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Nowy Kodeks 
  

Nowy kodeks karny, obowiązujący 

od 1-go września, jest częściowym w)- 

razem pozytywizmu, który wkroczył do 

dziedziny prawa karnego w połowie u- 

biegłego stulecia i po przez krzyżowa 

nie z zasadami i konstrukcjami klasycz 

nemi przesunął punkty ciężkości ustawo 

dawstwa karnego i przyjął nowy ro- 

dzaj skutków, związanych z popełnia- 

niem przestępstw. Punktem ciężkości ro 

wego K. K. jest osoba przestępcy, ki“ 

ry przed sądem zjawia się jako człowiek 

żywy zarówno pod kątem widzenia jego 

konstytucji psycho - fizycznej oraz typu 

społecznego, jak również poprzedników 

psychicznych czynności przestępnej. —- 

Konstytucja psycho - iizyczna przestęp- 

cy znajduje uwzględnienie nietylko w 

ogólnej budowie poczytalności (art. 17) 

szerzej i racjonalniej pojętej, niż to czy 

nił u nas dotychczas obowiązujący K. 

K. rosyjski z 1903 roku, lecz i 

wprowadzenie poczytalności zmniejszo- 

nej, przez którą nowy kodeks rozumie ©- 

graniczenie w znacznym stopniu zdolno- 

ści rozpoznania znaczenia czynu lub kie 

rowania postępowaniem, co może pro- 

wadzić do nadzwyczajnego złagodzenia 

kary (art. 18 par. 1). Tenże wzgląd na 

konstytucję psycho-fizyczną przestępcy 

podyktował ustawodawcy polskiemu Sj:e 

cjałne postępowanie z nieletnimi, któ- 

rzy znaleźli się w konflikcie z prawem 

karnem (rozdz. 11-ty), ustalając bez- 

względną nieodpowiedzialność karną nie 

letnich do lat 13, warunkową od 13 da 

17 lat. 

Warunkowa odpowiedziainość takie- 

go nieletniego jest uzależniona od roze- 

znania, pojmowanego jako osiągnięcie 

rozwoju umysłowego i morałnego w ta 

kim stopniu, aby istniała możność roz- 

poznania znaczenia czynu, i kierowania 

swem postępowaniem. Do nieletniego w 

wieku do lat 13 oraz do nieletniego po 

ukończeniu lat 13, a przed ukończeniem 

17 lat, działającego bez rozeznania --- 

sąd stosuje tylko środki wychowawcze, 

a mianowicie: upomnienie, cddanie pod 

dozór odpowiedzialny rodzicom, dotych- 

czasowym opiekunom, lub specjainenu 

kuratorowi, albo umieszczenie w zakła- 

dzie wychowawczym. Nieletni od 13 do 

17 lat, działający z rozeznaniem, zosta- 

je umieszczony w zakładzie poprawczyra 

pojmowanym jako środek o składniku 1e 

presyjnym. 

Prócz konstytucji psycho - fizycznej 

przestępcy K. K. uwzględnia jego osobo 

wość moralno - społeczną, co znajduje 

wyraz w art. 54, który wskazuje sędzie- 

mu, aby przy wymierzaniu kary zwra- 

cał uwagę przedewszystkiem na pobuaki 

oraz sposób działania sprawcy i jego 

stosunek do pokrzywdzonego na stopień 

rozwoju umysłowego i charakter spraw 

cy, na jego dotychczasowe życie, tudzież 

na jego zachowanie się po spełnieniu 

przestępstwa; a dalej ustawodawca kar- 

ny zajmuje się specjalnie sprawą niskica 

pobudek (art. 57 par. 1, art. 59 par. 2), 

chęcią zysku (art. 47). W tej samej yla 

szczyźnie osobowości moralno - społecz 

nej przestępcy znajdzie się stosunek K. 

K. do przestępców z nawyknienia i 

przestępców zawodowych, których spo- 

tyka represja wzmożona i ewentualnie 

umieszczenie w zakładzie dla niepopraw 

nych (art. 60 par. 2, 84 par. 1). 

Z innej strony jak najszersze uwzględ 

nienie przez K. K. osobowości przestęp- 

cy prowadzi do indywidualizacji odpo- 
wiedzialności karnej. Stąd podżegacz i 

pomocnik ponoszą odpowiedzialność 

granicach swego zamiaru, niezależnie 

od odpowiedzialności osoby, która zamie 

rzonego czynu dokonała lub miała doxo 

nać (art. 28). Jeśli więc pomocnik do- 

starczył trucizny z wiedzą, że ma służyć 

do pozbawienia życia konkretnej osoby 

będzie według nowego K. K. odpowiadał 

za: usiłowanie morderstwa, chociażby 

przestępstwa nie dokonano, przy K. K. 

zaś rosyjskim w tym wypadku pomiocnik 

karnie nie odpowiadał. 

Z powyższego nie wynika, aby K. K. 

przy budowaniu odpowiedzialności kar- 

przcz 

  

w 

nej zerwał całkowicie z t. zw. przedmio- 

tową stroną przestępstwa, a więc jego 

ciężkością, szkodliwością, niebezpieczeń* 

stwem skutków itp.- lub nie znał odpo- 

wiedzialności zbiorowej. Tak nie jest, 

lecz w porównaniu z K. K. rosyjski:n 

sprowadza te momenty do koniecznego 

minimum, licząc się zarówno z ocenami 

społecznemi sprawiedliwości, jak i z in 

teresami społeczeństwa i państwa. - - 

Środki karne, w szczególności kary po- 

zbawienia wolności, w porównaniu z K. 

K. rosyjskim zostały uproszczone. Nowy 

kodeks zna karę śmierci, 

reszt i grzywnę, jako kary zasadnicze, 

oraz utratę praw publicznych, obywatei- 

skich praw honorowych, prawa wykony 

wania zawodu, praw rodzicielskich luo 

opiekuńczych, przepadek  przedmiotów* 

majątkowych i narzędzi oraz ogłosze- 

nie wyroku w pismach, jako kary dodai- 

kowe. 

Więzień ma obłowiązek pracy według 

wskazań zarządu zakładu karnego. Maż 

na go używać do pracy poza zakładem. 

Również aresztant ma obowiązek zająć 

się pracą według własnego wyboru; je- 

żeli jednak praca wybrana narusza we- 

wnętrzny porządek zakładu lub aresztant 

żadną pracą zająć się nie chce, zarzą 

zakładu wyznacza mu pracę odpowied- 

nią (art. 39 par. 2, art. 40 par. 2).- W 

ustanowieniu obowiązku pracy dla więź 

nia i K K. poszedł po linji 

wymagań polityki więziennej, która w 

pracy pozbawionego wolności widzi pier 

wszorzędny czynnik wychowawczy. 

Silny nacisk kładzie K. K. na sioso- 

wanie kary grzywny, która w razie nie- 

ściągalności lub gdyby jej ściągnięcie na 

rażało skazanego na ruinę majątkową 

zostaje odpracowana przez skazanego 

bądź na wolności, bądź w domu pracy 

przymusowej. Jeżeli ustawa daje sądo- 

wi możność wyboru między karą pozbe- 

wienia wolności a grzywną, sąd wymie-- 

rza karę pozbawienia wolności tylko wie 

dy, gdy skazanie na grzywnę nie byłoby 

celowe. (art. 57 par. 2), a więc grzyw- 

na byłaby nieściągalna lub utrudniona, 

lub wręcz niemożliwe jej odpracowanie. 

jeżeli dalej przestępstwo zostało popeł- 

nione z chęci zysku, sąd obok kary po- 

zbawienia wolności, przepisanej w usta- 

wie, wymierza grzywnę, chyba, że ska- 

zanie na grzywnę nie byłoby 

(art. 42 par. 2). Przy stosowaniu nad- 

zwyczajnego łagodzenia kary sąd możz 

wymierzyć grzywnę zamiast kary aresz- 

tu (art. 59 par. 1). Z powyższego wy- 

nika, że K. K. patrzy na grzywnę, jako 

na dobry środek represji karnej i daje 

sądowi możność jej częstego stosowa-- 

nia. 

Wspomniany wyżej nowy rodzaj 

skutków, związanych z popełnienie 

przestępstwa, wprowadzony przez nasz 

K. K., polega na tem, że obok odpowie- 

dzialności karnej, opartej na zawinieniu, 

w określonych wypadkach występuje od 

powiedzialność „legalna* oparta na stą- 

nie, niebezpieczeństwa dla porządku pra 

wnego, żesli przestępca pozostanie na 

wolności. Odpowiedzialność „legalna 

sprowadza się do stosowania środków 

zabezpieczających, któremi są zakłady 

lecznicze, domy pracy przymusowej i 

zakłady dla niepoprawnych (rozdz. 12). 

Nieodpowiedzialny sprawca czynu zabro 

nionego pod groźbą kary, 0 ile ze wzgię 
du na swą konstytucję psycho - fizyczną 

pozostawiony na wolności zagrażałby po 

rządkowi prawnemu, zostaje umieszczo- 

ny przez sąd w zamkniętym zakładzie 

dla psychicznie chorych albo w innyia 

zakładzie leczniczym. To samo, 

czyn przestępny pozostaje w zwiąžku 7 

nadużywaniem napojów  wyskokowych“ 

lub innych środków odurzających, s34 

może zarządzić, by sprawcę, po ewent::- 

alnem odbyciu wymierzonej kary, umie- 

szczono w odpowiednim zakładzie lecz- 

niczym. Ustalenie przez sąd związku po 

między czynem przestępnym a wstrętem 

do pracy daje jako skutek możność 

mieszczenia przestępcy w domu pracy 

przymusowej. Wreszcie, jak o tem wyżej 

więzienie, a- 

aresztanta 

celowe 

jeśli 

u- 
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Karny 
było wspomniane, przestępca z nawyk- 

nienia oraz przestępca zawodowy, rów- 

nież trzykrotny recydywista zostaią 

przez sąd umieszczani w zakładzie @а 

niepoprawnych. 

Wprowadzone i rozbudowane przez 

K. K. środki, zabezpieczające są najbar- 

dziej wartościową nowością na naszyni 

gruncie ze stanowiska polityki kryminai- 

nej, aczkolwiek w znacznej mierze z po 

wodu odnośnych zakładów i urządzeń 

pozostaną dłuższy czas w stanie mart- 

wym. 

Patrząc teraz na nowy K. K. pod ką 

tem widzenia wymiaru sprawiedliwości, 

należy stwierdzić, że ustawodawca, opie 

rając odpowiedzialność nietylko na stro 

nie przedmiotowej przestępstwa, lecz i 

uwzględniając konstytucję psycho - ii- 

zyczną i osobowość moralno - społecz- 

ną przestępców, nie mógł związać sę- 

dziego schematyzmem i  bezwzględno- 

ścią stosowania środków karnych i za- 

bezpieczających. Stąd szerokie granice 

wymiaru kar, w których obraca się sąd, 

zastępowanie środków w stosunku do 

nieletnich, fakultatywność  stosowania* 

warunkowego zawieszenia w wykonaniu 

kary, warunkowego zwolnienia z więzie- 

nia, fakultatywność w niektórych wypa:!t 

kach stosowania środków  zabezpiecza- 

jących itp. Czynność zaś sądzenia opiera 

sędzia na artykułach ujętych syntetycz- 

nie, pozbawionych zbędnej kazuitsyki. 

co często utrudnia jego pracęi wymaga 

od sędziego rozumności, znawstwa pra- 

wa i życia. 
Ze względu na charakter роршату 

artykułu nie mogę poruszać innych 

stron K. K., uważanych przeze mnie za 

dodatnie lub za ujemne, jednak można 

stwierdzić, że nowy K. K. teoretyczrie 

stanowi zrównanie z kulturą prawaą 

państw zachodnio - europejskich, jakie 

zaś da wyniki w praktyce — przyszło © 

pokaże. 

Bronisław Wróblewski. 

TELEGRAMY 
DELEGACJA ŁOWICZA 

U PREZYDENTA 

WARSZAWA. PAT. — Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął w dniu 30 wrze- 

śnia w południe delegację miasta Łowicza 
z burmistrzem miasta Michałowskim na 
czele, która z okazji nadania mowowybudo- 
wanej szkole powszechnej 'w. Łowiczu i- 
mienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
prof. Ignacego Mościckiego, wręczyła Pa- 
nu Prezydentowi adres hołdowniczy. 

NOWA KONSTRUKCJA SZYBOWCA 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 30 wnze 
śnia o godzinie 18-tej na lotnisku Moko- 
towskiem dokonano próbnych lotów na 

szybowcu szkolnym „Wrona, nowej kon- 

strukeji inž. Koclana. Próby wypadły cał- 

kowicie pomyślnie. Nowością szybowca. są 

drewniane zastrzały, podtrzymujące skrzy- 

dła. 
ZAWODNICY AMERYKAŃSCY 

W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 30 wrze 
śnia przybyli do Warszawy Amerykanie 

pp. van Orman i Blair, którzy na balonie 
„Goodyear* zajęli drugie miejsce w zawo- 

dach o puhar Gordon-Bennetta. 

GRAD WIELKOŚCI KURZEGO JAJA * 
MOSKWA. PAT. — W okolicy Cha- 

barowska spadł niebywały grad, docho- 

dzący do wielkości kurzego jaja. Grad pa- 

dał 40 minut, niszcząc w kilku wsiach za- 

siewy, zabijając drób, wybijając szyby w 
domach oraz niszcząc słomiane strzechy. 

Kilka osób odniosło rany. Warstwa gradu, 
dochodząca do 15 cm. grubości, leżala 

przez trzy dni. 

SYTUACJA PODATKOWA FRANCJI * 

PARYŻ. PAT. — W ciągu pierwszych 
5 miesięcy budżetowych, podatki wykazu- 

ją niedobór w wysokości 1,438.770 tysięcy 
fr. Niedobór podatku obrotowego docho- 

dzi w ciągu sierpnia do 122 miljonów fr. 

ZBROJNE BANDY NĄ GRANICY 
JUGOSŁOWIAŃSKIEJ 

BIAŁOGRÓD. PAT. — Ubieglej | 
około 21,30 bamda, zlożona z -10 uzbr. 

nych osobników. usiłowała przekroczyć 
nicę jugosłowiańską ma odcinku Boss 
grad, kierując się na posterunki im. woje- 

wody Hutnika. Przyjęci ogniem just 
wiańskiej straży granicznej, napastnicy u- 
silowali przedostać się siłą, lecz zostali od- 
parei na terytorjum bułgarskie. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Bufet Koiejowy. 

BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Łaszuk, 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kołejowy — K. 
IWIENIEC — Sklep tytenjowy — S. Zwierzyński, 

KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksiegarnia Jažwiūskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
GSZMIANA — Ksjęgamia Spółdz, Naucz. ` 
PIŃSK — Księgarnja Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Poiskijej Macierzy Szkolnej, 

5TOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

SLONiM — Ksjęgarnia D. Lubowskjego, ul, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ui, 3 Maja 3 

L WŁATOWA — ui, Alickiewicza 24, F. juczewska 

lew, Msięgerei Kol, „Ruch”, 

Malinowskiego, 

  

Smarzyński, 
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WIEDEŃ PAT. — Zjazd narodowo - 
socjalistyczzy został otwarty wczoraj 
wieczoremi zgromadzeniem, na którent 
przemawiał poseł narodowo - socjalisty- 
czny do Reichstagu Grzegorz Strasser. 
Spokój nie został zakłócony. Dzienniki 
dzisiejąze stwierdzają, że w ciągu dnia 
wczorajszego, zwłaszcza w godzinach 
wieczornych, doszło w różnych punktach 
miasta do bójek między narodowymi $0- 
cialistami a członkami Schutzbundu i 
komunisiami. Pewna ilość osób odniosła 

Niezwykłe 
w wiedeńskiej Radzie Miejskiej 

WIEDEŃ PAT. — Na piątkowem po 
siedzeniu rady miejskiej przyszło do 
gwałtownej bójki między socjal - demo 
kratami i narodowymi socjalistami. — 
Zaraz po otwarciu posiedzenia przywód 
ca narodowych socjalistów  Frauenieid 
oświadczył, że z powodu napadów ulicz 
mych, dokonywanych przez socjal - de- 
miokratów na ulicach Wiednia na naro- 
cowych socjalistów frakcja narodowo - 
socjalistyczna mie może obradować i o- 
puści posiedzenie. Słowa te wywołały 
gwałtowny protest socjał - demokratów. 

Kiedy narodowi socjaliści z okrzyka 
"mi: „Heil, Hitler!* wychodzili z sali, -— 
doszło u wyjścia do bójki między obu 

Krwawe starcia na ulicach 
WIEDEŃ PAT. — Na jednej z ulic 

Wiednia doszło wieczorem do gwałtow- 
nych starć między narodowymi  socjali- 
stami a socjal - demokratami. Interwen- 

  

RYGA PAT. — jak donoszą, „Jau- 
nakas Zinas“ z Kowna, w najbliższym 
czasie ma nastąpić reorganizacja ygabi- 
netu. W pierwszym rzędzie ma ustąpić 
minister spraw wewnętrznych Rustejkis 
i minister sprawiedliwości Zylinskas.—- 
Na stanowisko ministra spraw wewnętrz 
nych wysuwana jest kandydatura obec- 
nego dyrektora departamentu bezpieczeń 
stwa p. Nowakasa," na stanowisko zaś 

Zaunius jedzie do Berlina 
BERLIN PAT. — Litewski minister 

spraw zagranicznych Zaunius zamier a 
w drodze powrotnej z Genewy zatrzy- 

Hitlerowcy poprą Von Papena 
W JEGO POLITYCE ZAGRANICZNE] 

BERLIN PAT.  — Były prezydest 
Reichstagu Goering w wywiadzie z 
przedstawicielami prasy amerykańskiej 
oświadczył, że partja narodowo - socja- 
listyczna, niezależnie od swego zasadni- 
czego stanowiska wobec rządu, bez- 

Tajemnicza mewa Stalina 
MOSKWA PAT. — Wczoraj późnym wie- 

czorem na posiedzeniu Centralnego Komitetu 
Partji Komunistycznej wygłosił mowę Stalin. 
Mowa ta nie została opublikowana w dzisiej- 

Chrześcijanie prześladowani w Sowietach 
ZURYCH PAT. — Szwajcarska Liga Chrze 

Zjazd hitlerowski © Qiedniu 

Reorganizacja gabinetu litewskiego 

  

  

Obóz Wielkiej Polski 
na Pomorzu 

ijmundurowani członkowie Schutz.* Bilans działalności: bójki, burdy i 

bundu wyszli wczoraj masowo na ulice awantury. Członkowie: kryminaliści, 
1 odbywali demonstracyjne spaco-y. fałszerze, defraudznti i złodzieje. 
To samo uczynili też i narodowi socja- : я о ż ak . lust działal rozwiązane, Po 
liści. Policja aresztowała wczoraj okoto ac: ORA Wielkiej Polski jest Joao nie 
50 osób. Większe zbiegowisko wywoła- kompletny niestety wykaz zajść, awantur, 
ne zostało wczoraj w dzielnicy Marian- burg, bójek itp. spowodowanych przez działa 
kielie, gdzie tłum zaczął demoiować CZÓW lub oddziały OWP na Pomorzu w ciągu 

wystawy sklepowe, czemu jednak prze- RA. o: ax — zerwanie godła 
szkodziła policja. W il dzielnicy Wiednia państwowego; 12. 2. 31. — Lubawa — napad 
panował zupełny spokój. Ze względu na na wędrownych muzykantów; 9. 8, 31 — 

święta żydowskie policja zarządziia w = o: sa ah, 18. e 
S > a= = wiązi 

tej dzie'nicy ostre pogotowie. Strzeleckiego; 22. 3. 32—Sierakowice—napad 
na st. strażnika Straży Granicznej i próba od 
bicia aresztowanych; 14. 6. 32—Toruń—napad 

awańrń ury na żydów; 21. 6. 32—Opalenie—napad na pie 
banję w Opaleniu; 21 11. 30—Nowe Miasto 
—"napad na p. * Lewandowskiego; 3 5. 31— 
święto 3 Maja — Wąbrzeżno—napad na Źw. 

<>, 2 & Strzelecki; 19 3. 31—Lubawa — napad na pw 
grupami. Bite się kastetami, obrzucano chód uczniów  seminarjum nauczycielskiego; 
kałamarzami, stołkami i szuiladami. -— 29. 6. 32—Boguszew—napad na członków 

jest dwóch radnych socjal - demokraty- a Ca 9 = 32— e A 
| Žž й 3a awantura w Sklepie żydowskim 1 usiłowanie 

cznych rannych i 3 narodowych socja- pobicia; 30 8. 32. — Cheimža — Zniszczenie 
iistów, między imyt Sam F rauenield. wystawy w sklepie żydowskim; 7 8. 32. — 

Burmistrz Seitz przerwał posiedzenie, Pelpin — napad na p. Mateję; I. 6. 30 — 
a po otwarciu wyraził ubolewanie z po sa M = ży = A aa Tong 

Radżii „sę; Strzeleckiego; 9. 1. 31—Nowe Miasto— - 
wodu bezprzykładnego ze Ww chwili rzanie bezrobotnych i rozruchy; 12. 10. 31— 
obecnej nie może wskazać winowajców Zieleniewo — red. Piszcz na zebraniu wzywał 
widzi jednak, że członkowie rady miej- do wycofywania wkładów z PKO i Banku 
skiej posiadali broń różnego gatunku. Polskiego, zapowiadając ruinę skarbu państwa 
Dalsze dochodzenie stwierdzi stan fak- 12. 2. 32—Kościerzyna—Aleksander Szopiński 

E ž ь wzywał publicznie do „wypędzenia rządu koła 
tyczny. Równocześnie burmistrz ostrzegł mi, widłami i kosami*; 10 7. 32. — Gdynia— 
widzów na galerji, by nie mieszali się do krwawe zaburzenia na uroczystościach sokoi- 
zajść za sali. skich; 16. 1. 32—Wejherowo — podburzanie 

bezrobotnych. 

> Niemniej pikantną jest inna lista, a miano- 
wicie wykaz, również niekompletny, członków 
OWP. karanych przez sądy za przestępstwa 

с sek й 5 5 kryminalne: : 
jowala policja. Kilku policjantów  įest Tak więc karani byli: Alojzy Bielicki ze 
rannych. Policja opróżniła ulicę, przy- Zblewa, — 3 tygodnie więz. za kradzież; Al- 
wracając spokój. fons Subowski — Zblewo — 3 tygodnie więz. 

za wykroczenie z par. 222 K. K., Marjan Pio 
trzykowski, Zblewo 1 rok więzienia za kra- 
dzież; Władysław Dembek — 3 mies. więz. za 
kradzież; Antoni Gralowski—Wettiie—1 mies. 
aresztu za paserstwo i kłusownictwo; Antoni 
Milczewski — Wettiie — 3 mies. więz. za kra 
dzież,; Maksymiljan Olski — Wettfie 8 mies. 
więz. za kradzież, Franciszek jędrzejowski — 

> Nowe 1 mies. więz. za spowodowanie śmierci 

ministra sprawiedliwości — kandydatura p eo S akies — Osie 
ł p ° Š mies. więz. za zerstwb dokumentów, Ste 

e is gubernatora kłajpedzkiego Mer fan Andrzejewski — Tczew dwa mies. więz. 
* та sprzeniewierzenie, Leon Kąkolewski 

Tczew 1 mies. więz. za ciężki uraz cielesny i 
RYGA. PAT. — Donoszą z Kowna, 2 lata ciężkiego więz. za kradzieże kolejowe, 

iż gabinet ministrów postanowił edro- Z EA Z. 
и * я Й я S Mia urz! 

czyć termin „wyborów do samor: Ządów nik kolejowy i grzywną za opilstwo; Basi 
wiejskich, które miały odbyć się w bie Moderski 4 mies.  więz. za kradzież, 2 mies. 
żącym miesiącu, na dzień 15 czerwca więz. za opór władzy, I mies. więz. za kra- 
1933 r. dzież, 2 mies. więz. za oszustwo; Jan Antoni 

Górski — Pelplin 100 zł. grzywny za opilstwo 
oskarżony o bójkę i ciężki uraz cielesny; Fe 
liks Wołyński—Dzierzazna — 6 tygodni więz. 
za kradzież, Franciszek Kuczyński — Czarlin 

mać się w Berlinie w celu odbycia ro- 3 tygodnie więz. za kradzież, Franciszek Kup- 
kowań żGi E SE — Lubiszew 6 miesięcy więz. za uraz cie- 
z rządu nie lesny; Władysław bBrzeski — Toruń 2 tygod 

‹ nie więzienia za kradzież i 1 mies. wiez. za 
potwarz, Kazimierz Górski — Toruń -1 mies. 
więz. za handel walutami; Władysław Łuka- 
szewski — Toruń— 3 mies. więz. za kradzież; 
Wiktor Blaszkiewicz — Toruń — 3 mies. wię 
zienia, a mies. więz. za kradzież i 2 mies. 
więz. za kradzież; józef Ojdowski — Mlewo— 
3 tygodnie więzienia za paserstwo, Kazimierz 
Chmielowski — Mlewo — 3 tygodnie wiezic- 

nia za oszustwo; Władysław  Szczygliński — 
wzgiędnie poprze postulaty gabinetu Pa 
pena w zakresie polityki zagranicznej, Golub S nė zi н 

> dE ż Ž ‚ — 5 ы przywłaszczenie i 

dotyczące zbrojeń, bezpieczeństwa, i 2 mies. więz. za Sak: Stanisław 
skreślenia odpowiedzialności Niemiec za Kardasz — Czersk — 10 mies. więz. za kra- 
wybuch wojny. dzieże, oszustwa i sprzeniewierzenie; Witold 

Jankowski — Starogard — 7 dni więzienia za 
kradzież; Alfons Lewandowski — Starogard— 
nagana za przywłaszczenie; Alfons  Romkow- 

ski — Starogard — 3 dni więzienia za kra- 
dzież. (ISKRA). 

szej prasie, jak również nie podany sam fakt 
jej łoszenia. Jak słychać, mowa Stali ; -: - 

je ierda dorosle wskazania programowe. MYLNA WIADOMOŚĆ O ZWOŁANIU 
SEJMU 

WARSZAWA. PAT. — Jeden z dzien- 

ników warszawskich podał w dniu wczo- 

: rajszym wiadomość, że czwartkowy „Mo- 

kom, panującym w Rosji sowieckiej, szczeg6l nitor Polski“ oglusza zarządzenie Puna 
ścijańska przedstawiła prezydentowi Szwajca- nie zaś przeciw uciskowi religijnemu, — Liga Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22go 
rji pismo z odpowiedziami 37 członków par- „wzywa rząd szwajcarski 
lamentu i 
ści, w którem protestuje przeciwko stosun- 

Nowe wstrząsy na półwyspie Chalcedońskim 
ATENY PAT. — Wstrząśnienia pod- 

ziemne na półwyspie  Chalcedońskim 
trwają, dokonywując dalszego dzieła zni 
szczenia. W niektórych miejscowościach 
nastąpiło obniżenie się poziomu o 7 me- 
trów. Silne wstrząśnienie dało się od- 
czuć również w Salonikach, gdzie wiele 

Straszliwy cyklen na Rivierze 
PARYŻ PAT. — Przez cały dzień i noc 

wczorajszą na południu Francji szałał cyklon. 

Straty idą w miljony. Wszędzie są mosty za- 
lane mułent, a drogi poniższczone, powalone 

poplatane druty telefonicz: 

ne. W miejscowości St. Raphael i okolicy wy 

sokość wody dochodzi do 2 metrów, zagraża 

jąc domom na przestrzeni kilku kilometrów. 
Liczne domy powałone. 

W St. Maxime wiatr pozrywał dachy z do 
mów, położonych nad brzegiem morza. Na 

dworcu kolejowym wicher wywrócił przeszło 

wieloma tysiącami podpisów ludno przed Ligą Narodów w tej sprawie. 
do  zareagowania „ześnia o zwołaniu zwyczajnej sesji Sej- 

mu i Senatu już od 1 października br. Wia 
domość ta jest nieprawdziwa. Żadne «+- 
rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 

dnia 22 września br. o zwołaniu Sejmu nie 

istnieje. „Monitor Polski'* żadnego takieso 

zarządzenia w numerze z czwartku 22-20 
ogłaszać nie mógł i nie о- 

gmachów jest uszkodzonych. W okoli- 
cach, nawiedzonych przez trzęsienie pod września br. 

scy oraz liczne organizacje greckie urzą Slaszał. 

ziemne, panuje panika, Marynarze angiel NAJLEPSZE RAKIETY ŚWIATA 
dziły szereg ambulansów, w których roz W WARSZAWIE 

dają namioty, zapasy żywności, oraz le- 
8 = : WARSZAWA. PAT. — Dnia 8 i 9 paź- 

Ko dziernika ma kortach Legji odbędzie się 

sensacyjny turniej majlepszych zawodo- 

wych rakiet świata. Zapewniony jest U- 
dział tej miary tenisistów, co Amerykanie 

Tilden i Barmes, Niemiec Nuesslein i Polax 

30 wagonów. Most długości 30 metrów znios stale przebywający w Niemczech, Najuch. 

ty fałe. W Nicei huragan trwał rdo ranka dzi W dniu wczorajszym Lecja zwróciła się 2- 

siejszego, powodując nieobliczalne szkody. .— ficjxlnie do Związku Tenisowego z prośbą 

Miasta, które uległy katastrofie huraganu, po o zgodę Związku na rozegranie pdkazowe- 

zbawione są gazu i elektryczności. Komunika £0 Meczu Tilden — Tloczyński. doża 3 

cja telefoniczna przerwana. Bezdomnych u- zk się z = kedai LŽ a 

ieszc: i i i ij na mecz Vyžszy sweg golenia, 50- 
mieszczono narazie w szpitałach i RR dwa mecze ań Mdosjja byly 

Komunikacja kolejowa między Tuluzą a niejednokrotnie rozgrywane. — Mecz °° 

Niceą oraz między Cannes i Antibes była kom den — Tłoczyński byłby sensacją pieru- 

pietnie przerwana. Dopiero dzisiaj, po wytężo- szej klasy, a ponadto dla Płoczyńskiego 

nej pracy, ponownie ją przywrócono. byłby nowym dorobkiem doświadczalnym 
dużej wagi. 

  

   

  

   

hoteiach.
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SiLVA RERUM 
Gazeta Bydgoska (225) podaje wia 

domość, o mającej się odbyć licytacji 
zbiorów, pozostałych po księżnej Gizeli, 
małżonce księcia Leopolda Bawarskie- 
go. W zbiorach tych są cenne obrazy 
polskich mistrzów. 

Największą wartość przedstawia ogrom- 
my obraz Józefa Brandta „Odsiecz Wied- 
nia przez króla polskiego Jana Sobieskiego w 
w r. 1683“, ofiarowany arcyksiężniczce w 
dniu jej weseła w r. 1873 przez Polaków. Ga- 
lerja obrazów nowożytnych obejmuje pozatem 
dzieła  Gierymskiego,  Wierusza-Kowalskiego, 
oraz najlepszych mistrzów  austrjackich, сте- 
skich, węgierskich, kroackich i oczywiście, 
najznakomitszych artystów niemieckich szkoły 
monachijskiej. 

Niema chyba potrzeby zaznaczyć, jak po- 
żądaną rzeczą byłoby, aby „Odsiecz wiedeń- 
ska“, to najsławniejsze dzieło jednego z naj- 
większych małarzy polskich, znalazło się w 
Polsce; obrazy Gierymskich i Wierusza-Ko- 
walskiego należą też w zbiorach polskich do 
najcenniejszych rzadkości. Prawda, że w о- 
becnej chwili nie ma zbyt wiele pieniędzy na 
nabywanie zagranicą dzieł sztuki: ale z dru- 
giej strony powszechny kryzys europejski 
sprawia, że pokup na obrazy wszędzie się 
zmniejszył i że na wielkich licytacjach zagra- 
nicznych można nieraz za bezcen nabyć zna- 
komite dzieła. 

Czy polski świat artystyczny zaopie 
kował się tą sprawą? 

Gazeta Polska (269) porusza bardzo 
ważne zagadnienia braku bibljotek mu- 
zycznych, który utrudnia kształcenie into 
dych muzyków. 

„Uczniowie są obojętni" — „publiczność 
jest niemuzykalna“... A niechże znajdzie się 
uczeń z prawdziwem zainteresowaniem do 
muzyki, — czy znajdzie on opiekę, czy znaj 
dzie się bibijoteka, której właściciel, albo kie- 
rownik potrafi zainteresowanemu dać radę, 
wskazać kolejność lektury, zachęcić do ро- 
znawania grupy dziei, wskazać odnośną lite- 
taturę o muzyce, prowadzić adepta krok za 
krokiem, pokazać mu muzykę od strony „real- 
jów*. 

Walki o „rosyjskość* w naszych  uczel- 
niach, o „nacisk na przedmioty teoretyczne”, 
© organizację z punktu widzenia takiego, czy 
innego składu personalnego — to ruch, któ- 
ry kryje poważniejsze zaniedbania. W namięt- 
mościach miejscowej natury, w zapałach „ia- 
chowych*, wyrasta — jak dotąd — młodzież 
inuzyczna, która nie wie czem jest muzyka, 
której brak „realjow“. A brak ten odbija się 
też na rodzaju jej „iachowości”. 

  

Gazeta Lwowska (223) w związku 
z rozpoczęciem nowego roku akademic- 
kiego kreśli uwagi na temat typów 
współczesnych akademików: 

Partyjność w życiu młodzieży akademie- 
kiej — mimo istnienia różnych jeszcze walecz 
nych opozycyj — została zasadniczo przezwy- 
ciężona. A to przełamanie frontu partyjnictwa 
nastąpiło wtedy, gdy obok dawnego typu a- 
kademika, przypisanego do stronnictwa, jak 
dawny chłop do gleby, i wodzonego na pasku 
niemowlęctwa partyjnego, — zjawił się no- 
wy typ świadomego  studenta-państwowca, 

- pełnego inicjatywy osobistej, ożywionego pło 
mieniem zapału w służbie dla Państwa i współ 
obywateli, karnego z głębi własnego  prze- 
świadczenia, iż wybrał drogę wiaśnie najlep- 
szą. Przed tym nowym akademiiiem — oby- 
watelem, który corocznie urasta w nowe za- 
ciągi, otwierają się coraz liczniejsze poła dzia 
łania: wstępuje na nie, z pieśnią jakiejś nowej 
„Ody do Młodości* na ustach, nie oglądając 

. się na „kryzys“ i na krakania postronne; nau- 
„ka jest dla niego dobrem bezcennem, a owo- 

„ ce swoich wysiłków na tem połu chce nieść w 
dani Państwu, które potrafił w duszy swej 
postawic wysoko ponad wszystkie poślednie, 
pożytł:. 

Typ „Studenta — paūstwowca“, tak 
zarysowany, jest niezmiernie ujmujący. 
Ale czy to naprawdę jest typ, a nie pię- 

Lector. kna wizja? я 

  

  

WZDŁUŻ i WSZERZ 
POLSKI 

— Lato w Zakopanem. Tegoroczna jesień 
w Tatrach i Zakopanem odznacza się nieby- 
wale piękną pogodą. Ciepłe, słoneczne dai, 
sprawiają wrażenie lata. Na drzewach utrzy- 
muje się Świeża zieleń, Świerki puściły nowe 
pędy, poziomki zakwitły po raz drugi. 

Wspaniała pogoda jesienna ma się utrzy 
mać — według przewidywań —— przez czaś 

„ dłuższy. 
— „Bieda — szyby*. Z Górnego Śląska 

donoszą o przystąpieniu przez władze do likwi 
dacji tak zwanych „bieda — szybów*, oraz 
o podjętem tępieniu handlu węglem, pocho 
dzącym z tychże szybów. Ostatnio, przy eks- 
ploatacji węgla z „bieda — szybów” pracowa- 
ło około 10 tysięcy bezrobotnych, głodujących 
górników. Węgiel wysyłano do południowyci 
powiatów Wielkopolski. Przy wysokiej cenie 
wewnętrznej węgla „opłaca się" bezrobotnym 
górnikom narażać życie przy odkrywaniu wę 
gla powierzchniowego. Ponoć kopalnie dotkli- 
wie odczuwają konkurencję „bieda — szybów * 
dlatego właśnie policja przystąpiła do likwi- 
dowania „szybów nędzarzy'. 

— Balonik z Londynu. Wczoraj rano w 
Tworzanicach, w pow. Leszczyńskim, spadł 
balonik z przyczepioną kartką, z której wyni- 
ka, że wypuszczony on został w Londynie, w 
dniu 17 b.m. Znalazca kartki ma odesłać ją do 
Londynu, skąd otrzyma nagrodę pieniężną. 

— 50 kandydatów na kata. W związku 
ze zwolnieniem kata Maciejewskiego, o czen: 
już  donosilišmy, do władz zgłoszono 50 
ofert kandydatów do objęcia tego ponurego 
urzędu. z 

Amatorzy tej posady rekrutują się prze- 
ważnie z pośród bezrobotnej inteligencji. Ca 
ły szereg ofert kandydatów proponuje pracę 
za minimalnem wynagrodzeniem. 

ŚWIĄTA 
— Kuła wyjęta po 17 latach. Z Hanno- 

weru donosżą, że w tamtejszym miejskim 5751 
talu przeprowadził prof. Kappis ciekawą opera 
cję wyjęcia kuli karabinowej  tkwiącej od 
17 lat w kręgosłupie zranionego na wojnie w 
roku 1915 kupca Herbsta. Operowany wyzdro- 
wiał po 14 dniach. 

— Ze sceny do klasztoru. Pisma paryski 
donoszą o wstąpieniu do“ zakonu  Kartuzów 
ulubieńca publiczności paryskiej aktora Henri 
Vermeil. jak widać, czyn Yvonne Hautin z 
Koniedji Francuskiej dał początek zmianie na- 
strojów wśród artystów we Francji, którzy 
porzucają błyskotliwe swoje kariery życiowe 
dia ciszy klasztornej. 

— śladami Kreugera. Wielki przemysło- 
wiec austrjacki Feliks Pollack-Warnegg, szei 
wielkiej firmy włókienniczej, pod nazwą Her- 
man i Synowie, popełnił samobójstwo. 

— Oficer marynarki tureckiej Hikmet Bey, 
óry w tajemniczy sposób zaginął w Paryżu, 

19 maja r.b. i o którym do tej pory nie 
było żadnych wiadomości, zmarł według  do- 
niesień prasy francuskiej w przytułku dla uiny 
słowo-chorych w okolicy Lyonu. Zmarły, któ- 
ry według zeznań rodziny w dniu zniknięcia 
posiadał większą sumę pieniędzy, w chwili v- 
imieszczenia gow szpitalu, miał przy sobie 25 
centimów. 

— 70.000 wróżbiarzy w Paryżu. Paryska 
prefektura policji oblicza ilość praktykujących 
w stolicy Francji wróżek i wróżbiarzy na TO 
tys. z czego 99 proc. stanowią przedstawiciel- 
ki pici pięknej. Wróżki i wróże uprawiają gło- 
śną reklamę w prasie, drogą  ttlotek i plak:- 
tów etc. Policja toleruje ten „przemyst* do- 
póty, dopóki jego przedstawiciele płacą regu- 
larnie podatki, które można nazwać słusznie 
podatkiem pośrednim od głupoty ludzkiej. 

— Na wszystko jest sposób. Niedawno z0- 
stała ogłoszona ustawa w Stanach Zjednoczo- 
nych pod nazwą „National Economy Act, na 
mocy której wobec bezrobocia nie wolno w 
biurach rządowych zatrudniać równocześnie 
mięża i żony. 

Wynik był niespodziewany. 
Mnóstwo urzędników i urzędniczek zawia 

domiło władzę, że żyją... w separacji. 
Podejrzewając podstęp, rząd czyni dalsze 

trudności, co wywołało nowy efekt. 
Rzekomo żyjące w separacji pary zasypu- 

ją obecnie odpowiednie urzędy prośbami o 
rozwody. 

— Francuski. olbrzym morski. _ Wkrótce 
zostanie spuszczony na morze we Francji no- 
wy, kolosałny luksusowy statek o pojemności 
70.000 tonn, długości 313 metrów i szeroko- 
ści 35,9 metrów. Nowy kolos morski będzie 
poruszany maszynami o siłe 160.000 koni i bę 
dzie miał szybkość 23.25 węzłów na godzine, 
Obliczony jest na 2.200 pasażerów i będzie 
posiadał garaż dla automobilów. Koszta jego 
budowy wynoszą jeden miljard franków. 

Włosi również przyjmują żywy udział w 
podtrzymaniu żeglugi z Ameryką. Wkrótce 
rozpocznie swój kurs między Genuą, a No- 
wym Yorkiem wspaniały parowiec „Rex“, 0 10 
įemnošci 50.000 tonn, a potem pocznie kurso 
wać parowiec „Conte di Savoya* o pojemne- 
ści 48.000 tonn. Włoskie kołosy morskie będą 
odbywać podróż na linji Genua — Nowy York 
w ciągu 6 i pół dni. 

  

Z ARCHIWUM WILEŃSKIEJ PRZESTĘPCZOŚCI. 
Morderstwo przy ulicy Popławskiej 

Ъ 
Dnia 23 stycznia 1910 

ściele po-Bernardyńskim w Wilnie, o- 
chrzczone zostało  niemowię imieniem 
Bolesław, syn Wacława i Heleny Kto- 
donów. _ 

Dnia 23 stycznia 1931 roku Sąd ©- 
kręgowy w Wilnie wydał wyrok skazu- 
jący Bolesława, syna Wacława i Heie- 
ny Kłodonów, na karę śmierci przez po- 
wieszenie. 

Możnaby napisać całe studjum psy- 
chołogiczne na podstawie zestawień tych 
dwóch dat, które tak dziwnie się ze sc- 
bą zbiegły i nasuwają. — Mój Boże! 
— ileż refleksji. 

Gdy się zajrzy w archiwa, wejrzy 
w szczegóły wypadków już znanych, na- 
pozór oklepanych, mniej, lub więcej 
codziennych, lub przeciwnie sensacyj- 
nych, ale tą niezdrową sensacją dni kil- 
ku, po upływie których odchodzą w nie- 
pamięć, zapomnienie — jakież dziwne 
wychodzą na jaw okoliczności, jak się 
ze sobą splatają, tworzą kompleks zia- 
wisk napozór nieważnych, a w  rezulta- 
cie brzemiennych i tragicznych. 

roku w ko- 

Dwa łata temu, dnia 27 września 
1930 roku przy ul. Popławskiej 25, do- 
konane zostało straszliwe morderstwo 
na osobie staruszki, niejakiej Francisz- 
ki Kołodzinowej. Kołodzinowie żyli że 
sobą w zgodzie lata całe, a mąż denatki, 
Bolesław, starzec _ sześćdziesięcioletni 

pracował w kinie „Heljos”, w charakte- 
rze stróża nocnego. Żyli i ciutali pieni4- 

dze, ażeby sobie starość zapewnić jasną 
pogodną, jaką jest jesień nasza. Stary 
miał wnuka, owego właśnie Bolesława, 
wielkiego nicponia. Żąraz też padło nań 
podejrzenie, ale gdyby nie szyba, usta- 
wiona pod płotem obok kasztanu, możeby 
się podejrzenia te sprawdzić nie mogły. 

Sprawa była głośna i swojego czasu 
wałkowana w prasie wileńskiej. Mordec- 
ców było trzech. W śledztwie, każdy z 
nich zrzucał winę za powzięcie inicjat$- 
wy na drugiego. Był jeden z nich, taki 
Ignacy Michałowski: sześć razy karany. 
Trzy razy nielegalnie przekraczał grani- 
cę, fałszował dokumenty, w Berlinie i 
Kilonji odsiadywał karę. Recydywista. 
Sam Kłodan raz tylko przyłapany był 
na kradzieży bielizny. Trzeci, Ignacy Wi 
ktorowicz, cztery razy kradł bieliznę, raz 
jakieś żyto z workiem. — Specyficzny 
typ przestępców: trochę złodzieje, tro- 
chę robotnicy rolni. Jak się dało i gdzie 
się dało. Byle żyć. Wszyscy młodzi. Kto 
dan był złotnikiem, pracował w firmie 
Niewiadomskiego przy ul. Zamkowej. 
Wiktorowicz miał zaledwie 22 lata i tyl 
ko Michałowski 27. Łatwo go było roż- 
poznać: posiadał wytatuowane na ręce 
serce, przebite sztyletem i litery K.J.S., 
— jakiś romans? Gdzie, w Berlinie? -— 
Mniejsza z tem. 

Dnia 26 września 1930 r. spotkał 
się z Kłodanem i rozmawiali o tem i 
owem, o „interesach* jednem słowem. 
Kto komu zaproponował „robotę”, a kto 
do niej namówił? Zdaje się nie ulegać 
wątpliwości że Michałowski do „roboty 

SŁO W О 

Zabytki pomorskie 

Jedną z najstarszych świątyń pomorskich, 
jest fara cheiminska. 

  

  

liustracja nasza przedstawia ten 
zabytek gotycki, widziany z samolotu. 

piękny 

NOWY PATENT UBEZPIECZENIA DRUKÓW 
OCHRONNYCH 

Polska Wytwórnia Papierów  Wartościo- 
wych w Warszawie, która — jak wiadomo -— 
drukuje u nas banknoty i wszelkiego rodzajt 
papiery wartościowie, opatentowała ostatnio 
nowy wynalazek z dziedziny papiernictwa i 
grafiki. Wynalazek ten umożliwia sporządzanie 
papierów wartościowych i druków  ochron- 
nych, nie dających się podrobić ani  sfałszo- 
wać. Zasada wynalazku polega na zastosowa- 
niu w papierze i tłach ochronnych specjalnych 
środków chemicznych, które reagują w formie 
plam w wypadkach uzycia przez fałszerzy od 
czynników do wywabiania atramentu i w wy- 
padkach t. zw. prania czeków wodą i t.p. W 
ten sposób jakiekolwiek fałszerskie operacje na 
czekach, książeczkach wkładkowych, dokumen 
tach osobistych i t.p. papierach ochronnych, 
stają się dla każdego odrazu widoczne. 

Ten pierwszy polski patent w dziedzime 
wytwórczości druków ochronnych  przynieste 
niewątpliwie wielkie korzyści naszemu gospo- 
darstwu społecznemu, tem więcej, że koszt 
wykonania druków według nowego sposobu 
jest tani. Przypuszczać należy, że szereg uu- 
stytucyj, emitujących papiery wartościowe, 
czeki, książeczki wkładkowe, dokumenty 0so- 
biste, świadectwa szkolne i t. p., zainteresu- 
ja się żywo wynalazkiem Polskiej Wytwórni 
Papierów Wartościowych. 

  

Z pierwszej wyprawy polarnej 
Dwaj członkowie pierwszej polskie; 

wyprawy polarnej p. dyr. Lugeon, oraz 
inż. Gurtzman, którzy powrócili obec-- 
nie z wyspy Niedźwiedziej, gdzie pra- 
cowali wspólnie z innymi członkami 
przy montowaniu wszystkich  przyrzą- 
dów, przywieżli list, z którego za „Cza- 
sem* podajemy wyjątki. 

Bjórnóya, 14 września. 

Życie nasze unormowało się już prawie 
zupełnie, tak, że pozostały nam tylko prace 
związane z przygotowaniem się do zimy, no 
i przedewszystkient naukowe, które nie usta- 
ną aż do pierwszych dni września 1933 r. Zi- 
ma zbliża się do nas wielkiemi krokami, zwia- 
stując swe przybywanie wspaniałemi zorzami 
polarnemi, których ziełone wstęgi w ciszy pło- 
nące na niebie, odrywają nas od wszelkiej pra- 
cy, gdyż wymagają bardzo szczegółowej 00- 
serwacji, rysunków i fotogralij. Piękne i za- 
razem upiorne jest to zjawisko, tak zmienne 
i bogate w kształtacn, a zarazem tak delikat- 
ne, tryskające promieniami, które zbiegają się, 
aby utworzyć wspaniałą draperję, drżącą przez 
chwiłę i lśniącą na niebie, potem jakby zwi- 
jającą się i znowu rozpryskującą w zenicie, 
gdzie tworzą się promienie, jakby olbrzymiej 
gwiazdy. Stojąc przy stoliku mocno przytwier 
dzonym do ziemi, robimy obserwacje tak dłu- 
go, jak długo trwa zorza, ale muszę się przy- 
znać, że mimo piękności zjawiska czasami cie- 
szymy się zachodzącemi niebo chmurami. Gdy- 
by nie one, stalibyśmy na dworze całą noc, 
mroźną i wietrzną, - co — jak wiadomo 
przeszkadza nieco w spaniu i odbiera możność 
ulecenia w krainę Morieusza. 

Sypie śnieg od szeregu dni i Mount Mi 
„sery lśni piękną bielą, tylko wicher daje nam 
się we znaki, gdyż wieje od paru dni z 
szybkością ponad 30 m. na sekundę. To też 
szczyt naszego żelaznego masztu antenowego 
złamany, smutnie wisi na podtrzymujących go 
linkacu. Dziś wiatr ustaje trochę, trzeba go 
więc będzie naprawić, a to znowu będzie dość 
ciężka praca. 

Życie nasze obfituje jednak, prócz syste- 
matycznej pracy, także i w inne, przyjemne 
chwile, które staramy się wyzyskać jak naj- 
lepiej. warę dni temu wybraliśmy się we dwój 
kę z Łysakowskim na Mount Misery, aby do- 
konać pomiarów  meteorologicznych. Korzy- 
stając z pięknego dnia, wyszliśmy rano zao- 
patrzeni w przyrządy i jedzenie, a przeszedł- 
szy olbrzymią , kamienistą równinę, weszliśmy 
w iinję Śniegu, u stóp naszego szczytu, który 
pospolicie nazywamy  „Mizerak*. Od tego 
miejsca, co sto metrów robimy pomiary tem- 
peratury, wilgotności, wiatru i usłonecznienia, 
oraz obserwację chmur. Na niższym. szczy- 
cie, zwanym  Skuld, termometr wskazuje — ? 
4 st. zimna, a anemometr objaśnia nas, że 
wiatr wieje z szybkoscią 25 m. na sekundę, 
ręce kostnieją nam, a.woda w termometrze wil į“ 
goconym, służącym do pomiarów wilgotności 
i powietrza, zamarza. Wkrótce też, po zrobie- 
niu koniecznych pomiarów, uciekamy z niższe- 
go szczytu, kierując się w stronę najwyższe- 
go wierzchołka „Urd”, wystającego z morza 
wspaniałą 500 metrową ścianą a oddzielone- 
go od nas głęboką doliną. Wszystko zasypa- 
ne już było grubo śniegiem, to też zjeżdżamy 
na dno doliny w dwóch „szusach“, ale bez 
nart, tylko zwykłym góralskim sposobem — 
na spodniach. Na śniegu znajdujemy wiele śla 
dow lisów, mowiąc nawiasem srebrnych, bo 
choć po śladach tego poznać nie można, jed- 
nak innych wogóle na wyspie niema. Znowa 
zaczynamy pochód ku górze, przerywany ob- 
serwacjami. Ze szczytu widać cały horyzont. 

namawiał i pod wpływem jego inicjaty- 
wy zrodziła się w Kłodanie myśl: bab- 
ka... Tak jest, babka ma w kuirze pie- 
niądze, ma biżuterję, ma złoto, srebro - - 
owoce długich lat pracy i oszczędzania. 
Nie odpowiedział więc Michałowskiemu 
wprost. Zamyślił się tylko i odrzekł, ze 
zobaczy, co się da zrobić. 

PLAN TRZECH MORDERCÓW 

Nocowali sobie w domu  noclego- 
wym przy ul. Połockiej, a że im się nie 

  

Ignacy Michałowski 

przelewało 1 pieniędzy zbyt dużo nie 
mieli, więc nazajutrz poszli do murów 
po-Franciszkańckich na obiad. Tam spot 
kali Wiktorowicza. Widocznie  Kiodan 
większe doń miał zaufanie. Wtajemni- 
czył go w plan, o którym narazie prze- 
milczał wobec Michałowskiego. Postał 
go nawet po latarkę elektryczną. A więc 
tylko latarka... Żadnego narazie śmicr- 

Morze dziś silnie wzburzone pieni się u na- 
szych stóp, wicher zrywający sople lodu i 
Śnieg bije nas po twarzy, także i słonemi kro- 
pelkami wody morskiej, zachwyconemi z ol- 
brzymich tal, rozbijających się u stóp ściany 
skalistej. 

Wyspa wygląda jak mapa plastyczna, 
gładka i łysa na powierzchni, usiana niebieskie 
mi plamami jezior i zielonemi ławic mchów i 
nędznej trawy. Przeważnie jednak ciągną się 
całkiem martwe pola kamieni, ułożonych jak- 
by w siatkę, w której okach leży gliniasta zie 
mia. Układ ten, to typowy przykład wietrzenia 
polarnego, tu niezwykle wyraźnie uformowa- 
nego. 

Lawirując wśród mnóstwa jeziorek i roz- 
lewisk, wracamy wieczorem do domu, gdzie 
miłą niespodzianką jest korespondencja nade- 
szła z kraju. Wieczorem, telefonem przez nas 
założonym, telegrafisci norwescy zapraszają 
nas na bridgea. Rozkoszny dzień! Szkoda tyt- 
ko, że rzadko się taki trafia. 

Przez radjostację katowicką słyszymy cza 
sem polskie słowa. Doskonale słychać "adjo- 
stację raszyńską, niestety Krakowa zupełnie 
nie słychać. Bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdy 
by nam czasem jakąś wiadomość z Polski 
przez radjo powiedziano... 

Stanisław Siedlecki. 

  

Nowa encyklika Ojca Świętego 
RZYM. PAT. — Ojciec Święty ogłosił 

nową encyklikę o ciężkich warunkach ży- 

cia religijnego 'w Meksyku, specjalnie zaś 
o prześladowaniach, na jakie narażeni s 

katolicy, bez względu na istnienie tymcza- 

sowego układu, który ma im zapewnić spo 

kój i swobodę wyznania. 

Encyklika podaje szereg faktów z ostat 
nich lat, przypominając podjęcie prześla- 
dowań tego rodzaju, jak zakaz nauczania 

religji w szkołach, znaczne ograniczenie 
liczby księży itd., [poczem podkreśla analo- 
gję tych prześladowań z prześladowaniami 
w. Rosji Sowieckiej. (Po żywem zaprotesto- 

waniu przeciwko tego rodzaju faktom, en- 

cyklika udziela instrukcyj klerowi i wier- 
mym, kłądąc przedewszystkiem nacisk na 
żądania, jakie winni wysunąć co do wypeł- 
nienia obrzędów religijnych. 

W Związku z tem papież oświadcza, że 

domaganie się w pewnych specjalnych wy 
pądkach pozwolenia na wypełnianie obrzę- 

dów religijnych nie jest bynajmniej apro- 
bowaniem miesłusznego prawa, mani też 

współdziałaniem w wykonywaniu tego pra 
wa. Encyklika kończy się wezwaniem ka- 
tolików meksykańskich do jedności i po- 

słuszeństwa biskupom, oraz domaga się c 
nich zorganizowania i rozwinięca akcji 

katolekiej. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. — W 20-tym dniu 

ciągnienia V klasy 25 Polskiej Państwowej 

Loterji Klasowej główniejsze wygrane pa- 

dły na numery losów: » 

50 tysięcy zł. — 146.733, 20 tysięcy — 

34.595, po 15 tysięcy: 94.324 i 142.687, 10 

tysięcy — 93.850, 5 tysięcy — 109.598 i po 

3 tysiące: 24.274, 44.826 i 67.180. 

Dyrekcja Państwowego Wiotopolu 

podaje do wiadomości, że od dnia 

pirytusovogo 
1 paždziernika 1932 r. obowiązują 

następujące detaliczne ceny sprzedażne 

spirytusu skażonego (denaturatu) 
w butelkach: za 0,5 litra — 

(łącznie z 

zł. 0,65; za 1 litr — zł. 1,10 
butelką) 

w biaszankach 2-u i 5-cio litrowych po zł. 0,95 za 1 litr 
(zastaw; za blaszankę 2-u litrową — zł. 1,—; 5-io litrową — zł. 1,60)    

cionośnego narzędzia trzej spiskowcy nie 
posiadali. Słońce świeciło jasno. Pój- 
dziemy na Górę Trzykrzyską — skomen 
derował Kłodan. Poszli. U stóp ich leża- 
ło Wilno, pełne jeszcze ruchu, trochę 
przyćmione w kłębach kurzu, zapalające 
latarnie uliczne i ogniki w mieszkaniach 
domów. W mieszkaniu przy ul. Popław- 
skiej 28, też zapaliła lampę staruszka 
Kołodzinowa. Czyż mogła wiedzieć, że 
tych trzech tam na Górze Trzykrzyskiej.. 

Tymczasem Bolesław bez długich 
wstępów wyłożył jasno i krótko o co cho 
dzi. O pieniądze oczywista. „Babuńka 
moja — mówił — sprzedała dwa doiny 
i ma dużo pieniędzy. Trzyma je w ku- 
trze. Jest tam jeszcze biżuterja. Dostać 
się można w nocy przez okno. — Cu? 
jak wyjąć szybę? — poprostu odkito- 
wać. — Później wszyscy milczeli. — A 
co będzie jak się obudzi? Tak, tak, o 
tem trzeba pomyśleć. Możemy jej zawią 
zać oczy i zakneblować usta. — Moze 
lepiej czem... przygłuszyć. Milcząco ski 
nęli głowami. Zapadał wieczór. Z Wilen 
ki ciągnęły chłodne opary. Dużo jeszcze 
pozostawało czasu. 

— Pójdziem do kina -- zapropono- 
wat Wiktorowicz. 

Poszli do „Piccadilli“ na ul. Wielką. 
Obraz się skończył. Trzeba z kolei za- 
glądnąč do „Heljosu“, nie na obraz, o, 

nie, ale na wszelki wypadek: czy stary 
Kołodzin rzeczywiście dyżuruje na swem 
stanowisku. Tak jest. A więc pięknie! 

NA MIEJSCE ZBRODNI 

Była jeszcze godzina 10 wieczór. 
Czas ruszyć na miejsce. Poszli krętemi 
drogami. Na Kopanicę, brzegiem Wilen- 
ki, koło młynu spalonego, cichaczem 
skradając się na podwórze domu nr. 28 
przy ul. Popławskiej. Zawcześnie, W o- 

knach pali się światło. Bolesiaw dosko- 
nale orjentujący się w sytuacji schował 
wszystkich w ustępie. Stąd przez szpa- 
ry mogli obserwować dom, okna, ludzi, 
światło. Dawno przebiła półuoc, a uprzy 
kszony ogień palił się wciąż w oknach 
sąsiadów. — Pierwsza w nocy. Wszy- 
stko zgasło. Cisza zaległa niezmącona. 

— Nie boisz się, że ciebie będą po- 
dejrzewać? — zapytał Michałowski. 

— Nie, — odrzekł Kołodan. — Pro- 
siłem starego, żeby mi wystarał się ja- 
jąś posadę, że mu zato dam pieniądze. 
Myśli więc, że mam gotówkę. 

— Aha... 
Czas działać. Michałowski z Wikto- 

rowiczem podkradli się do okna. Koło- 
dan stanął pod kasztanem na czatach. W 
ciągu dnia, wiele bawiło się tu dzieci. 
Owoce kasztanu leżały obficie, strąco- 
ne z drzewa. Sygnałem  niebezpieczeń- 
stwa miał być rzut kasztanem w okno, 
gdyby ktoś szedł, oczywista. 

Szybę trzeba było odkitować, ale 
nie szło to łatwo. Wreszcie pękła w rę- 
kach Michałowskiego. Nie, nikt się nie 
obudził. Wyjęli ją kawałkami i rzucili 
do trawy. Świetnie! dubeltowe okno nie 
było kitowane! Szkło przymocowane tyl 
ko gwoździkami. Poszło jak z płatka. 
Szybę całą, szybę nietkniętą, ale...tknię- 
tą palcami, oddano Bolesławowi, „który 

ją oparł o parkan. — No śpieszcie się 
— rzekł — babuńka może się obudzić, 

jak poczuje zimno. — Ha, mógłby kto 
przypuścić słysząc z boku, że tak prze- 
mawia troskliwy wnuczek... 

Błysk latarki oświetlił znagła nędz- 
ne wnętrze pokoju. W drugim, za prze- 
pierzeniem, spała snem sprawiedliwym 
ś.p. Franciszka Kołodzinowa. Drzwi do 
sieni były zamknięte na zasuwę, na klucz 
i podparte jeszcze deską. O, doskonale 

Lew w mieszkaniu 
pięknej warszawianki 
Głośna była w swoim czasie sprawa eks- 

centrycznego pomysłu młodej warszawianki, 
inżynierowej Szatkowskiej, która wzięła na 
wychowanie do swego mieszkania młodego 
Iwa. Gdy lew podrósł, przerażeni współloka- 
torzy domu, w którym mieszka pani Szatkow 
ska, wnieśli sprawę do sądu, domagając się 
usnięcia groźnie ryczącego zwierzęcia. Rozesz- 
ły się pogłoski, że władze administracyjne na- 
kazały pani Szatkowskiej zwrócenie lwa ogro 
dowi zoologicznemu. Jak się obecnie okazuje, 
pogłoski te były nieprawdziwe. Wspaniały 
król pustyni, który obecnie liczy już półtora 
roku i wyrósł na wielkie zwierzę, dalej znaj- 
duje się w mieszkaniu pani Szatkowskiej w 
centrum stolicy, w domu przy ulicy Nowy 
świat 36. т 

Współpracownik jednego z pism warszaw- 
skich, postanowił odwiedzić panią Szatkowską 
i jej wychowanka. Oto jego wrażenia z tej 
niezwykłej wizyty: 

Pani inżynierowa Szatkowska mieszka 
przy lokaiu Związku Leśników. Otwiera drzwi 
woźny instytucji, który prowadzi mnie do mie- 
szkania przywatnego inżynierostwa Szatkow-- 
skaca. Przyjmuje mnie tu wytworna pani o uj- 
mującej powierzchowności. Wyjaśniam cel 
wizyty. 

— Unikam rozgłosu — mówi inžyniero- 
wa Szatkowska, ale skoro pan przyszedł, chet- 
nie udzielę wszelkich informacyj. 

— Przedewszystkiem chciałem się zapytać 
czy pani inżynierowa nie obawia się swego 
pupila, który jest już zupełnie dorosły? 

— Przeciwnie. Im starszy, tem staje się 
rozumniejszy i bardziej do minie przywiązany. 
Zresztą zobaczy pan zaraz, że nasze wzajemne 
stosunki nacechowane są najdalej idącą życz- 
liwością. 

Inżynierowa  Szatkowska 
drzwi, otwiera je i woła: 

— Aty! 
Za chwilę w progu ukazuje się król pu- 

styni. Piękny okaz lwa, wzrostu około 90 cm. 
Mimo zapewnień p. inżynierowej, że lew jest 
łagodny jak baranek, trudno mi opędzić się 
niezbyt przyjemnemu uczuciu. A inoże?... Mu- 
siało się coś odbić na mojej twarzy, bo inży- 
nierowa* Szatkowska zawołała z uśmiechem: 

— Niech się pan nie boi. Ary nie zrobi 
panu żadnej krzywdy. 

Lew zbliżył się do mnie i zaczął obwąchi- 
wać. Następnie przeciągnął się ryknął tak, że 
zadrżały ściany mieszkania i położył się u mo- 
ich nóg. 

— Ary — mówi inżynierowa Szatkowska 
— jest dobry i łagodny. Tak świetny znawca, 
jak dyrektor warszawskiego Zoo dr. Żabiński, 
który mnie niedawno odwiedził, podziwiał, jak 
dalece mój lew się oswoił. Im staje się starszy, 
tem jest rozsądniejszy. Naprzykład dawniej ry- 
czał po nocach, co wywoływało protesty sa- 
siadów. Obecnie, nawet gdy nie Śpi, leży ci- 
cno. Natomiast punktualnie o godzinie 6-ej 
rano, kiedy zwykł otrzymywać sniadanie, bu- 
dzi mnie swoim rykiem i nie uspokoi się, do- 
pók nie zjawię się w jego pokoju. Ary kocha 
mnie bezgranicznie. Gdy przez kilka godzin nie 
widzi mnie, tęskni i płacze. Również ogromnie 
lubi mego męża, a szczególne zadowolenie 
sprawia mu asystowanie przy ubieraniu się 
mego męża. Wiązanie krawata, wkładanie ma- 
rynarki — wszystko to interesuje go niezmier- 
nie. 

Ary, jakgdyby na potwierdzenie słów wła- 
ścicielki, powstaje z podłogi,  wyprostowuje 
się i kładzie swe łapy na kolanach pani Szat- 
kowskiej. Za chwilę obejmuje łapami inżynie- 
rową i kładzie swój wspaniały ieb na jej ra- 
mieniu, 

Przyglądam się ze zdumieniem tej wzru- 
szającej scenie i nie chce mi się wprost wie- 
rzyć, że wszystko to dzieje się na jawie, w 
mieszkaniu warszawskiem. 

— Czy pani inżynierowa ma plany co do 
dalszych łosow Iwa? 

Pani Szatkowska uwalnia 
króla pustyni. 

— jakie plany? Ary pozostanie zawsze 
przy mnie, w tem mieszkaniu. Zamierzałam 
go wywieźć do naszej willi w Milanówku, je- 
dnak sprzeciwiają się temu sąsiedzi. Tu Ary'e- 
mu jest zresztą dobrze, ma swój duży pokój. 
Nigdy się z nim nie rozstanę. Ze strony jego 
nie grozi ani mnie, ani otoczeniu, żadne nie- 
bezpieczeństwo. 

W pokoju zapada mrok. Ary niespokojnie 
chodzi z kąta w kąt. Zbliża się pora kolacji. 

— Wie pan — śmiejąc się mówi inżynie- 
rowa Szaiwowska, Śniło mi się kiedyś, że przed 
wiekami byłam córką Nerona. Może drogą re- 
inkarnacji duch córki rzymskiego władcy wcie 
НЕ się w moje ciało? Może dlatego tak kocham 
dzikie zwierzęta? 

Ary niepokoi się coraz bardziej. Wydaje 
złowieszcze ryki. Widzę, że pani inżynierowa 
chce jak najprędzej nakarmić swego pupiła, 
Żegnam ekscentryczną warszawiankę. 

— Bywaj Ary — wołam do Iwa, który 
jakby rozumiał, że moja obecność wstrzymu- 
je kolację i spogląda na mnie wzrokiem pel- 
nym nieżycziiwości z pod opadającej, złotej 
grzywy. 

zbliża się do 

się z uścisku 

o tem wiedział wnuk, skoro uznał, że 

jedyną drogą do zdobycia pieniędzy i 
biżuterji jest okno. Pierwszy do wnętsza 
przedostał się Wiktorowicz, następnie 
Michałowski, ostatni Kłodan. On też 
przedewszystkiem otworzył drwi do sie- 
ni, ażeby zabezpieczyć odwrót w razie 
potrzeby. Stara śpi mocno, — zawyro- 
kował szeptem. Cicho, ledwo dosłyszał- 
nym szmerem w zawiasach, otwarły się 
drzwi do pokoiku babki. Wiktorowicz 
zaświecił: wszystko było tak, jak mówił 

  

Ś. p. Franciszka Kołodzinowa. 

Bolesław. Łóżko, szafa i — kufer, wiel- 
ki, tajemniczy, złotodajny kuier, stał na 
swojem miejscu. 

Jak trzy straszliwe widma, jak trzy 
rysie, które zbliżają się do swojej ойл- 
ry, zbliżały się trzy ludzkie postacie do 
łóżka, na którem spała staruszka, bez- 
bronna, biedna staruszka. Światło lata:- 
ki skierowano w jej twarz. t.
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DZIŚ OTWARCIE SEZONU! 

Nowopozyskany Kwartet Jazzbandowy 
rozporządzający 20 ma instrumentami 

koncertuje w czasie cbiadów i ko 
J. Ligonia ji pod dyr. 

OBFITY BUFET — WYSMIENITA KUCHNIA — WYBÓR TRUNKÓW 
po cenach znacznie zniżsnych 

  

„KRONIKA 

Wecnóć slanca g. 5.56 

Zackod stones g 1806 

  

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 

Cisnienie Średnie : * 766. 

Temperatura średnia: — 12. 

Yemperatura najwyžsza: 17. 
Temperatura najniższa: -+6. 

Opad: —— 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: ku wieczorowi pogodnie. 

PROGNOZA POGODY 
Po rannych mgłach lub oparach w ciągu 

dnia pogada jeszcze słoneczna, choć już o za 
chmurzeniu wzrastającem. Możliwe opady. — 
Dość ciepło. Słabe lub umiarkowane wiatry z 
południowego wschodu. 

KOŚCIELNĄ 
— Nowy proboszcz kościoła św. Ja- 

ma, — Długoletni proboszcz kościoła 
św. Jana ks. kanonik Miłkowski objął 
probostwo w Kalwarji. Proboszczem 
św.-]ańskim został ksiądz Makarewicz z 
Kalwarji. Ks. Miłkowski w piątek obiął 
swe nowe stanowisko. 

URZĘDOWA 

— Wyjazd p. A. Piłsudskiego. — Doradca 
finansowy magistratu p. A. Piłsudski wyjechał 
do Warszawy m. in. w sprawach finansowych 
miasta. 

MIEJSKA 
— Autobusów do Pośpieszki nie będzie. — 

Towarzystwo Miejskich i  Międzymiastowych 

Komunikacyj Autobusowych podaje do wiado 

mości publicznej, iż z dniem 1 października 

rb. zostaje przerwany przejazd autobusów do 

Pośpieszki ze względu na zupełny zanik irek- 

wencji jadących. 

— Niezatwierdzenie uchwały R. M. 
o skreśleniu etatu nacz. lekarza szkół 
powszechnych. — Na jednem z przedwa 
kacyjnych posiedzeń Rady Miejskiej u- 
grupowania opozycyjne zdołały ргае!ог- 
sować uchwałę skreślającą etat naczelne 
go lekarza szkół powszechnych, m. Wil 
na, które to stanowiska od lat, ku wiel- 
kiemu pożytkowi szkolnictwa, zajmo- 
wał poseł dr. Brokowski. Endecy, ререе 
siacy i bundowcy uchwalając ten wni: - 
sek, kierowali się wyłącznie względami 
połitycznemi, w celu dokuczenia obozo- 
wi prorządowemu i dr. Brokowskiemu. 

Uchwała ta zgodnie z obowiązujące- 
mi przepisami skierowana została do 
Województwa, jako władzy nadzorczej, 
i — jak się dowiadujemy —— została 
przez władze wojewódzkie stanowczo 
odrzucona. 

Wobec tego wejdzie ona ponownie 
na jedno z najbliższych posiedzeń Rady 
Miejskiej. * 

— ZNIZKA OPŁAT ZA WODĘ I KA- 
NALIZACJĘ. Na. wczorajszem. posiedzeniu 
magistratu rozpatrywano projekt zniżenia 
taryfy za wodę, dostarczaną zakładom ką- 
pielowym. 

Postanowiono zastosować zniżkę, pole- 
gającą na tem, że będzie ona uzależniona 
od ilości zużytej wody w łaźni. W każdym 

bądź razie zmiżka ta wynosić będzie od 10 
do 15 proc. dotychczasowej taryfy. 

Na tem samem posiedzeniu omawiana 
była sprawa zastosowania ulgowych opłat 
aa kanalizację dla mieszkańców ul. Nowo- 
gmódzkiej i Legjomowej. Uchwalomo stoso- 
wać zniżkę w wysokości 15 proc. 

— Zarzecze bez wody. — Wskutek pęknię 
cia rury wstrzymany został dopływ wody na 
Zarzecze. Stało się to wczoraj po południu i 
stacja pomp zarządziła natychmiast naprawę 
uszkodzeń, które — jak okazało się — spowo- 
dowała onegdajsza ułewa, podmywając rozko 
pane zbocze ul. Zarzecznej, koło Krzyża. 
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— STAN SANITARNY MIESZKAŃ 
BEZROBOTNYCH. W magistracie powstał 
projekt bezpłatnego remontu mieszkań, 
zajmowamych przez bezrobotnych. Miesz- 
kań bezrobotnych, z uwagi na to, że nie są 

opłacane, nikt z właścicieli nie może re- 

montować, 
Stan sanitanny tych lokali pozostawia 

wobec tego dużo do życzenia i miasto, 
przez zainicjowanie remontów, w. pierw- 

szym rzędzie ma to na względzie. 
Ponadto zatrudni się przy tem malarzy, 

którzy w sezonie od października do kwie- 
tnia nie mają prawie pracy. 

Fundusze na ten cel magistrat chce u- 
zyskać z opłat od kwitów komornmianych. 

WOJSKOWA 

— Rejestracja rocznika 1912. — Od I paź- +. 
dziernika rozpoczyna się powtórna rejestracja 
poborowych rocznika 1912. Rejestrację prze- 
prowadza wydział wojskowy magistratu. 

— Dodatkowa komisja poborowa. — Na 
19 bm. wyznaczone zostało posiedzenie @5- 
datkowej komisji poborowej, dla tych, którzy 
nie mają uregulowanego stosunku do służby 
wojskowej. 

KOLEJOWA 

— Goście na zjazd inżynierów kole 
jowych. — Przez dziś i jutro na zjazd 
inżynierów w Wilnie przybywają m. in. 
wiceminister komunikacji inż. Gallot, po 
słowe: inż. Starzak Rudnicki, Senator 
Lempke, prezes Głównego zarządu Inży 
nierów Kol. inż. St. Felsz, główny inspek 
tor komunikacji, inż. Bączalski, dyrekto 
rzy PKP.: z Warszawy inż. E. Zinkie- 
wicz, ze Lwowa — inż. St. Wiktor, ze 
Katowic inż. St. Kaguna. 

— NA KONFERENCJĘ DO BRUKSE- 
LI. Na ogólno - europejski zjazd delegatów 
kolejowych w: Brukseli w sprawie zmiany 
komunikacji pociągów dalekobieżnych, któ 

ry odbędzie się w dniach od 10—15 paź- 

dziernika, z ramienia Wileńskiej Dyrekcji 
Kolejowej wyjeżdża p. o. naczelnika wy- 
działu pasażerskiego p. Fr. Szreders. 

— NOWY WIADUKT KOLEJOWY. — 
W dnim wizorajszym został oddany do u- 
żytiku na stacji Wilno nowy wiadukt kon- 

strukcji żel-betonowej. Nowy wiadukt 
przyczyni się w znacznym stopniu do us- 

prawnienia regulowania ruchu pociągów, 
przybywających do Wilna. 

Szybkie zrealizowanie budowy wiaduk- 
tu zawdzięczać należy energicznym zabie- 
gom dyrektora kolei państwowych w Wil- 
nie, p inž. Kazimierza Falkowskiego, któ- 
ry nie szczędził starań, aby zdobyć odpo- 
wiadnie kredyty na wzniesienie tej nie- 
zbędnej budowli. 

— BADANIA TECHNICZNE NIA KO- 
LEI. Od pewengo czasu w obrębie wileń- 

skiej dyrekcji kolejowej prowadzone są ba 
dania techniczne, mające na celu wzmoże- 
nie szybkości biegu pociągów. Pracami te- 
mi kieruje z ramienia Ministerstwa Komu- 
nkacji prof. inż. Czeczot. 

W najbliższym czasie wyniki prac prof. 
Czeczota będą szczegółowo omówione na 
spedjalmej konferencji. 

—D ALSZE PRZEDŁUŻENIE 75-CIO 
PROC. ULGI KOLEJOWEJ DLA WY: 
CZEK SZKOLNYOH. Kuratorjum Okrę- 
gu Szkolnego Wileńskiego na podstawie 
pisma Ministerstwa Wyznań Religijnych i 
Oświecena Publicznego z dnia 27 września 
1932 r. Nr, I. Org. 2540-74-31 podaje do 
wiadomości dyrekcyj i kierownictw wszyst 
kich szkół tutejszego Okręgu Szkolnego. że 

okres ważności 75-proe. ulgi kolejowej dla 
zbiorowych wycieczek szkolmych został za 
mządzeniem Ministerstwa Komunikacji z 

. dnia 22 września 1932 r. Nr. H. Ou-1437, 
przedłużony do dnia 31 października br. 

SKARBOWA 

— Podatki płatne w październiku. — W 
październiku rb. przypada termin płatności na 
stępujących podatków: 

Do dnia 7 października rb. piatny jest poda 
tek dochodowy wraz z dodatkiem kryzysowym 
potrącany od uposażeń, emerytur i wynagro 
dzeń za najemną pracę w ciągu września rb. 

„Do dnia 15 października rb. płatna jest 
zaliczka na podatek dochodowy od  niektó- 
rych zajęć zawodowych. 

dnia 15 października rb. płatna jest 
III rata zryczałtowanego podatku przemysłowe 
go od obrotu. - 

Do dnia 15 października rb. płatny jest 
państwowy podatek przemysłowy od obrotu, 
osiągniętego we wrześniu rb. przez przedsię- 
biorstwa handlowe I—II kategorji oraz przed- 
siębiorstwa przemysłowe od I do V kategorji, 
prowadzące prawidłowe księgi handlowe oraz 
przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 

— ODCZYTY DR. MELANJI LIPIŃ- 

SKIEJ. W obecnej chwili kryzysu, odczyty 
dr. Melanji Lipińskiej, laureatki Akademi 
Paryskiej i Instytutu Francuskiego są 
wielce na czasie. 

Zmniejszyć wydatki należycie a jedno- 
cześnie przez racjonalną djetę poprawić so 
bie zdrowie, jest jedną z zasad higjeny.-— 

Dr. Lipińska mówić będzie w sobotę 8-go 
października n. t.: „Rozwój charakteru i 
woli w stosunku do odżywiania”. 

Wiemy wszyscy, że uczona jest niewido- 
ma od wielu lat. Nietylko nie przeszkadza 
jej to w pracy, utrzymuje ona, że utrata 
wzroku wzmacnia: pamięć, intuicję, kon- 
centruje uwagę itp. Oczy są dla nas wielce 
pomocne, ale równocześnie są organem 
wszelkiej destrakcji, gdyż zastępują wszyst 
kie imne zmysły. Kiedy jesteśmy ich poz- 
bawieni, dotyk, słuch, powonienie nietylko 
się rozwijają, ale potęgują się do nieskoń- 
czoności. 

: Drugi odczyt: sławmej uczonej odbędzie 
się w niedzielę dnia 9 października w sali 
Śniadeckidh USB. i będzie miał za tytuł: 
„Z Psychologji Niewidomych”. 

Początek obu odczytów o godz. 18-tej. 

— SKMA „Odrodzenie“ zawiadamia, iż w 
niedzielę 2 października rb. o godz. 9,15 w 
kościele św. Jana zostanie odprawiona msza 
św. Po mszy świętej zebranie. Goście mile wi 
dziani. 

RÓŻNE 
— Sodalicja św. Piotra Klawera dla misyj 

airykańskich. — W niedzielę dn. 2 październi- 
ka rb. sodalicja św. Piotra Klawera odegra 
w sali šw-Janskiej dwie sztuki sceniczne: i) 
O godz, 2 po poł. dla dzieci — sztuka w 1 
akcie p.t. „Pan Jąkalski“i _ inne niespodzian- 
ki2) i wieczorem o godz. 7 dramat misyjny w 
3 aktach p.t „Maina”. 

— żołnierze wyznania mojżeszowego. 
Z racji świąt wyznania mojżeszowego (Nowy 
Rok) żołnierze izraelici garnizonu wileńskiego 
zostali zwolnieni od zajęć na przeciąg dwu dni 
(sobota i niedziela). 

— EGZEKUCJE U ŻYDÓW. Na czas 
świąt wyznania mojżeszowego, egzekucja 
podatków u żydów na cały ten okres zosta- 
ną wstrzymane. 

— Zachorowu t + zakażne. — W  cstatnim 
tsgodniu na terenie Wiiaa zanotowano 48 wy 
pufkėw chorób zakaźnych, w tem! najwięcej 

<abnięć na tytis brzuszny 1 gruźlicę. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Pohulanka dziś w sobotę 1 paź- 

dziernika o godz. 8 wiecz. rozpoczyna 4-ty se 
zon działalności artystycznej miejskich teat- 
rów ZASP w Wilnie. Druga część wspaniałej 
trylogji Rostworowskiego „Przeprowadzka“ -- 
przygotowana na tę uroczystość z dużym na- 
kładem pracy i kosztów, wzbudziła zrozumią 
łe zainteresowanie — to też dzisiejszy wieczór 
zgromadzi niewątpliwie tak towarzyską elitę 
jak i szerokie masy kulturalnego Wilna. 

„Przeprowadzka* otrzymała doskonałą 0b- 
sadę z pp.: Grolickim, Janowskim, Łodzińskim 
Ładosiówną, Paszkowską i dyr. Szpakiewi- 
czem (bohater sztuki Franuś Szywała) w ro- 
lach głównych. Reżyserował Jan Bonecki, de- 
koracje Makojnika. Ceny miejsc niezwykle ni- 
skie — szatnia bezpłatna. Bilety wcześniej do 
nabycia w Lutni od godz. 11 do 9 wiecz. Ka 
sa teatru na Pohulance czynna od godz. 6-ej 
wiecz. 

— Otwarcie teatru muzycznego „Lutnia'*— 
We wtorek 4 bm. nastąpi otwarcie teatru mu 
zycžnego Lutnia. Wystawiona zostanie po raz 
pierwszy w Wilnie ostatnia nowość, melodyj- 
na operetka Abrahama „Wiktorja i jej hu- 
zar”. W roli tytułowej wystąpi znana gwiazda 

operetkowa warszawskich i zagranicznych 

scen Elna Gistaedt. Orkiestrą dyryguje Mie- 
czysław Kochanowski, Nowe dekoracje pęndzla 

]. Hawryłkiewicza, ewolucje i balety układu 
baletmistrza W. Morawskiego. Piękne dekora- 

cje i eiektowne kostjumy tworzą prawdziwie 
malowniczą całość. 

Bilety nabywać można w kasie teatru Lut 
nia codziennie od godz. 11—9 wiecz. bez prze 

rwy. ` 
— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 

ZASP w Wilnie gra dziś w sobotę I paździer 
nika w Nowoświęcianach promienną komedje 
Kiedrzyńskiego „Szczęście od jutra”. W ro- 
lach głównych wystąpią najwybitniejsi artyści 
scen miejskich z pp.: Braunówną,  Jasińską, 
Szpakiewiczową, Boneckim, Bieleckim i Po- 
Śpiełowskim na czele. W niedzielę 2 paździer- 
nika „Szczęście od jutra” zawita do Święcian 
3 października — do Drui, 4 — do Brasławit 
5 — do Dukszt, 6 —do Postaw. 

CO GRAJĄ Ww KINACH? 

HELIOS — Miłość dońskiego kozaka. 

HOLLYWOOD — Naježdzcy. 

CASINO — Liljanka chce się rozwieść. 

Pan — „Cudotworca“ 

ŚWIATOWID — Idjota i Z dnia na dzień. 

STYLOWY — Haj - Tang. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zamach samobójczy. — Głowacka Ma- 

truna lat 26 (zaułek Miński 4) w celu pozba- 
wienia się życia wypiła esencji octowej. Le- 
karz pogotowia po udzieleniu pomocy odwiózł 
desperatkę do szpitala Sawicz w stanie nieza- 
grażającym życiu. 

— OBIECAŁ OŻENIĆ SIĘ. — Sadowska 
Marjanna (Stefańska 19) zameldowala, že Ki- 
ryłow Franciszek (Poleska 7) pod pretekstem 
ożenienia się z nią wyłudził od niej 50 zł. go 
tówką, zegarek złoty damski oraz inne drobne 
rzeczy. 

— Skradziono rower. — Nieznani sprawcy 
skradli z przed domu nr. 20 przy ul. Trockiej 
rower Lisieckiego Rudolfa (Śniegowa 7) war 
tości 300 zł. 

— Nagły zgon. — Przed domem nr. 27 
przy ul. Zawalnej zmarł nagle Godlewski Win 
centy, lat 50 robotnik (Portowa 4). Przyczy- 
na Śmierci — dłuższa choroba żołądka i ser- 
ca. Zwłoki zabezpieczono do decyzji władz 
prokuratorskich. 

- ŚWIĘCIANY 

— AGITACJA SZKOLNA. — Na te- 
renie pow. Święciańskiego zatrzymano 
dwóch podejrzanych osobników, Którzy 
kolportowali wśród ludności narodowo- 
ści litewskiej ulotki, nawołujące do nie- 
posyłania swych dzieci do szkół pol- 
skich, a nawet litewskich z wykładowym 
językiem państwowym. Ulotki te pocho- 
dzą z za kordonu. 

DZISNA 
— Koło wychowanków gimnazjum w 

Dziśnie. — W dniu 23 września o KOdZ. 14 
odbyło się wałne zebranie Koła wychowanków 
gimnazjum dziśnieńskiego w Dziśnie. Po prze 
mówieniach ogólnych i sprawozdaniu ustępu 
jącego zarządu z dotychczasowej działalności 
oraz omówieniu programu pracy na przyszłość 
przystąpiono do wyboru nowych władz Koła. 
W skład zarządu weszli: kol. prezes Jėozei 
Bujnowski, wiceprezes — kol. Konstanty Mu 
raszko, sekretarz — kol. Rozalja  Puchalska, 
skarbnik — kol. Marja Puciatówna. Do sekcji 
samopomocowej: kol. Antoni Snarski, kol. Ma 
rtyna Mierzwińska oraz kol. Jerzy Zybajło. — 
Do sekcji towarzyskiej kol. Gajewska, kol. Al 
fons Kobiak oraz kol. Franciszek Szlenk. 
Sekcję kulturalno - oświatową objęli: kol. 
Franciszek Kopaliński, kol. Tarnowska oraz 
kol. Janina Snarska. Przewodniczącym komisji 
rewizyjnej obrany został b. prezes Koła Wy- 
chowanków gimnazjum  dzišnienskiego w 
Dziśnie kol. Gajewski. 

Zebranie zaszczycił swą obecnością rzęsi- 
stemi oklaskami przez zebranych powitany — 
dyrektor gimnazjum w Dziśnie p. dr. Tadeusz 
Staniewski. W okresie dwu tygodni od dna 
walnego zebrania nowoobrany zarząd ma przy 
jąč urzędowanie. (z) 

POSTAWY 
— POŻAR MŁYNA. — We wsi Hajduki, 

pow. postawskiego spalił się — wiatrak 
należący do Kajetana Hajdukiewicza. 

istnieje podejrzenie, że miało tu miejsce 
podpalenie. 

SW 

W związku z ożywieniem sezonu poli- 

tycznego, Rada Grodzka BBWR. w Wilnie 
odbyła ostatnio szereg posiedzeń, na któ- 
rych przepracowamy został plan akcji or- 
ganizacyjnej na dzielnicach miasta. 

Na odbytej m. in. konferencji Prezy- 

djum Rady z przedstawicielami zarządów 
kół dzielnicowych i mężami zaufania zde- 
cydowano zwołać w szerszem gronie ze- 

branie na dzień 13 października br., na któ 

rem ostatecznie przyjęty zostanie plan re- 

organizacji kół dzielnicowych. W związku 
z tem Prezydjum Rady Grodzkiej uchwali- 

ło na swem posiedzeniu w dniu 29 wrześ- 
nia br. zwrócić się do pp. posłów prof. Wi- 

zma Ku uwadze członków Rady Grodzkiej BBWR. 
tolda Staniewicza i dr. Stefana Brokow- 
skiego, ażeby wygłosili na tem szerszem 
zebraniu referaty na temat sytuacji gospo- 
darczej i politycznej w państwie. 

Jednocześnie Prezydjum Rady Grodz- 
kiej podaje za naszem pośrednictwem do 
wiadomości swych członków i sympatykow 
BBWR., iż Sekretarjat Rady stale jest 
czynny w lokalu przy ul. św. Anny 2, po- 
między godz. 18 a 20-tą z wyjątkiem świąt 
i niedzieł, tudzież przypomina, iż zgodnie 

z przyjętą zasadą członkowie, którzy zale- 
gają ze składkami dłużej niż dwa miesią- 
ce, będą bezwzględnie z listy członków 

  

Nierozwiązana zagadka nurtów Wilji 
KIM JEST TAJEMNICZA SAMOBÓJCZYNI Z UL, BAGATELA 

WILNO. — Przed paru dniami pisaliśmy, 
że dozorca składów przy ulicy Bagatela zau- 
ważył nad brzegiem Wilji jakąś kobietę, która 
w pewnym momencie rzuciła się do rzeki i 
więcej nie wypłynęła. 

Wszelkie poszukiwania w celu odnałezienia 
zwłok samobójczyni nie dały rezultatów, wo- 
bec czego nie sposób było ustalić, kim była Baga! 
samobójczyni. 

"Tymczasem wczoraj do policji zgłosiła się 

rodzina Anny Sokołowskiej, służącej, zatrud- 
nionej ostatnio u J. Blocha (Niemiecka 19) z 
powiadomieniem o zaginięciu wymienionej. 

Miało to miejsce przed-7 dniami i Soko- 
łowska nosiła się z zamiarem samobójstwa. 

Wobec tego że rysopis samobójczyni z ul. 
tela odpowiada rysopisowi  Sokołowskiej 

zachodzi przypuszczenie, że to ona rzuciła się 
do Wilji. 

Plaga wilków w Wołożyńskiem 
WOŁŻYN. — W kilku miejscowo- 

ściach powiatu zanotowano szereg wy- 
padków porywania z pastwisk pasącego 
się bydła i owiec przez wałęsające się 
wilki. Ostatniemi dniami w obrębie gimi 
ny wołożyńskiej i zabrzeskiej wilki za- 

gryzły na pastwiskach 4 konie, należące 
do włośnian wsi Ułazowicze, Czertowi- 
cze i Mincie. Ludność tych wsi wysła- 
ła do starosty powiatowego delegację, 
prosząc o zarządzenie obławy. Starosta 
uwzgłędnił życzenie delegacji. 

Katastrofalne usunięcie się tamy 
WILNO. — Podczas osuszania jeziora Kwiet 

niki znajdującego się tuż koło wsi tejże na- 
zwy gm. ostrowskiej zerwała się tama od 
strony północnej, skutkiem czego woda wdar 
ła się do kilkunastu domów. W chwili zerwa 

nia tamy niedaleko miejsca wypadku znajdo- 
wał się 6-letni Piotr Górka, który porwany 
pędem wody uderzony został o Ścianę domu 
Andrzeja Soroczyńskiego i poniósł śmierć :a 
miejscu. 

Jeszcze o strzałach na ulicy Zawalnej 
Aresztowanie „Miszki Greka* i jego zausznika 

WILNO. — Śledztwo w sprawie о- 
negdajszych strzałów na ulicy Zawalnej 
od których omał nie zginął handłarz z 
pod Hai, Mojżesz Jakóbczyk, wyjaśniło 
cały szereg szczegółów, pozostających 
w bezpośrednim związku z tym wypad- 
kiem. 

Sprawca strzałów, handlarz grzybów 
z Warszawy A. Janczewski, podczas 
swego pobytu w Wilnie został zaobser- 
wowańy przez bandę rabusiów na czele 
której stoi znany policji „Miszka Grek". 

Przed paru dniami banda usiłowała 
okraść Janczewskiego, w czasie gdy pro 
wadzu pertraktacje z handlarzami na 
ulicy Zawalnej. 

Sztuczny tłok koło niego wytworzony 
został jednak przez Janczewskiego zau- 
ważony i przy tej okazji doszło do a- 
wantury. Ž 

Wówczas na widownię wkroczył 
„Miszka”, który terorem usiłował zmu- 
516 warszawianina do „oiiarowania“ pe- 
wnej sumy na potrzeby bandy. 

Janczewski naturalnie oparł się wcho 
dzeniu w jakiekolwiek pertraktacje ze 

złodziejami i zagroził wezwaniem poli- 
cji. 

Banda widząc, że narazie nic nie 
wskóra, zapowiedziała swej oiierze, że 
w najbliższej przyszłości zmusi go do 
posłuszeństwa, lecz będzie to kosztowa- 
ło o wiele drożej. 

Janczewski, wiedząc, z kim ma do 
czynienia, był po tym wypadku stale na 
baczności i gdy onegdaj wieczorem 
spotkał koło Hal Jakóbczyka, zewnętrz- 
nie podobnego do „Miszki Greka“, był 
przekonany, że banda wykonuje swą 
groźbę, 

Miał on przy sobie większą sumę pie 
niędzy i postanowił za wszelką cenę 
nie dać się obrabować. 

Strzelił więc dwukrotnie na postrach, 
żądając przytem od Jakóbczyka podnie- 
sienia rąk do góry. 

W związku z tem władze policyjne 
aresztowały wczoraj „Miszkę Greka* i 
jego najbliższego zausznika Dzidziula i 
po przesłuchaniu, podczas którego za- 
trzymani nie przyznali się do płanowa- 
nia napadu, przekazały ich władzom są 
dowym. 

  

p Art.Fot: grat 
Antcni SKURJAT Sniadeckich 4 | 
Przyjmowane są również roboty ama- | 

a torskie. Dla młodzieży specjalny rabat, 3 

WILEJKA 

— Trojaczki. — We wsi Wiśniewo 
gm. wilejskiej 28-letnia Barbara Dańko- 
wa powiła trojaczki, które cięszą się — 
jak dotychczas — dobrem zdrowiem. 
Przed trzema laty Dańkowa powiła dwe 
jaczki, które również żyją. 

— BojKA NA DRODZE. —. Na drodze 
Kurzeniec — Kłynie w pow. wilejskim napadli 
na Macieja Wilka mieszkańcy wsi Kłynie — 
Władysław  Żukaniec i Aleksy Gutera bijąc 
go dotkliwie. żukańca i Guterę aresztowano. 

— STRZAŁY DO NIEWIERNEGO. 
— 27-letnia mieszkanka wsi Stasińce 
gm. derewnickiej Stella Suszynówna z 
zemsty za porzucenie jej przez 34-letnie 
go Wiktora Puczkarowicza spotkawszy 
go koło wsi Tomaszewicze, strzeliła z 
rewolweru, raniąc go w bok, poczem są 
dząc %ż Puczkarowicz nie żyje, wystrza 
łem z rewolweru w okolicę serca ode- 

brała sobie życie. 

MOŁODECZNO 
— ZATARG O ŁĄKĘ. — We wsi Dziub- 

lewszczyzna gm. Kraśne pow. mołodeczańskie 
go powstała kłótnia o wypas łąki pomiędzy 
Janem Melgujem a Hilarym Rudkiewiczem, w 
trakcie której Rudkiewicz otrzymał cios kamie 
niem w głowę. Po 2 godzinach Rudkiewicz 
zmarł. Melguja aresztowano. , 

WOŁOŻYN 

— WILKI. — Z Wołożyna piszą, że na te 
renie gm. iwienieckiej i wołożyńskiej pojawi- 
ły się stada wilków. Wczoraj w pobliżu wsi 
pe wilki udusiły konia, należącego do 
KOP. ; 

Stada wilków nocami ze wsi i zaścianków 
porywają żywy inwentarz. Wieśniacy dokonali 
kilka obław i ma pastwisku wsi Czeresze za 
bito dwa wilki, Również władze administracyj 
ne mają urządzić w nadchodzącą niedzielę ob- 
ławę — polowanie. 

Z POGRANICZA 

— UCIEKALI Z WILNA DO BOLSZEW Ji. 
Ubiegłej nocy w rejonie Iwieńca patrol KOP. 
zatrzymał grupę osobników, którzy usiłowali 
nielegalnie dostać się do Rosji sowieckiej. — 
Są to komuniści z Wilna, którzy zbiegli przed 

ją. 
Aresztowanych w liczbie 9 osób skierowa- 

no do dyspozycji władz sądowo - śledczych. 

— WYSIEDLENI CUDZOZIEMCY. — O- 

negdaj rano na odcinku Kołosowo z granic 

Rosji sowieckiej wysiedleni zostali dwaj cudzo 
ziemcy b. technicy Wajnszteja i Tremhke z 

Królewca. 

SPORT 
MECZ TENISOWY LIGA — WILNO 

W niedzielę dnia 2-go października o g. 
10 rano na kortach O. W. F. Pióromont, 
odbędą się rozgrywki tenisowe, międzyklu- 
bowe Lida — Wilno, sekcji tenisowej klu- 
bu sportowego Rodziny Wojskowej. Jako 
reprezentantki Kl. Sp. Lida wystąpią pa- 
nie: Tomkowiczowa, Kruczyńska i Wilto- 
sówna, jako reprezentantki Wilna wystą- 
pią panie:  Monwid - Olechnowiczowa, 
Pfajferowa, Reissowa. Wstęp bezpłatny. Po 
zawodach Rodziną Wojskowa organizuje 
dla pań - uczestniczek obiad: w kasynie 6- 
go pułku piechoty. 

WIADOMOŚCI BOKSERSKIE 

W niedzielę 2 października br. w sali 
Ośrodka WF. (Ludwisarska 4), odbędzie 
się propagandowy mecz bokserski we wszys 
tkich 8 wagach. 

Organizuje zawody z ramienia komen- 
danta Ośrodka sekcja bokserska WKS. 
„Росой“, 

Początek o T-wieczor. 
* „* * 

Sekcja bokserska Pogoni nadal prowa- 
dzi treningi w sali Ośrodka we wtorki i 
piątki od 7,30. Ze względu na znaczną frek 
wencję przeprowadzony został podział tre- 
nujących na dwie grupy: zaawansowanych 
i początkujących. Treningi odbywać się 
będą od 6—7,30 i ой 7.30—9,30. 

3 Dalsze zapisy przyjmuje p. M. Nowie- 
ki w lokalu Ośrodka we wtorki i piątki od 
godz. 7-mej. (© 

NIEFORTUNNE ZAKOŃCZENIE 
ZAWODÓW SZKOLNYCH 

To, co się stało onegdaj na Stadjonie 
Ośrodka WF., niezbyt pochlebnie świadczy - 
o młodzieży szkolnej i pozwala przypusz- 
czać, że czynnik wychowawczy w akcji W. 
F. na terenie szkół nie gra dominującej 

roli, 
Na Stadjonie odbywały się zawody lek- 

koatletyczne, będące dokończeniem szko!- 
nych mistrzostw. 

Panował chaos. Część widzów, nie li- 

cząc się z utartym zwyczajem, zabraniają- 
cym nieuczestnikom zawodów znajdowania 
się na boisku, przeszkadzała zawodnikom 
i organizatorom, walesając się po całem 
boisku. 

Nie pomogła interwencja komendanta 

Ośrodka kpt. Ostrowskiego. Niekarna mlo- 
dzież nie chciała dobrowolnie usunąć się 
na miejsca, przeznaczone d la widzów. Nie 

ś. fp. 
STANISŁAW 

SZUMSKI - SZAUMĄN 
Ziemianin 

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł 
w maj. Stefanowo dn, 28 września 1932 

rokn w wieku łat 78. 
Pogrzeb odbył się w dn. 30.1X 32 r. w 
kaplicy maj. Stefanewo gm. N.-Pohost 
pow. Brasławski, O czem powiadamia 
pogrążona w smutku RODZINA 

  

Ś. p. 
WacławPac-Pomarnacki 

Z Litwy Kowieńskiej doszła nas;wiado- 
mość o zgorłie śp. Wacława Pac - Pomar- 
nackiego, znanego w szerokich kołach na- 
szego ziemiaństwa. Był to człowiek zacny, 

prawy i głęboko wierzący, Polak o nie- 
złomnych zasadach, „obywatel* w szczyt- 
nem tego słowa znaczeniu, stał na straży 
ojczystych i rodowych tradycyj, dla sąsia- 
dów szezodry i życzliwy, dla sług i domo- 
wmników wyrozumiały i troskliwy, rękę miał 
zawsze otwartą dla ludzkiej nędzy i nie- 
doli, Ostatnie lata jego życia były pasmem 
krzyżów i doświadczeń, zwłaszcza wielkim 
ciosem była śmierć ukochanych dzieci — 
z tych "najmłodszy Janusz, bohaterski 
skaut, życie młode złożył w ofierze Ojcey- 
źnie. Wywieziony w 1919 r. jako zakładnik 
do Smoleńska, przeszedłszy niewysłowione 
katusze w więzieniu sowieckiem, powrócił 
ze zdrowiem starganem, ale z niezachuńa- 
ną pogodą ducha. Znosząc spokojnie cier- 
pienia i straty materjalne, mawiał rfieraz: 
„To co straciłem, to co przecierpiałem jest 
niczem wobec cudu odzyskania wolnej i 
niepodległej Ojczyzny”. Bolejąc nad rozła- 
mem dwóch bratnich narodów, pomimo 
zmienionych warunków, nie rozstał się z 
rodzinnemi swemi Gieczanami, gdzie dnia 
18 września 1932 r. zasnął cicho, pozosta- 
wiając małżonkę, córkę i synów, pogrążo- 

nych w głębokim smutku. 
Złożenie zwłok do grobów rodzinnych 

w- Gieczanach odbyło się 15-go września. 
przy licenym udziale sąsiadów, którzy 
prawdziwym i szczerym żalem żegnali u- 
bywającego z ich grona człowieka ogólni: 
szanowanego i miłowanego, który posiadał 
ludzką przyjaźń i sympatję i majldpszą po 
sobie zostawił pamięć. 

Niech ta ziemia rodzinna, którą tak u- 
kochał, lekką mu będzie. : 

Cześć jego pamięci! 

z SĄDÓW 
DWA LATA WIĘZIENIA ZA PODRA- 

BIANIE PIENIĘDZY 

Co robić, ażeby mieć pieniądze? Jedni uwa 
żają, że trzeba pracować, inni twierdzą wręcz 
odwrotnie; należy tak kombinować, ażeby 
mieć gotówkę i nie pracować, : 

Mieszkaniec gminy  olszaūskiej Aleksander 
Konowicz znalazi właśnie taki sposób, copraw 
da znany, a mianowicie stworzył własną „men 
nicę“. 

W nędznej swej chacie, w największej ta- 
jemnicy przed domownikami, pomysłowy kon 
kurent mennicy państwowej zaczął wyrabiać 
5- 1 2-złotówki. Używał do tego zwykłego »- 
łowiu i najbardziej prymitywnych  przyrzą- 
dów, wyrabiane zaś pieniądze puszczał w ©- 
bieg. 
e szła doskonale i. niezadługo już 

sąsiedzi Konowicza mieli możność zauważenia 
że niepozorny do niedawna, ubrany w nędzne 
łachmany gospodarz, przeobraził się nagle w 
pierwszorzędnego eleganta, Łykowe łapcie za- 
mieniły się w żółte trzewiki, miejsce podarte- 
go ubrania zajął świetnie uszyty garnitur, czio 

wiek, który palił tylko fajkę z kiepską machor 
ką nabrał upodobania do „Grand - Prix" — 
słowem, nastąpiła całkowita metamorioza. 

Wszystko jednak ma swój koniec. Osobą 

Konowicza zainteresowali się bardziej niż do- 

tychczas sąsiedzi, coś nie coś doszło do policji 
i w rezultacie nastąpiła rewizja, a z nią ujaw 

nienie całej „mennicy”. 

Przęd Sądem Okręgowym, gdzie trail po 

raz pierwszy w życiu, tłumaczył się Konowicz 
że wyrabiał pieniądze, znajdując się wraz z 

rodziną w skrajnej nędzy. Termu też tylko na- 

leży przypisać, że spotkał go najniższy wymiar 

Кагу w postaci 2 lat dor poprawy. Od wy- 

roku tego skazany apelował, wobec czego 

wczoraj cała sprawa znalazła się na wokan- 
dzie Sądu Apelacyjnego. Po rozpatrzeniu spra 

wy Sąd Apelacyjny wyrok poprzedniej instan- 
cji zmienił, lecz w sposób najmniej chyba po 

żądany przez oskarżonego. Dwa lata domu 
poprawy zostało coprawda zamienione na ty- 
leż lat więzienia, ale uzupełniono to jeszcze 
pozbawieniem Konowicza praw obywatelskich 
na przeciąg lat pięciu. w 

ECHA ZAMACHU NA ŻYCIE WŁAŚCI- 
CIELA MAJĄTKU KLEPKI 

Onegdaj Sąd Apelacyjny w Wilnie rozpa- 
trywał głośną w swoim czasie sprawę 
ko M. Malewiczowi, S. Šližowi i M. Wakul- 
czykowi, skazanym przez Sąd Okręgowy na 
6 lat więzienia za dokonanie zamachu na ży 
cie właściciela majątku Klepki Leona Dąbrow- 
skiego. Mianowicie późnym wieczorem dnia 21 

listopada r. ub. do powracającego bryczką do 

domu Dąbrowskiego oddano trzy strzały z du 
beltówek. Na szczęście strzały te chybiły i 
tylko dwa z nich trafiły w bryczkę. 

W wyniku przeprowadzonego śledztwa t- 
stalono, że sprawcami niedoszłego zabójstwa, 
byli właśnie Malewicz, Śliż i Wakulczyk, — 
przyczem przyczyną zamachu miało być ja- 
kieś nieporozumienie na tle sprzedaży ziemi 
pomiędzy Dąbrowskim a ojcem Malewicza. 

Po rozpatrzeniu całej sprawy Sąd Apelacyj- 
ny zmienił wymiar kary tylko Wakulczykowi, 
zmniejszając mu ją do 5 lat więzienia, pozo- 
stałą zaś część wyroku Sądu Okręgowego po 
zostawił w mocy. 

ZWOLNIONY ZA KAUCJĄ 

Onegdaj został zwolniony za kaucją z wię- 
zienia Łukiskiego znany w Wilnie aplikant ad 
wokacki Gordon. 

Jak wiadomo, Gordon aresztowany został 

przed kilku tygodniami, jako podejrzany a 
przynależność do partji komunistycznej. Wy- 
sokość kaucji wynosi 1500 zł. 

p. w. 

SEK TSS SA 

którzy chłopcy pozwalali sobie na głośne, 
niegrzeczne uwagi. 

Skutek tego był przykry. Kpt. Ostrow- 
ski zmuszony był zawody przerwać, pro- 
sząe wszystkich o opuszczenie Stadjonu. 

Tak oto zakończyły się szkolne mist- 
rzostwa lekkoatletyczne. (t) 
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grodžiėjyka 
— PRZYGOTOWANIA DO OBCHODU 

ŚWIĘTA CHRYSTUSA KRÓLA. Komitet 

wykonawczy obchodu w Grodnie Święta 
Chrystusa Króla został wybrany w naste 
pującym składzie: p. starosta Robakiew 

ks. kan. Kuryłłowicz, poseł Terlikow' 

Nostitz - Jackowska, Niedźwiedzka, Choy- 
nowska, ławnik Gutman, Zubkowski, red. 

Korulski, Woźniak i dyr. Krokowski. 

Na przewodniczącego komitetu został 

powołany ks. Kuryłłowicz. е 
— ZMIANY W ZARZĄDZIE FEDE- 

RACJI. Na miejsce p. prof. Budzanow- 

skiego, który ustąpił ze stanowiska preze- 

sa Federacji PZO0.. jednogłośnie zostal 
cbrany p. posel Terlikowski. 

— KOMITET DNI SZOPENOWĘ 
Komitet dni Szopenowskich w Grodnie u- 

konstytuował się w. następnjącym  skła- 

dzie: prof. Bronisław Borewicz — prezes, 
Lsof. Józef Kuza — viee-prezes, prof. B 

misław Fronczak — vice-prezes, prof. Mi- 
chał Gasperski — sekretarz, prof. Radzi- 

szewski — skarbnik, major Ksawery Wierz 
bowski ławnik Karol Gutman — czlonko- 
wie zarządu. 

— „OSZCZĘDNOŚĆ'* MAGISTRACKA. 

Jak wiadomo, Rada Miejska ma ostatniem 

posiedzeniu uchwaliła wprowadzić nowe 
ceny na prąd elektryczny, używany dla ee- 
lów gospodarczych (kuchni, czajniki, że- 

lazka, piece itd.). Aby spopularyzować tę 
inowację, magistrat postanowił podać to 

do wiadomości drogą rozpowszechnienia 

plakatów i w tym celu zostały rdzlepione 
ulotki, mające wygląd (ściśle mówiąc nie 
mające żadnego wyglądu) ulotek chiroman 
tek, albo innych przedstawicieli czarnej 

mazgjji, lecz w żadnym wypadku nie odpo- 
wiadających powadze instytucji ogłasza- 

jącej, jakoteż objektu reklamowanego. 
Zbytnia ta oszczędność, nie jest naszem 

zdaniem na miejscu, gdyż sprawa o którą 
chodzi, jest sprawą czysto kupiecką i jako 
taka musi być należycie reklamowana. 

PAN MEC. LOBMAN POZOSTJE 
W GRODNIE. W swoim czasie pisaliśmy 
6 tem, żę p. mec. Lobman ma zamiar 
przejść do sądownictwa, a mianowicie ja- 
Ko sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, 

Jak się obecnie dowiadujemy, p. mec. za- 
niechał swego zamiaru i nadal pozvstaje 
w Grodnie. 

— Z DZIAŁALNOŚCI HARCERSTW A 
GRODZIEŃSKIEGO. Celem zorganizowa- 
nia i 'ujednostajnienia pracy harcerskiej, 
a w szczególności stworzenia kół przyjaciół 

harcerzy, Komenda Hufca Harcerzy Gro- 
dzieńskich urządza zebranie organizacyjne 

które odbędzie się w sali „Royalu“ w dniu 
2 paździemika br. o godz, 17. Wstęp za o- 
kazaniem zaproszenia, które będą rozsy- 
Jane osobom zainteresowanym tak szła- 
chetną placówką, jaką jest harcerstwo. 

— PROCES RODZINY SZMALCUJÓW, 
We czwartek 29 września br. ławę oskarżo 
mych Sądu Okręgowego w Grodnie zajmo= 
wała rodzina. Szmalcujów, znanych W Gro- 
dnie kuśnierzy, składająca się z matki Ta 
mary i 4-eh synów:  Berela. , Mordchela, 
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Nalwiększą i nalbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
GSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

TYWTYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYVYVYYYYVYYYYYYYYYT 

    

z KINA P. T K. TEL 714 
PRPEKL KEOWOCZZ 2 

$esn. 0 e. 6. ht 10.15. 

Dźwiąkowieć 
Kisz „POLONIA 

Pocztowa 4. 
Dziś! Nareszcie doczek»liśmy się! Uro- 
czysta premjera najnowszego utworu 

genjainego reżysera Pudawkina! 

„ CYG2ŃSKIE ROMANSE" 
Z udz. dawno uiewidz. vlabien, publicz 

BRYGICY HELM, Williama Wilicon 
oraz Józefa Schildkraut. Muzyka 
wykonana przez raweiscyjny zaspół 
cygańskiej orkiestry pod batutą 

Aifrada Huolego. 
wstęp Gd 80 gr. 

Dźwiąkowisc 
Kns ĄPOLL O“ 

daminik. 26. 
Dziś Niezwykła egzotyczns premjera 

to 

pt BW MA pustymi 
W rolach głównych: 100 proc. męski 
Jack Hoit piękna Dorothy Sebastian 
oraz Ralph Graves. Krótkie i dosad- 

ne określenia; Tajemnica krwawej pla- 
my ma piaskach pustyni, Tragiczne nie- 
porozumienie, Miłość tancerki kabaret 
z Bel Abbas, Krew za krew. W dżung- 
lach piekielnej wyspy. Zbrodnia której 
nie było. Przepyszne sce-y walki z 
Kabylami. Tragiczna miłość dwóchprzy - 
jaciół do jednej kobiety. Ucieczka z 
Piekielnej WYSDY: Wstęp nd 70 ar. 

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 18. 

Największy z dotychczasowych drama: 
tów indyjskich, wykonany z niezwyk- 
łym nakładem kosztów pod protekto: 

ratem Maharadży Jaipuru p. t, 

Siódmy Cud Świata 
W pałacach indyjskich Maharadży. Ol- 
brzymie sceny mzsowe przy udziale 
ponad 70.000 najpiękniejszych indy]- 

skich kobiet i męzczyzn. 
Talamnice haramów! 
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Росха!еК казп5бы 

UWAGA: kasa czynna od godz. 5.30 

Szawela i Mendela, 

Ww h 10 i 14 pa przemo- 
cą i ze szczególnem 7 stwem wtarg- 

ugli do mieszkania właścicielxi sklepu wy- 

robów futrzanych Frydy Argutowej i gro- 

żąc jej, przemocą zabrali różne wyroby fu- 

trzane na ogólną sumę 45.000 zł. 
Świadków w tej ie wezwano 35. 

Ze zlożonych zez: onych wyni- 

ka, iż Argutowa (w Sty 

samobójstwo przez powieszenie się), poży- 

a u Szmalcujów 3000 dol. am., lecz nie 

mogła zwrócić długu, gdyż znajdowala się 

w trudnościach finansowych. Wobec tego 

weszli ze zmarłą IArgutową w porozumie- 

nie, według którego otrzymali od niej za- 

miast gotówki, wyroby futryane. 
Na przewodzie sądowym wyjaśniło się. 

że w dniu 14 października ub. r. Szmalcu- 

jowie użyli jednak gwałtu i samowolnie 

zabrali ze sklepu Argutowej pewiną ilość 

towaru, wobec czego Sąd Okręgowy w na- 

stępującym składzie: przewodniczył wice- 

prezes p. Hryniewicz przy udziale sędziów 
pp. Tołłoczko i Merla, skażal każdego z 

oskarżonych na miesiąc aresztu z zawie- 

szeniem wykonania kary względem matki 

"Tamary. 
Powództwo cywilne w wysokości 45 

zl. popierane przez p. mec. Lobmana z0- 

stalo oddalone, natomiast zajęte u Szmai- 

o to, że 

   

    

    

   

    

cujów towary, za wyjątkiem oddanych 

klijentom, sąd zasądził spadkobiercom 

Argutowej. 
Oskaržai podpropurator p. Kruszewsk:. 

Bronili oskarżonych pp. mec. Firstenb 

i Terlikowski. 
— LITWA NIE LUBT GOŚCI. Koło 

Druskienik na teren polski zostali wysied- 

ieni z Litwy dwaj podróżnicy dookoła świa 
ta. Są to Z. Nider i K. Czerpek ze Śląska 
Cieszyńskiego. 

Do Litwy: dostali się oni od strony Prus 

i zamierzali po zwiedzeniu większych 

miast litewskich udać się przez Łotwę i 
Estonję do Finlandji. 

Wysiedleni zostali z powodu braku ze- 
zwolenia na pobyt na terytorjum litew- 
skiem . 

  
erz 

  

— POWRÓT P. WOJEWODY ŚWIDER 

SKIEGO Z WARSZAWY. We czwartek 

dnia 29 bm. powrócił z Warszawy. i objął 

urzędowanie p. wojewoda St. Świderski. 

— ŚWIETLICA I CZYTELNIA. Rada 

Pow. BBWR. w Nowogródku otwarła świe 

tlieę, połączoną z czytelnią przy ul. 3-g2 

Maja 1, w lokalu sekretarjatu wojewódzk. 

BBWR. w Nowogródku. 

— ŻYCIE HARCERSKIE, — INTROLI- 

GATORNTA. 3-cia drużyna harcerzy im. 

Marszałka Piłsudskiego w Nowogródku, 

dążąc do samowystarczalności, założyła u 

siebie warsztat introligatorski. 

— AKCJA ODCZYTOWA BBWR.: 

NALIBOKI, Dnia 1 października br. odbę- 

dzie się odczyt ma temat: „Znaczenie PW. 

i WF. dla umocnienia mocarstwowego sta- 
nowiska Polski“. . 

DEREWNO. Dnia 2 października br. 

odbędzie się odczyt na temat „Znaczenie 

PW. i WF. dla umocnienia mocarstwowe- 

go stanowiska Polski“. 
— BIURO PODAŃ I PORAD W NO- 

WOGRÓDKU. Rada Powiatowa BBWR. w 

Nowogródku uruchomiła w odnowionym 

lokalu Biuro Podań i Porad, które prowa- 

dzi z jej ramienia p. Felicjan Pawłowski. 

Biuro czynne jest w poniedziałki i czw» 

ki od godz. 10 do 13, oraz we wtorki i 

piątki w godzinach od 18 do 20. 

— WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO SPO: 

WE W NOWOGRÓDKU. W dniach 1 i 2 

października odbędzie się w Nowogródku 

wojewódzkie święto sportowe, pod hasłem 

Państwowej Odznaki Sportowej i Strzelec- 

kiej. Program zawodów jest następujący : 

Sobota dnia 1 października: godzina 

9-ta — zbiórka zawodników i sędziów do 

lekiej atletyki na boisku Sokoła i do strze- 

lania na strzelnicy małokalibrowej, 9,30— 

strzelania z broni małokalibrowej na Sł 

metrów, zespołowe i. indywidualne, oraz 

strzelanie z łuku na 15 m.; bieg 100 metr. 

(trójbój); 10,30 — rzut granatem (trój- 

bój), skok w dal (trójbój); 14,00 — bieg 

100m., rzut granatem i skok wdal, Ssiat- 

kówka i koszykówka; 15,00 — bieg 60 m. 

pań; 16,00 bieg 80 m. 

Niedziela 2 października: godzina 10,00 

nabożeństwo w kościele św. Michała, 12,00 

zbiórka sędziów i zawodników na boisku 

Sokoła; 12,30 powitanie zawodników i de- 

filada; 13,00 dalszy ciąg strzelania; finały 

biegów 100 i 60 m. finały rozgrywkowe 

siatkówek i koszykówek; 14,00 skok wdał 

i rzuty, bieg 3.000 m. i o godzinie 16,54 — 

rozdamie nagród. W ciągu tych dni, Kino 

Miejskie wyświetlać będzie dodatki spor- 

towe. 
— SZYBOWIEC „ŻWIRKO-WIGURA" 

3-cia drużyna harcerska im. Marszałka Pii 

sudskiego w Nowogródku, po udanych 

próbach z szybowcem „Nowogródek, przy- 

siąpila do (budowy dużego szybowca im. 

„Zwinko-Wigura“. Będzie to aparat do 10- 
tów normalnych. 

— STRZELNICA ŁUOZNA. 3-cia dru- 

żyna harc. im. Marszałka Piłsudskiego w 
Nowogródku zakładą w sali miejskiej 

strzelnicę łuczną, która w tych dniach bę- 

dzie otwarta. 

— PODZIĘKOWAŁ ZA NOCLEG. — 

W nocy na 27 bm. Dowgier Władysław, 16 

letni młodzieniec z Adampola, nocująe w 

Nowogródku przy ul. Kolejowej 39 u p. 

Kasperowicza Antoniego,  przywłaszczył 

sobie zegarek wartości 50 zł. Zegarek o- 

debrano. Sprawa oczywiście skierowana do 

właściwego sądu, który obmyśli Dowgiero 

wi nagrodę za tak osobliwe podziękowanie 

za. nocleg. 

   

wstęp od 75 gr. 
  

       
     

GRODNO, Brygidzia 2. 

  

        

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

_ KINO a g. 615, — 8, — 10, 

DŽWIĘKOWB 

„ŠWIATOWIO“ | ii ieit 
Willi Fritscha ujrzymy w frapującym dźwiękowcu p. t. 

KOBIETA | SZPIEG 
Film który daje dużo emocji! 

w roli niemki, żony rosyjskiego generała i 

Re RMS nk S NA КЕАНсы 

'. popelniła į 

Са 
— ODOZYT. Staraniem Związku Pra- 

cy Obywatelskiej Kobiet w dniu 2D wrze- 

śuia, jako w dzień imienin śp. Prezydento- 

Mościckiej odbył się odczyt o czynach 

ciu Zmarłej. Odczyt wygłosiła p. Bo- 

jarska. 

— BEZPARTZJNY ZW. ZAWOD. MA- 
SZYNISTÓW. W ubiegłym miesiącu poda- 

wališmy o utworzeniu w Baranow iezach 

be riyinego Zw'azku Zawodowego Ma- 

szynist6w, jako že dokuczyło kolejarz jm 

słuchać 2 Międzynarodówki i wolą siużyć 

własnej ojczyźaie. 

Byl to tylko oddźwięk, a na 25 wrześ- 

nia zarząd tymczasowy zwołał waln= zgr0- 

  

    

  

  

  

raadzenie członków, przy ud”iale 1 csub. 

Zarząd glówny reprezentował prezes 

głównego zarządu (Pilecki i członek Sawic- 

ki Stanisław, oraz okręgowy w Wilnie pp. 

Ftasiak i Sobaś. 
Zebranie zagaił prezes Pilecki, wyjas- 

‚Заз zebranym vel | zad rsia n=wego Źw. 

gromiąc ZZM. za połączenie się z II Mię- 

dzyaarodówką i ich szkodliwą robotę dla 

kraju. 

Po wysłuchaniu referatu zebrani przy- 

stąpili do wyboru zarządu, w skład które- 

go weszli: Stankfewicz Stanislaw, Żebrow- 

ski Wiktor i Matuszewicz Franciszek. 

ZJAZB LEKARZY. W dniu 25 bm. 

w lokalu miejscowego ośrodka zdrowia 

pod przewodnictwem dra Czyża odbył się 

zjazd lekarzy województwa. nowogródz- 

kiego. 
Na zjeździe było 22 lekarzy. Zebranie 

zwołane zostało w eelu wybrania delega- 

tów do Izby Lekarskiej w Wilnie. Deiega- 

tami do Izby wybrano pp.: dra Abrame- 

wieza, Kieziewicza, Szata, Efrosa ze Sło- 

nima i Nowickiego z Nieświeża. 

— ZAWODY KONNE. W dniu 2 paż- 

dziernika o godzinie 14 w parku miejskim 

26 pułk ułanów urządza Konkursy hipicz- 

ne z udziałem pp. oficerów i podoficerów 

pułku. 
Tanie bilety, gdyż od 25 groszy do 1 

zł., zapewte przyciągną. szerszą publiczność 

Podczas zawodów przygrywać będzie 

onkiestra pułku. 
— TROCHĘ UWAGI. Szymańczyk Jan, 

jadąc na rowerze, widocznie zapomniał, że 

należy dawać sygnały, to też wynik był 

przykry, gdyż najechał na grupę uczenie, 
a jednej z nich, Oldze Kawczyn złamał pra 

'wą nogę. 
Zapewne Sąd wyperswaduje niefortun- 

nemu rowerzyście, jak należy jeździć. 
— POŻARY. We wsi Cieradle spaliia 

się stodoła wraz z tegorocznemi zbiorami, 
należąca do Pasiukiewicza Konstantego.— 

Szkody wyrządzone przez pożar wynoszą 
około 2000 zł. 

Pożar powstał wskutek uderzenia pi» 

runa. 
— We wsi Zamorze na szkodę Kołosow- 

skiego spalił się dach domu, chlew, siano, 

ziemniaki i płótno. Szkody wynoszą okolo 

300 złotych. 
Pożar powstał 

  

wskutek nieostrożnego 

—- % ŻYCIA KOŁA MIEJSKIEGO L. 

O. P. P. — We wrzešniu br. Kolo rozpo- 

częło akcję na szerszą skalę. Na pierw 

plan wysuwa się uroczysta Alkademja E 

czci śp. por. żwirki i inż. Wigury, o czem 

już pisaliśmy. 

Przeprowadzona zbiórka dzięki dobrej 

organizacji i współpracy społeczeństwa cy- 

wilnego i wojskowego, dała mimo ciężkie- 

go kryzysu dochpłiu 102 zl. 45 gr, z im- 

prez dochodowych, tj. z meczów piłki noż- 

nej uzyskano ponadto zł. 95 85 gr. Obec- 

nie czynione są przygotowania da urządize- 

nia tradycyjnego wieczoru „gazowego, 

połączonego z niespodziankami. 

Zarząd Koła prosi nas o umieszczenie 

wyrazów serdecznego podziękowania przed 

stawicielom władz, wojska i wszystkim pa 

niom i panom za ofiarną pracę dla Koła. 

— ROZGRYWKI O MISTRZOSTWO 

SŁONIMIA. W dniu 9 października br. na- 

stąpi zakończenie rozęrywek w meczu pił” 

ki nożnej ma terenie m. Słonima. Dotych- 

czas odbyły się mecze: 79 pp. — „Makabi“ 

„Szkoła Rolnicza” — 79 pp., 80 pp.—,„Ma- 

kabi*. Największe szanse według oceny 

widzów posiada „Szkoła Rolmicza Żyrowi- 

ce“. — Po zakończeniu rozgrywek podamy 

obszerne sprawozdanie. 

cbchodzenia się z ogniem. 

    

  

   

  

    

     

Przedstawicielem 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p, Serafin SGłąbik 
Ułańska 108 tei. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ui. Szosowa 178 
tei. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

   

Radje wileńskie 
SOBOTA, DNIA 1 PAŻDZIERNIKA 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dzien 

ny. 15.15: Muzyka popularna (płyty). 15.25: 

Wiadomości wojskowe. 15.40: Słuchowisko dla 
dzieci. 16.05: Koncert. 16.55: Kom. dla żegiu- 
gi i ryb. 16,40: Przegląd wydawnictw peijo- 
dycznych. 17.00: Koncert. 18.00: Transm na- 
bożeństwa z Ostrej Bramy. 19.00: Muzyka 

religijna (płyty) 19.10: Program na niedzie 

lę. 19.15: „Tydzień litewski*. 19.30: Rozmai- 

tości. 19.35: Prasowy dziennik radjowy, 19,45: 

Pogad. muzyczna — wygł. prof. M. Jozeto- 

wicz. 20.00: Koncert. 20.55: „Na widnokręgu“ 

21.10: Koncert życzeń (płyty). 21,40: Komu- 

nikaty. 22.05: Koncert  chopinowski. 22.40: 

wiad. sportowe. 22,50: Muzyka taneczna. 

Uwaga: W godzinach popołudniowych 

Polskie Radjo będzie transmitować mecz lek- 

koatletyczny z Budapesztu Polska — Węgry £ 
udziałem polskich Olimpijczyków. 

   

ry 

  

SEKS ROSKO OOOO 

DŽWIĘKOWE KINO 

ŚJINE 
Wielka 47, tel. 15-41 

с 

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

arcy film 

„„LEWY 

Dziś! Nejaowszy przebój 
sezonu! Z udziałem 

Tytuł tego 

Następny program: G gantyczne 
arcydzieło lotnicze 

LILJAN HARVEY 

u 

i czarującego jej partnera HENRY GERATA oraz 
z gwiazd. humosu f snc, Łucienem Barcuxem- 

LILJANKA CHCE $IĘ ROZWIEŚĆ 
Nad p:ogram: Dostonałe dodatki dźwiękcwe: 1)Tygodnik „Fcxa*, 2) Komedja dźwiękowo rysuntowa— Ceny 

od 25 gr. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15. w dnie świąt*czne o godz. Z ej. 
ANONS! wkrótce Własta Burian w arcyfilmie „KRÓL TO JA* 

Dziś! Wielzi film o miljonsch! Predokcjs francnska! 

W rel gl. i $POLKA““ 

Beery i Clark Gable. 

urocza bohaterka filmu „Sekretarka Osobista” 
MARY GLORY oraz zusakomi i komicy Leon Belieras 

Charles Lamy. — Nad program: Komed'a džsi kowo-rysunkowa Fleischera oraz dodatek A O arenialiaA is = 
seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W dnie świąt. o godz. 2.ej. Tt > 4 

„Pogromcy przestworzy“ Gris gu obuymis nieotyts 
  

  Dźwiękowe Dziś ! Najqowszy «riystyczny przebój dźwiękowy wytw. „SOWKINO* w Moskwie 

ka oič DO AIŁOŚĆ D IEGO KOZAKA 
HELIOS w g powieści D. Szolschowa   „C'chy Don* reż Olgi Prenbrażeńskiej i Iwana Pronowa z udziałem usajwybitniej- 

szych artystów te.trów moskiewskich. Orygi: slne pieśni i tańce w wysoraniu drństich seików. * = 
Atrakcje dźwikowe Na |-szy S”ans ceny zniżcne Seanse 4, 6, 8 : 1020 W dnie świąt o 2 ej. 

  

Dźwiękowe kino 

ROLLYWSOD 
Micsiewicza 22 

tel. 15-28 ' 

Dziś Arcydzieł> 
G w. PABSTA NAJEŹDŹCY 

swemi prewdziwemi obrazami z czasów wojny. Ludzie ze słabemi nerwami są proszeni nie przychodzić, — Nad program: 

(Front zachodvi 1918 roku). Film ten osnuty na tle powieści 
wojennej Ernesta Jotiannsena h „Czwórka piechurów”, wstrząs 

Dodatki dźwiękowe, Początek o godz, 4-ej, w dnle świąteczne o godz. 2-ej. 

ра нисннлнменныслончононанссса, — ООНБНАНАНАЧАНА НЕНАЫА АНА АЫА RAR ARR REAR 
Hurtowa i detaliczna 

sprzedaż 

WĘGLA I DRZEWA 
opałowego 

„Centrospai“ 
Wilno, Zzmkowa 18, tel. 17 36 

: Еа 

Drzewka i krzewy 
GWOCOWE 

doboru odimisn ziemi Wileńskiej, o trwa- 
łych odporzych na mrozy podaładkach 

oleca 

WILEŃSKI SP. 
gyndykat Rolniczy 
WILNO  Uż. ZAWALNA 9, tel 323 

e cenach znacznie chniżonych. 
lo 10 sztuk drzewek oaocowych do- 

dajemy gratisowo byliny. 

PRZETARG po powrocie wznowiła i środki pat:ntowsne 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych v O ino T 
Wilnie podaje do wiadomości, że na dzień |- kosmetyka lekarska i 
go listopada 1932 r. wyznacza się publiczny operacje kosmetyczne = 
przetarg na sprzedaż 12 parowozów typ" Wileńska 33 m 1 
0-3-0 do toru 60 cm. i 350 wagonów towar» od 11—12 i od 5—6. 
wych do toru 60, 70 i 75,cm. (ak | CORSE A 

Warunki przetargu i bliższe szczegóły MOŻ „z z aaakkkdkźcźai мам 
na otrzymać w Dyrekcji Okręgowej Kolei Pan 
PO w Wilnie, ul. Słowackiego Nr. 2 Kupno 

piętro, pokój Nr. 30 osobiście lub drogą ko ® 
respondencji. DYREKCJA „SPRZEDAŻ 

OS TE TTT OE CAO AREA DCIECCÓB KROCZA OC 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 7-40 

rewiru, urzędujący przy ulicy Połockiej Nr. 14 
m. 3, zgodnie z art. 1030 U.P.C. obwieszcza, 

1932 r. od godziny **: 
ulicy Wielkiej 47 

odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej ma 

iż w dniu 7 października 
10-ej rano w Wilnie, przy 

jątku ruchomego, należącego do Abrama 
Efima ZAŁKINDÓW, składającego się z 50 t 
zinów kołnierzyków męskich i 20 par kalosz 
szwedzkich męskich, oszacowanego na Sum 

żł 400 — na zaspokojenie pretensji firmy 
„POLTAN“. 

Licytacja, jako powtórna, odbędzie się 
zastosowaniem art. 1070 U.P.C. 

Komornik A. USZYŃSKI 

  

EB в,. оуе оо 

K. Rutkowski i J. Domatała * 
WILNO, WIELKA 47, TEL. 14-02 

Na sezon |esienne — zimowy 
Skład bogato zaopatrzony we wsżystkie NOWOŚCI 

OD 1 PAŹDZIERNIKA na towarach WEŁNIANYCH | JEDWABNYCH 
udzielać będziemy cd cen obecnych 

rabatu gotówkowego od 25 da 35% 
WSZYŚCY PROSZEK: SĄ GDWIEDZIĆ NASZ SKŁAD 

I ZAOPATRZYĆ SIĘ NA ZIMĘ 

  

Lekarze 
1 ——— 

nn AU RS 
R e A L] 1 = > To ы z 1 < 

FiRMA CHRZEŠCIJANSKA 
Nowootworzony skład apieczny p. f. 

Wilno, ul. Zamkowa 12 

    

„APTEPOL“ 
vis-a vis Skopėwki 

Bogato zaopatrzony we wszelkie zrtykuły spteczno-kosmetyczne 

UWAGA! Z powodu otwarcia 

sklepu od 1—10—X ceny na wszystkie astyknłiy 

specjalnie zniżone. 

  

  

POSZUKUJĘ 
dzierżawy 30 — 50 h. 
z domem i zabudowa 
niami. Nowojelnia skrz 

1 
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TORTEPIAN 
; krótki w dobrym — 5- 

u nie do wynajęcia lub 3 Garsże 

  

Wileńskie Prywatne Kursy 

SAMOCHODOWE 
i MOTOCYKLOWE 
Nauka na nowoczesnych mąszynach 
OPŁATY ZA KURS ZNI 

Przy kursach warsztaty i stacja obsługi dia moto- 
cykli i samochodów. Kancslarja kursów t sala wy- 

UL. AD. MICKIEWICZA 24 m. 10. 

    

kładowa przy 

i warsztaty, Bernardyński 
zaułek Nr. 8. 

  

  

  

y kupžena į 
ę Wiadomość w admini-* 

strzcji „Słowa* u С. = = 

z a SPC -- -- 

Kupię domek Panna 
7—8 pokojowy z WY* <jązaczkakr wcowawła: 

  

DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI 
PAŃSTWOWYCH W WILNIE 

podaje do wiadomości, że poczynając od 
dnia 2 października rb. na okres zimowy 
1932—1933 roku; wprowadza się następują 
ce zmiany w dotychczas obowiązującym 
rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich: 

na odc. Wilno— Grodno: 

   

    

1) Odwołuje się kursowanie poc. Nr. 
135/736 odchodzącego z Wilna o g. 17-35 
i przybyw. do Grodna о @. oraz 
odchodzącego z Grodna o g przy 
bywającego do Wilna o g. 11 

2) Odwołuje się kursowan poc 
1716 na odcinku Landwarów — Rudzisz 
odchodzącego z Landwarowa o g. 16-1 
przybywającego do Rudziszek o g. 16-30. 

3) Odwołuje się kursowanie poc. Nr. 
1723 na odc. Rudziszki — Wilno, odchodza 

   
    
   

Nr. 

cego z Rudziszek o g. 19-15 i przybywa 
jącego do Wilna o g. 20-25. 

na ode. Wilno—Zawiasy 
1) Odwołuje się kursowanie poc. Ni. 

1418/1725 na odc. Zawiasy — Wilno, od 

chodzącego z.Zawias o g. 19-50, a przyby 
wającego do Wilna o: g. 20-40. 

2) Poc. Nr. 1414/1717 od 2 X. rb. bę 
dzie kursował według dotychczas obowią- 
zującego rozkładu jazdy na odc. Zawiasy 

-- Landwarów w soboty i święta oraz 

codziennie na odc. Landwarów — Wilno. 
na odc. Wilno — Turmont 

1) Odwołuje się kursowanie pociągow 

dr. 727 i 728, odchodzącego z Wilna 0 

g. 10-15 i przybywającego do Nowo - 

Święcian o godz. 11-55 oraz odchodzącego 
z Nowo - Święcian o g. 18.201 przybw 

wającego do Wilna o g. 20-00. 

2) Poc. Nr. 712 odchodzący z Zemgale 

o g. 5-05 na odc. Zemgale — Nowo - 

Święciany będzie przechodził o 5 minut 
wcześniej. 

3) Poc. Nr. 1738, odchodzący z Nowo- 

Wilejki o g. 12-15 i przychodzący do 

Wilna o g. 12-30 odwołuje się. 

4) Poc. Nr. 1738A odchodzący z Nowo 

wilejki o g. 13-15 i przychodzący do Wil 

na o g. 13-30 będzie kursować codziennie. 

5) Poc. Nr. 1740 będzie odchodził z 

Nowowilejki o g. 17-00 (zamiast g. 16-45) 

i przychodził do Wilna o g. 17.15 (zamiast 
g. 17-00) 

6) Poc. Nr. 1741 będzie odchodził z 

Wilna o g. 17-30 (zamiast g. 17-15) i 

przychodził do N. Wilejki o g. 17-45 (za- 
miast g. 17,30). 

7) Poc. Nr. 1742 będzie odchodził z 
Nowowilejki o g. 18-00 (zamiast g. 17-45) 

i przychodził do Wilna o g. 18.15 (za 

miast g. 18-00). 
na odc. Wilno — Lida: 

1) Poc. Nr. 331/332 na odc. Wilno — 
Bieniakonie odchodzący z Wilna o g. 14-20 
i przychodzący do Bieniakoń о g. 15-35 
oraz odchodzący z Bieniakoń o g. 18-48 i 
przychodzący do Wilna o g. 20-12, będą 
kursować tylko w dni robocze, przyczemm 
poc. Nr. 332 od Bieniakoń do Stasił będzie 
przechodził o 5 minut wcześniej.   

godami i ogrodem. O- terty 4o „Redakcji ėda dająca uiemieckim, 2ua 

R 
gospodzrstwo domowe 
poszukuje w Wilnie lub 
okolicy stałej posady w 
pracowni lnb j»ko bona 
d dzieci od 4 lat. Wia- 
domość w adninistracji 
p.d „Cieszynianka“ 

(AAS 

Nauka 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AJ 

Srywsina Koedukac. 
įSžkola Paws:echna 

„PROMIEN“ 
przyjmejs zapiry па 
gozostsłe wclae miejs* 
ca w oddz. I-V (V == 
1 kl. gimn) oraz dol 
PRZEDSZKOLA (có 3) 
iat). Loksl czysty, sło 
aeczny, higjeniczny.— 
jUrządzenia nowocz, — 
Opłaty zniżone do mi- 
nimum. Szkoła mieści 
się przy ml. Wiwulskie-| 
go 4 m. 7 (róg ulicy 
Piłsudskiego). 

TYVYYVYYYVYVYYY?E 'YTYYYY 

Lekcji EKCJE 
PETA EET 
OSZCZ OCZS 

Od i października 
rozpoczynam  zbioro - 
we lekcje angielskiego, 

i francuskiego. Grupy 
6 osób po 8 zł. mie 

sięcznie. M. Saczkow- 
ska. Mickiewicza 1 — 

  

2.600 dolarów 
ulokcjęz z zabezpiecze- 
niem na komoruejn,ni 

skie oprocentowanie 

przy warunka admini- 
strowania nieruchomo- 
ścią ewentualnie iuny 

bezwzględnie pewsy in- 

teres. Szczegółowe pro- 

pozycje Poste-Restante 

Dowėd osobisty 2718 

Kts dopomzže ucz- 
miewi Sz+oły Techn. 
do ukeńczenia nauk, 
Warunki zmuszają go 

do sznkania jzkiegokol- 
wiek zarobku w godzi- 

mach wolnych. — Moze 

udzielić karepstycji lub 
wykonywać prace kre- 
šlarskie а100 też zajmie 
się inną pracą byle od 
zarsz. Łaskawe zgło- 
szenia kierować do re 
dakcji. 

  

  

19.. 
z 

"POSZUKUJĄ SPRAWDZONA. : х 

OSZUK przez Tow. Pań Miło- 

PRACY UJĄ sierdzia św. Wincente- 

go a Paulo rodzina W. 

VYYYVYVYYYYYYYYYYW! Skłądająca Się Z. rodzi- 

s - s-ców (ojca be” pracy), 
Kucharka 8 - ga dziatek do 

poszuku e posady, po: 
siada dobre Świadectwa 
Mickiewicza 19 m. 39a 

tknięta krańcową  nę- 
dzą: najmłodsze 4 - ro 
miesięczne bobo @0 - 
tąd niechrzczone dla br< 
ku bielizenki i kołder- 
ki. — Wołamy о ро- 
moc dla maleństwa te 

go — starzyzna va'd2o 
pożądana — Nais«z0m 

sze ofiary Skiajuć 

proszę — do Redakcji 
Siowa“ pod literą W. 

UA LAAAAAASAAAAAMAA AAS 

Lokale 
ууу Ч 

MIESZKANIE 

3. P-0-K-0-] E 
z wygodami z używal- 
nością kuchni. Pańska 
4—7. 

  

ROLNIK 
z dlugoletnią praktyką“ 
szuka posady od zaraz 
ewentualnie od 1 sty- 
cznia rządcy lub Iešni- 
czego. Adres: Nowo-' 
jelnia skrz. poczt. 51. 

LOKAJ 
samotny, władający pol 

skim i niemieckim ję- 

zykiem z dobremi świa 

dectwami poszukuje 

posady. Łaskawe ofer- 
ty uprasza się pod ad- 
resem: Władysław 0- 

   

  

kupniak Warszawa A- 
leja Róż 1.   

  

   
Drukarnia wydawnictwa-.„„SŁOWA . 

i PASL a ,     

P era us" 

KAwlARDIA „>WwITEZIANKA“ 
Wilno, ni. Wilenska 9 (dawn. Ziemisūska) 
Osiady na maśle z 2-ch dań 1 zł. z 3 — 1,26 zł. 
Śniadania, kolacje, potrawy jarskie, we wtocki 
kołdany, czwartki i nied:ieie flaki. Kuchnia 

pod kierownictwem fecnowych sił. 

: Ogłaszajcie.się w Słowie! 
i ua bardzo dogodnych : Tanio ;. и runkach przyjmuje ogła- 

х si SŁOWA i do wszyst- 
kich pism. 

BIURO REKLAMOWE 

Stef. Grabowskiego 
w Wilnie Garbarska 1, te!. 82 

ŻĄDAJCIE KOSŁTORYSÓW 
AAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

& & 
Racjonalnej KOS 

wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 

E 

K kosnerwuje, doskonali, odświeża, @- 

  

  

  

  

  

  

I
W
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
V
 

    

ŻE a   
  

  

        
etyki leczniczej 

guwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszezu- 
płający (panie). Natryski „Hormona” według 
prof. Spukia. Wypadanie włosów, łupież. ta- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do ksż- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki га- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—%8. 

Ww. Zz. P. 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 
W myśl par. 83 Rozp. Rady Ministrów 

dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu władz 
Skarbowych (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 62 poz, 5804 

Ill Urząd Skarbowy w Wilnie podaje de wia - 

domości ogólnej, że dnia 3 października 1932 

r. o godz. 10 rano w lokalu Sałi Licytacyjnej 

przy ul. Wingry Nr. 6, celem uregułowania za 

ległości podatkowych odbędzie się sprzedaż z 

licytacji około 1,200 mtr. perkału i różnej fla 

neli w 2 belach, oszacowanych na zł. 608 „— 

należących do Burzańskiego Rubina ul. Straszu 

na 15. 
MI Urząd Skarbowy 

  

    

w Wilnie 

Pokój 
1 wygodami niedažy 

> PL wejście nietrępujące 

suche, ciepłe, z elektr. LBS pieno =: 4 

w ogródku, z е Ы й: 

sąsiedztwo terenów e 

narcjarskich do wyus _ Mieszkania 
įęcia. Antokolska 31, Bi 4 pokojowe z wy 

albo Pisski 8. g dami, centraine @- 
grzewanie do wynajęcie 
Gdańska 6 dozorca 

    

    
  

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyńs


