. 

Ostatnio, idąc z duchem czasu, za- 

wija się tak modny obecnie i tak prze- 
sympatyczny sport kajakowy. 

Nie można się dziwić, że słonimianie, 

mający wprost wymarzone warunki do 

kajakowania, dali się porwać tej naj- 

zdrowkszej i najmilszej z mód sporto- 

wych. Powstał klub kajakowców pod 

Krakowski „Czas* zamieszcza następują- 
cy doskonały artykuł, który w całości przedru 
kowujemy: 

Jeden z filarów stronnictwa socjalis- 
tycznego p. Adam Ciołkosz, zamieszcza w 
„Robotniku” artykuł pt.: „Rozpiętości*, w 
którym analizuje — stosunkowo dość bez- 
stronnie — obecną sytuację socjalizmu w 
Europie i u mas. Pomimo widocznych usi- 
łowań, aby prawdziwą myśl  przysłonić 
szeregiem zdawkowych frazesów, artykuł 
ma niezawodnie na celu zwrócenie uwagi 
stronnictwa na upadek socjalizmu. Pisze 
więc, m. in. p. Ciołkosz: 

Przekształcenie ustroju społecznego jest ko- 
nieczne, — ale czy możliwe? Możliwości za- 
leżą od dwóch czynników: od sił własnych i 
od sił przeciwnika. Te ostatnie nie są więk- 
sze, niż były poprzednio. Poprzednio spoczywa 
ły atoli w stanie poniekąd utajonym. Dopiero 
ostatnio energja potencjalna sił reakcyjnych 
przeszła w energję kinetyczną. 

I zaraz potem dodaje: 

Konieczność gospodarki społecznej jest dzi 
siaj niewątpliwą: „możliwość jej urzeczywistnie 
nia narazie nie istnieje, gdyż nie istnieje w tej 
chwili możliwość objęcia władzy przez klasy 
pracujące. 

Lecz kiedy możliwość ta zaistnieje? Gdy 
zaistnieją warunki zewnętrzne, umożliwiające 
klasie robotniczej uchwycenie kierownigtwa ż; 

ciem gospodarczem w swe ręce: Muszą byc 
pr.eiamane dyktatury faszystowskie.     

Z całego tego ustępu najważniejsze jest 

przyznanie niewątpliwie szczere, niemożli- 

wości objęcia władzy przez klasy pracują- 

ce, — (czytaj przez stronnictwa socjalis- 
tyczne). Wprawdzie autor! woła patetycz- 
nie „muszą być przełamane dyktatury fa- 
szystowskie!", ale rozważając stosunki pa- 

nujące w rozmaitych krajach Europy do- 
chodzi do wniosków. bardzo minorowych. 

W Anglji bez teroru i fałszerstw wybor- 
czych odrzucono pioletarjat w ostatnich wybo 
rach o dziesiątki lat wstecz. W Niemczech ma 
my do czynienia z odmianą faszyzmu zupeł- 
nie wyjątkową, szczególnie niebezpieczną. O- 

czywiście zapowiada tam on teror w stosunku 
do swych przeciwników, oczywiście gwałt jest 
jedną z jego metod dochodzenia do władzy; 
ale w innych krajach faszyzm objął wiadzę 
wbrew woli, a przynajmniej bez woli ogrom- 

nej większości ludności, a w Niemczech idzie 

on do rządów, niesiony na- wzrastającej fali 
opinii publicznej: faszyzm, który dochodzi do 
panowania — co za paradoks — w drodze de- 
mokratycznej. ' 

  

Obraz jest rzeczywisty, ostatni wniosek 

mylny; dojście faszyzmu do panowania w 

drodze demokratycznej mie jest paradok- 

sem; jest to poprostu objaw ewolucyjny, 

którego socjalizm uporczywie wpatrzony 

w przebrzmiałe hasła i nierealme progra- 

my, — nie chce czy nie może zrozumieć. 

I w tem zaślepieniu socjalizmu leży głów- 

na przyczyna jego wielkich miepowodzeń— 
jego nawet upadku. 

* 

Jest to zresztą objaw powszechny; kata- 

strofalna klęska labour party jest zbyt 

świeża, aby ją przypominać. Socjalizm 

francuski zmienia się powoli w. stronnic- 
two małomieszczańskie, które zajęło wy- 

godne stanowisko obserwacyjne i przez 

swój doktryneryzm, swoje apatrjotyczne 

nastawienie i brak zrozumienia polityczne- 
go realizmu, — wykluczyło się od udziału 
w życiu państwowem. Mając przeszło stu 

posłów w parlamemcie, mie mają tam so- 

cjaliści żadnego wpływu i nawet radykalny 

rząd nie liczy się z mimi.—W' Niemczech 

zaprzepaścili socjaliści olbrzymią sytuację, 

jaką im dal w, ręce przewrót republikański 

i prze swój oportunizm, przez ustawiczną 
pogoń za popularnością, przez obawę przy 
wódeów przed utratą wpływowych .i dobrze 

opłacanych stanowisk, doszli až do muso- 

wego poparcia kamdydatury Hindenburga, 

monarchisty i imperjalisty! Próbowali ma- 

wet „robić w: patrjotyźmie", ale współza- 
wodniczyć z hitlerowcami i nie gorzej od 
mich agitowali za „zmianą wschodnich gra- 
mie”, czyli za nową 'wiojną. Sromotne owoce 

tej elastycznej polityki zebrali w okresie 

konfliktu prezydenta z parlamentem; było 

to widowisko miezmiernie upokarzające dla 
socjalizmu, kiedy prezydeneki nząd Papena 
przepędził poprostu socjalistycznych mi- 
nistrów i dostojników, nie wywołując naj- 
lżejszego odruchu wśród mas wyborczych! 

Dlaczego we Włoszech faszyzm doszedł 

do władzy, za zgodą ii ku zadowoleniu ogro 

mnej większości społeczeństwa ? Tylko dla- 

tego, ponieważ panujący uprzednio włoski 

socjalizm 'wszedł na drogę awanturniczej 

      

przewodnictwem p. Aliny. Michalskiej, 

której małżonek, p. burmistrz inż. Kazi- 

mierz Michalski jest prezesem  słonim- 

skiego oddziału Ligi Morskiej i Kolo- 

njalnej, została przebudowana i przysto 
sowana do potrzeb kajakowców przystań 
Ligi (niemała zasługa najczynniejszego 

i najofiarniejszego w ruchu kulturalnym 

słonimianina, p. rejenta Mieczysława Pio 

trowskiego, oraz sekretarza magistratu 

p. Jana Szrajbera) —i oto zorganizowa- 

ne kadry entuzjastów nowego sportu Za- 

częiy oddziaływać na całe społeczeń- 

stwo. 

Dziś Słonim ma już trzy przystanie 

kajakowców, na których skoncentrowa- 

no przeszło 200 kajaków: przystań Ligi 
Morskiej i Kolonjalnej i dwu pułków 

piechoty — 79 i 80. Pozatem niezorgani- 

zowanych kajakowców jest olbrzymia 

ilość: wzdłuż kanału niema bodaj ani je- 

dnego domu, przy którym nie dałoby się 

zauważyć jednego, lub nawet pari ka- 

jaków. 

Sport kajakowy, tak wspaniale się 

rozwijający w samym Słonimie, ma dla 

miasta szczególne znaczenie, gdyż nie- 

tylko uprzyjemnia życie  słonimianoin, 

lecz wysuwa Słonim'na czołowe miejsce, 

jako ważny punkt w kajakowym ruchu 

turystycznym. 

Już w tym roku przez .Słonim prze- 
szło kilkadziesiąt wycieczek kajakowych 
z całej Polski. (Zarejestrowanych wy- 

cieczek za czas od 10-VI do 17-VIII 
było 31 — „dzikich* chyba dwa razy 
tyle, co wskazuje na docenianie przez 
wycieczkowiczów niezwykle pięknej i 
wyjątkowo urozmaiconej drogi wodnej 

rewolucyjnej demagogji, antynarodowej i 
amtypaństwowej, która tak dala się we zna 
ki ogółowi, że społeczeństwo przyjęło z u- 
czuciem majwyższej ulgi zwycięski marsz 
czannych koszul na Rzym. Odtąd socjalizm 
włoski właściwie mie istnieje i chyba gdzieś 
na emigracji daje słabe znaki życia. 

RZECE 

A u nas? I u nas także utracił socjalizm 
poczucie politycznego realizmu i miota się 
bezradnie w bezpłodnej —czysto negatyw- 
mej opozycji, sprzymierzywszy się przytem 
m reakcją nacjonalistyczną i wyzyskiwany 
przez nią dla jej własnych eelów. 

Socjalistów naszych charakteryzuje prze 
dewszystkiem calkowite niezrozumienie 
misji i stanowiska marszałka (Piłsudskiego, 
którą z olbrzymiego tła dziejowych wypad- 
ków, ściągają do ciasnych zakamarków о- 
sobistych, uraz, niechęci i zawiści. Równie 
fałszywie i opacznie pejmują rolę opozycji 
'w! państwie, ograniczając się do namiętnej, 
stronniczej i napastliwej krytyki. Nie dziw 

nego, że na tej drodze doszli do zupełnej 
bezsilności i usiłowali się ratować środ- 

kiem tak wątpliwym i ryzykownym, jak 
szukanie pomocy u zagranicznych „towa- 

rzyszy* — i to zarówno Francuzów jak 
Niemców. W parze z temi próbami poszła 
zagraniczna propaganda, usiłująca podko- 
pač režim obecny, przez najczerniejsze ma- 
lowanie naszych stosunków wewnętrznych 
i naszego położenia gospodarczego, zapo- 
minając, że trafiają nie 'w, reżim, iecz w 
państwo. A cóż za. dziecinne igraszki urzą- 
dza prasa socjalistyczna, zapowiadając co- 
dziennie urbi et orbi — rozkład, upadek i 
katastrofę systemu! Jakiej dozy naiwności 
i łatwowiermości żądają te czasopisma od 
swoich czytelników, wmawiająe w. nich wy 
padki, które nigdy nie nadchodzą! 

* x _g 

"Tak! i u nas socjaliści utracili poczu- 

cie rzeczywistości, — w tem też i w takty- 
ce jalką poprzednicy narzucili partji, leżą 
pierwiastki jej słabości i upadku jej wpły- 

wów. Stwierdza to i p. Ciołkosz w swoim 
artykule, który kończy swe wywody: 

Faktyczne położenie ruchu socjalistycznego 
jest obecnie wyjątkowo trudne. Musi tak ma- 
newrować, aby nie zniszczyć swych możliwo- 
ści, a zarazem nie stracić mas. To prawda.— 
Ale żywiołem socjalizmu jest walka. Więcej 
energii, więcej inicjatywy, więcej ducha 
sywnego! Nietylko brońmy swych pozy 
Nacierajmy! Walczmy! Walczmy 0 masy i 
prowadźmy masy do walki 

Jakże jednak walczyć, ,„gdy mam do bo- 

ju siły brak', że użyjemy ulubionego cyta- 
tu socjalistycznej pracy, stosowanego do 
przeciwników... 

  

   

  

  

  

DZIWNY DYPLOMATA 
Prasa berlińska podała niedawno że szereg 

pamiątek po b. carskiej rodzini rzedał obec 
nie pewien dyplomata an: tmu anty- 
I werjatowi. Pamiątkami te" były ikony wykla 
dane drogiemi kasieniam' oraz platynowa 
szkatułka z listami od Mikołaja Il i jego żony. 
Listy te były pisane do w. ks. Elż5iezy wdo- 
wy po stryju cara i rodzonej siosicy carowej. 

Wszystko to nie było bynajmniej wlasno- 
ścią owego dyplomaty. Otrzymai on to bowiem 
w 1917 r. od wielkiej księżny jako depozyt 
do przewiezienia zagranicę. Wielka księżna 
znajdowała się w przededniu swego aresztowa 
nia i zesłania na Ural gdzie po kilkunasto- 
miesięcznem więzieniu została wraz z kiłkoma 
Romanowymi strącona do szybu węglowego. 

Dyplomata zdołał powierzone sobie pamiąt- 
ki i kosztowności przewieźć zagranicę i tu 
trzymał je zrazu w Safie bankowym. W kilka - 
lat później gdy wiadomość o Śmierci wielkiej 
księżnej Elżbiety nie podlegała żadnym wątpii- 
wościom przeniósł je do swych prywatnych 
zbiorów. Obecnie sprzedaje je do Ameryki. 

  

      

  

   

  

  

* * * 

Ani prasa berlińska ani francuska nie poda- 
ją nazwiska owego pana którego za i 
na prawo własności wydają się być. k 
wiek swobodne. Wielka ksi a pozostawiła 
krewnych i spadkobierców którzyby mieli pra 
wa do depozytu. 

Siostra carowej raz jeden tylko odegrać 
próbowała pewną rolę polityczną u tronu. — 
Było to na kilka miesięcy przed wybuchem re- 
wolucji rosyjskiej. Żyjąca życiem klasztornem 
wielka księżna udała się do Petrogradu i tam 
przedkładała swej siostrze o konieczności usu- 
nięcia Rasputina. Wówczas też — jak wspomi 
nają współczesne pamiętniki — otrzymała od 
cesarzowej która nie lubiła w. ks. Elżbiety bar 
dzo ostrą i stanowczą odprawę. Odtąd nikt 

już z dynastji nie próbował działania perswa- 

zją. 

    

  

   

przez kanał Ogińskiego — od Polesia 

do jezior na Suwalszczyźnie. 

Przewaliły więc przez Słonim wy- 
cieczki ze Lwowa, Katowic, Krakowa, 

Poznania i innych miast, —— wycieczki 

klubów sportowych (np. AZS z Krako- 

wa i Warszawy), uczniowskie (np. abi- 

turjentek gimn. S.S. Bazyljanek ze Lwo- 

wa), „dzikie“, jak np. dwóch poznania- 

ków, którzy odbyli podróż wodną nao- 
koło Polski. Ta wycieczka obejmująca 

trasę 4200 klm. jest szczególnie ciekawa. 

Droga prowadziła od Krakowa — Wi- 

słą, Sanem, Wereszycą, Dniestrem, Sty- 

rem, Prypecią, Strumieniem, Piną,  Ja- 

siołdą, Kanałem Ogińskiego,  Szczarą, 

Niemnem, Kanałem Augustowskim, Bie- 

brzą, Narwią, Wisłą do Warszawy, stam- 
tąd — Wisłą do Gdyni, jeszcze raz Wi- 

słą do Bydgoszczy, Kanałem Bydgoskitn, 

otecią, Gopłem i wreszcie Wartą do 
Poznania. 

Od północy, od Wilna, jakoś nie zna- 
leźli jeszcze drogi do Stonima nasi ka- 
jakowcy. A wartoby było nad tem się 
zastanowić, aby nawiązać ściśniejszą 14- 
czność pomiędzy Wilnem a Słonimem. 

Ta łączność będzie szczególnie po- 

trzebna w przyszłym roku, w którym mi- 

nie 300 lat od dnia śmierci Lwa Sapie- 

hy, jednakowo bliskiego Wilnu i Słoni- 

mowi. 

Słonim już się zastanawia nad spo- 

sobem uczczenia pamięci wielkiego Lwa, 
czy w Wilnie kto myśli o tem?.. 

Tem pytaniem można zakończyć lu- 
źne uwagi na temat dzisiejszego Słoni- 

ma. W. Charkiewicz.
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KRONIKA 

Wscnód słońca g. 5 40 

Eusischego 
jatro 

Mateusza 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 19 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 756. 

Temperatura średnia: +17. 

Temperatura najwyższa: +19. 

Temperatura najniższa: + 14. 

Opad: 12.2 mm. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: w nocy burza. 

PROGNOZA POGODY 
NA 20 „WRZEŚNIA 

Rankiem chmurno i mglisto, miejscami 
deszcz. W ciągu dnia przejaśnienia. Cieplo.— 

Temperatura około 22 stopni. Słabe wiatry z 

kierunków południowych. 

    

Zachód aiońca g 18 06 

MIEJSKA 

— Rada Miejska. — Pierwsze powakacyj- 

me posiedzenie Rady Miejskiej zostało wyzna- 

czone na dzień 29 bm. Porządek dzienny jest 

w opracowaniu. 

— POŻYCZKA NA INWESTYCJE. — 

Magistrat spodziewa się, że w październiku 

przyznane zostaną Wilnu 100 tysięcy zł. 
w formie pożyczki na zatrudnienie bezro- 
botnych w okresie zimowym. Takie przy- 
najmniej otrzymano wiadomości z War- 
szawy. 

— ROBOTY KLINKIEROWE. Prace 

nrzy układaniu klinkieru posuwają się 

awolma naprzód. Wykończono już odeinek 
od Królewskiej do św. Jana. 

Od dziś rozpocznie się układanie jezdni 

koło poczty iw, kierunku zaułka Szwarco- 
wego. 

Projektowane jest ułożenie klinkieru 
aż do Ratusza, lecz roboty będą mozpoczęte 
po eałkowitem uporządkowaniu ulicy Zam 
kowej i Wielkiej do pierwszego wylotu 
przy zaul. Szwarcowiym, 

Warunki atmosferyczne wpływają u- 
jemmie na przebieg i sprawność robót. 

iPo przybyciu walca i ubiciu cegielek, 
zajdzie potrzeba zalania szpar asfaltem. 

Przy robotach asfaltowych tak jezdnia 
Jak i podkład, winne być całkiem suche, bo 
mriem. wilgoć pozostała pod spojeniami. u- 
jemnie wpłynie na trwałość jezdni. 

Skuteczna pomoc społeczna. -— Wy- 
dział Opieki Społecznej Magistratu załatwia co 

dziennie około 100 różnych podań o zapomogi 
pieniężne, kwatery, bilety na wyjazd itd. 

Np. w miesiącu ubiegłym Wydział Opieki 
Społecznej rozpatrzył około 1200 podań, z cze- 
go około 700 załatwiono z wynikiem pomyśl- 
mym. 

— ŁAWNIK ŁOKUCIEWSKI PROSI 
O EMERYTURĘ. Mimo przyrzeczenia, u- 
<zynionego jeszcze latem konwentowi sen- 
jorów R. M., ławnik Łokuciewski nie zło- 
żył podania o dymisję. 

Natomiast, ostatnio magistrat otrzymał 
ad p. Łokuciewskiego oficjalne podanie o 
przyznanie mu emerytury z uwagi na stan 
zdrowia. 

Świadectwo lekarskie, dołączone do po- 
dania mówi, że petent jest chory na oczy 
i to w wysokim stopniu. 

Magistrat załatwił prośbę w ten Spo- 
sób, że powołał p. Łokuciewskiego na ko- 
misję lekarską, która orzeknie, czy dolegii- 
wości, na które on 'wsikazuje, upoważniają 
do przeniesienia na emeryturę. 

W zasadzie chodzi o to, że dobrowiolne 
zrzeczenie się stanowiska przekreśla moż- 
liwość czynienia starań o zaopatrzenie e- 
merytalme, o czem p. Łokuciewski chyba 

- wiedział, skladając przyrzeczenie konwen- 
żowi senjorów. — Więc poco działanie па 
zmitolkę. 

— Jednostronny ruch uliczny.. 
ku ze skierowaniem od 22 bm. autobusów linji mr. 3 ul. Benedyktyńską i Ludwisarską zosta- nie tam wprowadzony jednostronny ruch ko- łowy. Autobusy ze śródmieścia będą przejeż- ul. Ludwisarską, zaś 

— W związ 

  

autobusy idące w 
stronę pl. Katedralnego — ul, Benedyktyńska. 

— Nowe warunki pracy w SALDO 
W związku z ogłoszeniem przez tow. „Arbon* 
nowych warunków pracy (miast wynagrodze- 

nią miesięcznego — płaca za odpracowane go 
dziny) odbylo się ogólne zebranie kierowców i konduktorów, zatrudnionych w tem przedsię- 
biorstwie. Na zebranie Przybyli członkowie związku pracowników samochodowych Zjed- 
noczenia Zawodowego Ziem Półn. - Wschod- 
nich, jak i PPS. 

„Do zebranych przemawiał poseł dr. Brokow 
ski, proponując wybór komisji z 5 osób dla 
przeprowadzenia pertraktacji z „Arbonem* —- 
przy współudziale inspektora pracy. Ponadto 
wybrano komisję 10-ciu mężów zaufania, któ- rzy będą informowali pracowników samocho- 

dowych o przebiegu rozmów. Wnioski te byty 
B Sen ie, 

ybrana omisja rozpocz. na sw ace 
natychmiast w lokalu przy ul. Wielkiej 34, > 

WOJSKOWA 
— Rocznik 1914. — Rejestracja mężczyzn 

urodzonych w roku 1914 odbywa się bardzo 
opieszale. Mimo, że przyjmowanie zgłoszeń 
zostanie zamknięte z dniem 1 października 
większość tege rocznika nie przybyło jeszcze 
do rejestracji. Uchylających się czekają wys0- 
kie kary administracyjne. 

‚ — Dodatkowa komisja poborowa. — Ww 
dzień 21 bm. odbędzie się posiedzenie dodatko 
wej komisji poborowej (Bazyljańska 2), która 
zbada tych, którzy jeszcze dotychczas nie u- 
regutowali swego stosunku do wojskowości. 

SZKOLNA 
—. Przewodniczący Państwowej Komisji 

inacyjnej (egzamin specjalny, złożenie 
órego może uprawniać do odbycia skróconej 

czynnej służby wojskowej) podaje do wiado- 
mości, że egzaminy piśmienne rozpoczną się 

10 października r:b. o godz. 16-ej w gi- 
mnazjum im. J. Lelewela (ul. Ad. Mickiewicza 
Nr. 38). 

„_ Podania przyjmuje Dyrekcja tegoż gimna- 
zjum do dnia 5 października r.b. 

— Косгпе Kursy Handlowe M.  Przewłoc- 
kiej w Wilnie. — Zarząd powyższych kursów, 

egzystujących od 1919 roku, zawiadamia, iż 
zapisy przyjmuje sekretarjat kursów codziennie © godz. 17—19 w lokalu Szkoły Pisania na zynie przy ul. Mickiewicza 22-—5, 

Buchalterja: ogólno-handlowa, bankowa, 

przemysłowa. Arytmetyka handlowa. Korespon 
dencja i biurowość. Nauka o handlu. Steno- 
grafja. Nauka pisania na maszynach. Jako 
przedmioty dodatkowe będą wykładane języki: 
angielski, francuski i niemiecki. Wykłady wie- 
czorowe. 

— Kurs sanitarny Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskiego 
Czerwonego Krzyża podaje do wiadoiności 0- 
sób, które zasięgały informacyj w sprawie po- 
stąpienia na kursy dla sióstr pogotowia sani- 
tarnego P.C.K., że ostateczny termin  składa- 
nia podań upływa z dniem 24 września r.b. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Stowarzyszenia Brataia Pomoc 

Pol. Młodz. Akadem. U.S.B w Wilnie uprzej- 
mie prosi osoby, posiadające wołne pokoje o 
łaskawe zgłoszenie adresów do Biura Bratniej 
Pomocy (ul. Wielka 24) w poniedziałki, śro- 
dy i piątki w godz. 13 — 15. 

RÓŻNE 

— KUPCY KOWIEŃSCY W WILNIE. 
W połowie października spodziewany jest 
przyjazd z Kowna wycieczki tamt. kupców. 
Udadzą się oni do Warszawy, Łodzi i Ka- 
towie w celu poczynienia zakupów różnych 
towarów, 

Niewykluczony jest jednodniowy pobyt 
wycieczki w Wilnie. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie widowisko po cenach  znižo- 

nych w Teatrze Lutnia. Dziś, we wtorek 20 
września o godz. 8 m. 15 po raz ostatni w b. 
sezonie odegrana zostanie wyborna sztuka Fraa 
ka Vospera „Cudowny połów * w reżyserji W. 
Radulskiego, w wykonaniu czołowych sił ze- 
społu. Sztuką tą teatr Lutnia zakończy sezon 
bież., zamykając czasowo swe podwoje, dla 
przygotowania się do nowego sezonu. Jest to 
ostatnia okazja spędzenia mile wieczoru w Lu- 
tni, a zarazem pożegnania ulubieńców publicz- 
ności, którzy opuszczają Wilno. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — DEMON MIŁOŚCI 
HOLLYWOOD — TABU. 
CASINO — KRISS 
PAN — Śpiewak nieznany. 

ŚWIATOWID — Ž dnia na dzień. 

STYLOWY — Bracia Karamazowy 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

—' WŁAMYWACZE W PRACOWNI 
JUBILExSKIEJ. — W niedzielę przed 
północą do pracowni jubilerskiej Szuba 
przy ul. Niemieckiej 29 włamali się zło- 
dzieje , którzy zrabowali co cenniejsze 
przedmioty ze złota i biżuterję na ogól 
ną sutnę 8 tys. zi. 

Wizytę włamywaczy spostrzegła jed- 
na z lokatorek, gdy wracała po północy 
do dornu. Widząc, że drzwi do pracow- 
ni są uchylone, powzięła podejrzenie, że 
zaszedł wypadek włamania i zaałarmo- 
wała dozorcę, 

Policja w trakcie dochodzenia w tej 
sprawie, zatrzymała kilku poszłakowa- 
nych. 

— PODSTĘPNY NAPAD NA REWI- 
"DENTA MIEJSKIEGO. W akcji zwaleza- 
mia tajnego uboju brał niepośledni udział 
rewident miejski p. Witek. 

Nie podobało się to naturalnie pokąt- 
nym handlarzom, którzy postanowili. zem- 
ścić się na wszędobylskim urzędniku. Chcąc 
go zwabić 'w miejsce dla siebie odpowied- 
mie, napisali anonim, że w niedzelę w no- 
cy do pewnego sklepu pirzy ul. Jaktowej 
dostarczony będzie (transport nielegalnego 
mięsa. Witek jak było do przewidzenia, 
znalazł się w; oznaczonym czasie na ul. Jat- 
kowej, lecz miast transportu spotkał kilku 
Żydów, którzy znienacka napadli i ciężko 
g0 pobili. 

Policja prowadzi śledztwo w 
krycia winnych. 

‚ — Nagły zgon. Joffe Chana lat 67 (Wi- 
leńska 27) nagle zmarła. Przyczyna śmierci 
narazie nieustalona. Zwłoki zabezpičtzono do 
dyspozycji władz prokuratorskich. 

celu wy- 

WILNO—TROKI 
— POŻAR W OLKIENIKACH. — Podczas 

onegdajszej burzy w gm. olkienickiej od ude- 
rzenia pioruna na szkodę Stefanji Potopczyko- 
wej spaliła się stodoła i część domu mieszkal 
nego w m. Olkieniki, 

W stodole znajdowały się tegoroczne zbio 
ry. Straty wynoszą 4000 zł. z 

— Z ZEMSTY. — Antoni Ziemieniewicz, 
zam. w gminie olkienickiej we wsi Ciemiańce 
zameldowai policji, że idąc łąka do mieszkania 
koło samej wsi został napadnięty przez jakie 
goś osobnika, który obezwładnił go i zrabo- 
wał 80 zł. Ziemieniewicz podał świadka, Ale 
ksandra Kukisa, który widział zajście. 

Policja w trakcie dochodzenia zatrzymała 
Jana Kurkułonisa ze wsi Jeżanka, który zeznał 
że nie było napadu, lecz zwyczajna bójka, po 
wstała pomiędzy nim i Ziemieniewiczem na 
tle porachunków osobistych. Ziemieniewicz na 
pad symulował przez zemstę. 

BRASŁAW 
— ZABÓJSTWO. — Koło zaść. Popow- 

szczyzna gm. miorskiej na powracającego z 
pracy K. Iwanowa lat 29 napadło 4 wieśnia- 
ków i ciężko pobiło go. 

Po dwóch godzinach Iwanow zma. Docho 
dzenie ustaliło, że Iwanow został napadnięty 
przez braci Dziementjewych i braci Kolawych 
z kol. Morsaki. 

Był to akt zemsty za obrazę. Dziementje- 
wych i Kolawych aresztowano. 

Z POGRANICZA 
— ZBIEGOWIE. Na odcinku  Michniewi- 

cze do Polski zbiegł żołnierz sowiecki z 11 od- 
działu straży granicznej w pełnem umunduro- 
rowaniu i uzbrojeniu. W raz z nim przekroczył 
granicę pewien osobnik cywilny, który podał 
się za zbiega z więzienia borysowskiego. Jest 
to były obywatel ziemski i przemysłowiec — 
Fiedor Kuczkow. 

Obu zbiegów skierowano do dyspozycji 
władz wojskowych. 

— PRZYGODA SPORTOWCA. Na 
granicy z Łotwą, zatrzymano znanego 
sportowca lekkoatletę P. Isso Holla, Fin- 
landczyka, udającego się na zawody mię 
dzynarodowe do Warszawy. Po wyja- 
śnieniu omyłki p. Isso Holla odzyskał woł 
ność i odjechał z Turmont już bez żad- 
nych przeszkód do Warszawy. 
a= A BYDŁA. — Na odcinku gra 

Znym yniany odbyła się wymiana zagi- 
nionych koni, nierogacizny i krów. Wymie- 
nionych zostało około 60 sztuk bydła i koni, należących do włościan, zamieszkałych na te- renie litewskim i polskim. 
: Т 6Ь?ВТНЕТТЕП. — W rejonie Rubie- 
żewicz zatrzymano osobnika, kt ierzał 
przedostać się do Sowietów. oco 

Zatrzymanym okazał się niejaki Bogusław 
Myćka, pochodzący z Czech, który oświadczył 
iż odbywa podróż naokoło świata. 

Z iZBY PRZEMYSŁ.-HANDLOWEJ 
W WILNIE 

izba Przemysłowo - Handlowa zabiega 
o obniżenie ceny zapałek 

Izba Przemysłowo - Handlowa w: Wilnie 
wystąpiła niedawno do Ministerstwa Skar- 
bu z wnioskiem o poczynienie wszelkich 
możliwych kroków w kierunku zniżki ce- 
ny zapałek. 

Zwyżka cen zapałek z 8 gr. do 10 gr. 

za pudelko, wprowadzona w związku z za- 
ciągnięciem mowej pożyczki zapałcezanej na 
początku roku 1931, czyli już w oktresie 
silnego natężenia przeżywanego przesile- 

nia gospodarczego, połączonego z gwałtow 

nym spadkiem siły nabywczej ludności, 
szczególnie rolniczej, wpłynęła hamująco 
na konsumcję. 

W rezultacie sprzedaż zapałek, która 
przedtem w ciągu szeregu lat nieprzerwa- 
nie wzrastała, w noku 1931 załamała się, 
spadając do 111.470 skrzyń, wobec 157.050 
skrzyń w roku 1930, czyli o około 29 pro- 
cent. Coprawda zakupy zapałek przez han- 
del w roku 1930 ze względu ma oczekiwaną 
zwyżkę cen były zwiększone, pozatem moż- 
liwe jest, że konsumcja zapałek w związ- 
ku z pogłębiającym się kryzysem zmniej- 
szyłaby się do pewnego stopnia również i 
przy niezmienionej cenie zapałek, tem nie- 
mniej nie ulega wątpliwości, że załamanie 
się sprzedaży, które nastąpiło w roku 1931 
spowodowane zostało przedewszystkiem. 
przez zwyżkę ceny, wjprowadzoną w. mo- 
mencie najmniej ku temu odpowiednim. 

Według informacyj, pochodzących z 
kól handlowych, sprzedaż zapałek w roku 
1932 kurczy się w dalszym ciągu. 

Ten stan rzeczy ploza obniżeniem pozio- 
mu kultury materjalnej szerokich warstw 
ludności, powoduje szereg dalszych na- 
stępstw ujemnych, a mianowicie: 1) 
zmniejsza znaczenie krajowego przemysłu 
zapałczanego jako warsztatu pracy. Liczba 
robotników, zatrudnionych w przemyśle 
zapałczanym w Polsee spada z 2376 w koń- 
cu roku 1930 do 1285 w końcu noku 1931, 
czyli 0 46 proc; kilka fabryk zapałek ulega 
likwidacji. 2) Redukuje możliwości zbytu 
w kraju osiki zapalczanej, której zużycie 
przez kirajowe fabryki zapałek spadło z 
37.680 metrów sześć. w roku 1930 do 26.813 
metrów sześć. w roku 1931, czyli o około 
29 proc.; posiada to szczególne znaczenie 
dla życia gospodarczego województw 'wscho 
dnich, które są głównym ośrodkiem pro- 
dukcji tego drewna. 3) Obniża dochody 
Skarbu Państwa z tytułu opłat monopolo- 
wych, czynszu dzierżawnego i ryczałtu po- 
datkowego, gdyż wszystkie ite należności 
pobierane są od każdego miljona sprzeda- 
nych zapałek, wobec czego globalna ich su- 
szenia się sprzedaży, 

Wreszcie jest wątpliwem, czy niepo- 
miernie wysoka cena zapałek: w Polsce od- 
powiada dobrze zrozumianym interesom 
własnym spółki dzierżawnej, czy zyski, pły 
nące z wysokiego poziomu cen, pokrywają 
spółce straty, wynikające ze spowodowa- 
nego temi cenami zmniejszenia sia zhv** 
i czy brak iniejatywy w kierunku znizki 
ceny ze strony samej spółki, nie należy od- 
nieść na rachunek komplikacyj, które za- 
szły ostatnio w życiu szwedzkiego trustu 
zapalczanego i które nie mogły nie spowo- 
dować pewnegio zamieszania również w po- 
lityce związanej z tym trustem placówki 
polskiej. 

Analizując warunki: zawartej umowy 
dzierżawnej oraz sytuację na rynku surow- 
ców i fabrykatów przemyslu za.pałczanego, 
Izba uzasadniła w swym wniosku nietylko 
konieczność, lecz także realną możliwość 
zniżki ceny zapałek. 

  

CZAS ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA 
SZYLDY. Kilkakrotnie poruszana przez 
nas sprawa szyldów, i napisów reklamo- 
wych w Słonimie jest i nadal aktualną. 
Pomijamy już sprawę estetycznego ich wy 
glądu i systematycznego umieszczenia 
przy drzwiach, względnie oknie danego 
Sklepu, nie możemy pominąć milczeniem 
strasznej polszczyzny, jaką madpisy na 
tych szyldach są wyikonane, Roi się tam 
od błędów ortograficznych i stylistycznych 
a nierzadko nadpis na szyldzie jest popro- 
stu dziwolągiem językowym. 

To też nie wskazując imiennie, kto 2 
właścicieli sklepów szyldy: tego rodzaju 
posiąda, — li tylko ze względów kurtua- 
zyjnych wskazujemy, że niestety szyldy te- 

o rodzaju spotyka się na każdym kroku 
śródmieścia. ь 

Sądzimy, że czynniki kompetentne spra 
wą tą się zainteresują i usuną dotychcza- 
sowy stam rzeczy, tak niechlubnie świad- 
ćzący o nas, 

  

— ZAKOŃCZENIE KURSÓW BBWR. 
W drugim dniu kursów dła pracowników 
spolecznych przeprowadzonio następujące 
wykłady: 

1) Zagadnienie czytelnictwa (książka, 
gazeta). 

2) Zagadnienie pracy świetlicowej. 

sŁLOWO 

ZAMACH NA TUCHACZEWSKIEGO 
MIŃSK. — Rozeszły się pogłoski, że na 

Tuchaczewskiego dokonano zamachu. 

Ktoś strzelił do okien wagonu sypiałnego, 
w którym Tuchaczewski wraz z kilku komisa- 

rzami jechał na manewry. 

Natychmiast po rozpowszechnieniu się tych 
pogłosek ukazai się komunikat, donoszący © 

wypadku na szlaku kolejowym pod Mińskiem. 

Strzał miał być oddany przez pewnego. robot- 
nika kołejowego w czasie bójki, wynikłej mię 
dzy pracującymi koło torów. W tym czasie 

przejeżdżał pociąg i kula przypadkowo trafiła 
w okno jednego z wagonów. 

Kto jechał tym wagonem, komunikat prze 

milcza. Prawdziwość komunikatu podawana 
jest powszechnie. w wątpliwość. 

  

1 p. p. Leg. mistrzem grupy 
Brak miejsca nie pozwolił nam wczoraj ua 

podanie dokładnego przebiegu meczu o wej- 
ście do Ligi rozegranego w Grodnie. Przeciw- 
nikiem naszego mistrza 1 p.p. Leg. był mistrz 
okrę. białostockiego 76 p.p. Było to spotka- 
nie, mające decydujące znaczenie, a doskonała 
forma grodnian (walne zwycięstwo nad  mi- 
strzem okr. poleskiego) nasuwała pewne oba- 
wy. Okazały się one zupełnie słuszne, gdyż 
niemal do końca gdy wynik był nie rozstrzyg- 
nięty, a liczne ataki grodnian mogłyby się skoń 
czyć fatalnie gdyby nie nadzwyczajna wprost 
forma bramkarza Rogowa. - : 

Bramki decydujące o zwycięstwie padły w 

ostatnich minutach gry ze strzałów Browki i 
Naczulskiego. 

Do przerwy przeszkadzał silny wiatr 1 w 
tej części meczu grodnianie mieli więcej z 
gry. Po przerwie atak nasz wziął się energicz- 
niej do roboty. 

Publiczność licznie zgromadzona na try- 
bunache zgotowała owację Rogowowi. 

1 pp. Leg. dało jej Zwycięstwo drużyny 
niemu zobaczymy mistrzostwo grupy. Dzięki 

w Wilnie najsilniejsze drużyny innych grup, 
a więc. Podgórze (Kraków), Połonję  (Prze- 
myśl), i prawdopodobnie Legję poznańską. (t) 

Dalsze zwycięstwa żaksistów 
W drugim dniu swego pobytu w Białymsto 

ku tenisiści i piłkarze ŻAKS'u odnieśli dalsze 
zwycięstwa. 

Tenisiści: Kewes, Merecki, Gotlib znów wy 
grali w stosunku 4:0. (Pierwszego dnia z Ma 
kabi, drugiego z Jagiellonią), przyczem najle- 
piej wypadła gra Kewesa. | х 

Piikarze spotkali się z mistrzem  Białego- 
stoku Jagiellonią i wygrali 3:1. ‚ 

Przez cały czas wyraźna przewaga wil- 
nian, którzy prowadzili 3:0. Bramki zdobyli: 
Rogow — 2 1 Aduński — 1. в 

Jak widać z wyników białostockich, wzmoc 
nienie składu makabistami wyszło ŻAKS-owi 
na dobre. Ciekawe, jakby wyglądał obecnie 
mecz Makabi — ŻAKS. (O; 

— SEKCJA BOKSERSKA ŻAKSU. 
Sekcja bokserska ŻAKS w chwili obecnej 
liczy około 45 członków, wliczając w to 
„narybek”. Sekcja trenowała przez całe la- 
to bez przerwy. Wskutek braku trenera, 
ćwiczy bokserów ŻAKS'u wice-mistrz Pol- 
ski Józef Pilnik z całem oddaniem i gorli- 
wością. Sam Pilnik znajduje się w obecnej 

chwili, dzięki nieustającej pracy i trenin- 
gom w wyśmienitej formie. Kierownictwo 
sekcji prowadzi pertraktacje z licznemi klu 
bami w kraju a nawet pertraktuje z sek- 
cją bokserską klubu „Hakoah“ z Rygi, ee- 
lem sprowadzenia ich do Wilna. (E) 

  

SWIETNY WYNIK WIECZORKA. 

Wieczorek startując w niedzielę w skoku 
wdal uzyskał doskonały wynik 7 m. 3 cm. wy- 
suwający go na czoło skoczków polskich. W 
konkurencji tej startować on będzie przeciw- 
ko Czechom, Austrjakom i Węgrom na zawo- 
dach międzypaństwowych. (t) 

SUKCES POLICJANTÓW — WIOŚLARZY 

Osada wileńskiego Polic. Kl. Sportowego 
biorąc udział w jubileuszowych regatach So- 
koła krakowskiego, odniosła sukces zajmując 
w dwóch biegach pierwsze miejsca. Wygrali 
oni w biegu czwórek półwyścigowych i takicia 
że czwórek nowicjuszy. 

PKS'iacy wykazali swą doskonałą 
już na ostatnich regatach. (t) 

formę 

Rikki S OCCAWRA 

3) Formy widowiskowe, jako šrodek ce 

lowego oddziaływania. 
4) Nastawienie do pracy w terenie. 

5) Kierunek pracy, śpiew w świetlicy. 
Wykładowcami byli pp. poseł Poźniak, 

Reymont, Głąbik, Ciechanowski i Pikulski. 
Pozatem pan starosta Neugebauer, prze 

mawiająe do kursantów, poruszył najważ- 
niejsze zagadnienia pracy społecznej i za- 
chęcał do pracy, 

Po dokonaniu wspólnego zdjęcia foto- 
graficznego i spożyciu obiadu, rozjechali 
się pracownicy do pracy w terenie, mając 
pewne dane teoretyczne, kitóre zastosują w 
praktyce. Е 

Jak wielką radość przyniósł kurs, może 
świiadczyć prośba samych kursantów, któ- 
rzy prosili o częstsze urządzanie kursu. 

Nadmienić wypada, że na kursie było 
60 osób, kitóre przyjechały na własny koszt. 

— Z PRZYKROŚCIĄ. Sprawa, którą 

zamierzam poruszyć, nie chce mi przejść 
rirzez gardło. Kwesta. Jeden wyraz, zawie- 
ra on jednak w sobie wszystko. I wdzięcz- 

ności uczucie i idące, jak fala, uczucie 
wstydu. W czasach obecnych, kiedy zesz- 
czuplały dochody każdego obywatela do 
minimum, prosić 0 datki do puszki na 
rzecz Akademika - Kresowta, przychodzi to 
dla mas — proszę mi wierzyć — z przyk- 
rością. * 

А jednak, gdy uprzytomnimy sobie zi- 
mę i falangę kolegów - studentów, z trudem 
wegetujących na wileńskim, czy też war- 
szawskim bruku, — mimo wszystko zmu- 
szeni jesteśmy zwrócić się do ofiarności 
publiczności Baranowickiej. 

Rzuconych tych kilka groszy do puszek, 
'w sumie da, z całych naszych Wschodnich 
Rubieży, trochę grosiwa, za które położy- 
my podwalinę pod budowę Domu Akade- 
mika - Kresowca w Warszawie. 

Jakie ustugi odda taki Dom Akademika 
Kresowca w Warszawie, zdaje sobie całko- 
  

    

OBWIESZCZENIE 
Urząd Skarbowy w Baranowiczach podaje 

do wiadomości że na zaspokojenie należności 
Skarbu Państwa z tytułu zaległych podatków 
przypadających od Jarosława _ Potockiego, 
Właść. maj. Rzepichowo - Chotynicze, odbę- 
dzie się w składnicy Urzędu Skarbowego w 
Baranowiczach w dniu 22 września 1932 r. o 
godz. 10 sprzedaż przez licytację: ruchomości, 
należących do wyżej wymienionego, składają 
cych się z trofeów myśliwskich o wysokiej 
wartości muzealnej oraz urządzenia domowego 
oszacowanych na kwotę zł. 20.000. — Spis 
rzeczy 1 szacunek takowych mogą być przej- 
rzane w Urzędzie Skarbowym w godzinach 
urzędowych. W razie niedojścia do skutku licy 
tacji w oznaczonym terminie, następna licyta- 
cja odbędzie się w dniu 27 września 1932 r. 
przyczem ruchomości zostaną sprzedane niżej 
sumy oszacowania. 

Kierownik Działu  Egzekucyjnego. 

Aresztowanie sekretarza Str. Narodowego 
w Święcianach 

POD ZARZUTEM PRZESTĘPSTW NATURY KARNEJ 
ŚWIĘCIANY. PAT. Jak się do- 

wiadujemy, z polecenia władz sądowych 
aresztowany został za popełnienie prze- 
stępstwa natury karnej sekretarz zarządu 

powiatowego Stronnictwa Narodowego 
w Święcianach Bronisław Wojtkiewicz. 
Aresztowanego osadzono w miejscowem 
więzieniu.. 

W skórze krowy przekroczył granicę 
POMYSŁOWY STUDENT ZBIEGŁ Z SOWIETÓW 

WILNO. — W pobliżu Radoszkowicz zo- 
stał zatrzymany przez KOP b. student uniwer 
sytetu mińskiego Wiesław Hawryłowicz, który 
niósł świeżo zdartą skórę krowy. 

Hawryłowicz podał, że nie mając innego 
sposobu przedostania się do Polski (pod Luli 
nem ma krewnych), kupił krowę i po „zabi- 

«iu jej zaopatrzywszy się w skórę, wszedł w 

porozumienie z pewnym chłopem, mieszkają- 

cym nad granicą. 

Zasłaniając się skórą, Hawryłowicz wraz 

ze stadem krów dostał się o świcie na grani- 

cę i w pewnym momencie przekęoczył ją 

przez nikogo niezauważony. 

wicie sprawę ten, kto choć przez kilka dnj, 

bez znajomych, znalazł się na bruku wiel- 
kiego miasta. ч 

Pisząc tych słów kilka wierzę, jak zresz 
tą wierzy każdy z nas. młodych, że apel 
młodzieży akademiekiej wśród starszego! 
społeczeństwa Baranowiekiego nie prze- 
brzmi bez echa. 

WRODGAEAEZÓR 

  

Przedstawiciele.n 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szesowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

  

Z TEATRU MIEJSKIEGO. 
Dzika pszczoła — (komedja w 3-ch aktach 

Z. H. hr. Мотвйта). › 
Piątkowe przedstawienie w teatrze 

miejskim możemy uważać za dalszy ciąg 
inauguracji tegorocznego sezonu teatralne 
go: „Kordjan* rozpoczął repertuar poważ- 
my, „Dzika pszczoła” — lżejszy. Nie bez 
zadowolenia notujemy na tem miejscu, że 
do otwarcia sezonu dyrekcja teatru wybra- 
la dramaty polskie, a zwłaszcza trafny 
wybór „Dzikiej pszczoły” Z. H. hr. Morsti- 
ina, utalentowanego, a 'w Grodnie tak mało 
zmanego poety i dramaturga. 

Czem jest „Dzika Pszczoła”? Czy zwy-- 
kłą komedją 3-aktową, zabarwioną lekką 
satyrą, czy utworem głębiej sięgającym w 
życie ludzkie? Naszem zdaniem nie jest to 
zwykła komedja satyryczna, przedstawia- 
jąca dowcipnie zaścianek - miasteczko, ale 
rzecz, która daje przekrój obecnego społe- 

  

czeństwa, pogrążonego w całkowitej bez- S 
myślności (taki jest cały komitet walki z 
bazrobociem pirócz gospodarzy domu) i na 
tem tle zarysowuje się bezsprzecznie do- 
minujące, a tak różne, indywidualności—- 
sitarostę i p. Eustachego, 

Starosta to człowiek czynu, typ prawie 
amerykański, dla którego nie istnieje ża- 
dna komplikacja życiowa, każdą przeszkodę 
łamie i idzie naprzód. W ten sposób roz- 
wiązuje komplikacje uczuciowe: stwarza cał 
kiem świadomie trójkąt małżeński, bo mi- 
łość obu kobiet Olgi i Marji jest mu po- 
trzebna. Nie inaczej rządzi powiatem: spo- 
sób zużycia funduszów ma bezrobotnych 
decyduje trzema słowami „ja to załatwię”, 
a zraniony w czasie demonstracji tłumu 
bezrobotnych, przyjmuje to jako rzecz cal- 
kiem naturalną, bez najmniejszej dozy roz- 
tkliwiania się nad sobą i bez pozowania na 
bohatera. 

Druga silna indywidualność tak jaskra 
wo odbijająca na tle małomiasteczkowego 
szarego i niesympatycznego tła, to p. Eu- 
stachy. Filozof - romantyk, widzący oczy- 
ma duszy całe piękno, całą harmonję we 
wszechświecie, bawiący się w obserwatora 
życia pszczół i... ludzi, którzy dla niego są 
tem samem, co pszczoły. 

Postać p. Fustachego jest nader miła: 
gdy starostę możemy podziwiać, szanować, 
p. Eustachego, pomimo jego aspołeczność 
i nieproduktywność (przypuszczalnie nig- 
dy swych spostrzeżeń i myśli do niczego 
nie zużyje), musimy lubić. 

Niepotrzebnie tylko nadał autor tej po- 
staci troszkę zadużo groteskowości, zwłasz 

(Dałszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

RATUJMY DZIECI 
Zbliża się zima.. Przeżywany kryzys 

tem dotkliwiej da się odczuć ludziom biednym, 
pozbawionym pracy. Widmo głodu i chłodu z 
całą swą bezwzględnością zajrzy do wielu su- 
teren i poddaszy. 

Istniejące na terenie m. Wilna organizacje 
charytatywne św. Wincentego a Paulo w mia- 
rę swych sił i zasobów przychodzą z pomocą 
biednym, zaspokajając w pierwszym rzędzie 
potrzeby rodzin, obarczonych większą ilością 
dzieci. 

W zrozumieniu doniosłości tej sprawy pro 
wadzą one obecnie przy ulicy Krzywe Koło 
2ł Ognisko dożywiania dzieci, gdzie narazie 
kilkadziesiąt najbiedniejszych maleństw dosta- 
je obiad, mając zapewnioną troskliwą opiekę 
w czasie od 9 do 3 po poł. 

Środki jednak wyczerpują się, a nędza 
wzrasta. Bez natychmiastowej pomocy społe- 
czeństwa placówka ta upadnie. 

Wzywamy więc wszystkich, którzy potra- 
fią odczuć  niedołę głodnego, zaniedbanego 
dziecka, do składania ofiar na „Ognisko doży- 
wiania dzieci T-wa Św. Wincentego a Paulo 
przy ul. Krzywe Koło”. 

Wszelka, najdrobniejsza ofiara w gotówce, 
starych ubraniach, bieliźnie, obuwiu, produk- 
tach spożywczych i opale, będzie z wdzięcz- 
nością przyjęta. 

Ofiary gotówkowe przyjmują redakcje 
pism, oraz następujące osoby: Ks. A. Lacho- 
wicz (Św. Anny 10 — 7), P. Kościałkowska 
(Bakszta 10), p. Tymińska (Popowska 18 — 
2), B. Hebertowa (Św. Ignacego 3), A. Iwa- 
nowski (Piłsudskiego 34 — 4). 

Ofiary w naturze można składać u wyżej 
wymienionych osób, względnie zgłaszać u tych 
że osób adresy ofiarodawców, skąd byłyby za- 
brane przez T-wo. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„CASINO* — OTWARCIE SEZONU. 

Zniszczony nieszczęśliwym pożarem pa- 
'wilon holenderski na zeszłorocznej Wysta- 
wie Kolonjalnej w Paryżu, należał do naj- 
lepiej zaopatrzonych w eksponaty. 

Holendrzy mieli i mają sławę dobrych 

kolonizatorów. Nie tylko eksploatują, lecz 
jednocześnie starają się zachować lokalny 
koloryt swych kolonij. 

„Kriss“ jest to film, osnuty na tle ho- 
lenderskich wysp archipelagu malajskiego 
Właściwie nie jest to film, lecz krajoznaw- 
czy reportaż filmowy, ożywiony dorobioną 
treścią. 

Kriss — to znicz dziedziczny iksięcia na 
wyspie Bali. 

Jest symbolem honoru i prawości. 
Spiamqiony, staje się przyczyną nieszczęść 
M książę — kocha dziewczę z ludu. 

Nieszczęśliwa miłość staje się przyczyną 
zbrodni. Prawo przodków nie zna litości. 
Amok — szaleństwo zabiera tego, kto spla- 
mił miecz knwiią niewinnych. 

Legendarna treść dość luźno trzyma się 
obrazów. Napisy i głos obijaśniacza (bodaj- 
że studjującego w Paryżu fim, p. A. Boh- 
dziewicza, wilnianina ) daje widzowi 
złudzenie akcji. Same bowiem zdjęcia i 
„gra“ tubyleów, ma raczej wartość folk- 
lorystyczną. Tylko te zdjęcia lokalne są w 
tym fimie ciekawe. Treść i akcja schodzi 
na plan dalszy. Zresztą film był kręcony 
w celach naukowych, jak to wyjaśniają 
wstępne napisy. 

Bardzo pomysłowo i dowcipnie potrak- 
towana jest ilustracja muzyczna, która o- 
żywia niemy w, zasadzie film. 

Dodatki, jak przystało na program о- 
twarcia sezonu, liczne i urozmaicone. 

Wyróżnia się szczególnie kiedyś już wy 
świetlany w Wilnie, filmik rysunkowy Ub 
Iverksa p. t. „Kłopoty szatanać, 

Jest to malutkie arcydzieło w zakresie 
synchronizacji. Wprost zachwycająca koor 
dynacja dźwięku i puchu, daje wspaniale 
wrażenie. Ilustracja muzyczna tej „piekiel- 
nej symfonii" dobrana jest z wyjątkowym 
smakiem. Partje końcowe z motywami grie 
gowskiego „Peer Gynta* są wręcz dosko- 
nałe. Taki dodatek stanie za caiy program. 

Tad, C. 

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
W Nr. 232 czasopisma „Slowo“ w notat- ce p.t. „Makabi pozbawiona swego ośrodka”, wymienione było moje nazwisko w związku ž eksmisją Żydowskiego T-wa Sportu i Gimna- styki. Zmusza mnie to prosić Śz. P. Redakto- ra o iaskawe udzielenie mi w swem pisinie skromnego miejsca dla wyjaśnienia. 
"Towarzystwo Tanich Kuchni dla Biednych 

Żydów kilkadziesiąt lat temu wybudowało doi Przy ul. Nowogródzkiej 8 ażeby z dochodu móc utrzymać Tanią kuchnię dla biednej lud- - 
ności. W 1923 r. najgłówniejszym  lokatorem 
domu „zostało Żyd. T-wo Sportu i Gimnasty- ki. Zajęło ono duży lokal, składający się z 0l- brzymiej piętrowej sali (dawniej teatralnej) 7 
pokoi. Do 1928 r. Towarzystwo to od czasu do czasu płaciło za lokal. Od 1929 r. przestało regularnie płacić tak, że ówczesny Zarząd Ta- 

niej Kuchni, zmuszony był skierować sprawę 
do Sądu i uzyskał eksmisję. Z chwilą uzżyska- 
nia eksmisji do dnia dzisiejszego Żyd. T-wa 
portu i Gimnastyki winne jest komorne za 

lokal T-wu Tanich Kuchni około 12.000 zł. Za- 
rządy T-wa Taniej Kuchni w przeciągu 4 lat 
zwlekały z eksmisją i apelowały  bezskutecz- 
nie, do poczucia społecznego i humanitarnego 
panów z Zarządu T-wa Sportu i Gimnastyki. 
Czyż można żądać od organizacji, powołanej 
do udzielania obiadów najbiedniejszym, aże- by kosztem zmniejszenie ilości wydawanych 
obiadów darmowych i ich jakości utrzymy- 
wało wyłącznie olbrzymi lokal Т-ма  Gicin. 
sportowego? 

: Ogólny kryzys dał się również T-wu Ta- 
nich Kuchni dobrze we znaki. Sybsydja insty- 
tucyj samorządowych zmniejszyły się, ofiar- 
ność społeczna spadła do minimum. Dawniej 
gdy Żyd. T-wo Sportu i Gimnastyki płaciło 
mniej więcej za lokal, kuchnia wydawała po- 
nad 500 darmowych obiadów. Obecnie nie ba- 
cząc na to, że wydaje tylko około 300 obia- 
dów dziennie i to po cenie 10gr., za obiad de- 
ficyt kuchni zwiększa się z każdym dniem. 
Przy takiej sytuacji Zarząd Taniej Kuchni nie 
mógł sobie pozwolić na dalsze bezpłatne trzy- 
manie podobnego lokatora. 

Autor notatki wczorajszej wyłącznie mnie 
przypisuje „zasługę” w sensie ujemnym wyeks- 
mitowanie Ż.T.S.G. Niestety, przyznać muszę, 
że zasługi tej (w sensie dodatnim wobec bied- 
nych korzystających z kuchni) nie mogę wziąć 
na swój wyłączny rachunek gdyż eksmisję uzy- 
skał poprzedni Żarząd, a obecny Zarząd (24 
osoby) przez aklamację postanowił Ż.T.S.G., 
wyeksmitować. 

Raczy Pan przyjąć 
szacunku i poważania. 

wyrazy _giębokiągo 

R. Wulc. 

Ofiary 
Bezimiennie dla rodziny W. zł. 2,50.



_ (Dalszy ciąg kroniki grodzieńskiej) 

cza, że inne osoby komedji są pelne umia- 
ru artystycznego. 

Postacie kobiece bardzo subtelnie za- 
rysowane: w rolę Mamji p. M. Hlouskówna 
dobrze się wczuła, trzpiota Halinę grała p. 
H. Pasniewska z wdziękiem i temperamen- 

tem, p. Miillerowa, jak zwykle, dostawala 
brawa. 

Z ról męskich najlepiej wypadł p. Eu- 
stachy, gramy przez p. Tadeusza Wołow- 
skiego, starosta — p. (Pietruszyfski, dok- 

tór — p. W. Dąbrowski, burmistrz — D. 
F. Bay oraz bardzo dobrze zagrana rola 
studenta - komunisty, grana przez p. Mał- 

gorzewskiego. 
Gra pozostałych aktorów na poziomie. 

Dekoracje p. St. Grabczyka skromne, ale 
dobrą. 

— URLOP P. PREZYDENTA MIASTA 
Z dniem wczorajszym prezydent miasta p. 
Maurycy O'Brien de Lacy rozpoczął dwu- 
tygodniowy urlop wypoczynkowy. 

— Z SĄDU. Jak już podaliśmy, Sąd O- 
kręgowy w Grodnie rozpatrzy w dniu 21 
bm. sprawę Rejinera, oskarżonego © za- 

Broni oskarżonego p. mec. Firstenberg. 
W dniu 22 bm. stanie przez Sądem O- 

kręgowym Sonia Kruszewska ze swoimi 4 

towarzyszami, oskarżeni z art. 102 KK. 

— GARBARZE 'W KRYNKACH STRAJ 
KUJĄ. — W dniu 19 bm. rozpoczął się we 
wszystkich garbarniach w Krynkach, prócz 
garbarni Ozjasza Borucha, strajk. 

Strajk ma podłoże ekonomiczne, miano- 
wwieie pracownicy żądają podwyżki 8 proc. 

Strajk ma przebieg spokojny. — Straj- 
kuje około 100 osób. 

— WIELKI POŻAR Z POWODU NIE- 
OSTROZNEGO OBCHODZENIA SIĘ Z О- 

   

   

      

Racjonałnie Uiokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDKOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie —całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

TWYTYVYPYTYYTYYTYY"" TYVYTYYTYYWYFYYOYYYTYTYS 

KINA P. T. K. TEL. 714 

sean. 0 g. 0, B i 10,15, į 

ożwięnowiec 

Kino „POLONIA“ 
Pocztowa 4. 

Film produkcji „SOWKINA'* 
w Moskwia p. 4. 

„CICHY ВОМ" 
(MIŁOŚĆ I ZEMSTA DOŃSKIEGO 

KOZAKA) 
Dramat osnuty natie głośnej powieści 

М, Szotochowa 
Główne role kreują: A. Cesarskaja, 
H. Pedgornyj, A- Gromow, E. Ma: 

ksymews I G. Kowrow. 
wsten 6d 80 gr. 

Dźwiękowiec “ 
Kino „ĄPOLLO* 

Baminik. 26. 
Dawuo oczekiwana Cklnka Anna 

May Wong — Piękno! Grozę! Potęgę! 
Realizm zawiera potężny film p. t. 

Kiątwa Rodu 
Mandarynów 

W rolsch pozost.; W. Ołand, N. Su- 

  

     
  

  

         

   
    

LM 

OBWIESZCZENIE 
5 Urząd Skarbowy w Wilnie, na zasadzie 

rozp. R. Min. z dnia 25-VI 32 r. o postępowa- 
R.P. Nr. 62 poz. 580 rozdz. Il) podaje do wia- 
domości ogólnej, że w dniu 24 września 1932 
roku o godz. 13 w lokalu Urzędu Gminy 
Rudomińskiej odbędzie się sprzedaż z licytacji: 
4-ch krów od ceny 400 zł., 2-ch koni od ceny 
600 zł., 6-ciu świń od ceny 480 zł. i 1 krowy 
od ceny 70 zł., należących do Czechowiczowej 
Anny Aldony, na pokrycie należności skarbo- 
wych. 

Kierownik 5 Urzędu Skarbowego w Wilnie. 
Czesław Zumbrzycki 

Inspektor Skarbowy. 

VVAPE>T7-RA7H PLUS 

OBWIESZCZEN LE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewi 

ru 8-go z siedzibą w Wiinie przy ul Połoc- 
kiej Nr. 4 m. 12 zgodnie z art. 1030 U.P.C. 
podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 
21-go września 1932 r. o godz. 16 rano w 
Wilnie, przy zaułku Szwarcowym 5 m. 1 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
Józeia Czuchowskiego majątku ruchomego, 
składającego się z maszyny do walcowania tek 
tury i „papieru f. „Karol Krauze, Leipzig”, u- 
żywanej, oszacowańej na sumę zł. 800. — 

Komornik A. RUBOM. 

GABINET 
Rscjonainej kosmetyki leczniczej 

Wilne, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
piający (panie). Natryski „Hormona” według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. i: 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

  

  

  

  

GNIEM. W dniu 17 bm. we wsi Źylicze gm. sanin i S, Hsyakowa cjonalnej. 
Lunna, w, magazynie Jeszela Jana wybuchł Wstęp od 70 gr. Codziennie od g. 10—8. 
pożar, pastwą tórego padło 19 stodół ra- KINO „P AL ACE“ W. Z.P. 
zem z calemi tegorocznemi zbiorami i na- "Orzeszk 13. : 
rzędziami rolniczemi, 8 chlewów i 2 maga- Największe asy ekranu EEEE — — — R Lekarze Kupię DOM względnie : S is 160 SYM PLAC z małym dome Straty wynoszą około 32 tysiące zł. я IEEE RT ESI 3 S Dačkodzeni olicji ustalił 2 cook w wielkim filmie p. t. = kiem w pobliżu centrum iodzenie policji ustaliio, ze powo SPELUNKA“ Wilna w czystej chrze- dem pożaru było nieos ożne obchodzenie s „Wolfson Ścijańskiej dzielnicy. — 
się z ogmiem Jeszela Kazimierza. wstęp od 45 groszy. weneryczne, — тосго - С®Пя %0 8000 dolarów. 

Wypadku z ludźmi nie bylo. SAAGAAAAAABAAAAAA ABA, COW skórne. Ul. pośrednicy wykluczeni 
Wileńska 7, tel. 10-67. ZĘłoszenia na pismie 

Początzk seansów od. 11 4—B Se ISA A odaniem cen 
KINO o g. 6.15, — 8, — 10, wstęp ed 70 gr. rz DOKTOR Ge E do Adminisi 

DŽWIĘKOWE Najnowszy film Świata : S 
ŚWIATOWID" ka 3 2 — M TT Of, SKÓTUE, wene- 7 e Kengres tańczy) sucze c — РОРЕВАЮЕ 

A 1 

RODNO, Brygldzk» 2 | z Lilianą Harvey, L. Dzgover i Henry Rwa: L 0 P p 
Garata DOKTÓR RE 

(wersja francuska) ZELDOWICZOWA ©, aaaaaananańAn 
KOBIECE, WENE- Radje wileńskie оиии RĘCZNY NARZADÓW „„„OKAIE 

KG OBWIESZCZENIE MOCZOWYCH Se = 
WTOREK 20 WRZEŚNIA 5 Urząd Skarbowy w Wilnie, na zasadzie ced 12—2i ed4—6 -- -- 11.58 Sygnał czasu; 15.10 Program dzien- 

ny; 15.15 Muzyka lekka (płyty); 15.35 Komu 
nikat meteorologiczny; 15.40 Ballady muzycz- 
ne oraz muzyka popularna (płyty); 16.30 Ga 
zetka rzemieślnicza; 16.45 Przegląd czasopism 
kobiecych z Warszawy; 17.00 Koncert symfo- 
niczny; 18.00 „Przyrodnik na „Polonji* — od 
czyt wygłosi prof. St. Sumiński; 18.30 Repor- 
taż z cyklu: „Wędrówki mikrofonu'; 18.45— 
Muzyka taneczna; 19.05 Program na środę;— 

" 19.15 Przegląd litewski; 19.30 Rozmaitości; — 
19.35 Prasowy dziennik radjowy; 19.45 „Ze 
świata radjowego* — pogadankę wygłosi Al- 
fred Daun; 20.00 Koncert. W przerwie feljeton 
W. Sieroszewskiego „Miraż Ojczyzny”; 21,50 
21.50 Komunikaty; 22.00 Muzyka taneczna; — 
22.40 Wiadomości sportowe; 22.50 Muzyka ta- 
neczna. 

Giełda warszawska 
Z DNIA 19 WRZEŚNIA 
WALUTY I DEWIZY 

Beigja 123,75—124.06—123.44. 
Londyn 31—31.03—31.02—31.07—30,87 
Nowy York 8.92—8.94—8.90. 
Nowy York kabel 8.925—8.945—8,905. 
Paryż 34.96—35.05—34,87. 
Praga 26.40—26.46—26.34. 
Szwajcarja 172.25—17.20—172.66 — 171,60 
Włochy 45.80—46.02—45.58. 
Berlin 212.40. 
Tendencja niejednolita. 

AKCJE 
Bank Polski 88. Modrzejów 3,80. 
POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU 

Dillonowska 59. 

  

HERMAN ZANDON 

rozp. R. Min. z dnia 25-VI 32 r. o postępowa- 
niu egzekucyjnem Władz skarbowych (D. U. 
R.P. Nr. 62 poz. 580 rozdz. Il) podaje do wia- 
domości ogólnej, że w dniu 24 września 1932 
roku o godz. 13 w lokalu Urzędu Gminy od- 
będzie się sprzedaż z licytacji: zegara Ścienn. 
od ceny 40 zł., stołu stołowego od 20 zł., 6 
krzeseł wiedeńskich od ceny 18 zł., kredensiku 
od ceny 30 zł. jałówek 2-wu letn. 4 sztuk od 
ceny 200 zł. za 4 sztuki, 3 jałówek jednolct- 
nich od ceny 105 zł. bryczki na resorach od 
ceny 100 zł., należących do Mikulskiego- 
go Erazma z maj. Elżbietowo gm. Rudomiń- 
skiej na pokrycie należności skarbowych. 

Kierownik 5 Urzędu Skarbowego w Wilnie. 
Czesław Zumbrzycki 
Inspektor Skarbowy 

ПМИ MMM 

B ZCZENIE 
5 Urząd Skarbowy w Wilnie (b. na pow. 

Wil. Trock) na zasadzie roz. Rady Min. z dnia 
25 — VI — г. © postępowaniu  eg- 
zekucyjnem W ła d z Skarbowych (D. U. 
R.P. Nr. 62 poz. 580 rozdz. Il) podaje do wia- 
domości ogólnej, że w dniu 24 września 1932 
r. o godz. 13 w m. Rudominie lokal Urzędu 
Gminy odbędzie się sprzedaż z licytacji nastę- 
pujących ruchomości: 4 koni od 4 do 6 iat 
od ceny szac. 400 zł. za 4 sztuki, zegaru Ścien 
nego 1 szt. od ceny 25 zł., 3-ch koni od 4ch 
do 5 lat od ceny 270 zł. za 3 sztuki bryczki 
resorowej od ceny 200 zł., lustra tremo od ce 
ny 60 zł., garnituru mebli salonowych 8 sztuk 
od ceny 100 zł. za komplet i biurka - 1szt. 
od 40 zł, należących do Józefa Kuleszy na 
pokrycie należności skarbowych. 

Kierownik 5 Urzędu Skarbowego w Wilnie 
(—) CZESŁAW ZUMBRZYCKI 

Inspektor Skarbowy. 

   

24) 

KLUCZ DO ZAGADKI 
— Gdzie jest teraz dr. Wilet? 
— U pani. Pani jest bardzo chora.. 
— Czy młody pan Chadmor był już 

w domu kiedy przyszliście z doktorem? 
— Nie, przyprowadził policjanta, za- 

raz po naszem przyjściu. 
Hm... Stracił więc dziesięć czy pięt- 

naście minut, aby odnaleźć policjanta! 
Trzeba to sprawdzić... 

— Możecie odejść, Grodi... Nie, za- 
czekajcie! Chciałbym żebyście spojrze'i 
na ciało zmarłego, może zauważycie coś 
szczególnego ? 

Grodi ociągając się podszedł do tru- 
pa. Nie mógł się powstrzymać od okrzy- 
ku zgrozy, gdy nachylił się i podniósł 
dywan. Meble zasłaniały go przed oczy- 
ma obecnych. Milliken spojrzał pytają- 
co na Motta. 

— Trzeba spróbować, — mruknął 
Mott. — Wciąż myślę 0 tym człowieku, 
którego Grodi wpuścił do domu o zmro- 
ku. To nie jest prawdopodobne, ale chcę 
się przekonać... 

Za chwilę Grodi powrócił do stołu, 
jeszcze bledszy i bardziej zgarbiony, niż 
wpierw. : 

— Nie zauważyliście nic szczególne- 
go? — powtórzył pytanie Mott. 

— Nic. 
— Czy jesteście pewni, 

rzeczywiście Mr. Chadmor? 
— O, tak, sir, niema wątpliwości. 

Niestety!.. — usta starca zadrżały. 
Mott skinął głową. * 
— Byłem tego pewien. Dziękuję, Gro 

di. A, jeszcze coś! 

że to jest 

URENEGEZEZEZNE. TT OOZZZZOTZ OS ROO KIRO OZO RADZE ARNOLD ADB II RI ASS 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Wziął ze stolu „nož pirata“. 
— Czy widzieliście to? 
— Tak, to pamiątka rodzinna. 
— Od jak dawna nie widzieliście jej? 
— Z dziesięć lat... Nóż zniknął nagle.. 

Nie wiedzieliśmy, gdzie się podział. 
— Dziesięć lat mówicie? To zdaje 

się w tym samym  mniejwięcej czasie 
zniknął Mr. Donald? 

Stary spojrzał ze zdziwieniem na Do- 
nalda, który wmieszał się śpiesznie do 
rozmowy: 

— Nie obawiajcie się Grodi. Mr. Mott 
przepada za wyszukiwaniem zbiegów о- 
koliczności. Nie trzeba się mu  sprzeci- 
wiać. 

— Dobrze już, dobrze Grodi, — u- 
śmiechnął się komisarz — idźcie zapytać 
d-ra Wileta, czy można się rozmówić z 
Mrs. Chadmor. 

Grodi skierował się špiesznie do 
drzwi, jakby trudno mu było pozostać tu 
dłużej. 

— Zaczekajcie Grodi. 
Na głośne wołanie Millikena, stužący 

drgnął i stanął, oglądając się bojaźliwie 
na grubego agenta. Milliken podszedł 
do niego: 

— Co robiliście tam, — nad trupem? 
— Co... co ja robiłem? — Grodi zwil 

żył wargi językiem. — Ja... ja patrzałem, 
jak kazał pan komisarz 

— I co jeszcze? 
— Więcej nic! 
— Nie kłamcie, Grodi! 

„ Kołysząc się na grubych nogach, Mii 
liken zbliżył się jeszcze bardziej: 

VI a 

ui. Mickiewitaa 42 W OGRÓDKU 
ei 277. 5-cio - pok. domek z 
——— --werandą i wygodami 

Docent Uniw.S.B. do wynajęcia. 
Dr. med. Jasna 15 

Marian Mienicki о- 
po powrocie i przepro- 
wadzeniu się wznowił 

przyjęcia chorych 
skórno - wanerycz- 
nych Wileńska 21 m. 

od 4—7 po poł. 

(Zwierzy- 

MIESZKANIE | 
7 pokoi ze wszelkiem 
wygodami na 2 piętr:e 
do wynajęcia  Dowie- 
dzieć się ul, Kalws- 
ryjska 11 m. 4. 

o 

  

Już nadszedł i dziś d:monstrvje się super-przebój europejskiej produkcji 1932 33 
Arcydzieło to poruszyło publiczność całego Świata. — jNajwiększa gwiazda 

BRYGIDA HELĄ, 
ao ы Е МОН MIŁOŚCI 

Dzwiękowe 

Kino 

Nad program: 

doby obecnej P. 

ekranów europejskich, zmysłowa kusżcielska 

najsłynniejszy reżyser Świata $. PABST i nejgioŚniejszy piszcz 
. BENOIT stworzyli arcydzieło, budzące podziw 

     

POGRZEB ś.p. por. ŻWiEKI i 
w dniu 15 b. m, Hołd Polski prochom b>haterskich lotników, 

inż. Wigury 

    

i atrakcje dźwiękowe, Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15 — Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  

Wilno po raz pierwszy usłyszy porywający głos i ujrzy fascynującą maskę 

— $PIEWAKA NIEZNAREGO — 
T U R Ž A Ń 5 KI E 6 0 filmie, pełaym przedziwnych perypetyj 

W roli tytułowej wybitny tenor L U £ J A N M U R A T 0 R E, spadkobierca 

Karuzs, zwany „Słowikiem Paryża* , który odśpiewa cały szereg pieśni i wprowadzi w podziw 

publiczności. Największa opera Paryża. Koncert. 

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

w stworzonym 
przez wirtuoza 

OTWARCIE SEZONU: 

Wieś syberyjska. Rosyjs 

Cudowny śpiew. 

  

ka trójka. 
Nad program: Arcyzabawna komedja dźwiękowa orsz najnowsze tygodniki; Paramountu i Pat. — Na i szy seans ceny 
zniżone: — Ze względu na wysoką wartość artystyczną filmu uprasza się o przybycie na początek seansów o godziuie 

4, 6, 8 i 10.15, W sobotę i niedzielę o godz. 2-ej. 
W tych dniach potężne arcydzieło dźwiękowe „Pogromcy przastworzy”. 

  

Dźwiękowe kino Dziśi Wielki tilm dźwiękowy. który zdobył wszystkie ekrany Świata 

TABU 
  

  

HOLLYWOOD Reż WW, MURNAU 
mor ea 2 W krainie wiecznej wiosny. Film piękna pośród nagich ludzi, 

tel. 15-28, Nad program: Dodatki dźwięsowe, Początek o g. 4-ej w dnie Świąteczne o godz, 2 ej. 

Dziś! Zupełnie nowe rewelacyjne dźwiękowe arcydzieło w:g powieści Dostojewskiego 

TYLOW RAG KARAĄAZOW „STYLOWY* B EA A 4 AZ У 
Wielka 36 Potężny dramat w 12 akt. z życia arystokracji rosyjskiej w rol. gł. FRITZ KORTNER, ANNA STEN i OZEP. 

Wersja francuska. Śpiewy cygańskich romansów bo rosyjsku wykona chór syberyjskich włóczęgów. Nad program: 
Najnowsze dźwiękowe aktualności Świata: „Czy to nie dziwnie* i rysunkowa komedja Flejschera p. t. „Podwójne życie”. 

Klinika Chorób Skórnych 
i Wenerycznych 

Uniwersyt. S. B. na Antokolu 
chorych codziennie (prócz niedziel i świąt) 

Ambulatorjaum czynne od Э—11. 

Gabinet światłoieczniczy (Finzen, Rad, d'Arson- 
vał, Rentgen i t. d.) 

Niezamożnym porada bezpłatna. 

Przyjęcia 

„M M A M M M M M i O АНО 

Drzewo opałowe, 
W
Y
M
 

  

Dostarcza również dla urzędów 

Dla P.P. Urzędników na 
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POKÓJ POKÓJ 
umeblowany dla jednej umeblowany do wyna- 

osób, osobne jęcia dla kulturalnej o- RAAŁAAAŁAAABADOGAŻ0 7 lub dwu : 

Kupno poet: E kailių wejście, balkon — do soby. Dąbrowskiego :2 

RZEDAŻ wynajęcia, Góra Ban- M Artyleryj - s 3 = 
| SP fałowa 19, ska 1 m. 3. Rod = 2) 

7 PIAN 

krėtki w. dsbrym sta Si duży, ay Z ORA: Lekcje 
nie do wynajęcia lub w egrodzie z 2 balko waniem lub bez w do- TEEREZZZZEW UERZEERZZE 
kupierra. 
Wiadomość w admini-* 
stracji „Słowa* u C. 

. 

solidnej 

rzyniec, 
  

  

Ograniczam wydatki! 
Bo elegancką bieliznę, kołnierze, krawaty, skarpetki ! 

wyroby skórzane i całą galanterję nabywam tvika 

W Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

FRANCISZKA FRLICZKI 

ZAMKOWA 9, TEL. 6-46 

   
— Widzicie przecie, że ja się nie 

dam oszukać! Jestem wyższy od innych 
osób i widziałem was poza meblami! 
Patrzyłem dobrze! Czego szukaliście w 
kieszeniach zmarłego? 

Grodi był wzburzony. 
— No, idźcie, Bóg z wami, — maci- 

nął ręką detektyw. 
Grodi westchnął z ulgą i zniknął za 

drzwiami. 
— Co znaczył ten 

Mott. 
‘ — — То ше żart, on rzeczywiście szu- 
kał czegoś w kieszeniach trupa. 

— Czego on szukał? 
— Nie wiem, trzeba sprawdzić. Śle- 

dziłem go cały czas i wiem, że nic nie 
znalazł. Nie miał odwagi przeciągać po- 
szukiwania. 

Wszyscy podeszli za Millikenem do 
kanapy. Detektyw zrewidował kieszenie 
zmarłego. Ale znalazł tylko zwykłe dro- 
biazgi: zegarek, scyzoryk, notes i tro- 
chę drobnych. 

— Niezrozumiata  historja, — mru- 

czał, podnosząc się z kolan. 
— Może to było coś bardzo małego, 

Grodi mógł to wziąć a pan nie zauważył, 
— wyraził przypuszczenie Mott. 

Milliken nie odpowiedział, bo właś- 
nie we drzwiach ukazał się wysoki, <i- 
wy pan. 

— jestem doktór _Wilet, — rzekł z 
godnością i zwrócił się do Motta: 

— Pan jest zapewne głównym Кс- 
misarzem? Pan chce rozmówić się z Mrs. 
Chadmor? Niestety, jest to zupełnie nic- 
możliwe. Chora odniosła silny wstrząc 
nerwowy i wszelkie zdenerwowanie mo- 
że mieć tragiczny skutek. 

— Pan jest stałym doktorem rodziny 
Chadmorów? 

żart? — zapytał 

13 dami, dia brym punkcie miasta“ 
EK Eine) ro- do wynajęcia. Zamko- 
dziny. Jasna 15, Zwie- wa 3 — 3. Dowiady- 

wać się w godzinach 
-- biurowych. 

Im A DZIECI ZE SFE- 
RY INLFLIGENTNEJ . 
W przedizkolu iw r. 
hw 2 oddzialach 
szkoly im. Jana Laskie 
go (ul. Zawalna 1)— 
'"zyjm.je się zapisy 
codziennie od 9 — 10 
zrana. ość miejsc о- 
graniczona. 

STUDENTKA 
poszukuje prywat - 
nych lekcyj do dzieci 
od lat 7 - miu. Zgło- 
szenia ‚ do Adm. „Sło- 
wa“ @а С. М. 
  

powažnie zachoruje. W tym domu panu- 
je zasada wpuszczania obcych tylko w 

razie ostatecznej konieczności. 
— Kiedy był pan tutaj ostatnim ra- 

zem? 
— Przed trzema miesiącami. Mr. Cha 

dmor skaleczył się zardzewiałym nożem 
i rana się zaogniła. Jednocześnie prosi*, 
abym go zbadał. 

— Czy znalazł pan objawy choroby 

sercowej? 
— Nie, przeciwnie, serce jego pra- 

cowało lepiej od innych organów. Dla- 
czego pan o to pyta? 

— Bo ten młody pan twierdzi, że 
stryj skarżył się na serce, przed šmier- 
cią. 

Wilet spojrzał na Donalda, podszedł 
do niego i uścisnął jego dłoń: 

— Witam! Pamiętam pana doskona- 
le. Byłem obecny przy pańskich narodzi - 
nach! Dziwi mnie to, że stryj pana skar- 
żył się na serce. Silne wzruszenie mogło 
zresztą spowodować jakiś przypadkowy 
atak, ale wady nie miał. 

— Mr. Chadmor już nie żył, kiedy 
pan przybył? — zapytał główny komi- 
sarz. 

— Tak, — odpowiedział po namy- 
śle doktór. — Już nie żył. 

Mott zadał następne pytanie po dłuż 
szej pauzie: 

— Sądzę, panie doktorze, że pan 
znał lepiej od innych tajemnice tego do- 
mu, chociaż bywał w nim pan rzadkim 
goštiem. Czy słyszał pan coś o  kiubie, 
składającym się z sześciu osób, spotyka- 
jących się tutaj raz do roku w nocy? 

Wilet zrobił gest przeczący: 

—. Nigdy nie słyszałem o niczem ро- 
dobnem. 

  

a adinijs RUE PRZEZE   

Drukarnia wydąyzmi OWA*. 

O R 

  

sosnowe i olszowe, oraz węgie! 
górnośląski 
P-0 L BC A 

SKŁAD DRZEWA 

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

   
— Tak, bywam tu zawsze, kiedy ktoś 

OGRODNIK 
kwalifikowany z prak- 
tyką, Legjonowa 
Chlebowski Antoni.  * 
silewski Antoni Ostro-' 
bramska 25. 
  

SZEWC 
dobry robotnik bardzo“ 
potrzebujący pracy. — 
zgadzający się na każ 
de warunki wynagro - 

E dzenia poszukuje za- 
jęcia. — Czebotarunas' 
Wiktor * Wodociągowa 
14.    
  

brzozowe,   

CZELADNIK 
szewski dobry facho - 
wiec, ze skromnemi 
wymaganiami szuka za 
jęcia od zaraz, solidny, 
nie pije. Żórawia 6 m. 
3. Aleksandrowicz Kazi 
mierz. 

MŁODY 

    

   
М - 

TELIGENTNY 
CZŁOWIEK 

poszukuje posady rol- 
nej w maj. pisarza pro 
wjantowego lub prak- 
tykanta rolnego, rów- 
nież może prowadzić 
książki, posiada świa- 
dectwa ze szkół i 
praktyk. odbytych. Ul. 
Nieświeska 22 - 16 m. 
" 

i Instytucii. 

raty. 

E 
- E E 
Е 
Е Е 
= 
= | 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

WYYYYYVYVTYVVYVYYVYY! 

Inteligentna SZEWC 
nczciwa starsza osoba pozostający bez Dracy“ 
zajmie się gospodarst- prosi o udzielenie ja- 
wem domowem nu sa- kiejkolwiek posady. — 
motnego starszego Pa- Kozyrski L Trak 

yrski Leon. rakt 
na lub dwóch za skro= Batorego 28. 
mne wynagrodzenie i 
spokojny kąt — Może = —————— 
objąć zarząd posesją— ROBOTY 
Miejscowość obojętna. WSZELKIE 
Oferty do „Słowa* pod druciarskie _ wykonuje 
„Domowa praca". tanio i solidnie Wy- 
„ б . - ganowski Michał Bu-" 

SZOFER kowa 12. 
z dobremi świadectwa- -- ——————— 
mi, trzeżwy, uczciwy, ŚLUSARZ 
poszukuje pracy. Wy- dobry fachowiec, ” so- 
magania skromne. Wa- lidny, ze šwiadectwa- 

LA sM, -DOSZUKUJE: PTACY W. 
CIEŚLA zakresie swej specjal- 

prosi o udzielenie ja- ności. Slaskowicz An- 
kielkolwiek pracy. Za-' toni Więzienna 2 m. 
rakowski Stanisław — == — — 
Trakt Batorego 2. ; 

Raz do roku? Nocą? T0 dziwne!... 
— Nie wie pan nic takiego, coby 

mogło przelać trochę światła na zbrod- 

nię? : 

— Nie... zdaje się, że nic... Jeśli pa- 

nu potrzebne są wskazówki, niech pan 

zapyta tego pana... z bronzu.. 

Wskazał popiersie „Amicusa*. Wszy 
scy spojrzeli w tym samym kierunku. 

— To „Mister Amicus", — ciągnął 

dalej doktór, — gdyby on mógł mówić, 

dużoby ciekawego nam opowiedział! Pa- 

ni Chadmor wciąż wspomina go w ma- 

lignie. jej słowa są dosyć znaczące... 
— Co ona mówi? 
— rudno się zorjentować... Bredzi 

o jakiemś przekleństwie... : 
— Spodziewam się, że pan nie przy- 

pisuje znaczenia tego rodzaju chorobii- 

wej fantazji? 
— Rzecz jasna... AZ 

— A jednak mówi pan, że z jej słów 

można wyciągnąć pewne wnioski. 

Doktór odpowiedział stararmie 

bierając słowa! : 

-— Chociaż chora mówiła w malig- 

nie, jednak to jest ważne, że właśnie te 

rzeczy, a nie inne absorbują ie] chory 

umysł. 

Ton doktora zmienił się nagle. Może 

wydało mu się niegodnem jego zawodo- 

wego stanowiska, roztrząsanie takich za- 

gadnień? | LŽ RE 
—- To wszystko już, — powiedział. 

— Jeśli pan nie ma innych pytań, pożeg- 

nam pana. Mrs. Chadmor wzięła nasen- 

środek i zasnęła. Ta stara kobieta, 

do- 

43. pozostający bez pracy 

kach. Pracowity, solid-* 

  

KRAWCOWA 
wykonanie staranne. — 
szyje dobrze i niedrega 
Zawadzka Brygida — 
Majowa 15. 

CUKIERNIK 
znający dobrze swóż 
fach, pracowity. Przyj- 
mie posadę za skrem-* 

ŚLUSARZ 
MECHANIK 

posadę na 
warun - 

przyjmie 
skromnych 

ny, uczciwy. Dobry ro 
botnik. Tokarska 6 m. 
6. Zaulewicz Włady - 
ław. 

Lies ai mi LE LK OMOEĆ  WYNASIOJZEMIE, — 
STOLARZ  Tummel Ernest. Pań- 
MEBLOWY ska 7. 

znający dobrze swój -- — = 
fach prosi o udzielenie BEJCARZ 
mu pracy. Przyjmie ró prosi o udzielenie  ja- 
wnież zamówienia. — kiejkolwiek pracy, naj- 
Wykonanie sofidne. — chętniej we własnym 
Babkin Antoni, Smoleń fachu. Pieślak Jan, Ma 
ska 13. linowa 7. 

EKONOM RE NS KIKA 
zdolny, pracowity po- 

leca się. Bakszta 
Januszkiewicz Witold. 
ua НЕ SPRAWDZONA — “ 
ŚLUSARZ przez Tow. Pań Miłe- 

prosi o udzielenie ja- sierdzia św. Wincente- 
kiejkolwiek pracy. Sta- go a Paulo rodzina W. 
nisław Andrzejewski — składająca się z rodzi-- 
Pokój 6. ców (ojca bez pracy), 
— - 8 - ga dziatek do- 
— — — — -- tknięta kraficową  nę- 
ZREDUKOWANY dzą: najmłodsze 4 - re 

woźny z instytucji u- miesięczne bobo do - 
bezpieczeniowej, z do- tąd niechrzczone dia br; 
bremi świadectwami — ku bielizenki i kołder- 
młody, żonaty poszuku ki. — Wolamy © ро- 
je pracy. Adrejmias Ig- moc dla maleństwa te 
nacy Koszykowa 39 m. go — starzyzna »ardza 

pożądana. — Najskrona 
DJ --ińejsze ofiary skłać 
w CEGIEL N iproszę — do Redakcji 
pod Wilnem lub na „Slowa“ pod fiterą W. 
Wileńszczyźnie = m 
przyjmie pracę na se- 

    

  

  

  

zon. Kalwaryjska 135. ES TT TE 
Wodejko Adolf. guby 

-KOWAL „7777 GREENA 
znający swój fach po - Zgubiona 
szukuje pracy najchęt- 
niej do'majątku, spokoj 
ny, pracowity, Nowo- 
gródzka 10 Marciniak* 
Konstanty. 

na Białym Zaułku przez 
wojskowego - rzecz 
do odebrania Biały Za- 
ułek 7 — 1. 

ZGINĄŁ PIES 
bokser wabi się „Ten* 
maści płowej z cza- 
nym pyskiem. Odpro- 

SZEWC 
poszukuje pracy przy 
warsztacie czy też sa- 
modzielnie. Może wy- wadzić ul. Białostocka” 
jechać na prowincję—- nr. 6 m. 1. Przywia- 
Sokola 16. Hurczya szczenie będzie ścigane 
Stanisław. sądownie. 

— Panie doktorze! — zatrzymał go 
Milliken. 

Wilet odwrócił się i chłodno 
rzał na detektywa. 

— Gdzie pan mieszka, doktorze? 
Doktór odpowiedział z godnością. 
— Pan był zapewne w łóżku, gdy 

Grodi przyszedł po pana? — zapytał Mi- 
Iliken. 

— Właśnie się położyłem. 
— Czy pan już spał? 
— Tak, mam zwyczaj zasypiać ino- 

mentalnie. 
— Ale pan chyba nie sypia w ubra- 

niu? 
— Nie, — odpowiedział łodowatym 

tonem doktór: Nie mam tego zwyczajił. 
I uważam, że na tak niemądre pytanie, 
nie powinienem odpowiadać. 

Ż oburzeniem opuścił pokój. 

— O co chodzi, Milliken? — zapytał 

Mott. 
— Nie podoba mi się ten typ, — od- 

powiedział spokojnie Milliken. — jego 

słowa o „Amicusie'* są bardzo podejrza- 
ne. Czy pan nic nie zauważył? 

— Co? 
— Ubrany jest jak na wizytę! Lakies 

  

      

spoj- 

ki, włosy gładziutko uczesane, krawat 
w porządku... 

— Więc?.., 
— Czyż pan tego nie rozumie? Om 

mówi, że Grodi znalazł go w łóżku, a 

Grodi mówi, że na sprowadzenie „dokto- 

ra stracił tylko dziesięć minut! Więc wi- 

let skłamał! On nietylko nie spał, gdy 

przyszedł Grodi, ale był zupełnie ubraity- 

— Jakież to może mieć znaczenie? 
n 

: : AE 

ya jest przy niej, wie, co należy ro- Czy nie wszystko jedno? 

bić. 
Poważnie skłonił się i odszedł ku (D.C.N.) 

drzwiom. 

lkl Li ias a дч5° 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

 


