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Raport Lyltona powedrował pod sukn 
GENEWA PAT. — 68-ma sesja Rady 

Ligi Narodów rozpoczęła się w dniu 23 
bm. pod przewodnictwem de Valery, — 
premjera Irlandji. Wielką Brytanję repre- 
entuje sir John Simon, Polskę — mini- 

ster Załeski, Niemcy von Neurath, 
Francję — stały delegat do Ligi Naro- 
dów Paul Boncour, Włochy zaś — Aloi- 
zi, szei gabinetu Mussoliniego. Publicz- 
ue posiedzenie poprzedziło posiedzenie 
poufne, poświęcone ustaleniu porządku 
dziennego oraz załatwieniu spraw admi- 
nistracyjnych. 

Z okazji dyskutowania porządku 
dziemiego wypłynęła kwestja zajęcia 
przez Radę stanowiska wobec raportte — 
womisji Lyttona. Rada postanowiła zająć 
się w dniu 24 bm. żądaniem Japonji po- 
zostawienia jej okresu 6- tygodniowego 
na przestudjowanie tego raportu. 

Na wstępie publicznego posiedzenia 
Rada uchwaliła uczcić pamięć wysokiego 
komisarza Ligi Narodów w Gdańsku hr. 
Graviny, wysłuchując stojąc przemówie- 

a przewodniczącego. Na znak żałoby 
posiedzenie przerwano na kilka minut.— 
iiastępnie poprzedni przewodniczący Ra- 
dy poinformował ją o zabiegach, jakie 
czynił w związku z konilikiem  boliwij- 
sko - paragwajskim. Delegat hiszpański 
wskazał na konieczność powzięcia przez 
Radę bardziej sprecyzowanej decyzji i 
wyznaczenia bądź specjalnego sprawo- 
zdawcy, bądź komitetu Rady do zajmo- 
wania się tym problemem. Wnioski jego 
poparło kilku członków Rady, ale nie po 
wzięła ona żadnej decyzji. W dalszym 

VKEKK ISIN IS MY DOBY BOO RAW 

ciągu posiedzenia Rada przyjęła szereg 
raportów w sprawie opjum, współpracy 
umysłowej, niewolnictwa, prac komitetu 
ekonomicznego Ligi Narodów. 

Z okazji omawiania raportu o współ 
pracy umysłowej, delegat chiński omó- 
wił prace nad organizacją szkolnictwa w 
Chinach i wspominając o podróży chiń- 
skiej misji oświatowej, dziękował wła- 
dzom polskim za zgotowane w Polsce 
przyjęcie dla tej misji. 

GENEWA PAT. Paul Boncowr odbył 
konierencję z Nagaoką, który według 
krążących tu wiadomości — miał mu 
przedstawić uzasadnienie pragnienia Ja- 
ponji do odłożenia na kilka tygodni roz- 
patrywania przez Ligę Narodów raportu 
komisji Lyttona. 

GENEWA PAT. — Minister john Si 
mon po dłuższej konierencji z Paul - 
Boncourem miał spotkać się z von Neu- 
rathem. 

Trzeźwy pogiąd Churchiila 
PARYZ. PAT. — Churchill, wpływowy 

czlonek angielskiej pantji konserwatywnej 

powracając z Salzburga do Londynu, w 
rozmowie z korespondentem Havasa o- 
świadczył dziś m. in.: 

Rzeszę Niemiecką należy traktować ja- 
ko najpotężniejsze mocarstwo Europy. — 
Zapytamy o perspektywy konferencji roz- 
brojeniowej, angielski mąż stanu odpowie- 
dział, że nigdy nie żywił zbytnich nadziei 
co do przeprowadzenia ma wielką skalę 
rozbrojenia, dopóki istnieją powody @0 о- 
baw co do bezpieczeństwa. Głównym powo 
a: tych obaw jest potęga armji sowiec- 
kiej. 

Państwa położone od Bałtyku do mo- 
rza Czarnego żywią dla armji francuskiej 
podobne uznanie, jakie miały przed wojną 
państwa europejskie dla pbtężnej floty 
Wielkiej Brytanji, na której pomoc liczyły 

Francja jest czynnikiem bezpieczeń 
a. Jedniak w Genewie trzeba rozważyć, 
ten czynnik bezpieczeństwa nie prze- 

rósł nozmiarów,,zakreślonych mu z ikoniecz 

mości. Trzebaby się zastanowić mad tem. 
czy obecna sytuacja w Rosji i w Niem- 
czech pozwala na przyjęcie nieco zmniej. 
szonego czynnika bezpieczeństwa. 

+ t    
   

  

WOJNA BOLIWIJSKO-PARAGWAJSKA 
LA PAZ PAT. — W nocie do państw neu- 

tralnych rząd boliwijski odrzuca propozycję pa 
ragwajską z dn. 17 bm. uważając ją za grę 

4 KSSONIEGY ON PAT. — Oddziały paragwaj 
skie przerwały  boliwijską linię kopów = na 
przestrzeni 5V0 yardėw, zabijając 72 żołnierzy 
boliwijskich. 

  

Ciałoi duch repatrjantów 
Zatrzymali ich w Baranowiczach. Na 

dziesięć dni kwarantanny. Mija oto dzień 
siódmy. Niezadługo zaczną się rozjeż- 

_dżać. Osiemnastu księży, reszta—Świec- 
cy. Trochę kobiet, trochę dzieci. Razem 
kilkadziesiąt osób. 

Jak ich nazywać, tych powrotników? 
Repatrjantami? Repatrjotami? 

Ciekawe jest przecie niezmiernie u- 
czucie odzyskiwania ojczyzny. Są wśród 
nich tacy, którzy wogóle ojczyzny swej 
przedtem nie widzieli. Są tacy, którzy 
porzucili ją w roku 1914 i odnajdują 
po 18 latach. Porzucili inną, odnajdują 
inną. jaką? 

Nie zdążyli się nawet rozejrzeć. W 
Stołpcach przeładowano ich z pociągu 
do pociągu. Widzieli tylko tłum na pero 
nie, odmienne twarze, nieznane mundury. 
Myślę, że przez chwilę — po osiemna- 
stu latach — musieli się uczuć, jak w 

obcym kraju. 
Tłum był życzliwy. Wznosił okrzyki 

powitałne, rozpytywał, rozdawał papiero 
sy i jadło, uśmiechał się. Więc poczuli 
się u siebie. Przekroczyli fizyczną gra- 
nicę dwóch krajów. Lecz w jaki sposób 
dokonało się przekroczenie granicy du- 
chowej? 

Mogliby coś o tem powiedzieć, oni— 
repatrjoci. Ale w Stołpcach nie mieli na- 
wet czasu. Przeładowani do innego po- 
ciągu, ruszyli w głąb swojej starej, lecz 
nowej ojczyzny i zatrzymali się w Ba- 
ranowiczach. 

Czy w ciągu paru godzin od Stołp- 
ców do Baranowicz czynili rachunek 
swych wrażeń? Zapewne wyglądali ok- 
nami wagonu, widzieli jesienne zaorywa 
nie pól i te chaty słomą kryte, które nie 
wiele im jeszcze powiedzieć mogły. 

W Baranowiczach witano ich znowu. 
Jednemu z księży zabrakło spinki do 
kołnierzyka. Tłum natychmiast zebrał kil 
kadziesiąt. Ksiądz uśmiecha się onieśmie 
lony i zdumiony. Tych spinek wystar- 
czy mu do końca życia. 

A potem zawieziono ich do łaźni. 
Tak... tak. Baranowicze mają piękną łaź 
nię, o, bardzo piękną. Baranowicze за 
dumne ze swojej łaźni. Jest w niej woda 
zimna i woda gorąca, są krany, które 
się odkręca, i posadzka z płytek majo- 
likowych... 

A potem zaczęto ich przebierać. Księ 
ża pościągali półkożuszki, powkładali su 
tanny. Ten stary, siwy ksiądz zwinął 
swój znoszony półkożuszek, podłożył na 
tapczanie, żeby starym kościom miękciej 
było. A może nie chce rozstać się z nim, 
jako z realnym dokumentem swoich prze 
żyć rosyjskich? 

A potem... A potem i przedtem da- 
wano im jeść. Dużo, jak najwięcej. 
Śmieszne: ta dziewczyna najadła się do- 
Syta, a przecie ukradkiem poniosła pod 
bluzką pajdę chleba. Zwędziła. 

— Moje dziecko, dlaczego to robisz? 
— spytała łagodnie jedna z pań od Czer 
wonego Krzyża: — jeżeli jesteś głodna, 
możesz jeść, ile zapragniesz. A poco... 
poco zabierasz? 

Pani chciało się pewnie powiedzieć: 
kradniesz. Tylko że ta kradzież nosiła in 
ny charakter. Było to poprostu przemysl- 
ne zaopatrzenie się na przyszłość. Dziew 
czyna nie wiedziała, że wieczorem zno- 
wu otrzyma posiłek. 

— To my wieczorem dostaniemy 
znowu chleba? — I oczy dziewczyny 
były naprawdę zdziwione. 

— | wieczorem, i jutro zrana, i zno 
wu na obiad. Dostaniesz, ile zechcesz. 

Więc zaczęła się na ten temat rozmo 
wa. Apetycznie ożywiona. Wmieszały 
się inne kobiety stamtąd. Wypytywały 
po gospodarsku. Więc można tu wszyst- 
kiego dostać? I kupić można? Bez kar- 
tek? Mięsa i kiełbasy też? 

— Można dostać wszystkiego. Choć 
by w tym sklepie na rogu. Tylke pójść 
i kupić. 

— A sała, sała można też dostać?— 

zawołała nagle ostro i niespokojnie jed 
na z repatrjantek. 

— Sała też, choćby pud cały. 
1 repatrjanka nie zdołała powstrzy- 

mać łez.  Wybuchnęła płaczem. Łzy 
szczęścia nad słoniną Oto przymierze z 
ojczyzną. Oto tłusta, biała posilna ojczyz 
na. Jak ta utęskniona słonina. Po przez 
porządny przyodziewek, po przez kilka- 
dziesiąt spinek, po przez smaczną zupę i 
pachnący chleb, po przez pudy słoniny 
— głodni i nędzni jednają się z ojczyz- 
ną, która jest obfita. 

Ale nie uporządkowali się jeszcze na 
duchu. I nie nastąpi to rychło. Dziesięć 
dni kwarantanny baranowickieį są je- 

szcze okresem niepewności. Zatrzymali 
ich tutaj. Przy ulicy, która od tygodnia 
nosi imię Żwirki, stoi narożny piętrow: 
dom. Brzydki prowincjonalny dom z czer 
wonej cegły, a w jego oknach znaki Czer 
wonego Krzyża. Dwa wejścia z dwóch 
rogów, i przy obydwu wejściach war - 
townicy. Jakieś rekruty 78 pułku piecho 
ty. . 

— Tędy nie wolno powiada jeden: 
—iść z tamtej strony. 
— Tędy nie wolno — powiada drugi: 

—iść z tamtej strony. 
Repatrjantów pilnują. Trzeba mieć 

do nich przepustkę. Ale przepustki wy- 
daje oiicer, który jest wewnątrz. Ale do 
oficera nie można się dostać z żadnej 
strony, bo dwóch rekrutów powtarza: 

— Tędy nie wolno. 
Na szczęście nadchodzi jakiś uprzej- 

my sierżant. Wprowadza do Środka, u- 
łatwia. 

Na parterze jedna duża sala. Tapcza- 
ny szeregiem jak w koszarach. Nogi ich 
połyskują świeżem drzewem. Po scha- 

ASSOMPTION. PAT. — Ministerstwo woj- 
ny komunikuje, że wojska paragwajskie ode- 
brały fortyfikacje w miejscowości Falcon. 

BUENOS AIRES PAT. — Depesza iskrowa 
z Sao Paolo donosi, że w obecnej chwili na 
wodach brazylijskich znajduje się 11 cudzoziem 
skich okrętów wojennych, w tej liczbie 3 an- 
gielskie w Rio de Janeiro i 2 włoskie w oko- 
licy Santos. Jak zapewniają, koncentracja ta 
pozostaje w związku ze Zniesieniem blokady 
portu Santos. 

RIO DE JANEIRO. PAT — Przy stłumie- 
nia buntu w Rio Grande do Sul zabitych zosta 
ło 52 powstańców. Wojska  iederalne wzięty 
do niewoli kilku przywódców. 

W ASZYNG?(% PAT. — Przewodniczący 
komisji neutralnej, rozpatrujący sprawę zatar- 
gu między Pargwajem a Boliwją zwrócił się 
do powaśnionych stron z wezwaniem do zaprze 
stania kroków wojennych. Zaznaczył on że w 
razie potrzeby wystosuje do wszystkich 
państw Ameryki propozycję zerwania stosun- 
ków dyplomatycznych z walczącymi. 

Lot New-Jork— Moskwa 
MOSKWA. PAT. — Znany lotnik ame- 

rykański Boyd zawiadomił sowiecki urząd 
awiacji cywilnej, że w najbliższych dniach 
podejmuje lot z Nowego Yorku do Moskwy 
bez lądowania na samolocie .Bellanca", bę 
dącym kopją samolotu „Columbia“, na kto 
rym lotnik dokonał lotu itransattlanityckie- 
go. Lotnikowi towarzyszyć ma dyrektor 
naukowego stowamzyszenia badaczy prawa 
międzynarodowego p. Fgmont Vissey. 

  

NIEŚWIEŻ — 

  

KR.SŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, ' 
KARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Laszuk, 
LABROWICA (Polesie) — Ksiegarnja K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Butet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — bworzec Kolejowy — K, Snarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tyteniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LiDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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Gandhi nie przerwał głodówki 
Rokowania z przywódcami Kast bez rezultatu 

POONA PAT. — Zdaje się być rze dhi po 82 godzinach postu doznał silne 
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czą pewną, że jeszcze w ciągu dnia dzi- таю- 
siejszego uda się osiągnąć porozumienie 
pomiędzy hindusami wyższych kast a pa 
rjasacni.. Delegacje obu stron odwiedzą 
Gandhiego. Przypuszczają jednak, že“ 
nie zaprzestanie on głodówki do czasu 
aprobowaria przez Mac Donalda warun- 
ków porozumienia, Osobiście Gandhi 
jest usposobiony optymistycznie. 

POONA PAT. — Wobec tego, że 
rokowania przywódców różnych kast hin 
duskich z parjasami nie dały jeszcze re- 
zultatu, zawiodła nadzieja, że Gandhi 
przerwie głodówkę. Narady toczyły się 
do późnego wieczora. Około godziny 9 
obradujący otrzymali wiadomość, że Gan 

go osłabienia, zawrotów głowy i 
ści, a także z trudnością udaje mu się 
podnieść powieki. Przywódcy obradują- 
cych pośpieszyli do więzienia, gdzie od- 
byli z Gandhim 40-minutową konieren- 
cję, w czasie której dał on im szereg 
wskazówek co do obrad, przewidzianych 
na dzień jutrzejszy. 

BOMBAY PAT. — Projekt układu w 
sprawie praw wyborczych klas upośle- 
dzonych został przyjęty przez przywód- 
ców hinduskich i przedstawicieli parja- 
sów. - Według wiadomości ze źródeł pry 
watnych w Poona, projekt ten zestał ró 
wnież zasadniczo przyjęty i przez Gan 
dhiego. 

Reforma ustroju Rzeszy 
Porozumienie von Papena z Bawarją 

MONACHJUM. PAT. — Prasa bawar jął szereg rezołucyj, domagających się 
ska donosi z Berlina, że pomiędzy kau- między innemi amnestji dla więźniów po 
cierzem Rzeszy a premjerem bawarskim Iitycznych i rewizji wyroków, wydanych 
doszło na ostatniej korfierencji do zupeł- przez sądy doraźne. : 
nego uzgodnienia dotychczasowych pun- BERLIN PAT. — Sejm pruski przyjął 
któw spornych. projekt ustawy, wyznaczający termin 

Premjer Heldt zgodził się na reformę wyborów do reprezentacyj komunalnych 
ustroju Rzeszy z tem, że zachowa ona oraz growincjonalnych sejmików pru-' 
nadal charakter federalny. skich na dzień 6 listopada rb. Prz,jete 

Rząd Rzeszy zachowuje natomiast również wszystkiemi głosami przeciw ko 
wolną rękę odnośnie do Prus, gdzie za- centrum wniosek komunistów, domagają 
mierza przeprowadzić reformę po myśli cy się niezwłocznego uchylenia represyį 
konstytucji bismarckowskiej z r. 1871, i. prasowych, podjętych dotychczas p'zez 
ji. połączenie rządu pruskiego z rządesi władze pruskie, oraz ograniczeń swobo- 
Rzeszy. Prasa wyciąga daleko idące dy słowa i zawi:szenia w urzędowaniu 
wnioski o wpływie zaniechania opozycji prezyde: ie policii berlińskiej dr M2l- 
wobec gabinetu Papena na przyszłe wy cherta, 
bory do Reichstagu. 

ECHA ROZWIĄZANIA REICHSTAGU 

EERLIN PAT. — W związku z do 
przez stałą 

komisję Reichstagu w sprawie przebiegu 
wypadków, towarzyszących rozwiązaniu 
parlamentu, komisja zwróciła się do kan 
clerza Papena, ministra spraw wewnętcz 

chodzeniem, prowadzonem 

nych Gayla, ministra spraw zagranicz- 
nych Neuratha i sekretarza stanu w 
kancelarji Rzeszy Meissnera z wezwa- 
niem do stawienia się w komisji we wto 
rek po południu w charakterze świad- 
ków. 

OBRADY SEJMU PRUSKIEGO , 

BERLIN PAT. — Piątkowe posiedze 
nie Sejmu pruskiego rozpoczęło się burz 
liwym sporem pomiędzy posłami narodo 
wo - socjalistycznymi a niemiecko - na 
rodowytmi. Podczas scysji padały obelgi 
i wyzwiska z obu stron. Następnie roz 
winęła się dyskusja, po której Sejm przy 

  
  

zjazd dyrektorów P.K.P. 

  

W gmachu Ministerstwa 

Warszawie rozpoczęły się obrady zjazdu dyr 

ktorów Kolei Państwowych. 

Komunikacji w 

е- 

INS TAI OON SIT ZES EAUNIAS 

dach na górę. To samo. Trzy pokoiki za 
stawione tapczanami. Tu zamieszkało 
na dziesięć dni osiemnastu księży. Sie- 
dzą na tapczanach. Leżą. Czytają gaze- 
ty. Wszyscy w sutannach. 

Wysoki młody ksiądź, czarniawy, lo- 
« ży nawznak, trzymając ręce pod głową. 

Patrzy w sufit. Drugi, siwy i szczpły, 
mizerny na twarzy, odwrócił się do ścia- 
ny. A tamten, z czarną brodą, o twarzy 
zamyślonej, leży wsparty na łokciu i pa 
trzy w przestrzeń. 

Jest bardzo cicho. Nikt nie mówi. 

Na ilustracji naszej widzimy członków /ja 

zdu wraz z ministrem Komunikacji inż. Butkie- 

wiczem (1) i wiceministrem inž. Gallotem (2). 

mizerny ksiądz zaczyna 
powoli rozmowę. Słychać jego szept, 
trudny, zmęczony szept. Prawda, to ten 
ksiądz z Sołowek.... Inni byli tam rów- 
nież. Jeśli nie tam, to gdzieindziej w 
więzieniu 

Nie będę zadawał im żadnych pytań. 
Niech odpoczywają. Niech leżą nawznak 
lub z twarzami do Ściany. Niech w spo- 
kojnej samotności porządkują myśli swo 
je i uczucia swoje, nabierając w zmęczo 
ne piersi ojczystego powietrza. : 

A potem głosy ich staną się czyste i 
dźwięczne. Wysz. 

Wreszcie siwy, 

ZMIANY W DYPLOMACJI 
& NIEMIECKIEJ 

BERLIN PAT. — Prezydent Rzeszy Hinden 
burg podpisał kilka nowych nominacyj na sta 
nawiska kierowników niemieckich placówek. za 
granicznych. Poseł niemiecki w Białogrodzie 
Hassel mianowany jest ambasadorem w Rzy- 
mie. Ambasador niemiecki w Paryżu v. Ноезсй 
przeniesiony został na opróżnione przez mini- 
stra spraw zagranicznych Rzeszy bar. Neuratha 
stanowisko ambasadora w Londynie. Ambasa 
dorem niemieckim w Paryżu mianowany został 
dotychczasowy dyrektor ministerjalny w urzę- 
dzie spraw zagranicznych Koester. 

  

Snowden protestuje przeciwko 
Ottawie 

LONDYN. PAT. — „Daily Herald" d»- 
nosi, že Snowden zdecydowany jest na znak 
protestu przeciwko Otitawie ustąpić z ga- 
binetu, co przesądza także ustąpienie libe- 
ralow. „Daily Herald“ przewiduje, że nie 
licząc drugorzędnych stanowisk w: rządzie, 
z gabinetu ustąpią Snowden, Samue! i Sin- 
cklair. 

Prof. Piccard poleci do strato- 
sfery 

BRUKSELA. PAT. — Prof. Piccard w 

obecności króla, korpusu dyplomatycznego 

i wybitnych przedstawicieli tutejszych 
sfer naukowych i towarzyskich wygłosił 

odczyt o swym ostatnim locie, Uczony za- 

powiedział dalsze loty do stratosfery. 

7 
mł. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego, 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch”, 

Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St, Bednarski, 

Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej, 
'OŁPCE — Księgamia T-wa „Ruch*, 

ięgarnia D. Łubowskiego, uł, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetówe, uł, 3 Maja 5 
WiLEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, juczewska. 
WARSZAWA -—- Tow, Księgarni Kol, „Rach”, 

ASSR LII PR. 

Komanikaty, Orai 
oraz z prowincji o 25 proc. śrożeł, 

Ažminisiracja mże przyjuuje zastrzeżeń 2z 

TELEGRAMY 
MINISTER PIERACKI W TARNOPOŁU 

TARNOPOL. PAT. — Dnia 22 bm. mi- 

nister spraw wewnętrznych Pieracki prze-. 

prowadził inspekcję komendy policji w 

Tarnopolu, magistratu m. Tarnopol, sta- 

rostw powiatowych Kopyczyńce, Czortków 
Zaleszczyki oraz niektórych strażnie KOP. 
brygady Podole. 

SZTUCZNY DESZCZ 

MOSKWA. PAT. W Lenimgradzie 
pod kierownietwem prof. Oboleńskiego od 
bywają się doświadczenia w dziedzinie wy- 

  

  

woływana sztucznego deszczu. Pierwsze ek--. 
sperymenty na przestrzeni niewielkiego 0- 

grodu wypadły dodatnio. 

ARESZTOWANIE SPEKULANTÓW 
WALUTOWYCH W WIEDNIU 

WIEDEŃ. PAT. — Policja aresztowała 
3 paskarzy walutowych za niedozwolony 
hamdel koronami czeskiemi i złotemi pó!- 
skiemi. Aresztowani zakupywali od podróż , 
nych w pobliżu dworców. kolejowych te wa 
luty i sprzedawali je po cenie od 20—30 
proc. ponad kuns oficjalny. Czwarty uczest 
nik tych operacyj zdołał zbiec. 

KATASTROFĄ ŁAMACZĄ LODÓW 
MOSKWA. PAT. — Prof. Schmidt do- 

mosi, że łamacz lodów „Sybiriak* ułęgł ka- 
tastrofie, znajdując się o 2 km. od cieśni- 
ny Beringa. Lody oderwały śrubę okrętu, 
która utonęła. Okręt jest unieruchomiony 
i rozeslał iskrówki, żądając przyholowaniy: 
go do Władywostoku. 

REKORD SKOKU ZE SPADO- i 
. CHRONEM 
HAMBURG. PAT. — Nowy rekord świa 

towy skoku ze spadochronem osiągnęła w 
Kolonji pilotka Schroeter, skacząc z wy- 
sokości 7300 metrów z hydroplanu. Czas 
spadania wyniósł 28 minut, 

EPIDEMJA PARALIŻU DZIĘCIĘCEGO 
W NIEMCZECH 

ESSEN. PAT. Wypadki paraliża 
dziecięcego powitarzają się w Niemczech 
coraz częściej i przybierają formę epide- 
mji. Ostatnio w. przeciągu kilkunastu dni 
zanotowamo 232 wypadki. Obecnie również 
w zagłębiu Ruhry choroba ta rozwija się 
coraz bardziej, W ostatnich dniach wyda- 
rzyło się kilka wypadków śmiertelnych w 
okręgu Duisburg - Hambarn, Władze sa- 
nitarne wydały odpowiednie zarządzenia i 
przeprowadzają ścisłą kontrolę wśród dzie 
ci w szkołach. 

ULICA ŻWIRKI | WIGURY 
WE LWOWIE 

LWÓW. PAT. — Na. wczorajszem wie- 
czornem posiedzeniu Rady Miejskiej - 
zydent Drojanowski postawił wałoeo w 
owania dwóch ulie obok lotniska ulicami 
por. Żwirki i inż. Wigury. Rada Miejska. 
wniosek ten uchwaliła jednogłośnie. 

HEINE-MEDINA W STANISŁAWOWIE' : 
STANISŁAWÓW PAT. — Ww Ludwikowie 

pow. Dolina skonstatowano 7 wypadków pa- 
raliżu dziecięcego. Heine - 
wieku od 1 roku do 5lat. Wszystkie šrodki 0- 
strożności zostały już wydane przez lekarza powiatowego w Dolinie i niema 
czeństwa. Choroba już wygasa. Obecnie naczeł š 

Medina u dzieci w . 

nik wydziału zdrowia w Stanisławowie” prze- : 
prowadził dochodzenie na miejscu i 
wał, że choroba ta zawleczona 
dopodobniej z zachodniej części Polski od gra- 
nicy niemieckiej przez pewną rodzinę, która 
swego czasu przyjechała stamtąd do strażnika 
granicznego. 

Zakończenie niemieckich manewrów morskich 
BERLIN PAT. — Manewry niemieckiej. ilo 

ty wojennej zakończyły się w dn. 24 bm. po- 
wrotem okrętów do portu wojennego Wilhelms 
haien. Ćwiczenia prowadził szei dowództwa 
marynarki z pokłaau nowego krążownika „Leip 
zig“, 

os żółtych pod dowództwem kontrad- 
mirała Foerstera, znajdującego się na pokła- 
dzie okrętu linjowego „Schłesien* miała za za- 
danie odciąć komunikację handlową od por- 
tow niemieckich na morzu Północnem. 

Strona niebieskich pod dowództwem szela 
floty wiceadmirała Glabischa, znajdującego się 
na pokładzie krążownika „Koeln* miała za za 

danie ochronę floty handlowej, 
okrętów handlowych do portów i tępienie 0- 
krętów _nieprzyjacielskich, reprezentowanych 
przez żółtych. Flotę 
parowców z Hamburga, Bremy i Szczecina. 
Pomimo burzy, panującej na morzu, udało się 
żółtym zatrzymać liczne okręty handlowe i 
odrzucić siły ochronne niebieskich w celu za- 
i na jakiś czas komunikacii handio- 
wej. 

Następnie doszło do potyczki między obu 
stronami, w czasie której ogłoszony został ko 
niec manewrów. 

Bukiet sowiecki 
Nadużycia, spekulacje i kradzieże 

MOSKWA PAT. — Kronika kryminalna 
SSSR. nadał jest obfita. W okolicach Odesy 
skazano na śmierć pewnego kułaka za zepsu- 
cie traktoru. 

Na stacji kolejowej Moskwa - Kurska ska- 
zano 4 pasażerów na 5 lat więzienia, zaś tra. 

garzy na 3 latą za spekulacje biletami kolejo- 
wemni. 'Wa stacji Wysznij Wołoczek skazano na 
więzienie od 1 roku do 5 lat 6 tkolejarzy za 
branie łapówek i współdziałanie ze spekulanta- 
mi. 

W Batum wykryto bandę, złożoną z 235 
koiejarzy, która w ciągu roku systematycznie 
okradała wagony bagażowe. z z z z z 

W Tyflisie złapano na gorącym uczynku 
okradania wagonu towarowego cała brygadę 
konduktorską, która w ciągu 6 iniesięcy skrad 
ła towarów na sumę 40 tysięcy rubii. 

NADUŻYCIA W KASACH 
OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

MOSKWA PAT. — Urzędowy  komtinikat 
podaje, że ostatnio wykryte szereg nadużyć w 

sowieckich kasach oszczędności. Szczególnie 
wiele nadużyć stwierdzono w okręgach mo- 
skiewskim, leningra: iż na 
Kaukazie Północnym oraz w Federacji Zakau 
kazkiej i Uzbekistanie. Sprawą zajęła się pro 
kuratura sądu najwyższego. 

30 PROC. BURAKÓW CUKROWYCH 
PRZEPADŁO 

MOSKWA PAT. — Centralne władze in- 
spekcji robotniczo - włościańskiej stwierdziły, 
że w okręgu Winnica na Ukrainie przepa 
30 proc. buraków cukrowych. Winę przypisują 
władzom lokatnym, pociągając za to do odpo- 
wiedziałności rejonowych komisyj inspekcji ro 
botniczo - włościańskiej dwóch kierowników 
rejonowych urzędów ziemskich, dyrektora i 
jego zastępcę w sowchozie starokonstantynow 
skim oraz dyrektorów fili banku państwa w 
Humaniu, Tomaszpolu, Płoskirowie, Woronow - 
cu i Lipowcu za wypaczenie dyrektyw Наг 
sowania kampanii cukrowej. 

skonstato + 
została najpraw - 

eskortowanie | 

handiową uosabiał szereg | 
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SILUA RERUM Kongres zbliżenia polsko-fotewskiego w Rydze 
  

Gazeta Lwowska (214) umieszcza 
rozważania dr. W. Kwiatkowskiego, prot. 
Korpusu Kadetów na temat niewyzyska 
nia nauki literatury polskiej. 

Czy naprawdę z utworów naszych lite- 
trackich, w praktyce stanowiących przecie wła- 
sność całej naszej warstwy kulturalnej, korzy 
stać megą tylko poloniści? Czy jest do po- 
myślenia, by do utworów tych, o których się 
usówi wszędzie, na łamach szpalt dzienników, 
w salonach, w kawiarniach, w szkole, poza 
połonistą nikt nie miał prawa? Czy w treści 
swej nie mają one czegoś, coby poza poloni- 
stą zainteresować również mogło przynajmniej 
ideoioga, historyka, psychologa? 

O ile chodzi o wartość artystyczno-lite- 
racką, lub też językową, głos ma w tej spra 
wie bezsprzecznie nauczyciel języka polskiego. 
Lecz jeśli chodzi np. o ideologiczną wartość 
danego utworu, o głębię jego  patrjotycznej 
myśli, o ustosunkowanie się rzeczonego autora 
do tych, czy innych zagadnień, czyż nie wła- 
ściwszą byłoby rzeczą, by zagadnienia te roz- 
patrywał jak dotychczas — historyk, lub, jak 
słuszniej być powinno, właściwy ideolog, t.j. 
nauczycie! Nauki Obywatelskiej, zwanej dziś 
jeszcze Nauką o Połsce Współczesnej? 

Teza autora jest całkiem słuszna i 
dlatego zasługuje na wielką uwagę. 

Dodać tylko można, że to jest słabą 
stroną nauczania i wychowania w szko- 
le średniej, iż brak jest zespolenia wy- 
siłków poszczególnych nauczycieli, wsku 
tek czego granice poszczególnych przed- 
miotów zacieśniają się niepotrzebnie i 
nawet szkodliwie. 

Nad zagadnieniem wychowania 
szkole średniej zastanawia się Kurjer 
Poranny (262), wypowiadając szerzy 
trafnych uwag. 

Mówiąc o wychowaniu państwowem 
(nie tego rodzaju, jak to zademonstro- 
wało pewne nasze gimnazjum prowincio 
nalne!), autor artykułu p.t. „Szkoła a 
życie' wypowiada takie uwagi: 

Szkoła zdobywa nareszcie kościec ideo- 
wy. Konieczność upaństwowienia mas jest ko- 
niecznością palącą ze względu na naszą przy- 
szłość. Ale to za mało. Chodzi jeszcze o treść 
szkoły. Ž 

I w związku z temi nasuwa się pytanie, 
<zy przy budowie programów nie należałoby: 
1) w miyśl zasady „od konkretów do abstrak- 
cyj” uwzględnić regjonalizm w nauczaniu, w 
ścisłem tego słowa znaczeniu, 2) na nim do- 

piero budować ideę wychowania państwowe- 
go, wiążąc wychowanka z państwem jako 
czemś realnem, spotykanem w codziennem Ży- 

ciu człowieka i 3) uwspółcześnić nauczanie, 
czyli dostosować je de codziennych szarych 
potrzeb. В 

Struktura psychiczna mas jest tego rodza- 

ju, że gdy najbliższe ich środowisko jest im 
bliskie i drogie uczuciowo i materjalnie — pań 

stwo, jakó abstrakcja, jest najczęściej czemś 
obojetneni, 

To wielkie przywiązanie do własnego re- 

jonu należy pogłębić drogą coraz dokładniej. 
szego poznawania jego wartości kulturalnych 

i materjalaych, choćby nawet kosztem regjo- 
now innych — i na tem budowač trwaie przy- 

wiazanie i wAošė do paūstwa, jako szeregu 

regionėow, związanych uczuciowoO, materjalnie, 

narodowo it. p. Najbliższe środowisko mie- 

ścić się musi w państwie, a państwo w niem. 

Nie można nie przyznać racji. Ale w 

związku z tak pojętym programem nau- 

'czania, łączy się kwestja odpowiedniego 

szkolenia sił nauczycielskich i kierow- 

niczych. Uchowaj nas Boże od „regjona- 

lizmu*, gorliwie zaszczepianego przez 

ludzi, nic nie mających wspólnego z tym 

tegjonalizmem!... Lector. 

Ks. prymas Hiond wyjeżdża 
do Xrynicy 

POZNAŃ. PAT. — Z polecenia lekarzy 

wyjechał ma kurację do Krynicy J. Em. 

iks. kardynał prymas Hlond. 

Wstrzymanie rekrutacji robot- 
"_ ników do Francji 

WARSZAWA. PAT. — Ministerstwo ko- 

łonij we Francji wydało zarządzenie, aby 

powstrzymać chwilowo rekrutację robotni 

łów wszelkich zawodów i innych pracow- 

mików do įkolonij francuskich. Zarządzenie 
to dotyczy wszystkich kolowij francuskich 

i zostało wywołane kryzysem gospodarczym 

Zarządzenie dotyczy, oczywiście, i obywa- 
eli potskich. Wobec tego wszelką rekru- 

tację w tej mierze należy uważać za pro- 
aradzoną przez osoby miepowołane. 

Kto wygrał? 
14-ty DZIEŃ CIĄGNIENIA LOTERJI 

PAŃSTWOWEJ 
WARSZAWA PAT. — W i4-ym dniu ciąg 

nienia 5 klasy 25 Polskiej Państwowej Loterji 
Kiasowej następujące większe wygrane padły 
na numery: 

15 tysięcy złotych na numer 8892, 10 ty- 

sięcy — 111858, 5 tysięcy — 59566 i 156311, 

w 

  

    

   

po 3 tysiące — 66347, 120336, 139823, 149400 
i 103641. 

  

Dnia 22 bm. o godz. 0,20 udała się ra 
Łotwę delegacja Towarzystwa Polsko-Ło - 
tewskiego w Warszawie, dla wzięcia udzia 
ju w obradach kongresu, zwiołanego do Ry 

gi na dnie 24 do 26-go bm. 
Delegacja składa się z 28 uczestników, 

з р „senatorem Kamienieckim, pierwszym 
posłem Rzplitej Polskiej w Rydze na cze- 

le, skupiając przedstawicieli świata. parla- 
mentantiego, naukowego, dziennikarskiego, 
sfery gospodarcze, oraz liczne 'reprezenta- 
cjemłodzieży. -— Między in. biorą w dele- 
gacji udział: senatorowie Evert, Gliwic, I- 

swanowski, pos. Wišlicki, prof. Handels- 
man, b. min. Olszewski, dyrektor Instytutt. 

Badania Europy Wschodniej dr. Wielhor- 

ski itd. 
W skład delegadji młodzieży weszli za- 

równo przedstawiciele Tow. Zbliżenia Mię 
dzynarodowego „Liga*, jak i korporacyj 
poiskich. 

'Tak poważny skład delegacji jest po 

wizycie dziennikarzy: łotewskich daiszą ma 
nifestacją zbliżenia między Polską a Łot- 
wą. Szereg przygotowywanych przez deie- 

gacje rezolucyj z dziedziny kulturalnej i 
gospodarczej, dążyć będzie do madania te- 
mu zbliżeniu form stalych i konkretnych. 

Usiłowania te obejmą rówmież teren 
młodzieży, co jest tem potrzebniejsze, że 
dotychczas kontakt między obu społeczeń- 

stwami akademickiemi był dorywczy i nie 
zawsze nacechowany należytem zrozumie- 
niem wzajemnem. — (ISKRA). 

* * * 

DYNEBURG. PAT. — W dniu 23 bm. 
rnzez Dyneburg przejechała do Rygi dele- 
gzeja Towarzystwa Zbliżeria Połsko-Ł-. 

tewskiego z Warszawy, na czele z senato- 
rami Kamienieckim i Evertem. Na granicz 
mej stacji Zemgale powitali gości konsul 
polski w Dyneburgu Babiński, prezes Dy- 

  

    

    

ko-Polskiego Zbliżenia inż. Komisar, czło 
zarządu tegoż Twa prof. Brežgo i po- 

na Sejm Wierzbicki, na dworcu zaś w 
Dyneburgu powitali przyjezdnych przedsta 
wiciele społeczeństwa polskiego i łotew- 
skiego, podejmując ich śniadaniem. Dele- 

gacja polska przybywa do Rygi w celu re- 

wizytowania Tewa Łotewsko - Polskiego 
Zbliżenia w. Rydze, które w roku 1930 skła 
dalo wizytę w Wamszawie. Pobyt gości pol- 
skich na Łotwie ma potrwać trzy dni. 

     

RYGA. PAT. Pociągiem warszaw- 
skim przybyła tu delegacja Towarzystwa 
Zbliżenia Polsko - Łotewskiego w składzie 
25 csób z sen. Kamienieckim na czele. Na 
dworcu w: Rydze spotkali przybywającą de 

legację minister Arciszewski, członkowie 
zarządu T-wa Łotewsko - Polsikiego Zbli- 
żenia z wiceprezesem, burmistrzem miasta 
Rygi p. Celminszem na czele, przedstawi- 

ciele miejscowej kolonji polskiej, przedsta- 
wiciele organizacyj studenckich i prasa. 

    

Na peronie chór Reitersa, znany w .Pol 
sce ze swiych występów, odśpiewał hymn 
polski i łotewski, poczem goście udali się 
do hotelu Rzymskiego, gdzie przygotowa 'o 
dla nich pokoje. — Wieczorem odbył się 
raut w salach giełdy, wydany przez komi- 

tet gieldowy. 

Program przyjęcia w dniu 24 bm. prze- 

widuje zwiedzenie wystawy wynobów ikra- 
jowych, złożenie wizyt premierowi i mi- 
nistrowi spraw zagranicznych. śniadanie, 
wydane przez komitet wystawowy— O 
godzinie 16-tej odbędzie się uroczyste o- 
twareie kongresu T-wa. Wygloszone będą 
referaty na tematy gospodarcze i kultu- 
ralrie. O godz, 21 koncert-raut w; salonach 
poselstwa R. P., wydany przez p. ministra 
Ameiszewskiego. W części koncertowej wy 
stąpi laureat nagrody chopinowskiej w 

neburskiego Oddziału Towarzystwa Łotew- Warszawie Uninskij. 

Proces o śpiewy polskie w Dyneburgu 
DYNEbu:.c. PAT, — W sobotę w są- 

dzie okręgowym w, Dyneburgu rozpatrywa- 

ma, będzie spraiwa 14 Polaków, oskarżonych 

o irzekome zakłócenie spokoju w kościele 
m. Proces ten rozpoczyna 

  

się na skutek apelacji od wynoku sędziegc 

pokoju, który skazał 23 października ub. r. 

w Iłłukszcie dwie osoby na 2 miesiące z- 

resztu, 5 na 6 tygodni, i 7 na 4 tygodnie. 

aresztu. 

  

я ną < 

Manewry jesienne we Francji 
PARYŻ. PAT. — Ostatni dzień pierw- 

szej fazy 'wielkieh manewrów francuskich 
odbył się w obecności ministra lotnictwa, 
który zwiedził teren awiacyjny, gdzie zgro 
madzone były rozmaite eskadry, biorące u: 
dział w manewrach. W: towarzystwie ge- 

nerałów: minister wsiadł do samolotu, z któ 

rego przez dłuższy czas obserwował ope- 
racje. * 

W południe manewry zostały ukończo- 
ne. Minister wylądował na lotnisku i był 
obecny przy krytyce operacyj, dokonanej 

przez szefa sztabu generalnego Gamelina, 
w obecności oficerów obydwu obozów. 

W godziriach przedpołudniowych minis- 
ter lotnictwa podzielił się z przedstawicie- 

lami prasy uwagami co do doniosłego zna- 
czenia pierwszej fazy manewrów, która 
pozwoliła zaobserwować wielką precyzję z 

punktu widzenia takitycznego przy skom- 

bimowanem zastosowaniu rozmaitych ro- 
dzajów broni, stojących do dyspozycji no- 
woczesnej armji. 

Misja chińska w Częstochowie 
CZĘSTOCHOWA. PAT. — W piątek ba 

wiła w Częstochowie chińska misja oświa- 
towa z dziekanem wydziału pediasgogiczne- 

go Cheng-Chi-Pao na czele, która od dłuż- 
szego czasu podróżuje po Polsce i bada 
metody nauczania, tudzież mauczania w 
przedszkolach miejskich. Wybów padł na 
Częstochowę, a to dlatego, że powiat czę- 
stachowski posiada wyjątkowo gęstą sieć 

  

przedszkoli, w. których są stosowane no- 
woczesne metody nauczania. Zwiedzono 
przedszkola w Konopiskach i Łojkach oraz 
w Kłobucku. Członkowie misji dokonali 
licznych zdjęć i otrzymali znaczną ilość po 
darków; od dzieci polskich dla dzieci chiń- 
skch. O godzinie 2-giej z minutami misja 
chińska opuściła Częstochowę, udając się 
w dalszą drogę. 

Proces © szklankę krwi 
CZY TRANSFUZJA JEST EKSPERYMENTEM, — CZY TEŻ KONIECZNYM 

ZABIEGIEM LEKARSKIM? 

Z Warszawy donoszą: 

Niezwykły proces odbędzie się przed naj- 
wyższym trybunałem administracyjnym w War 
szawie. Występujący w imieniu niejakiej Teo- 
dozji Łączyńskiej, adw. St. Święcicki, wniósł 
skargę do N. T. A. przeciwko min. pracy i 
opieki spol. o odmowę zapłacenia za transtu- 
zję krwi. 

Gdy mąż p. Łączyńskiej był ciężko cho- 
ry, na zlecenie lekarza kasy chorych przewie- 
ziono go do szpitala św. Ducha, gdzie konsy- 
Цит lekarskie orzekio, że jedynym ratunkiem, 
mogącym utrzymać Łączyńskiego przy życiu, 
jest transfuzja krwi. Dawca krwi w tym szpi- 
talu, posługacz szpitalny, domagał się cona;- 
mniej 250 zł. za przetoczenie szklanki krwi ze 
swoich żył do żył umierającego Łączyńskiego. 
Nieszczęśliwa żona Łączyńskiego nie miała 
pieniędzy, potrzebnych na ten zabieg i wów 
czas zwróciła się do kasy chorych z prośbą 
o opłacenie transfuzji. Kasa* Chorych, mimo, 
że była to jedyna droga ratunku dla umiera: 

LLA S S o a i a s 

DZIECKO URODZONE W CELI 
Czy córka Gorgonowej pozostanie przy matce w celi? 

Lwów 
Powszechne zainteresowanie osobą Rity 

Gorgonowej skazanej uchylonym wyrokiem są 
du łwowskiego na karę śmierci przez powie- 
szenie za skrytobójcze morderstwo, dokonane 
dnia 31 stycznia ub. roku w willi w Brzucho- 
wicach na osobie ś.p. Elżbiety  Zarembianki 
nie osłabło ani na chwilę, a to dzięki dalszym 
perypetjom tej sensacyjiiej spraw 

Przełomowym dniem dla sł 
Gorgonowej był dzień 21 lipca 
to dniu sąd najwyższy przyct 
cji wniesionej przez jej obrońcę 5 
rok sądu lwowskiego, polecając zarazem są- 

dowi okręgowemu w Krakowie przeprowadze- 
nie ponownie rozprawy. 

W wyniku decyzji sądu najwyższego Ki- 
ta Gorgonowa wraz z aktami i dowodami rze- 
czowemi miała być przewieziona do więzienia 
sądu karnego w Krakowie i tam oczekiwać 
dnia nowego procesu przed sądem  przysię- 
głych. 

Tymczasem przeniesieniu temu stanął na 
przeszkodzie fakt, mającego nastąpić wkrótce 
u niej rozwiązania. 

Jeszcze bowiem w toku śledztwa sądo- 
wego, wyszło na jaw, że Gorgonowa jako 
konkubina architekta Henryka Zaremby, znaj- 
duje się w stanie odmiennym. 

      

zania Rity 
у którym 

      

   

  

  

  

  

Oto widok miejsca wykolejenia pociągu 
wiozącego odd gji Cudzoziemskiej # О: 
nu do Marokka. 61 legjonistów poniosło Śmierć 

    

ES 

Gilotyna — Nieznany wypadek z wielkiej wojny 
Niewątpliwie, sprawa Gorgułowa zej 

dzie już na dłuższy czas ze szpalt prasy 
światowej. Zabił, ścięto mu głowę, we- 
dług wszystkich przepisów kodeksu fran 
cuskiego, z zachowaniem całego cere- 

monjału i tradycji. Dość: Narazie jed- 
nak jeszcze interesują szczegóły. Pozo- 
stawii wszak żonę. — Jak się zachowy- 
wał Gorgułow w celi, o tem wiemy już 
z depesz. Był spokojny, nie mógł oprzy- 
tomnieć i zdać sobie sprawy. Jest to, 
psychologicznie biorąc, stan zupełnie 
wytlinaczalny: człowieka budzą z głę- 
bokiego snu i mówią mu, że zaraz musi 
umrzeć. „Trudno, jeżeli muszę”... Trze- 
ba zupełnej świadomości, omal namacal- 
nej, ażeby cała potworność sytuacji sta- 
ła się jasną. Tak naprzykład na wojaie, 
młodzi rekruci często bywają odważniej- 
si od starych żołnierzy i nie zwracając 
uwagi na gwiżdżące kule; nie mogą 50- 
bie poprostu uprzytomnić i wyobrazić, 
by która z nich mogła trafić i... zabić. - — 
Żona Gorgułowa nie wiedziała również 

o dniu egzekucji. Ukryto przed nią, ze 
względu na jej stan. Oczekuje dziecka. 

Bulwar Arago, położony w bliskości 
więzienia La Santć, pełen był ludzi. 
Tłum nieprzebrany zalegał nie tylko plac, 
ale okoliczne uliczki i buiwary. Ludzie 
przychodzii z jedzeniem, z butelkami mle 
ka, czy wina. Chodziło o zarezerwowa- 
nie miejsca. Niema tam kart wstępu, nie- 
ma miejsc numerowanych. Widowisko 

jest bezpłatne! Każdemu wolno przyjść 
i patrzeć. Nikt nie jest pod tym wzglę- 
dem uprzywilejowany. Robotnicy, inteli- 
gencja, ludzie zamożni i biedni, kobiety, 

ich przyjaciele, mężowie i dzieci nawet. 
Tłoczyło się to wszystko w strasznym 
ścisku, zaduchu, wśród Śmiechu, nawo- 

ływań, głośnych rozmów. — Nad ranem 
poczęły ukazywać się auta. Wśród cie- 
mnego buiwaru ich reflektory, rzucające 
niepewne światła, błąkające się po mu- 
rach, drzewach, uciekające wdal, te oczy 
samochodów wyglądały jakby czegoś 
szukały, jakby wypatrując tej rzeczy, w 

  

   

Fakt ten był zrazu kwestjonowany, ale 
dopiero stanowcze orzeczenie lekarzy gine- 
kologów położyło kres rozmaitym na ten te- 
mat krążącym plotkom. Lekarze ci już wów- 
czas oznaczyli w przybliżeniu termin rozwią- 
zania na drugą połowę września. 

W miarę zbliżania się zapowiedzianego 
rozwiązania, Gorgonowa, która od czasu de- 
cyzji sądu najwyższego, czuła się już znako- 
micie, czyniła starania, aby na czas porodu 
znaleźć się poza murami więziennemi, a mia- 
nowicie, w szpitalu powszechuym. Chciała za 
wszelką cenę uniknąć urodzenia dziecka w 
więzieniu, z obawy, by dziecko przez całe 
swe życie nie mosiło na sobie piętna* hańby, 
jako urodzone w więzieniu. Prośbie Gorgone- 
wej nie uczyniono zadość ze względu na prze- 
pisy więzienne. 

Jak donosiliśmy — nastąpił już poród, 
który zaprzeczył kategorycznie wszelkim na 
ten temat snutym przypuszczeniom i kombi- 
nacjom, Gorgonowa urodziła zdrową córkę i 
sama również czuje się całkiem zdrowa. 

Gorgonowa przebywała w ogólnej sali 
szpitalnej na oddziale żeńskim w towarzystwie 
przebywającej w więzieniu śledczem pod za- 
rzutem zbrodni niedozwolonych zabiegów aku- 
szerki Wagnerowej. 

  

   

   

  

pod szczątkami wagonów, a przeszio 200 od- 
niosło rany. 

tej chwili, najgłówniejszej, przepotężnej, 
nieodwołainej — giłotyny. To zjeżdżała 
na Plac Arago śmietanka towarzyska i 
turyści, zabłąkani do późna w kabare- 
tach, teatrach, restauracjach, huczna, ro- 
ześiniana, pijana życiem, radością i pra- 
gnieniem ujrzenia — śmierci. 

Z dachów auta można było dostrzec, 
poprzez plecy żołnierzy i policji, po- 
przez zady końskie i potrójny kordon, 
straszliwe narzędzie. Rusztowanie usta- 
wiono szybko. Gorgułowa wiozą w spe 
cjalnym wehikule, zaprzężonym w parę 
koni. Bokiem postępują czarni ludzie. 
To pachołkowie i pomocnicy kata. Sam 
kat, „Pan Paryża”, robi wszystko nie- 
zmiernie szybko i zręcznie. Gorgułow 
jest w tej chwili — jego. jeszcze był 
spokojny, kiedy wyszedł z wozu. Rozglą 
da się po placu. Ostatni raz w życiu... 
Na wschodzie, tam od Rosji, od wioski, 
w której się urodził, widoczny jest skra- 
wek bledszego nieba. Tam wstaje słoń- 
ce. Nie zobaczy go już nigdy! Nagle 
ujrzał gilotynę. Spojrzał na nóż i po- 
wróciła mu cała świadomość. W nagłym 
obłędzie i przerażeniu rzuca się na- 
przód, chce uciec! Nie, to jest niemożli- 
we! Mija jeszcze parę sekund. Głowa 
spada do kosza. 

Nikomu nie wolno gdzie wiedzieć, g 

Już wieczorem około godziny 8 nastąpiły 
u Gorgonowej pierwsze objawy przedporodo- 
we. Z polecenia naczelnika natychmiast prze- 
niesiono Gorgonową i Wagnerową do separat- 
ki i posłano po lekarza więziennego. 

O godz. 2,30 przybył do gmachu więzien- 
nego wezwany lekarz — ginekolog i w chwili, 
gdy otwierał drzwi separatki, dziecko Gorgo- 
nowej było już na Świecie. 

Okazało się, że noworodkiem jest dziew- 
czynka, jasno-blond. Poród odbył się całkiem 
normalnie przy zwykiej pomocy  akuszerki. 
Gorgonowa w pierwszej chwili uradowana 1- 
rodzeniem się zdrowego i ładnego dziecka, 
za chwilę posmutniała i poczęła płakać, narze- 
kając, że dziecko urodziło się w więzieniu. 
Wszyscy zebrani u jej łoża pocieszali ją jak 
mogli, tak, że po 10 minutach całkowicie się 
uspokoiła. Lekarz pozostał przy niej do sa- 
mego rana. 

Wiadomość o szczęśliwym porodzie Gor- 
gonowej rozeszła się lotem błyskawicy po ca- 
łym gmachu więziennym. Ze wszystkich stron 
posypały się gratulacje, pozatem gratulowano 
akuszerce i lekarzowi. 

W godzinach rannych zawiadomiono ojca 
dziecka, arch. Zarembę, bawiącego poza Lwo 
wem, oraz obrońca dr. Axera, który wkrótce 
udał się do więzienia, by osobiście złożyć swej 
klientce życzenia. 

Jak się dowiadujemy, w myśl regulamiu 
więziennego noworodek może zostać przy 
matce przez cały rok. 

Niemowlę otrzyma specjalne pożywienie, 
składające się z mleka, cukru, a w następnych 
dniach z grysiku. Po roku, gdy matka pozo- 
staje nadal w więzieniu dzieckiem opiekuje 
się miejski zakład sierot, który albo dostarcza 
dla dziecka wikt do więzienia, albo też zabie- 
ra je do zakładu. 

Wprawdzie przepisy nie pozwalają na 
pozostawanie dziecka ponad rok w więzieniu, 
jednakowoż częste są wypadki odstępowania 
od tej zasady. I tak np. we Lwowie znany jest 
wypadek, że w więzieniu przebywa  T-letnie 
dziecko, które uczęszcza z więzienia do szko- 
ły. 

Jak już wspomnieliśmy, Gorgonowa po 
porodzie czuje się bardzo dobrze, jest zupeł- 
nie zdrowa i sama karmić będzie swe dziecko. 

W związku z porodem  Gorgonowej w 
więzieniu, a w szczególności w szpitalu wię- 
ziennym, od wczesnych godzin rannych pa- 
nuje niezwykły ruch. 

Całą służba, a także więźniarki i więźnio- 
wie starają się składać wizyty  Gorgonowej, 

chcąc obejrzeć noworodka. Urodziny w wię- 
zieniu bowiem są ewenementem nielada. 

  

pochowano skazańca. Stróż cmentarny 

może utracić posadę, jeżeli komu wska- 

że miejsce. A dużo ludzi chciało zoba- 

czyć, gdzieś tu, gdzie ziemia jest świeżo 
zruszona i gładko ubita... 

Obrońca Gorgułowa wypowiedział 

również swoje „ostatnie słowo”. Zapy- 

tano go, co sądzi o swoim klijencie? Od- 

powiedział: „Daję słowo honoru, że oso- 

biście głęboko jestem przekonany, że to 

człowiek nienormalny". | EBS 

Ale stopień tej „nienormalności” jest 

względny. Przecież w celi więziennej za- 

chowywał się Gorgułow zupełnie nor- 
malnie, przecież to on, a nie kto inny 
zabił z tyłu, niewinnego starca, szano- 
wanego człowieka, ,,pierwszego obywate 

ja“, Nie, stanowczo sprawiedliwości sta- 

ło się zadość... 
* * * 

Karty wielkiej wojny 
przeczytane dokładnie, wciąż 

wciąż nie są 
zawierają 

tajemnice i długo je jeszcze ludzie „po- , 

wojenni” będą odkrywać, aż może kiedyś 

tak się zmieszają z fantazją, anegdotą, 

bajką i tendencją, że już nikt tam praw- 

dy nie dojdzie, prawdy, którą miljony 

wzięły ze sobą do bohaterskich grobó м. 

— Na wojnie, rzecz każda była tajemii- 

cą. Kto wiedział naprzykład o tragicznym 

wypadku marszałka Focha, w przededniu 

jącego, kategorycznie odmówiła zapłacenia za 
transfuzję. Wówczas Łączyńska zaczęła szu- 
kać pieniędzy u krewnych i znajomych i z 
wielkim wysiłkiem po dwu dniach zdobyła 
250 zł. 

Wówczas dopiero transłuzja została do 
konana. Niestety, było już zapóźno, chory 
zmarł Po śmierci swego męża, Łączyńska 
wystąpiła do kasy chorych, domagając 
się zwrotu pieniędzy. Gdy kasa chorych 
ponownie odmówiła, wówczas Łączyńska zio- 
żyła skargę do komisji rozjemczej, jako in- 
stancji odwoławczej kasy chorych. Komisja u 
znała pretensje za całkowicie słuszne i przy- 
znała Łączyńskiej 250 zł. Od tego orzeczenia 
kasa chorych odwołała się do ministerstwa |'ra 
cy i opieki społecznej. 

Zarówno ministerstwo, jak i główny urząd 
ubiezpieczeń oddaliły pretensje Łączyńskiej, 
motywując to tem, że w tym wypadku cho- 
dziło o zabieg eksperymentalny, który wykra- 
cza poza obowiązki kasy chorych "względem 
ubezpieczonych. Nieszczęśliwa wdowa, nu: 
dając za wygraną, odwołała się za pośredni 
ctwem adw. Święcickiego do Najwyższego Try 
bunału Administracyjnego. 

Obszerna skarga obrońcy dowodzi, że 
zabiegu, ratującego życie umierającego, w ża- 
dnym wypadku nie można uważać za ekspe- 
ryment, lub fantazję rodziny chorego, lec 
transiuzja jest normalnym zabiegiem chirurgi- 
cznym, do którego kasa chorych jest obowią- 
zana, jeśli istotnie dba o zdrowie ubezpieczu- 
nych. 

oienzywy nad Sommą?! Gdyby się skoń- 
czył śmiertelnie, gdyby wieść o tem do- 
tarła w nieodpowiedniej chwili zarów- 
no w szeregi francuskie, jak niemieckie 

okopy — kto wie jakby się cała wojna 

skończyła! Tyleż to bowiem drobnych, 

subtelnych, mikroskopijnych / nieomal 
czynników i elementów złożyło się na 
jej wynik. Olbrzymi kompleks zdarzeń i 
wypadków, który -kieruje życiem  poje- 
dyńczego człowieka, zarówno życiem 
narodów, państw... - 

Marszałek Foch lubił niezmiernie 

szybką jazdę autem. Zawsze mt było 

mało. Przy stu kilometrach na godzinę, 

czuł się dobrze, ale bywały wypadki, kie 
dy i taka szybkosć mu nie wystarczała 
Miał ulubionego szofera Bernarda. Szyb- 

ki, ale ostrożny. Dnia 17 maja generał 

Jofire znajdował się w Chałons. Drogę 

tam musiał odbyć marszałek Foch z 

Amiens, gdzie mieściła się kwatera głó- 

wna, w czasie bardzo szybkim, bowiem 

ważne porozumienie z generałem  Joffre 
tego wymagało. Ofensywa nad Sommą 
wisiała w powietrzu. Samochód leciał jak 
ptak po szosie, ale Foch raz wraz stu- 
kał laską w okienko: „mój przyjacielu, 
wleczesz się jak za pogrzebem!* Szofer 
dodawał gazu. Po dość ruchliwej dro- 
dze, wśród często maszerujących oddzia- 
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PROWADZI: Rachunki czekowe 
«ności bankowe. 
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Ubezpieczenia na życia zwykłe, posagowe, bez badania lekar- 
ski: go, z udziałem w zyskach Tziała Ubezpieczeń P. K. O. Składki 
od 3 zł, miesięcznie. W razie Śmierci ubezpieczon:go spowodowanej 
nieszcześliwym wypadkiem, P. K.O. wypłaca podwójną sumę ubezpie- 

ZAPEWNIA: Pełne bezpieczaństwo wkładów. 
Solidne oprocentowanie. 

GWARŁNTUJE: Pewność powierzonych kapitałów kwotą przeszło pół. 
miljsrda złotych w gotówce tw lokatach cpartych na złocie oraz 29-ma 

Wkłady oszczędnościowe są wolne od wszelkich danin i po- 
datków, można je składać i podejmować w każdym Urzędzie Pocztó: 
wym, bez względu na miejsce wystawienia książeczki oszczędnościowej. 

© wygodach i bezpieczeństwie, jakie zapewnia swoim klijentom 
P. K O. usjlepiej Świadczą 1) przeszło miljon stałych klijentów, 
2) obrót przekraczający 22 miljardy złotych rocznie. 

SAAAAAAAKAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAA SA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA 

   

W WiRZE STOLICY 
W WIRZE STOLICY 

DLACZEGO ZAPISUJĄ SIĘ NA UNIWER- 

  

SYTET 

Zdać kilkanaście egzaminów, skończyć 

uniwersytet — każdy dureń potrafi, a bardzo 

wielu istotnie to robi, ale co robić potem z 

dyplomem, z tym skrawkiem papieru, na któ- 

ry zmarnowało się cztery lub pięć lat. 

Głucha pasja bierze widząc tłumy pcha- 

jące się do kwestury, do okienek, gdzie przyj 

mują papiery. Na prawo zapisuje się coroczna, 

normaina porcja: 2000 hebesów, na poło.i- 

stykę i historję po 800 — 1000. 

Czego? poco? koimu tam jesteście potrzeb 

ni, co wam z tego przyjdzie? 

Odpowiadają szczerze: — a co będzieriy 

w domu robili? Siedzieć bezczynnie na stoł- 

ku, drażnić rodziców, lepiej poszwendamy się 

po uniwersyteckich korytarzach.... 

Wytłumaczyli się. To racja — żeby  sta- 

nęli na głowie, nie znajdą dziś zajęcia, ši 

gdzie idą i proponują swe usługi pytają ich: 

— a ile zapłacicie? 

— Nie, mybyśmy chcieli żeby nam iro- 

szeczkę płacono! — Nachały, jazda stąd! 

  

Arkady mostowe, poczekalnie dworca 916 

wnego, skwerki i parki są przytuliskiem — Фа 

dorosłych bezrobotnych —— uniwersytet, to 

schronisko młodych bezrobotnych kandydatów 

na starych bezrobotnych. Studja nie mogą 

trwać wiecznie, najgłupszy wreszcie bąkuie 

coś na egzaminie i dostanie od drzemiąceg 

protesora trójczynę. Najsprytniejszy, najdłużej 

dekujący się leniuch ostatecznie zostanie wy- 

kryty — wetkną mu dyplom do ręki. Koniec 

— karjera zamknięta, — magister czy doktór 

musi się przenieść z auli pod most Poniatów- 
skiego. 

Nie można mieć za złe człowiekowi, któ- 

ry nie ma nic do roboty, jeśli położy się na- 

wznak i zacznie liczyć gwiazdy, widziane 
przez okno albo włoski na ogonie swego psa 

— tak samo trudno coś zarzucić dziewczynce, 

która miała w szkole chroniczne pały z po!- 

skiego i nie wiedziała jaka jest różnica mię- 

dzy Boską a Nieboską komedją, że zapisuje 

się na polonistykę i słucha wykładów o Wy- 

spiańskim żałując, że nie pisał w styłu Za- 

rzyckiej. Co ma robić biedaczka? Pończochy 

zacerowane, obiad ugotuje służąca... 

Uniwersytet dzisiaj, to filja urzędu dla 

bezrobotnych. Matrykuły powinne być cze:- 

wone i uprawniać do korzystania z bezpłat- 

nych obiadów. Karoi. 

= e 

Antoni SKURJAT sniadackich 4 
Przyjmowane są również roboty ama- 

= torskie. Dla młodzieży specjaluy rabat, 

  

  
  

jzdędnośti 
Centrala: Warszawa, Jasna 9. 

©ddziały: Poznań, Katowice, Kraków, Wilno, Łódź, 
Lwów. 

Zbiornice: Wszystkie Urzędy Pocztowe. 

PRZYJMUJE: W:iady oszczędnościowe od 1 złotego począwszy, płatne 
na każde żądanie w kasach P. K. O. i Urzędach Poc.towych. 
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łów wojskowych, musiał się mieć na 
baczności. 50 kilometrów na godzinę! 
Znowu stuk laski w szybkę. Więc gazu 
i gazu jeszcze, 90, 100, jeszcze za ma- 
ło! Bernard zaciął zęby: 110! Nagle z 
bocznej drogi wychylił się jednokonny 
wózek. Odpowiedział mu tylko ryk sy- 
reny, ale samochód nie zwolnik. W pe- 
wnym momencie koń stanął dęba, wy- 
kręcił zadem, zatoczył wózek wpoprzek 
drogi i zatarasował ją. Wyminąć brzeż- 
kiem szosy — mignęło w myśli szofera, 

ale... krach! Nie utrzymał równowagi 
nad rowem, wparł całą siłą biegu w 
drzewo, aż się liście posypały i ziemia 
pod korzeniami drgnęła! 

Wóz został strzaskany. Z pod szcząt 
kow wydobyto marszałka ze zdruzgota- 
ną szczęką i niebezpieczną raną w gło- 
wie. — Szeptał jeszcze: „De  Chalons, 
de Chalons, tam muszę być dziś koniecz 
nie“. — Ale rozkaz jego nie został wy- 
konany. Odwieziono go do lazaretu. W 
wielkiej, bardzo wielkiej tajemnicy. Po 
kilku tygodniach wyzdrowiał. Dopiero 
teraz gazety paryskie dowiedziały się o 
wypadku z opowiadań Bernarda. aż. 

  

 



  

"KRONIKA 
шЙ Ка 
       

  

   

SOBOTA 

L] 24 Wscnód siończ g. 550 

e Zachód sł»ńca g 18 09 

Kieotisa 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 23 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 760. 

Temperatura Średnia: + 10. 
Temperatura najwyższa: +13. 

Temperatura najniższa: +2. 

Opad: 1.4 mm. 
Wiatr: południowy. 

Tendencja: wzrost, potem silny spadek. 

Uwagi: pochmurno, wieczorem deszcz. 

PROGNOZA POGODY 

NA WILEŃSZCZYŹNIE P.1.M.-a 
įpierw stopniowy wzrost zachmurzenia z 

możliwością deszczów, później przejaśnienia — 
Ciepiej. Umiarkowane wiatry południowe. 

    

ŻAŁOBNA 
— Podziękowanie. Kołu Wilnian w Po- 

znaniu i Wielebnemu Księdzu Kapelanowi Mo- 
ścickiemu, którzy Mszą Św. uczcili pamięć Sy- 
na mego, š. p. Stefana Misiewicza, oraz wszysi 
kim, biorącym udział w Nabożeństwie  żałob- 
nem w dniu 22 b.m. w kościele Św. Ducha, 
składa z głębi zbolałego serca 

Matka. 

MIEJSKA 

— Rada Miejska. — _ Posiedzenie Rady 
Miejskiej zostało przesunięte z 29 września na 
6 października. W ten sposób ferje Rady trwa 
ły vw tym roku 2 i pół miesiąca. 

— Dlaczego zwiekają. W dniu 19 b. 
m. w pierwszym terminie, zaś wczoraj 
jako w drugim terminie miała się odbyć 
w magistracie konferencja w sprawie za- 
twierdzenia przebiegu nowych tras au- 
tobusowych. Najniespodziewaniej i z 
niewiadomych powodów,wczorajsza kon 
ierencja została znowu odroczona do naj 
bliższego wtorku. 

— Egzekucja miejska. — Odbyło się kilka 
narad przedstawicieli Izby Skarbowej z magi- 
stratem w sprawie przejęcia egzekucji miej- 
skiej przez władze skarbowe. Chodziło o po- 
dział czynności i kolejność ściągania zaleg- 
łych sum. 

Spodziewać się naiežy, że już w poło- 
wie października, władze skarbowe  całkowi- 
cie obejmą egzekutywę podatków miejskich. 

— Pożyczka na jezdnie nieaktualna. — Ma 
gistrat całkowicie zaniechał pertraktacji z gru- 

pą Szwajcarów, , proponujących za pośredni- 

ctwem „Arbonu*, większą pożyczkę na gład- 

kie jezdnie. Kosztorys popieranych przez Szwaj 

carów przedsiębiorców _ asfaltowych jest tak 

wysoki (24 zł. metr kw. asfaltu), że miasto 

uznało za najodpowiedniejsze zerwać z nimi 

wszelkie rozmowy na ten temat. 

— Kino Miejskie oddano ZASP-owi. 
Na wczorajszem posiedzeniu magistratu 
zdecydowano oddać dzierżawę kita miej 
skiego ZASP-owi, w imieniu kicrego 
*systępuje dyr. Szrwa*iewicz. 

Prowadzone tam będzie kino popular 
ie wiaż z występuni scenicznenii. 

Jenutę dzierav 14 ok:ešlono na 180 
zł. mie: ięcznie, z em, że miasto dośs:na 
miezbędnych przetój ek w instalacji elek- 
wyczrcj, 

— Proces o plaster asiałtu. Magistrat zio- 

żył wyjaśnienia do skargi sądowej Polskiegu 
Tow. Afsaltowego w sprawie niewyplacenia 

całej sumy za wykonanie odcinka asfaltowego 
koło Sądów. 

Jak wiadomo chodzi o to, że miast umó- 

wionych 98 tys. zł. magistrat wypłacit tylko 

69 tys. zł. bowiem jak się potem okazało, asfalt 

nie był tak wysokiej jakości, jak to przewidy- 

wała umowa. 

Miały być ułożone dwie warstwy jednego 
gatunku, tymczasem towarzystwo dolną wae- 
stwę wykonało z pośledniejszego niż górna, 

gatunku asfaltu. 

— Zatarg w Arbonie. — Dyrektor tut. od- 
działu „Arbonu* p. Massalski wrócił już z Po 
znania i wszczął natychmiast rozmowy па 
temat projektowanych zmian w wynagradza- 
niu pracowników. 

— Wieża telefoniczna. — Od dwóch tygod 
ni u wylotu ul. Wileńskiej i Mickiewicza ie 
ży tuż przy chodniku wieża telefoniczna, usu- 
nięta z rogu wobec przejścia na kabel pod- 
zemnny. 

Wieża jest tak duża że tamuje ruch pojaz- 
dów, stałe o nią zawadzających. Najwyższy 
czas tę przeszkodę usunąć. 

  

POCZTOWA 

— Zwinięcie agencyj i rozszerzenie. — Z 
dniem 31 października rb. zwija się agencję 
pocztową Horodyszcze k.-Pińska, pow. piński 
woj. Poleskie. * 

— W agencji pocztowej Niestaniszki (pow. 
Wilejka) z dniem 15 września rb. zaprowadzo 
no służbę telegraficzną i telefoniczną. 

Godziny urzędowe od 8—12 i od 15—18, 
w. dnie świąteczne od godz. 9—1ll i od godz. 
15—16. 

AKADEMICKA 

— Z Akademickiego Oddziału Strzeleckiego. 
Dziś w sobotę dnia 24 września rb. o godz. 
18 min. 10 odbędzie się zebranie zarządu A- 
kademickiego Oddziału Źw. Strzeleckiego w lo 
kalu komendy Podokręgu Z. S. przy ul. Że- 
ligowskiego 4. Na porządku dziennym sprawy 
organizacyjno-wyszkoleniowe. 

— SKMA. „Odrodzenie* zawiadamia, że w 
dniu 25 września rb. o godz. 9 m. 15 zostanie 
odprawiena msza św. w kościele św. Jana.— 
Po mszy św. zebranie z zagajeniem kol. G. 
Nowodworskiego na temat dzieła prof. M. 
Zdziechowskiego pt. „Wpływy rosyjskie na du 
szę polską”. Goście mile widziani. 

SZKOLNA 

— Państwowe gimnazjum im. księcia Ada 
ma Czartoryskiego i im. Juljusza Słowackiego 
w Wilnie obchodzą dziesięciolecie swego isi- 
nienia. Początek uroczystości: We wtorek 
21-1X o godzinie 8 rano żałobne nabożeństwo 
w kościele świętego Ignacego, we środę zaś 
28 września o godzinie 10 msza Święta, uro 
czysta akademja o godzinie 11 w sali gimna- 

  

zjum im. J. Słowackiego. Od godziny 15 
19 tamże zabawa dla klas niższych, a od go- 
dziny 20 — 24 dla młodzieży starszej, absol- 
wentek i absolwentów. 

Osobnych zaproszeń nie będzie. Komitet 
uroczystości uprzejmie zaprasza byłych — р.р. 
profesorów, absolwentki i absolwentów. 

RÓŻNE 

— Zjazd inżynierów kołejowych. — W dn. 
2,31 4 października rb. odbędzie się w Wił 
nie ogólnopolski zjazd inżynierów kolejowych. 
Na zjazd ma przybyć okuło 300 osób wraz z 
wyższymi urzędnikami ministerstwa komunika- 
cji. 

— Sekretarjat Koła Wileńskiego Z. O. R. 
niniejszem wzywa wszystkich podchorążych 
rezerwy — członków Koła, mianowanych w 
rniesiącu sierpniu r.b. Dziennikiem  Personal- 
nym podporucznikami w rezerwie do zjawie- 
nia się celem zamiany legitymacji i uzgod- 
nienia ewidencji. Godziny urzędowania od 18 
do 20-ej codzień, oprócz Świąt i niedzieł Te- 
lefon 75. 

— Ceny węgla. — Jak dotychczas, ceny 
węgla w Wilnie utrzymują się. na poprzednim 
poziomie. Pewna nerwowość w tranzakcjach 
jaką zauważono na wieść o projektowanej 
zwyżce cennika minęła. 

— Nabiał, — Ceny nabiału na 
ostatnio znacznie wzrosły. Masło, sery i 
zwyżkowały o 20—25 proc. 

TEATR I MUZYKA 

— Sala Konserwatorjum. W niedzielę 25 

koncer laureatki Międzynarodowego Konkursu 

Śpiewaczego w Wiedniu Luby Lewickiej. 
Bilety do nabycia w biurze Orbis (Mic- 

kiewicza 11). 

— „Dożynki* zostały odłożone na dzień 

25 września, na najbliższą niedzielę i odbe- 

rynkach 
jaja 

dzie się w Parku im. gen. Żeligowskiego © 

godz. 12. 
Na program zabawy złożą się: 

1) Widowisko „Dożynki*, 2) Występy 

Gniazda Wil. Tow. Gimn. Sokół, 3) Występy 

chórów, 4) cały szereg atrakcyj i niespodzia- 

nek przygotowywanych przez Komitet Zabawy. 

W czasie zabawy grać będzie orkiestra 4 

pułku ułanów. Bilet wstępu dla dorosłych 30 

gr., dla dzieci i szeregowych, W.P. 20 gr. bi- 

let wejściowy jest zarazem biletem loteryjnym, 

a szczęśliwy los upoważni do wygrania fantu 

ukrytego w wieńcu dożynkowym. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — DEMON MIŁOŚCI 

HOLLYWOOD -— LILJOM 

CASINO — Liljanka chce się rozwieść. 

PAN — Żar krwi. 

ŚWIATOWID — Ź dnia na dzień. 

STYLOWY — Bracia Karamazowy 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Samobójczy skok do Wifji. Przed- 

wczoraj wieczorem dozorca  wodocią- 

gów kolejowych Stanisław  Aleksandro- 

wicz (Karlsbadzka 18) w czasie lustra- 

cji powierzonych mu terenów zauważył 

u wyłotu ul. Bagatela stojącego na po- 

moście nad Wilją, jakiegoś mężczyzny, 
który na widok Aleksandrowicza rzucił 
się do rzeki i więcej nie wypłynął. Po- 
licja zarządziła natychmiast poszukiwa- 

nia, lecz jak dotychczas, bezskutecznie. 

— ZATRUŁ SIĘ SUBLIMATEM. — Były 

funkcjonarjusz kolumny  dezyniekcyjnej Jozei 

Szabejlis (Wiłkomierska 66) zatruł się poważ 
nie sublimatem — odwieziono go do szpitala 
żydowskiego. 

— WYPADEK NA LINJI KOLEJOWEJ. — 

Wczoraj między stacjami Gieladnia a Łyntupy 

pociąg osobowy najechał na furmankę Jana 

Mościenieca z pow. Święciańskiego. Skutkiem 
zderzenia furmianka rozbiła się, natomiast 70 
lat liczący Mościaniec tak szczęśliwie wypadł z 
wozu, że wyszedł z wypadku bez szwanku. 
Wypadek, jak ustalono, wydarzył się z winy 
Mościanieca, który będąc głuchy, nie słyszał 
gwizdków zbliżającej się lokomotywy: 

WILNO - TROKI 
— UDUSILA DZIECKO. — We wsi 

Świątniki gm. niemenczyńskiej— aresztowano 

Scholastykę Marcewiczównę, która udusiła swe 
nieślubne dziecko. 

— PODPALACZE. — Bracia Jan i Wincen 
ty Magunowie ze wsi Koszyłajcie gm. rzeszań 
skiej usiłowali podpalić zabudowania ojca. —- 
Pożar ugaszono. Powód — zemsta za pobicie 
jednego z nich przez rodzinę. 

— ZATONĘŁA BARKA. — Na rzece Dźwi 
nie w rejonie wsi Zaczynnaja zatonęła barka 
sowiecniej straży granicznej naładowana towa- 
rami. 

— Bezrobocie. — Obecnie na terenie Wilna 
znajduje się 5412 bezrobotnych. Bezrobocie w 
porównaniu z tygodniem ubiegłym zmniejszy- 
ło się o 27 osób. 

SOLECZNIKI 

, — POŻAR. — W Wielkich Sołeczni 
kach spłonęły 3 stodoły ze zbiorami, -— 
własność p. Przewłockiego. 

Straty sięgają 13 tysięcy złotych. 

WILEJKA 
— OKRADZENIE „ROLNIKA“ — Do skle- 

pu „Roimk“ wlamai się niejaki Wi. Wotyniec 
z Wilejki, rabując 180 zł. gotówką i 10 tys. 
zł. weksłami. Sprawcę w czasie pościgu ujęto. 

— WYBUCH POCISKU. — We wsi Słobo 
da gm. krzywickiej, 10-letni Franc. Żmicki rzu 
cii w stado krów zapalnik od pocisku armat- 

niego, nie zdając sprawy z jego właściwości. 

Podczas wybuchu chłopiec uległ poranieniu.— 
Dwie krowy zostały zabite. 

POSTAWY 

—. UTONIĘCIA. — W rzece Miadziołce u- 

tonęły podczas przejazdu łodzią dwie miesz- 
kanki wsi Siwce Pogodne G. Kurtówna i A. 
Sawicka, liczące obie po lat 20. 

  

DO POPULARNYCH HASEŁ 
„RÓB COŚ — KUP COŚ" 

dodaj 

„LEĆ GDZIEŚ" 
i PODRÓŻUJ SAMOLOTAMI 

  

POPIERAJCIE L.0.P.P.! 

OBRADY PLENARNE GRUPY PARLAMENTARNEJ 
POLSKO0-BIAŁORUSKIEJ BBWR 

W piątek 23 bm. przybyło do Wiina 
kilku posłów, należących do grupy parla- 
mentarnej polsko - białoruskiej, stworzo- 

nej w łonie BBWR. z prezesem posłem 
Szymanowskim na czele. Tegoż dnia odby- 
lo się posiedzenie sekcji prasowo -wydaw- 
niczej, w sobotę zaś odbędą się obrady ple- 

narne grupy w lokalu sekretarjatu woje- 
wódzkiego BBWR, przy ul. św. Anny. — 

Do wymienionej grupy należy szereg po- 
słów okręgu wileńskiego. 

* * * 

W sobotę 24 bm. o godzinie 7-mej wie- 
czorem odbędzie się z okazji otwarcia no- 
wego lokalu sekretarjatu wojewódzkiego 

  

KIEDOLA DZIECI 
Niedola dzieci i młodzieży szkoimej w 

raszem Wilnie bynajmniej się nie zmniej- 
sza w obecnych ciężkich czasach i może 
najboleśniej dotyka społeczeństwo. W sa- 
mym tylko „Domu Dzieciątka Jezus”, nie 
licząc innych złóbków, pomieszczono w o- 
beenym roku do 1 wnześnia aż 151 dzieci 
podrzuconych. Najwięcej padało ofiar dzia 
cięcych w miesiącach  przednówkowych: 
w marcu 23, w kwietniu 31 i w maju 28. 
Obok tego straszna mędza dzieci zawitała 
do rodzin bezrobotnych ; wzrost tej nędzy 
ml docianej stwierdzają nasze Towarzys*- 
wa Charytatywne św. Wincentego a Paulo. 
Panie M erdzia skuijpione w 24 oddzid- 
łach. mają pod swoją opieką 1096 dzieci i 
młodzieży szkolnej, a Konferencje Panów 

- +42. Z tej licznej rzeszy dziecięcej zale- 
dwie 1% zmajduje opiekę w 3 ochnonkach 
Dokarzystwa: na ul. Jasińskiego w przed- 
szkolu im. Zofji Kościałkowskiej, na ul. 
Koszykowej w parafji Serca Jezusowego i 
na Krzywem Kole, Otóż na te trzy przed- 
dszkola, na odzież, obuwie i dożywianie 
tycŁ naszych zabiedzonych maleństw od- 
będzie się w najbliższą niedzielę 25 wrześ- 
nia zbiórka uliczna i lokalowa. Niech nikt, 
komu jest droga nasza przyszłość — nasze 
dzeci — nie omija obojętnie ofiarnych kwe 

starek z Tow. Pań Miłosierdzia. Pozatem 
wszelkie ofiary, choćby najdrobniejsze w 

  

" gotówce, obuwiu, odzieży, środkach spożyw 
czych i opałowych, składać można albo w 
przedszkolach albo u prezeski p. Zofji Koś 
cialkowskiej. Bakszia 10, która otrzymaw- 
szy deklarację jakiejkolwiek ofiary, natycn 
miast po nią pośle. 

Równocześmie Towarzystwa św. Win- 
centego w Wilnie, poczuwają się do wielkiej 
wdzięczności dla JE. Ks, Arcybiskupa Jat- 
brzykowskiego i Zarządu archidjecezjalne 
go „Charitasu”, którzy znaczną ofiarą u- 
możliwili im prowadzenie dwóch półkolo- 
nij dls przeszło setki dzieci bezrobotnych 
w ezasie wakacyj na Zakrecie i na K 
wem Kole. Uroczyste zakończenie półkoło- 

nij w dniu 31 sierpnia br. w Betanji na Za 
krecie, radosne i odżywione twarzyczki we 
soło ze sobą zżyżych dzieci, świadczyły naj 
lepiej, że ofiara spełmiła swój cel i dotarła 
do najwięcej potrzebujących. 

Peężar majątku 
WILNO. — Przedwczoraj z niewyjaśnio- 

nych powodów wybuchł pożar w majątku Mie 
czysławów gm. hruzdowskiej, własność sędzie- 
go Oskara Winczy. 

Ogień szybko przerzucił się na wszystkie 
zabudowania gospodarskie, niszcząc je kom- 

Aoniikrka 
— SWIETO W Ž:-....-JACH. Dnia 

25 bm. obchodzona będzie noczmica koro- 

nacji obrazu N. M. P. Żyrowickiej. Czy- 
nione są przygotowania do niezwykle uro- 
czystego obchodu (tego święta pod wezwa- 
miem „Żyrowice łask krynice“. Sprawozda- 
nie ze święta umieścimy osobno, 

— WYCIECZKA UCZENIC SEMINAR 
JUM ŻEŃSKIEGO DO WILNA, Dnia 26 
bm. wyjeżdża do Wiilna wycieczka nczenie 
Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego 
w ilości 50 uczenie, pod przewodnictwem 
profesorki pani Klaudji Chruckiej. Powrót 
wycieczki do Słonima nastąpi w dniu 30-20 
b. m. 

— Z T-WA OPIEKI NAD ZWIERZĘ- 
TAMI. Pod przewodnietwem prezesa eks- 
pozytury p. Romualda Petkunasa, odbyło 
się zebranie zarządu, na którem omówiono 
program działalności na rok 1932-33, wy- 
łonieno komisję propagandowo - odczyto- 

wą pod pnzewodnietwem p. Mankowicza. 
W październiku br. odbędzie się odczyt 

w Domu Ludowym na temat opieki nad 
zwierzętami. Niezależnie od powyższego, 
„postanowiono zwrócić się do dyrekcyj szkół 
na terenie Słonima z prośbą o spopulary- 
zowanie akoji T-wa, oraz uchwalono zor- 
ganizować „Dzień dobroci dla zwierząt" z 
licznemi pokazami i pochodem przez miasto 
в Program szczegółowy wymienionych 
imprez zapodamy osobno. 

DZIESIĘCIOLECIE ISTNIENIA 
SEM. PAŃSTW. MĘSKIEGO W: SŁONI- 
MIE. Wczoraj odbyły się w Słonimie uro- 
czystości w związku z obchodem 10-tej rocz 
nicy istnienia Seminarjum męskiego w Sło 
nimie. 

— JESZCZE 0 ESTETYCZNYM WY- 
GLĄDZIE MIASTA. Ostatinio poruszyliš- 
my sprawę szyldów stonimskich, dzisiaj 
mimowoli staje się aktualną do poruszenia 
na tem miejscu kwestja wystaw sklepo- 
wych w Słonimie. 

Jak wiadomo szyldy, wystawy i rekla- 
my w miastach, są jednym a najważniej- 
szych czynników, przyczyniających się do 
upiększenia miastą ij nadania mu estetycz- 
nego wyglądu. Nawet miejscowości nieob- 
darzone naturą, pięknem położeniem tere- 
nowem, przy zachowaniu pietyzmu i staran 
ności dekoracyjnej sklepów, stają się 0- 
środkami, w których oko przybysza znaj- 
duje miłe pole widzenia. 

Slonim, posiadający urozmaicony kraj- 
obraz, położony nad piękną rzeką, niema 
niestety nawet w minimalnej ilości odpo- 
wiednio urządzonych wystaw. Na pryncy- 
palnych ulicach, jak Miekiewicza, Sienkie- 
wicza i wielu innych widzimy odrapane о- 
brazy, chaotycznie poskładane książki, bez 

  

  

BBWR. czarna kawa, w której wezmą u- 
dział, poza posłami, senatorami i czoło- 
wymi działaczami Bicku, przedstawiciele 

całego szeregu  olrgamizacyj społecznych, 
gospodarczych i zawodowych, stojących ma 
gruncie ideologji obozu Marszałka Piłsud- 
skiego. Między innymi spodziewany jest 
przyjazd pos. Dolanowskieg> i pos. Siedlec 

kiego z Warszawy, jako kierowników ge- 
nerainego sekretarjatu BBWR. 

W programie jest również część wokal- 
no - muzyczna, M. in. zapowiedział swój 
udział wybitny artysta Teatrów Wileńs- 
kich p. Karol Wyrwicz-Wichrowski. 

z SĄDÓW 
KTO KRADŁ ŚRUBY? 

Twierdzić, że Borys i Tryboeki, miesz- 
kańcy ul. Jerozolimskiej są notorycznymi 
złodziejami, byłoby conajmniej rzeczą ry- 
zykowną. Dotychczas wiadomo było, że 
byli tylko bezrobotinymi, nie każdy jednak 
bezrobotny jest złodziejem, jalk również nie 
wszyscy złodzieje są bezrobotnymi. 

W jaki przeto sposób weszli w kolizję 
z prawem i w dniu wczorajszym staneli 
przed obliczem sędziego Szulca w Sądzie 
Grodzkim? Ot prosty zbieg okoliczności. 

Przed paru miesiącami z toru kolejo- 

wego w pobliżu wieży ciśnień, zaczęły gi- 
nąć systematycznie śruby, któremi były 
zmontowane szyny. Narazie przypuszczano, 
że ma się tu do czynienia ze zbrodniczym 
zamachem, celem spowodowania katastro- 
fy. Rychło jednak przekonano się, że śru- 
by wybierał poprostu ktoś, komu były ome 
potrzebne. 

W całej sprawie wdrożono energiczne 
dochodzenie. Między innemi przesłuchano 
rówmież jakiegoś 8-letniego chłopca, któ- 
ry zezmał, iż widział jak śruby te wykrę- 
cali rzekomo Borys i Trybocki. Prowadzo- 
ny przez owego chłopca policjant udał się 

przeto do mieszkania Borysa i Trybockie- 
go, gdzie dokonał rewizji, (która jednak 
konkretnych dowodów winy obu podejrza- 
nych nie dała. 

Były atoli poszlaki i temu właśnie na- 
leży przypisać, że obaj bezrobotni zostali 
postawieni w stan oskarżenia i wczoraj 
zajęii mnejsca na ławie oskarżonych. Ża- 
den z nich do zarzucanej im kradzieży nie 
przyzmał się. 

W toku rozpatrywania całokształtu 
sprawy (okazało się, że na rozprawę nie sta 
wil się posterunkowy, któny u obu oskarżo 
nych przeprowadzał rewizję, wobec czego 
proces postamowiomo odroczyć i na przy- 
szlą już rozprawę sprowadzić owego poli- 
cjanta. p. w. 

  

ieczysławów 
pletnie wraz ze zbiorami tegorocznemi 1 in- 
wentarzeni, 

Straty sięgają 75 tys. zł. 
Na miejsce wypadku przybyła komisja śled 

cza, która prowadzi śledztwo w celu ustalenia 
przyczyn pożaru. 

  

ładnie i chaotycznie ułożone materjały i 
przedmioty wystaw skilepowych. Jedynie 
Kawiamia Polska „Elita* pienwsza este- 
tycznie przyozdobiła swą witrynę, zwraca- 
jąc tem powszechną uwagę publiczności, 

Może inicjatywą właścicieli polskiej ka 
wiarni — będzie dobrym przykładem i za- 
chętą dla innych. 

— POSIEDZENIE SEJMIKU POWIA- 
TOWEGO. W dniu 27 bm. o godzinie 11-j 
w sali konferencyjnej Starostwa, odbędzie 
się zebranie Sejmiku Powiatowego z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 1) Przy 
jęcie protokólu z ostatniego posiedzenia. 
2) Komunikaty. 3) Spraw. Kom. Rew, 4) 
Sprawozdanie Wydz. Pow. 5) Wybór człon 
ka Wydziału. 6) Uzupełniające wybory do 
KKO. 7) Wybór delegata do Związku Ро- 
wiatów. 8) Ustalenie opłat za czynności 
Urzędu Rozjemczego dla spraw. kredyto- 
wych małej własności. 

O przebiegu i uchwałach tego doniosłe- 
go posiedzenia domiesiemy dodatkowo. 

— INWAZJA WILKÓW NA POWIAT 
SŁONIMSKI. Z powatu słonimskiego do- 
chodzą nas wiadomości, że na terenie gmi- 
ny kostrowickiej pojawiły się w dużej i- 
lości wilki; chodzą stadami i ezynią znacz- 
ne spustoszenia wśród żywego inwentarza 
rolników. Miejscowe władze powiatowe in- 
formowane są przez ludność o tej plladze 
i jak nam wiadomo, w czasie najbliższym 
ma być urządzona większa obława ma dra- 
pieżników. 

— SZARE, ZIELONE, ŻÓŁTE, CZER- 
WONE, BYLE — POMALOWANE, Gdy- 
by ktoś chciał się przekonać o słuszności 
naszych zarzutów pod adresem estetyki 
miasta — uzupelnimy je jeszcze sporym 
opisem malowania parkanów, domów. 
drizwi, okien itp. 

W istocie w tym względzie panuje w 
Słonimie wszechwładnie bezład. Nikt nie 
zwraca uwagi na to, jak właściciele pose- 
syj i sklepów odnawiają swe siedziby, czy 
prace ich mie kolidują z harmonją barw 
reszty zabudowań etc. 

Zdarza się np. taki dziwoląg, że obok 
posesji, wymalowanej na zielono, widzimy 
parkan czerwony, przy domu zaś niebies- 
kim konstatujemy ogmodzenie żółte itp. 

Rzecz wyraźna, że o żadnej trosce o e- 
stetyczny wygląd ulicy i mowy tu nawet 
być nie może. Każda bowiem inowacja sa- 
morzutna właściciela posesji przez nieod- 
powiedni dobór kolorów powoduje większą 
pstrokaciznę. 

Może sprawą tą, tak pobieżnie przez nas 
poruszoną, zechcą zająć się na najbliższem 
posiedzeniu rady miejskiej ojcowie miasta 
którzy dotąd zbyt wielkiej intensywności 
w pracy swej nie przejawili, 
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WŁASNE WŁÓKNO,WŁASNY CHLEB 

MOŻESZ MIEĆ, WIĘC NIE BĄDŹ 

KIEP. 

W pierwszą rocznitę śmierci nieodźałowanego szefa 

+ 
Arnolda Mozera 

wyrażamy głębokie współczucie pozostałej Rodzinie 

ZYBLOWIE 

  

SPORT 
DZISIEJSZE MECZE PIŁKARSKIE 

Walki o tytuł mistrza okręgu skończone. 
Wszystkie drużyny mają wolny czas i mogą 
rozgrywać spotkania towarzyskie. W innych 
miastach, w tym okresie, sprowadza się dru- 
żŻyny zamiejscowe, urozmaica widowiska. 

U nas, niestety, musimy pozostać 
rozegrywaniu spotkań międzyklubowych. 

Dziś będziemy mieli mecz 1 p.p. Leg. — Ma 
kabi, jutro drugie, rewanżowe spotkanie tych 
drużyn (boisko Makabi), oraz mecz 6 p.p. Leg. 
— ŻAKS. 

O ile mecze 1p.p. Leg. — Makabi nie za- 
powiadają się ciekawie, gdyž wojskowi zgnio- 
tą osłabioną drużynę Makabi o tyle pierwszy 
występ wzmocnionego Birnbachem, Rywkin- 
dem i Aduńskim składu ŻAKS'u budzi zain- 
teresowanie. Mecz ten odbędzie się w niedzie- 
lę o 2 m. 30 po poł. na boisku 6 p.p Leg. (An- 
tokol). (t) 

MARATON PŁYWACKI 

W niedzielę o 12 w południe 

  

przy 

odbędzie 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
1. ULICA WIOSENNA WCIĄŻ 

JESZCZE CZEKA! 

Mimo niejednokrotnego poruszania spra 
wy wybrukowania ulicy Wiosennej na An- 
tokolu przez prasę wileńską, kwestja ta 
pozostaje po dziś dzień jeszcze niezałat- 
wioną: konie męczą się po dawnemu, prze- 
chodnie brną po kostki w piasku... 

Zasypane niedawno przez magistrat ro- 

wy, wyźłobione przez wodę deszczową, 
zmów tworzą się pomału dzięki spadzistoś- 
ci ulicy, pnącej się w górę tuż obok koś- 
ciola św. Piotra i Pawla. 

Magistrat który obiecał niezwłocznie u- 
licę tę wybirukować, mie dotrzymał obie- 
canki, mimo że pewna ckazja ułatwiała 

mu znakomicie jej wykonanie. Mianowicie 
w: związku z układaniem klinkierów na u- 
licach Zamkowej i Wielkiej, usunięto stam 
tąd bruk dotychczasowy. Można go było 
wykorzystać na uporządkowanie Wiosen- 
nej, jednak tego nie uczyniono, skierowu- 

się długodystansowy bieg pływacki na trasie: *jąc usuwane kamienie do zapadłych kątów 
Werki — Wilno. Bieg ten przeznaczony dla 
pań i panów jednocześnie, odbędzie się tylko 
w tym wypadku, jeżeli temperatura wody nie 
będzie zbyt niska. 

W roku ubiegłym podobna impreza (tra- 
sa znacznie krótsza) zgromadziła na starcie 
rekordową ilość zawodników, coś około stit 
dwudziestu. 

Organizację maratonu pływackiego po- 
wierzono Klubowi Policyjnemu, co daje gwa- 
rancję, że będzie ona sprawna. (t) 
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— KIEDY ELEKTROWNIA USUNIE 

SWE BRAKI. Jak wiadomo, Baranowicze 

mie posiadają własnej elektrowni, a ko- 

rzystają z elektrowni kolejowej. : 

Wiadomą irzecz4 jest takže, že kolei za- 
leży na tem, aby nie stracić tak poważne- 

go odbiorcy, jakim jest miasto. 

Z tego należy wnioskować, że zarząd 

elektrowni powinien dbać o miasto; w 0- 

becnym stanie tego niew. idać. 
Już od tygodnia coś jest nie w porząd- 

ku na elektrowni i światło tak mruga, że 

wprost pracować wieczorami mie można, 
gdyż po przepracowaniu pół godziny oczy 

bolą i człowiek mimo chęci, rzuca pracę 

lub czytanie gazety. ; 

Możeby tak kierownictwo elektrowni 

pomyślało o naprawie maszyn, by dać oby- 

watelom zmośne światło. 
— A TO SPRYCIARZ! Stosakowa We- 

ronika przyszła na skargę do policji, że 
podczas jej nieobecności w mieszkaniu 
przy ulicy Rynkowej, wprowadził się do 
wolnego mieszkania Michalski Andrzej,— 
Policja musiała imterwenjować i usunąć 
rzeczy. Epilog sprawy będzie w sądzie. 

— KOP. BEZ RADJA. Pirotechnik Ba- 
onu KOP. w Wołożynie Chołubowicz Wi- 
told, zameldował policji, że dowództwo 
Baonu KOP. Wołożyn oddało do naprawy 
3 radjoodbiorniki i 2 głośniki niejakiemu 
Kowalskiemu, a kiedy wczoraj Chołubo- 
wicz chciał odebrać radjosprzęt okazało się 
że Kowalski oddał tenże csobom trzecim 

w zastaw. 

Narazie policja prowadzi dochodzezie, 
a co będzie dalej, dowiemy się wkrótce. 

— A NA RYNKU GRASUJE KIESZOXŃ 
KUWIEC. Kilkakrotnie pisaliśmy, że na 
Rynku 3 Maja grasuje jakiś kieszonkowiec 

Dziś znów mamy do zanotowania dwa 
wypadki. 

Kulik Nadziei z kieszeni palta skiradzio- 
no gotówkę, coprawda niewielką, bo 4,9% zł 

Tamże Redeman Annie skradziono port 
monetkę z 17 zł. 

Mamy nadzieję, że policja wykryje kie- 
szotikowea i uwolni ludność od tej przy- 
JemnoscI. 

— Wyscig ZESPOŁU „MORSKIE 
OKO*. Zespół „Morskie Oko* jeżdżąc po 
Kresach, zawitał i do Baranowicz i dał je- 
dno przedstawienie w ikinie Apollo w dniu 
21 września. 

Jakkolwiek niektóre z kawałów były 
przestarzałe, to jednak artyści spotykali 
się z pełnem uzmaniem, 

Gra dobra. Sala była przepełniona. 
— NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE. W dniu 

23 września o godz. 8 w kościele parafjal- 
nym, z inicjatywy koła szkolnego LOPP. 
szkoły handlowej, odbyło się nabożeństwo 
żałobne za spokój dusz Śp. por. Źwirki i 
inż. Wigury. 

Nabożeństwo odprawił ks. dziekan Żo- 
łądkowski. 

grodźięhyka 
— SEKWESTRATORZY NIE SĄ PO- 

PULARNI. Litmanowicz Mina, zamieszka- 
ła przy ul. Mostowej 54, stawiała czynny 
opór sekwestratorowi urzędu skarbowego 
przy dokonywamńiu przez niego czynności 
urzedowych. 

-— APEL ZWIĄZKU OFICERÓW RE- 
ZERWY. Zarząd Związu Oficerów. Rezer- 
wy w Grodnie wzywa wszystkich niestowa 
rzyszonych Oficerów i Podchorążych re- 
zerwy ażeby zapis, i się na członków 
Związku i utrzymywiali z nim kontakt. 

Jak doniosłe zmaczenie dla rozwoju 

Związku ma to, żeby ойК& z oficerów i pod 
chorążych nie pozostawał poza ramami 
związku, rozumieją wszyscy, więc apel po- 
winien odnieść znakomite skutki. 

— WALNE ZEBRANIE STOW. KUP- 
CÓW POLSKICH odbędzie się w dniu 2-20 
października br. o godz. 16 (drugi termin 
o 1T-tej), w sali Rady miejskiej. 

Porządek obrad obejmuje: odczytanie 

  

       

na peryferjach miasta. 
Ponieważ akcja z usuwaniem kamieni 

na ul. Wielkiej nie została jeszcze ukończo 
ną (pozostał znaczny odcinek od zaułka 
Szwarcowego do gmachu byłego Ratusza). 
miejmy nadzieję, że może teraz magistrat 

zechce przypomnieć sobie o swej obiecance 
i resztę kamieni skieruje na Wiosenną!... 

2. PRZYPOMINAMY O CHODNIKACH! 

Zgodnie z zapowiedzią magistratu, w 

tyg. bież. miało się rozpocząć ma wielką 

skałę układanie chodnilków betonowych na 

ul. Zawalnej, Mickiewicza itp. Ponieważ, 

jak narazie, robót tych coś nie widać, przy 

pominamy magistratowi i tę jego zapo- 

wiedź, obawiając się nowej zwłoki. 
Betoniarnia miejska, niedawto ponow- 

nie uruchomiona, podobno wyprodukoważą 
już większą ilość plyt betonowych, kri- 

wężników i kostek, któremi są wykładane 

wjazdy do bram, chyba więc nie mie stoi 

na przeszkodzie! Chcielibyśmy wszak na- 

paść oczy temi wspaniałościami magistrae 

kiemi, nim je śnieg przypruszy, a już się 

wrzesień kończy !... 

3. HECA Z USTĘPEM 

Ustęp publiczny w Alejach Syrokomii 

w, dalszym ciągu zamknięty, nowego się 

nie robi !... 
Publiczność już raz wyłamała samo- 

rzutnie drzwi, wznawiając funkcjonowanie 

tej pożytecznej instytucji Zabito je znów 
deskami. Rezultat?! 

Lepiej nie pytajmy... Co dadej będzie?! 
Przechodzień. 

Wynik konkursu fryzjer- 
skiego czesania pań 
W dniu 22 września br. w sali Wystawy 

Ruchomej Przemysłu Krajowego przy ul. 
Mickiewicza 33a odbył się pierwszy w Wil 

nie konkurs nowoczesnej sztuki czesania 

pań, zorgarizowany przez Wileńską Izbę 
Rzemieślniczą. — Zadaniem konkursu było 

podniesienie poziomu sztuki fryzjerskiej, 
oraz zapoznanie społeczeństwa z udosko- 
naleniami, wprowadzonemi w tej dziedzi:- 
nie, — Konkurs odbył się przy szczelnie wy 
pełnionej publicznością sali, Przed sceną, 
zajętą przez uczestników konkursu, oraz 
modelki, zasiadło Jury w składzie: Profe- 
sora Wydziału Sztuk Pięknych USB. Rusz- 
czyca Ferdynanda, Prezydenta Izby Rze- 
mieślniczej w Wilnie p. Władysława Szu- 
mańskiego, reżysera Teatrów Miejskich p. 
Karola Wynwicza - Wichrowskiego, dele- 
gata Wystawy p. inž. Chybowskiego, p. 
Wandy Piłsudskiej, starszego Cechu Fryz- 
jerów Chrześcijan p. Franciszka Chrula, 
starszego Cechu Fryzjerów Żydów p. A- 
rona Zawelsa, oraz mistrzów fryzjerskich 
p. Siedleckiego Michała i Chosona Jakóba. 
— W pirogramie konkursu przewidziane 
były dwie serje: ondulacja żelazkowa Mar- 
cel'a i ondulacja wodna. 

Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Wilnie 
p. K. Młynarczyk przed rozpoczęciem kon- 
kursu wygłosił przemówienie, wyjaśniają- 
ce cel i zadania konkursu, oraz odczytał 
regulaminy pracy: i listę uczesiaików. — 

W ondulacji żelazkowej wzięło udział 12 
pierwszorzędnych mistrzów i ezeladnikówy 
fryzjerskich — w ondulacji wodnej — 9, 

I-sza w. ondulacji żelazkowcej 
od Izby Rzemieślniczej w Wilnie zosieła 
przyznana p. Michałowi Koziczowi z zakła- 
du „Trio“ przy ul. Mickiewicza 29, I-ga 
nagroda od Cechu Fryzjerów Chrześcijan 
— p. Pszczołowskiemu Witoldowi z zakładu 
„P. Mural“ przy ul. Wielkiej 51 i III-cia 
nagroda Związu Cechów w Wilmie p. Bch- 
damowiczównie Marji z zakładu „Michal“ 
przy ul. Tatarskiej 6. — W ondulacji wod- 
nej znów zwyciężył ip. Michal Kozicz otrzy 
mując I-szą nagrodę cd Zarządu Wystawy 
Ruchomej (Przemysłu Krajowego, zaś p. 
Juchniewicz z zakładu „Zjednoczenie Fry- 
zjerów'' przy ul. Śniadeckich 2 — II-gą ns 
grodę od Cechu Fryzjerów Żydów. Poza- 
tem Jury stwierdziło bardzo wysoki po- 
ziom kunsztu fryzjerskiego u wszystkich 

uczestników, tak ondułacji wodnej, jak i że 
lazkowej. 
ERIE ZN ZZO ORZEDZP ZYWO W S 

protokułu ostatniego zebrania, sprawozda- 
nie zarządu i komisji rewizyjnej, przyjęcie 
statutu, wybór zarządu i komisji rewizyj- 
nejj, wolne wnioski. 

-- „DER GRODNER MOMENT“ PRZE- 
STAŁ ISTNIEĆ. Od czwartku 22 września. 
br. przestał wychodzić dziensik žydowsk 
„Der Grodner Moment", wydawany przez 
zecerów. Dziennik ten wychodził około 5 
miesięcy i mikwidowany został z powodu 
małego nakładu i trudności finansowych. 

(Dalszy ciąg kroniki grodzieńskiej na str. 4-0j) 
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(Dalszy ciąg kroniki grodzieńskiej) 

— POMOC SIEWNA DLA POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO. Na skutek starań p. 

starosty grodzieńskiego, uzyskano z Pań- 

stwowych Zakładów Zbożowych 30 wago- 

mów 15-tonowych żyta siewnego dla powia 

tu grodzieńskiego, jako pomoc siewną w 

związku z tegoroczną (klęską mieurodza ju. 

Żyto będzie przyznawane za pośrednic- 

twem Zjednoczenia rolniczo - handlowego 

w Gmodnie, oraz urzędów gminnych i kas 

Stefczyka. 
Cena żyta wymosi 14 zi. za centnar mei- 

ryczny, płatne po roku. 
Wobec ceny rynkowej żyta siewnego, 

która wynosi okolo 20 zł. ze centnar i rocz 
mego kredytu na 12 proc. w stosunku rocz- 

  

nym, warunki są wyjątkowo dogodne dla (do organizacji komunistycznej 
rolników. 

Sprawa ta według aktu oskarżenia przed 

stawia się jak następuje: 

Jesienią ubieglego roku została aresz- 

towama w Warszawie za działalność komu- 
nistyczną niejaka Chana Zylbersztejn, u 
której zmaleziono szyfr, po odcyfrowaniu 
Iktėrego wyjaśniło się, iż w 10 pułku ul. 
w Białymstoku znajduje się: ułan Anisi- 
mowiez, który. jest członkiem orgamizacji 
ikomumistycznej w Krynkach. Do Anisimo- 
wieza został delegowany agemt urzędu śled 
czego, który po wymie iu umówionego 

w szyfrze hasła, miał z Amisimowiczem 

   

  

  rozmowę. — Po rozmowie tej Amisimowicz 

został aresztowany. - 

Podczas śledztwa Amisimowicz podał 
„cały szereg: nazwisk osób, które należały 

w Kryn- 
zostali wymienieni: 

  

kach. Między innymi 
Poszczególni rolmiey mogą otrzymać dof|3onia Kurczewska, która rzekomo jest jego 

10 centnarów żyta: 
Instytucje pośredniczące w  wozdziaie 

przy okreśłamiu ilości przyznanej poszcze- 

gólnym rolmikora, będą się kierowały istot- 
ną potrzebą, ze względu na posiadany ob- 
szar ziemi. 

Gwarancję Państwówym Zakladom Zbo 

żowym daje Komunalna Kasa Oszezędnoś- 

ci w Grodnie. 

— Z SALI SĄDOWEJ. Proces z art. 102 

K. K. — W dnu 22 bm. Sąd Okręgowy w 
Grodnie rozpatrywał sprawę mieszkańców 
m. Krynek Soni Kruczewskiej lat 18, Rot- 
barta Hersza lat 27, Lawrentjewa Feodora 
lat 20, Kumczuka Mikołaja lat 22 i Gend- 
lera Chany lat 18, oskarżonych z art. 102 
K. K. 

K'MA P. FT KR. TEL. 14 
RITA ща 

Seana, © £. 6, ® I 1U.i5. 

Dźwięknwiec 

Kina „POŁONIA” 
Pocztowa 4. 

„BEZIMIEKNNI 
BOHATEROWIE" 

z M. Bogdo. A. Brodziszam, Zulą, 
Pogorzelską i St. Jaraczem 

w 100 proc. dzwiękowcu polskim 

wstęp od 80 gr. 

  

Dźwiękowiać 

Kino „ĄPO8LLO“ 
Bominik. 26. 

Najś nielszy film w polskiej wersji 
dźwiękowej p. t. 

AFRYKA MÓWI 
Rzecz dzieje się na oVszarach „czar- 
nego łądu* od atlantyku do indyj- 

skiego oceanu. 

Wstęp od 70 gr. 

  

KINO „PALACE“ 
Orzasza. 13. 

Największe ssy ekranu 
160 SYM 

w wislkim filmie p. t. 

„SPELUNKA“ 
wstęp sd 45 Groszy.     
     

     
Początek seansów 

marzeczoną, Hersz Rotbart, Mikołaj Kur- 

czuk i Feodór Łewrentjew, których w lu- 
tym br. aresztowano. Oprócz wyżej wymie 
nionych osób została jeszcze aresztowana 
Gendler Chana (przezwisko „Bebele”), na 

adres której kierowane były listy Anisi- 
mowicza do Kurczewskiej. 

  

Na rozprawę wezwano 9 świadków, 
między którymi znajdował się również A- 
nisimowiez, przeciw któremu toczy się 
sprawa w wojskowym Sądzie Okręgowym 
w Wilnie, przebywający w więzieniu na 
Antokolu w Wilnie. 

Na przewodzie sądowym świadek Ani- 
simowicz cofnął swoje zezmanie, złożode 
podczas śledztwa i zezmaje, iż mikt z o- 
skarżonych, jalkoteż on, mie należał do par- 
tji komunistycznej. 

Po zbadaniu reszty świadków, podpro- 
kurator Kmuszewski w przemówieniu swo- 
jem poparł akt oskarżenia, 

Obrońca wszystkich oskarżonych adw. 
Firstenberg w, przemówieniu swojem wska 
zał ma luki w. śledztwie, jakoteż na to, że 
wima oskarżonych nie została udowodni.- 
ma i prosił o uniewinnienie wszystkich 0- 
skarżonych. 

Sąd Okręgowy przy udziale pp. sędziów 
Tołloczki i Mercla, skazał Kruszewską, R 3t 
barta, Ławrentjewa i Kurczuka na korę so 
1 roku więzienia, Gendler zaś uniewinnił. 

— OKRADZENIE „DOLINY SZWAJ- 
CARSKIEJ", Nieznani: sprawcy dostali się 
do cukierni „Dolina Szwajcarska i ukra- 
dli ma sumę około 100 zł. wyrobów cukier- 
niczych i amtykułów. spożywczych. 

Za złodziejami, amatorami słodyczy, 

policja wszczęła poszukiwania. 

EDRODORZE ROCCO ZZO DOD ERC OORZCCZZA 

Racionainie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

     wstęp od 70 gr. 
A: kasa czynna od godz. 5.30 
  

        

       
| GRODNO, Brygidzka 2. 

fantastyczności 
i gry aktorów osiągnął bez wątpienia flm według satyry 

KINO е g. 615, — 8, — 10, 

DŹWIĘKOWE UWAG 

Świ ATGWID" Rekord humoru, 

Na dworze króla Artura 
W roli głównej COILL ROGERS | MYRNA LOY 

tematu, potężnej wystawy 

Marka Twatna p t. 

  

1) że za nieuiszczenie zaległości i 

s 1 Ww 0 

OBWIESZCZENIE 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego Miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości dłużników, wierzycieli i innych osób 

mnych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych odbędą się w lokału Towarzystwa 

zalnteresowanych 
przy ułicy Jagiellońskiej 14 w Wilnie, w 

obecności Komitetu Nadzorczege i Zarządu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 7 listopada 1932 roku, a ješli pier- 
wsza nie dojdzie do skutku, druga — 25 iistopada 1932 roku. Licytacje rozpoczną się o godzinie 12-ej w poł.; 2) że zgodnie z & 84 statutu Towarzystwa, licytacja się rozpocznie od 
sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty 
nionych na rachunek dłużnika, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a równi 
przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciąż 

bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłokę, wszystkich wydatków  uskutecz- 
nież zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane 
jąca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłe- 

   

  

kę, oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927: 3) że osoby życzące wziąć udział w licyta- 
cji mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Jagiellońska 14) w godzinach ur: 
gulowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzed 

dowych (od 9 do 2 po poł.) lub w odnośnych księgach hip. o ile nieruchomość posiada ure- 
4) że osoby przystępujące do licytacji winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadju т    

  

  

   

w wysokości wszystkich zaległości ' (prócz rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927), zaległych podatków, oraz wydatków, związanych z wystawieniem  nierucho- 
mości na licytację; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego wadjum, nieuiszczonej pozostałości pożyczki, raty bieżącej z nałeżnemi od niej odsetkami za 
zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 1927, a również opłaty aljenacyjne winny być uiszczone w ciągu dni 14-tu od dnia licytacji; w razie zas  niewniesienia 
w terminie wskazanym wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji wadjum, które będzie użyte na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków 
uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat,należnych Towarzystwu z wystawionych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie iadal własnością dotychczasowego właściciela: 

1 2 3 4 3 6 2 8 9 

606 8451 Anolik Icek Wiłkomierska i Zwierzyniecka Nr. 58/25 1947,99 1783 66 807,19 14681,52 = 
241 13546 Anolik Icek Sołtańska i Żubrowa Nr. 17/2 1107,— 125,42 26,41 686,78 67,50 

214/568 5274 Baer Michal, Banelėwna Marjanna i Kawecka Gać о PRACA 
eresa iłsudskiego i Kijowska Nr. 39/10 +3 zł 37 

538 74 Balter Ilja Nowogródzka Nr. 10 i Makowa Nr. I Z 109030 MDE 7031480 > Sci 
274 niema Balasna Marja Witoldowa Nr. 33-a 2302,30 385,31 177,06 3422,66 277,58 
591 7730 Białowicki Owsiej Chełmska Nr. 5 731.25 2180,51 640,63 9187,55 2 

609 13525 Czerwiński Mikołaj miejscowość „Leśniki* nad brzegiem rzeki Wilji 226:6,41 997,98 591,94 10766.44 — 
218 niema Chaime Chana Antokolska Nr. 118-b obec. Nr. 126 1269,45 637,40 144,16 1755,11 172,56 

449/565 173 Dubińscy- Nesanel i Bejla W. i M. Stefańska Nr. 19 1233 05 14390,88 5361,88 99497,50 3630,— 
539 9903 Domaszewiczowa Janina Krótka Nr. 4 793,60 1137,57 618,84 10970.18 = 
165 1127 Dmochowski Wacław Trębacka i Strzelecka Nr. 6 obec Nr. 8 4346,— 562,47 169 23 2060,35 202,58 
531 4231 Flekser Mejer, Flekserówna Sora i Glezerowa 

Rachela lwowska Nr. 15 2002 — 8690,33 2690,63 48341,77 = 
22/532 3510 Felmanowie Calel i Bejla Zaułek Lidzki Nr. 5 523,25 4778,47 1473,79 26515,91 442,50 
139/571 5373 Frydberg Estera Kijowska i Rydza Śmigłego Nr. 24/32 226,50 1018,13 420,45 7652,24 135,— 
235/607 8760 Gurwicz Szloma Antokolska Nr. 149:a obec. Nr. 169 6852,— 2438,81 1021,52 14547,83 187,50 

651 7156 Gružewski Kazimierz Wielka Nr. 33, Szklana Nr. 2 i Klaczki Nr. 11 2295,— 28217,95 9686,25 | 175125 32 — 
55 1170 Giedrys Ignacy Kalwaryjska Nr. 72 1055,60 759.65 225,63 2747,13 270,— 

252/505 9256 Juszkiewiczowej Marceli Spadkob. Konarskiego i Dobra Nr. 51 obec Nr. 13/2-a 4010,— 2657,76 1151,78 14677,81 765,— 
136 778 Jacewscy Marja i Teodor i Rojewiczowa Eiż- 

bieta. Św. Ignacego Nr. 5 1251,25 6342 16 1779,50 33985,99 2767,50 

574 10250 Kozubska Marja Wiłkomierska Nr. 139 obec. Nr. 165 9728,75 2718,61 704,69 9905,56 — 
615 120 Kort Josel Stefańska Nr. 13 1501,50 10157,76 4843 13 88089 09 — 
572 11363 Kaminski Antoni Topolowa grunt Nr. 158 i 159 3687,18 351,29 160,16 2203,81 E 
569 691 Kozlowska Helena Wilkomierska Nr. 135 4550,— 2461,02 645,75 11602,02 = 
388 4748 Krupowies Michał-Józef Dobra i Nasza Nr. 6 2292,24 914,18 646,02 12488,79 1012,56 
426 [II 4301 Kruszańska Chana Kijowska i Dynaburska Nr. 49 obec. Nr. 57 44135 236,85 62.68 763,09 75,— 
433 niema  |Łachińska Pesia Zamkowa Nr. 15 318,50 1837,08 727,37 14061,45 1140,— 
225 + Małachowski Bronisław Karpacka Nr. 8 910,— 212,81 62 68 763,09 75,— 
"02 6377 Osnasėwny Rywka-Rochla, Bejla i Michla Szawelska Nr. 6 1110,40 1387731 4431,86 77471 62 — 
314 niema Olenski Kazimierz Sokola Nr. 12 569,66 "17997 81,48 992,02 97,50 

' 608 7269 — | Polikaūski Dawid Nowogródzka i zaułek Kaczy Nr. 65/3 413,60 873,45 430,50 7830 15 = 
536 7856 Parnesowie Leon i Borys Tartaki i wybrzeże rzeki Wilji Nr. 32 3023,50 7390,94 2793.25 49604,31 - 
551 10298 Piekar Fajwusz Wilkomierska i Zwierzyniecka Nr. 56/23 1131,70 2937.93 968,63 17289.15 = 
455 niema Podorski Grzegorz Ogórkowa Nr. 9 1193,45 513.64 37,61 457.86 45,— 
361 Pišniekiewicz Adolf Lipowa Nr. 19 122,83 12407 56,41 686,78 67,50 
557 355 Sokolowska Aniela Kopanica Nr. 6 4946,24 3487,22 1601,56 22038,14 = 
549 11523 Selc Wulf-Lejba Wiłkomierska Ni. 85 1614,52 1906,03 640,63 9005 05 э 
216 6039 Segalowie Szołom, Arjasz, Hirsz i Snarska 5 

Gnessa zaułek Oszmiański i św. Mikołaja Nr. 2/10 755,30 3782,43 952,28 |  18409,41 1492,50 
238 4302 Surawicz - Józef Witoldowa Nr. 33 ; 4170,50 1044,27 564,65 10916,12 885, — 
410 1234 Stankiewiczowie Michał i Helena Chiwińska Nr. 23 obecnie Chocimska Nr. 35 819,— 1428.51 282.04 3433 91 337,50 
369 11684 Sienkiewiczowie Adam i Lucyna Piaski Nr. 54/5 obecnie Nr. 52 196,25 233,70 68,94 839,40 8250 
603 5755 Tułowski Mikołaj Wojskowo-Cmentarna Nr. 3-a 1961,75 978.48 148,44 6554,12 > 

474 5600 Towarzystwo dla Eksploatacji Kinematograii- 
: nienreg. cznych i Kinetofonych Aparatów Wileńska Nr. 38 1019,20 14509,65 4617.82 89271,71 7237,50 

463 niema Torowinowa Franciszka Saska Kępa 1001 — 106 36 31,33 381,55 37,50 
610 39 Remza Hirsz < | Ostrobramska Nr. 22 aaa 

w. cz, 9954,72 4574,06 83195,26 Е 

613 12515 Rudź Michał Obozowa Nr. 80, 78 943,— 370,68 269,06 3937 47 ać 
349 785 Ruszczyc Zygmunt Witoldowa i Zjazd Nr. 5 2730,— 2149 21 698.64 13506.39 1095,— 
320 niema Rubanowicz Pejsach Chocimska Nr. 29 (b. Chiwińska) 948 10 231,81 106,55 1297,26 1 
604 1651 Wilenskie  Stowarzyszenie  Przemyslowo-Haii- 

dlowe Adama Mickiewicza i Montwiłłowska Nr. 33-a 2074 80 10149,41 4574,06 83195 26 sę 
564 634 Wojczykowie Fejga, judel i Rubin Popowska róg zaułka Białego Nr. 5 370,05 1280,20 320,31 4502 53 = 
520 8015 Wiażewicz vel Jażewicz Józef Majowa Nr. 22 1950,— 1050,57 435,63 5860 15 = 
555 10753 Wajnesowa Chaja Konduktorska i Rakowa Nr. 20/3 2250,— 6507,79 1883,44 33617,81 707.50 
201 1195 Wałk Chaja i Widuccy Mendel i Henia "Wiłkomierska Nr. 100-a obecnie Nr. 102 728 — 775.60 81,48 997,02 ' 
533 1253 Zarecki Eljasz-Mowsza Antokolska Nr. 33 obecnie Nr. 21 759,85 52*9.97 1761,72 25265,77 A 
523 874 Załkindowie Anna i Rywka Wielka, róg Miljonowej (obecnie Hetmańskiej 

Nr. 13/1 928,70 41889,20 1076250 | 193367,02 = 
620 4:94 Masałówna Zinaida Strycharska Nr. 24 55073,2 / 1950,*7 1153.13 16853.46 == 

406 2692 Zmaczynska Marja Jasna i Fabryczna Nr. 51 1116,44 650,91 150,42 183142 180,— 

mających pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, 
wydatków, które ujawnione zostaną w dniu przetargu, 
umorzona pozostałość pożyczki na dzień licytacji, 9) Rozterminowana część rat za 

                
WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) Ulica i Nr domu, 5) Obszar w mtr. kwadr., 6) Suma 

zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach, poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość; Suma ta z doliczeniem do nież 

winna być 
o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, oraz 

złożona jako wadium przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami za zwłokę od niej, 8) Nie- 

lata 1925, 1926 i 1927. 
UWAGI: Licytacja rozpocznie się od sumy należności objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 moga pozostać nadal na hipotece sprzedawancį 

nieruchomości. Kwoty wskazane w rubrykach 6, 7, 8 i 9 podane są w złotych. 

    RISE PSR WROTE OWEN ZZOÓZOROWOWZZCĄ 

  

Dziś! Najnowszy przebój sezcnu! Z udziałem niezrównanej bohaierki filmów „Precz z mi- 
łością*, „Z rozkazu księżniczki”, „Droga do rajn* i „Kongtes tańczy 

LIEJAR HARVEY 
oraz z gwiazdorem humoru francuskiego L U ci E N E M B A R o u X E M. DŻWIĘKOWE KINO 

CGJING 
Wielka 47, tel. 15-41 

i czarującego 
jej partnera 

" Tytuł tego arcyfilmu 

REŃRY GARATA 

„Liljinka chce się rozwieść 
Nad program; Doskonałe dodatki dźwiękowe: 1) Tygodnik „Foxa*, 2) Komedja dźwięk.- 
rysunkowa. — Ceny od 25 gr. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąto g. Żej. 

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

Dziś! fo raz płiwszy w Wiłuiel Sensacyjau salonowy diamat « zycia Liszpańskiego — ar.yciiełe prodzkcii žisncugaie! 

"ZAR KRWI 
zapomniany bohater 

Najpotężniejszy tilm egzotyczny z kssiny błękitu t słońca według 

najpoczytniejszej powieści Blasco Ibaneza, — W roli tytułowej nie- 

Nadzwyczaj ciekawa skcja toczy się na tle wspaniałych widoków 
Hiszpanji, urozmaicona cudownym spiewem i efsktownymi tań- Gabriel Gabrio. „ Nędzuików * 

cami hiszpańskiemi. — Nad program: N+jnowsze skiualja dźwiękowe,— Na |-szy seans ceny zniżone — Początek seansów 

o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w dnie świąteczne o godz. 2 ej 
UWAGA: Z powodu wielkiego powodzenia śpiewno-dźwiękowego przeboju 

ŚPIEWAK NIEZNANY 
TYLKO 2 PORANKI od godziny 12 do 2, po cenach niskich; BALKON 30 gr. PARTER 40 groszy. 

+ aby dać sierszej publiczności możność oglądania tego 

filmn odbędą się dziś w Sobotę i jutro w Niedzielę 

  

  Dzwiękowe 
  

Dźwiękowe kino 
w 100 proc. filmie dźwiękowym p. t. 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! 3 gwiazdy ekranu Dozyszcze kobiet CHARLES FARREL, Rose Hebart : Estelia Taylor Kino   
Dziś! Super-przebój europejskiej produkcji 1932 33 

Arcydzieło które, poruszyło publiczność całego świata, — Największa gwiazda ekranów europejskich,- zmysłowa kusicielska 

BRYGIDA MELĄ; najsłynniejszy reżyser Śwista 6. PABST |! najgioŚniejszy pisarz 
doby obecnej P. BENOIT. 

  

  

  

    

HOLLYWOOD Ti ж „Helios“ "DEĄOK KIŁOŚCI | 
Mickiewicza 22 29 B 5 5 Film ten cieszył się niebywałym sukcesem na całym świecie, Nad progr.: Pogrzeb ś. p. por. Żwirki | R Wigury 

tel. 15-28. arcydzieło dźwiękowe opuirte ne dramacie głośnego na całym Świecie pisarza Franciszka Molnara. Nad program: Naj- Marszałek Piłsudski na święcie 1 P. P Leg. w Wilaie i t. d. Najuowsze tygodniki „Paramountu* i „Pata 

nowsze doda:ki dźwiękowe, Poszątek o godz. 4-tej = Początek o g. 4,6, 8 i 10.15 — Na 1-szy seans ceny zniżone, EZ 

A | => m: da O wał Za k --KRAWCOWA -- лч 
КЁЩО wiieńskie e 53 J M M V i A POKÓJ dE GLA R EE 657 syionarie staraune SE ARZ 

SOBOTA, DNIA 24 WRZEŚNIA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dzien 

ny. 15.15: Muzyka rosyjska (płyty). 15.25: 
Kom. meteor. 15,30: Wiadomości wojskowe. 
15.40: Audycja dla dzieci. 15.05: Audycja dla 
chorych. 16.40: „Drugi feljeton z Zakopane- 
go”, wygł. W. Hulewicz. 17.00: Koncert ży- 
czeń (płyty) 18,00: „Nawet Bóg mierzył stwa 
rzając Świat" — odczyt. 18.25: Muzyka tan. 
19.15: „Na srebrnym ekranie" — premiery fil- 
mowe. 19.20: Tydzień litewski. 19.35: Praso- 
wy dziennik radjowy. 19.45: „Ciotka Albinowa “+ 
mówi* — monolog humorystyczny. 20.00: 
Koncert z Warszawy. 21.50: Komunikaty. 
22.05: Koncert szopenowski. 22,40: Wiad. spor 
towe. 22.50: Muzyka tan. 23,00: Sluchowisko 

„Jutro” — wg. józefa Conrada, w wyk. art. 
dram. 23.30: Muzyka taneczna. 

J M A M O 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX 

rew. K. Karmelitow, zam. w Wilnie Gimnazjal 
na 6—14, na zasadzie art. 1030 U.P.C. ogi1- 
sza, że w dniu 29 września 1932 r. od godz. 
10 rano w Wilnie przy ul. Wileńskiej 23 odbę- 
dzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru- 
chomości, należących do D.H.P. W. Malinow- 
ski na rzecz firmy Vacuum Oil Company S. A. 
i składających się z 10 pił gatrowych osza- 
cowanych na sumę zł. 1000, lecz na mocy a't. 
1070 U.P.C. licyt. odbędzie się od połowy su- 
my oszacowania. 

Komornik (—) K. KARMELITOW. 

ŽĄBAJGIE В 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 

irodks od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

    SZ 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

kurtowa i detaliczna 

sprzedaż 

WĘGLA | DRZEWA 
opałowego 

„Centrospał” 
Wilno, Zamkowa 18, tel. 17-90 

DOSYC TO TODCOO EOT WROCE NE 
ОНА i 
OBWIESZCZENIE 

Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III w 
Grodnie poszukuje w Wilnie lub w okolicy 
Wilna pomieszczenia na jeden z oddziałów woj 
skowych- celem wydzierżawienia: 

1) Budynku koszarowego 
podłogi 1500 m kw. 3 

2) Budynku na biuro o'powierzchni podłogi 
40 m. kw. 

3) 2-ch stajen na 140 koni. 

4) Budynku gospodarczego na magazyn o 
pewierzchni podłogi 500 :n hw. 

5) Budynku na dziaiow!ię 
rcdłogi 200 m. «w. 

6) Plascu 0 194 »rzchm 
kw. 

Oferty wraz z warunkani dzierżawy i wy 
sok scią rocznego czynszu reieży podać do 
Qkr. Urz. Bud. Nr. III do „nia 25 IX. 32 >. 

Do obowiązku właściciela będą należały :* 
remont budynków, roboty asenizacyjne i ko- 
mirtarskie. 

W budynkach pożądana instalacja elektrycz 
na. 

Okręgowy Urząd Budownictwa 

Nr. III Grodno. 
Nr. 807-67/Z. N. 

o powierzchni 

o powierzchni 

około 20.090 m. 

IRE |||) k 
ROTANA RKS LDSS IDEA S H ц 

   

A 

  

SABIKET 
Racjonainej kosmetyki leczniczej 

wWiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobięcą kosnerwuje, doskonali, odświeża, @- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczii- 
piający (panie). Natryski „Hormona” według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. iu- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do kai- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 

umeblowany, ciepły — 
wejście niekrępujące — 
wygody, -parter. Zyg- 

    

umeblowany do wyna- 

; nością kuchni. 

jęcia dlą kulturalnej o- 

  = wejście, 
„Ki R UK AU wynajęcia. 

  

  

  

  

waniem do 1-ej klasy 
gimn. Świadsctwa 
dobre i 

ja- szyje dobrze i niedroga prosi o „Udzielenie ja- 

naj- Zawadzka Brygida — kiejkolwiek pracy. Sta- 
nisław Andrzejewski — 

s MEBLOWY prosi o „udzielenie 

znający dobrze swój kiejkolwiek pracy, A 

fach prosi o udzielenie chętniej we własnym Majowa 15. 
  

     

muntowska 20 m. 1. "WWYYYYYYYYYYYWYESYW" Inu pracy. Przyjmie ró fachu. Pieślak Jan, Ma -- -- Pokój 6. 

Ža == нн о—- — ©. wnież zamówienia. —- linowa 7. ZREDUKOWANY EPO ŻE LE 

wo EO KORE Młoda, Wykonanie solidne. — -- ———- --wożźny z instytucji u- 2 : 
z wygodami z užywal- nteligentna nauczy: Babkin Antoni, Smoleń O G R O D NIK bezpieczeniowej, z „do- RÓŻEE 

Pańska cielka wychowawczyni ska 13. kwalifikowany z prak-' bremi świadectwami — A] 

A wyjedzie do dzieci od tyką, Legjonowa 43. młody, żonaty poszuku 

7 TBOokot © 6—10 lat z przygoto. == — — — — — -- Čhlebowski Antoni. * je pracy. Adrejmias lg- Kte dopomoże utz- 
POKO] sLUSARZ Ž -- пасу Koszykowa 39 m. niewi Szkoły Techn. 

do ukończenia nauk, 
O я -- Warunki zmuszają go 

b. dobry fachowiec, * so- 
o udzielenie ja- -- referecje po: lidny, ze šwiadectwa- prosi 

  

soby. Dąbrowskiego 12 wsżne UI. Wielka 27 m; я i . ÓW € E L N 1 do szukania jakiegokot- 
& : mi, poszukuje pracy w kielkolwiek pracy. Za“ W. CE GI 

ra. S 3 „m 8— Od ll do |- ząkresie swej specjal- rakowski Stanisław —. pod Wilnem lub na zk ER ak 

POK6 ZAENONE K pi z Nošci. Slaskowicz An- Trakt Batorego 2. * Wilenszczyi žnie — udzielić korepetycji lub 

10—8. umeblowany. dla W STUDENTKA toi Więzienna 2 m. -- ———— --przyjmie pracę na se- WYKR WAĆ = kre - \. #. Р poszukuje prywat - ex Z E WC zon. Kalwaryjska 135. b lub dwu osób, Osobne nych lekcyj do dzieci "” 5 3 > : šišrskie alio też zajmie 
Balkon "ea do M lat 7 as ее SZEWC dobry robotnik bardzo” Wodejko Adolf. się inną pracą byle od 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Zgło- i iu S Artyleryj - я Ę b « potrzebujący pracy. — -- zarsz. Łaskawe  zgło- 
ska 1 m. 3 A ЕН do Adm. „Šo: ies A zgadzający się na każ KOWAL szenia kierować do re S = 3; wa“ dla C. M. prosi o udzielenie ja : SE AEP 

= K— E оее kiejkolwiek posady. — de warunki wynagro R swój niais dakcji, 
siai TT = POK6 ы За i SCE dzenia poszukuje za- szukuje pracy Ni -- — 

КЦРНО Nadsjące SIĘ dužy, jasny, Ronik: : х Malė 28. > jęcia. — Czebotarunas' niej do'majątku, spokoj ' SPRAWDZONA 
„ па biuro mieszkanie, waniem lub bez w do- Boo okiazanana — е : „„Wiktor“ Wodociagowa ny, pracowity,  Nowo- przez Tow. Pań Miło- 

i SPRZEDAĆ A ai a Grin: brym punkcie miasta* PoSzUKUJĄ B ans K gród ka 10 Marciniak s = k 
RYTYTYWYTYWYWWYWYY"" Śródmieści ы ieci = -- t y. o rodzina w. 
TOR TEPIAN jęcia Zamkowa 20 m. 2. A Pa > nasz PRACY dze SA c ZELADNIK R Aż ref cja się z rodzi- 

‚ Isa ais ai SE i : : TVVYVVYVYVYVYVVYVYYI = ю : 3 krótki w dobrym sta- - — — TU. wač się w godzinach fi ei uczciwy, szewski dobry facho - EKO NOM ców (ojca be” pracy), 
Gi: „ do wynajęcia lub 1 lub 2 biurowych. "Siostra-pielęgn = poszukije pracy. Wy- wiec, ze  skromnemi a kk > ы ska ga A |. 
upiera. = : == — -- 2 . > _ wymaganiami szuka za leca się. Bakszta 14. tknieta krańcow: R 

Wiadomość w admini- Pokoje umeblowane do" gy z długoletnią praktyką Magania ROZ Ao: jęda ód zaraz, solidny, Januszkiewicz Witold. dzą: najmłodsze 4 - me 
stacji „Słowa и С. wynajęcia. skromnych  wymagsń silewski Antoni Ostro- I€ 9 a 6 S ss miesiėtžnė. bebio do = 

> ” * Zygmuntowka 22 m. 8. Posady poszukuje pracy przy bramska 25. nie pije. Żórawia 6 m. GE ŚRZ ę M I 
Ę Oglądać 4—7. rw tee chorych zauł, Dobro- == -_3. Aleksandrowicz Kazi ŚL tąd niechrzczone dla 

> S wę a, yny dada A CUKIERNIK mierz. MECHANIK ku bielizenki i kolder- 
DALALAAAAAMLAMAMA S — POTRZEBNA - > „L zmajacy dobrze swėj---———— >> Pozostający = pracy ki. — e po- 

Lokale R." służąca w średnim wie R O BO T Y fach, pracowity. Przyj- SZEWC | I isc Ks r > 
""TYWYSWYYTYETYWYYTY POPIEKAJCJE ku do wszystkiego —- WSZELKIE mie posadę za skrom- poszukuje pracy przy' 8 Ai E. ty. solid“ użądana = Naiškion 
-- -- umiejąca gotować. — druciarskie wykonuje ne wynagrodzenie — warsztacie czy też sa- kach. Pracowi "a R ja 4 N ik: m 

2 POKOJE L o p Zgłaszać się ze świade- tanio i solidnie Wy- Tummel Ernest. Pań- modzielnie, Może wy- ny, A a > a ed ŻA w > 

do wynajęcia. Mostowa di ctwami. Królewska 9 ganowski Michał Bu-“ ska 7. jechać na prowincję botrik. To) Е Sous d litera W. 
5a 8: Aż ба kowa 12; o 0, .. Sokola 16. Hurczyn 6. Zaulewicz ady - „słowa NRA: 

    

    

SEAN WS O PBW RK ZĘBÓW OCZ IKI NSS EO MOP ORZEC ETZ OOO 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA'*, 

  

   -- Stanisław. ław. ORM SPR a 
  

    

  

      
AAS 

-z. Witold Tatarzynski. 

  

Redaktor w.


