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RR PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ut Ratuszowa — Księgarnja Jaźwińskiego, 
NOWQOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch”*, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgaraja Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch*, . 

SLONIM — Ksjęgarria D. Lubowskjego, ul, Mickiewicza 13, 

Y — M, Lewin —Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja 5 

IJATOWA — al, Mickiewicza 23, F, juczewska. 

wARSZAWA — low, Kojęgaraż Kol, „łach, 
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do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację z Zad enje n-ru dowodowego 20 gr, 
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BRASŁAW — Ksjęgarnia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Księgarnia K, Malinowskiego, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzjmierow 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, a 

HORODZIEJ| — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 

IWIENIEC — Sklep tytenjowy — S, Zwierzynskį, 

KLECK — Sklep „Jedność”* 
LIDA — uł, Suwalska 13 — S$, Mateski, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
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Jeszcze na lemal białoruski 
„Biełaruskaja  Krynica“  zamie- 

ściła ostrą polemikę z kilkoma ar- 

tykułami, które się u nas ukaza- 

ły, a dotyczyły pośrednio lub bezpośred- 

nio, sprawy białoruskiej. Nie wchodząc 

w bliższą ocenę treści poprzednich arty- 

kułów, ani zarzutów w tym względzie 

„Krynicy”*, zaznaczyćbym tylko chciał, 

że wśród tych zarzutów powtarza się 

kilkakrotnie słowo: „żandar'*, „żandar- 

ski* itp Właśnie to węszenie wiecznie 

„kazionszczyny“ jest najistotniejszą ce- 

chą połemiki białoruskiej prasy. Prasa 

ta, kłócąc się między sobą, zwracając ©- 

czy pro domo sua ruchu białoruskiego, 

wogóle, lub tylko na pewnych odcia- 

kach, pisząc o poszczególnych  leade- 

rach grup, politykach i działaczach bia 

łoruskich — chcąc ich zwalczyć, ośmic- 

szyć lub podważyć ich autorytet, też zaw 

sze, niezmiennie używa jednego argumen 

tu: bierze pieniądze stąd, lub właśnie 

stąd. Te same słowa: „żandar* lub ulu- 

biony „defenzywa”, „biełaruskaja sana- 

cja”, a po przeciwnej stronie: G. P. U. 

Komintern, „,maskouskija ahenty* czy 

„ahenty litouskaho  uładu*. — Waluty 

trzech państw: złote polskie, lity i czer 

wońce, tak często w prasie białoruskiej 

przymykają bezpośrednio do nazwisk po 

szczególnych działaczy, jakby zaiste ino 

wa tu była nie o politykach, a o finan- 

sjerze lub bankierach. 

To węszenie. przekupstwa, te wza- 

jemne obelgi o jednolitym charakterze, 

mają już w ruchu białoruskim swoją u- 

święconą tradycję i potoczność pow- 

szechnie przyjętą. Niewątpliwie też mu- 

szą mieć jakiś swój uzasadniony pod- 

kład: 

O ile można się zgodzić z „Krynicą'* 

że „biełaruski adradżenski ruch nie za- 

mior“ i že „žywuczašci jaho šcwiadžač 

nia trudno“, to w každym razie trudno 

jest w sytuacji obecnej twierdzić, aby 

którykolwiek z kierunków politycznych 
białoruskich, tak namiętnie się wzajem 

zwalczających — ten ruch odrodzenio- 

wy w całości, lub chociażby w części re- 

prezentował. jeżeli w prasie miejscowej 

ukazują się uwagi, że stronnictwa biało- 

ruskie nie reprezentują narodu białoru- 

skiego, szerokich mas chłopskich — to 

zdaje się uwagi te są bliższe prawdy, 

niż gwałtowne anektowanie tej reprezer- 

tacji, uprawiane przez każdą z poszcze- 

gólnych partyj białoruskich. 

Niewątpliwie, ruch białoruski istnie-- 

je. Chłop białoruski czyta już gazety i 

książki białoruskie, wie, że w języku 

tym można drukować, że nie jest to ję- 

zyk tylko „prosty“, ale język, którym 

się można posługiwać zarówno w piśmie 

jak i słowie. To, co uczynili komuniści, 

we wschodniej Białorusi, ta gwałtowna 

białorutenizacja, szkoły, teatry, uniwei- 

sytety, akademje, choć nie stanowią prze 

jawu narodowego życia białoruskiego a 

li tylko swoistej polityki narodowościo- 

wej SSSR — nie może jednak pozostać 

bez echa na przyszłe ukształtowanie ru- 

chu politycznego tej części Europy.'Zbyt 

wielki jest już dorobek — językowy, aże 

by wpływ jego nie odbił się w później- 

szych przejawach Życia narodowego 

b. W. Ks. Litewskiego.. 

Działalność tutejszych stronnictw bia 
łoruskich posiada też pewien swoisty 

dorobek. Abstrahując od wyników poli- 

tyczno - socjalnych tego dorobku, które 
z naszego punktu widzenia mogą być u- 
jemne lub dodatnie — chłopów uczą, 
lub tylko bałamucą — jednak rozbudzi- 
ły w nich pewne kryterja, aspiracje po- 
lityczne i świadomość językową. Ale 
nie może być narazie mowy o jakichkol- 
wiek wpływach większych, o jakimś au- 

torytecie, a jakiemś  pociąganiu mas 

przez te stronnictwa. Nie może być o 

tem mowy chociażby ze względu na c- 

gromną ilość tych zwalczających się 

wzajem grup, ze względu na ciemnotę 

terenu ludzkiego, ze względu na trudno- 

Ści, na jakie natrafia niewyrobiony u- 

mysł chłopa tutejszego, któryby sobie 

zadał fatygę zorjentowania się w powo- 

dzi haseł i 

Nie może być 

ze względu na brak zaufania, 

nie posiadają stronnictwa białoruskie 

wśród mas chłopskich. Tak się nam wy 

daje, że partje te „robią“ tylko w ter:- 

nie białoruskim, ale nie powstały z tego 

terenu. 

Powracamy do tego podkładu, do te- 

go gruntu, na którym wyrastają specy- 

ficzne dla ruchu białoruskiego argumen- 

ty walki politycznej, do tych obelg poto- 

cznych, w których niezmiennie mówi się 

o „kazionszczinie* i podejrzewa dru- 

gich, że biorą pieniądze od „silnych mi- 

ra siewo*. Otóż głównym zarzutem pod 

adresem .odrodzeniowego ruchu białoru- 

skiego jest ten, mojem zdaniem, że nie 

jest on sam w sobie i dla siebie, nie 

jest samoistny, niezależny, i szczery, a 

zawsze pozostaje w kontakcie z kulisa- 

mi, które go inspirują. 

Temi kulisami są trzy centrale, tr .y 

stolice trzech państw: Warszawa, Ma- 

progi amów 

mowy przedewszystk 
politycznych. 

m 

którego 

  

  

skwa i Kowno. I zawsze te grupy i 

grupki, stronnictwa i partję białoruskie 

muszą znaleźć tam oparcie i zawsze są 

albo: pro-polskie, pro-sowieckie, pro- 

kowieńskie. Tem się tłumaczy ten fakt, 

że w ruchu białoruskim biorą udział iu- 

dzie nie mający często nawet nic współ- 

nego z narodowością białoruską, tem się 

tłumaczy dowcip: że Białorusin to nie 

narodowość — to zawód. 

Onegdaj łotewski minister oświaty 

Keninsz wizytował gimnazjum białor'- 

skie w Dyneburgu. W imieniu społeczeń 

stwa białoruskiego przemawiał p. Zeli- 

adt. Minister Keninsz zapytał, zdziwiovy 

brzmieniem nazwiska: „Jakiej pan jest 

narodowości właściwie?* — Jestem 

Szwedem *... — odpowiedział przedstawi 

ciel społeczeństwa białoruskiego. 

Spotykamy się z przejawami ciągłej 

niekonsekwencji w programach biato- 

ruskich stronnictw politycznych. Nie” bę- 

dziemy się wdawać w bliższą analizę 

kierunku politycznego, który mówi o zbii 

żeniu  litewsko - białorusko - ukraiń- 

skiem. Jakakolwiek jest ta idea, jest to 

pewnego rodzaju program polityczny, 

który może znaleźć pewne uzasadnien'e 

historyczne. Kto chce, może się w niem 

doszukać _ pierwiastków tradycyjnych 

Litwy Olgierda, która się ciągnęła od 

morza Bałtyckiego do Czarnego, obejmu 

jąc te właśnie ziemie. Ale programy pań 

stwowe nacjonalistów litewskich, biało- 

ruskich i ukraińskich nie dadzą się za- 

stosować do tradycji Olgierdowej. 

W jaki więc sposób ta sama „Kry- 

nica”, która tylekroć razy atakowała trak 

tat Ryski i w ostatnim artykule mówi, 

že „parezau żywoje cieła Bietarusi“, ni- 

gdy nie znalazła nic przeciwko traktato- 

wi litewsko - sowieckiemu z r. 1920, któ 

ry acz w mniejszym stopniu, ale również 

przepoławia ziemie etnograficznie biało- 

ruskie!? — Nie mówimy, czy to jest źle, 

czy dobrze, ale tylko, że to jest grubą 

niekonsekwencją. Tak samo, jak niekoa- 

sekwencją jest pisać raz „Zachodniaja 
Biełaruś, a w następnym numerze na- 

zywać tę samą miejscowość „Uschodnia 

ja Litwa". Współżycie bialorusko - - 
tewskie jest pięknym programem polity- 

cznym, a dla ziem b. W. Ks. Litewskiego 

jest jedynym programem politycznym 

zgodne współżycie wszystkich narodowo 

ści je zamieszkujących, ale program ten 

wyklucza nacjonalistyczną niezależną 

Białoruś, której hołduje „Krynica”, tak, 

jak wykluczają się wzajemnie granice 
Zachodniej Białorusi i Wschodniej Lit- 
wy. Ale temat ten jest „tabu** dla „Kry- 

nicy'. 

„bBiełaruskaja Krynica* twierdzi, że 

słabość ruchu białoruskiego jest wyni- 

kiem trudności zewnętrznych. Ale nam 

się zdaje, że słabość ta leży w demorali- 

zacji wewnętrznej. 

Ruch białoruski niewątpliwie istnieje* 
i nie da się zagłuszyć żadnemi admi- 
nistracyjnemi  zarządzeniami, ale nie 
przybrał dotychczas realnych form i nie 
można też za taką realną formę uwa- 

Opubiikowanie raportu Lytiona 
GENEWA PAT. — Dzisiaj w połu- 

dnie ozgłoszony został raport komisii 
Lyttona w sprawie Mandżurji. Tekst ra 
portu opublikowano równocześnie w 
Genewie, Tokio, i Nankinie. Zajmuje 
on 150 wielkich stron druku i wyczer- 
pująco omawia historyczno - polityczne 
i gospodarcze tło koniliktu, jego prze- 
bieg i możliwości jego załatwienia. — 

Raport uznaje, że wojskowe operacje 

japońskie nie mogą być uznane za za- 
rządzenia, podjęte w słusznej obronie, a 
ruch niepodległościowy w  Mandżurji, 
o którym przed wrześniem 1931 r. nigdy 
się nie słyszało, mógł się zrealizować 
tylko wskutek obecności wojsk japoń- 
skich. Ruch ten zorganizowany został 
przez iunkcjonarjuszy japońskich w 
czynnej służbie. 

Tajemnicza organizacja w Holandii 
SENSACJE „VORWAERTS'U* O HITLEROWCACH I CESARZU WILHELMIE * 

BERLIN PAT. — „Vorwaerts“ dono 
si za prasą amsterdamską o holender- 
skiej organizacji hitlerowskiej, pozosta- 
jącej w stosunkach z otoczeniem byłego 
cesarza niemieckiego. Organizacja ta roz 
porządza znacznemi składami amunicji. 
Kierownictwo tej organizacji, mającej 
na celu mobilizowanie młodzieży niemiec 
kiej w Holandji, spoczywa w ręku b. ma 

jora Wilirode. W razie marszu do Nie- 
miec hitlerowcy holenderscy stawić się 
mają na granicy, w punktach, w których 
znajdują się wielkie składy amunicji. — 
Schwytany podczas ostatniej aiery prze 
mycania broni Schymansky, pozostawał 
w cisłych stosunkach z narodowymi 50- 
cjalistami w Holandji i komunikował 
się z nimi w Hadze. 

Kongres paneuropejski 
GENEWA PA1. — Wczoraj otwar- 

ty został w Bazylei pod przewodnictwem 
Coudenhove - Calerghi kongres paneu- 
ropejski — przy udziale delegatów 26 
państw. Polskę reprezentuje prezes pol- 
skiego związku paneuropejskiego Alek- 
sander Lednicki, który wygłosił przemó 
wienie po polsku i po francusku, doda- 
jąc ze względu na gospodarzy kilka 

słów po miemiecku. Przemowa delegata 
Polski była jedną z najlepszych zarów- 

no pod względem treści, jak i formy. 
Mówca podkreślił, zręcznie zasługi pre- 
mjera Herriota, który był pierwotnie ho 
norowym przewodniczącym kongresu, a 
zrzekł się prezesury na skutek lista 
Ceudenhove - Calerghi. 

Linja lotnicza Warszawa — Moskwa 
WILNO. Sowieckie władze w, Mińsku 

postanowiły nawiązać pertraktacje z od- 
nośnymi czynnikami polskimi w sprawie 

przedłużenia linji lotniczej Moskwa-Mińsk 
do Warszawy. 

Gdyby: ten projekt! zrealizowano w przy 

szłym roku zostałaby uruchomiona nowa 

liaja lotnicza na szłaku Warszawa — 

Moskwa. 
(Ze względu na istnienie linji powietrznej 

Moskwa — Daleki Wschód, nowa linja lot- 
nicza miałaby duże znaczenie dla komuni- 
kacji z Dalekim Wschodem. 

Iwa świetne zwycięstwa Polki 
w meczach piłkarskich z Rumunją i Łotwą 

POLSKA—RUMUNIA 5:0 
BUKARESZT PAT. — Na wielkim 

stadjonie bukareszteńskim odbył się dzi 
siaj iniędzypaństwowy mecz piłkarski 
Polska — Rumunja. Mecz zakończył się 
wspaniałem zwycięstwem Polaków 5:0 
(4:0), przez cały czas gry uwidocznia- 
jąc wielką przewagę naszych piłkarzy. 

Bramki: w 5-tej minucie Matjas, w 
11 i 23 dwie Nawrot, w 38-ej Urban. 
Po przerwie ostatnią bramkę zdobył Na 
wrot. Był on najlepszym graczem pol- 
skim, grał b. ofiarnie, a po przerwie kon 
tuzjowany nie zszedł z boiska i walczył 
dalej. Wyróżnili się Albański i Urban. 

Gra ostra, żywa, fait. Przewaga Po- 
łaków duża, gospodarze rzadko gościli 
na naszej połowiei boiska. U Rumunów 
którzy grali naogół dobrze, brak było 
zgrania, po trzeciej bramce,  strzelonej 
przez Polaków, Rumuni zmienili bramka- 
rza. 

  

Panował ogromny upał, termometr 
wskazywał ponad 50 stopni. Publiczno- 
ści ponad 8000. 

POLSKA—LOTWA 2:1. 
WARSZAWA PAT. — Mecz piikar- 

ski między reprezentacjami Polski i Lot 
wy. 10000 widzów. Zwyciężyła drużyna 
polska 2:1 (0:1). 

W pierwszej połowie gry reprezenta 
cja polska gra słabo, niedopisała pomoc 
—Radojewski i Scherike. Sędziował b. 
dobrze Rumun Istrati. 

* * * 

W roku bieżącym Polska rozegrała 4 mię- 
dzypaństwowe mecze piłkarskie, odnosząc sa- 

me zwycięstwa. 
Ogółem  rozegraliśmy dotychczas 50 me- 

czów międzypaństwowych, z tego wygraliśmy 
22 razy, przegrana 20 razy, 8 spotkań remi- 
sowych. Stosunek bramek 110 do 90 na naszą 
korzyść. 

W roku bież. pokonaliśmy Jugosławię 3:0, 
Szwecję 2:0, Łotwę 2:1, Rumunję 5:0.. 

  

„Afera z walutą portugalską 
Onegdaj aresztowano w Berlinie aierzystę 

Gustawa Adolfa Hennesa, głównego „bohate- 
ra* sensacyjnej aiery kryminalnej, w którą 
wmieszane są osobistości ze świata polityczne 
go i finansowego Portugalji. 

W r. 1922 zamówił Bank Portugalji w dru 
karni angielskiej Waterlow et Sons 600.000 
banknotów po 500 eskudów. Matryce pozosta- 

ły własnością drukarni, W trzy lata później 
zjawił się w firmie angielskiej jakiś elegancki 
„dyplomata“, który wylegitymował się jako de 
legat Banku Portugalji i zamówił znowu 500 
tysięcy takich banknotów. Bank Portugaljj — 
oświadczył ów rzekomy pełnomocnik — za- 
mierza puścić je w obieg tylko w kolonji An- 
gola i dlatego prosi o ścisłą dyskrecję. Po- 

LRS EBTT IRN RRARTWIORE ZA 
żać któregokolwiek z istniejących poli- 
tycznych stronnictw białoruskich. Ruch 
białoruski znajdzie dopiero swój wyraz 
w pewnej skrystalizowanej postaci. Oby 
ta postać była dobra i słuszna. Może 

było wielkim błędem z naszej strony, ze 

strony ośrodków kultury miejscowej, 
ziemiaństwa, żeśmy przeczuwali rodzą- 

cy się ruch odrodzeniowy  białoruskicn 
mas chłopskich i nie zaopiekowali się 

nim, a dali się mu wypaczyć i zdemo- 

ralizować. Nie skierowaliśmy w swoim 
czasie i w odpowiednie łożysko, tej 
rzeki, wzbierającej i budzącej się, jako 
na wiosnę wzbierają wody, która chao- 
tycznie i bezładnie rozlała się po na- 
szym kraju, a dziś jej inni ludzie i nie- 
zawsze umiejętnie, _ próbują nadawać 
koryto i budować tamy. m. 

nieważ papiery, któremi się legitymował ów 
rzekomy wysłannik Banku  Portugalji, zaopa- 
trzone były w autentyczne pieczęcie, firma an 
gielska wykonała zlecenie. Później okazało się 
że ów gość był wprawdzie wysłannikiem, ale 
nie Banku Portugalji, lecz konsorcjum między 
narodcwego, dysponującego świetnemi stosun- 
kami, które nawet pozyskało dla siebie dypio 
matów międzynarodowych dla przemycania w 
kufrach dyplomatycznych banknotów, które by 
ły iałszywe, a równocześnie prawdziwe, do 
Angoli, Portugalji i Holandji. xieniędzmi te- 
mi dysponował bank nazywający się szumnie 
„Banque de I'Angola et de la Metropole“, kto 
rego jedynem zadaniem było puszczanie w о- 
bieg tych banknotów. 

W roku 1925 zwrócono uwagę, że bank 
ten rzuca na prawo i na lewo całe masy ban 
knotów. Rząd portugalski wszczął dyskretnie. 
śledztwo, przyczem cała sprawa wyszła na 
jaw. Bank Portugalji, nie chcąc doprowadzić 
do bankructwa państwa, musiał wykupić 200 
tysięcy tych banknotów, resztę zaś skoniisko- 
wano w Amsterdamie. Zaczęto aresztowywać 
konsulów,, bankierów, dyplomatów, doszło do 
długoletniego procesu między Bankiem Portu- 
galji a firmą Waterlow, zakończonego wyro- 
kiem najwyższej angielskiej instancji sądowej 
skazującym firmę angielską na zapłatę bardzo 
poważiego odszkodowania. jednego tylko о- 
szusta i to najpoważniejszego nie ujęto, a był 
nim właśnie Gustaw Adoli Hennes, który ca- 
ły ten plan wykombinował. Gorliwie go poszu 
kiwano, aż wreszcie po latach ujęto go w 
Berlinie. 

Gustaw Adoli Hennes nazywa się właści? 
wie Adoli Doeriag i urodził się w jakiejś 
wsi heskiej. W młodych latach wyemigrował 
de Ameryki południowej, gdzie był z początku 
robotnikiem w fabryce cygar, a później stał się 
bogatym człowiekiem. Gdy Europa weszła. w 
okres inilacji, zrozumiał Doering, że nadeszła 
dla niego odpowiednia koniunktura. Przyjechał 
więc do Europy, zwiedził Berlin, Amsterdam, 
Londyn, Lizbonę no, i wpadł na bajeczna 
kombinacje. 

Kampanja wyborcza 
w Niemczech 

AFISZE AGITACYJNE NA ULICACH 
BERLINA. — ZŁY STAN FINANSOWY 

TELEGRAMY 
LUDNOŚĆ WŁOCH 

RZYM. PIAT. — Według prowizorycz- ы 

nych cyfr, ogłoszonych przez Instytut Sta- PART! HITLERA 
tystyczny, ludność Włoch w dniu 31 sier- Kampanja wyborcza w Niemczech już się 
pnia wynosiła 42.211 tysięcy osób, zamiesz rozpoczęła. Na ulicach Berlina czytać można 
kujących i obecnych na terytorjaum kró- wielkie afisze agitacyjne, a w prasie poczynają 
lestwa włoskiego. Ludność Rzymu wzrosla przeważać artykuły o treści wybitnie agitacyj 
do 1,030.957 osób, a ludność Medjolanu do nej. Urządza się codziennie dziesiątki zgroma- 
1,006.395 osób. dzeń, na których najwybitniejsi riówcy stara 

ja się pozyskać dla swych stroanictw wybor 
AWANTURA Z ZAPAŚNIKIEM ców, którzy z niemniejszem zainteresowaniem 

POLSKIM a niekiedy i 7 apatją siuchają  agitacyjnych 
wywodów reierentów. 

HAMBURG PAT. — W Lubece w waikach Jeśli ktoś myślał, że Hitlerowcy z większą 
zapaśniczych zawodowców o mistrzostwo Eu- niż poprzednio siłą rozpoczną agitację wybor- 
ropy miała miejsce niebywała awantura. W czą, ten pomylił się srodze. Hitlerowcy nara- 
czasie walki Bułgara Ferestanowa z polskim zję oszczędzają siły; sam Hitler w obecnym 
zapaśnikiem Badurskim Polak uderzył d czasie wogóle nie występuje, a w pismach po 
nika w oko. Publiczność, podejrzewając Ba. zawiły się wiadomości o jego pobycie w sana 
durskiego o umyślny faul, usiłowała wedrzeć torjum dla nerwowo - chorych. Zdaje się jed: 
się na arenę, i Obrzucila ponios Eos nak, że hitlerowcy przygotowują się do wal- 
ka najróżniejszemi przedmiotami. Z m Uk opiero pod koniec kampanji wyborczej, а- 
dało się innym zapaśnikom obronić Badurskie- by naraz porwać masy, które popizednio przy 

› 
80. Ь „ gotowane były przez przeciwników. Czy jed- 

FALA STRAJKÓW W NIEMCZECH * nak uda się to, trudno przewidzieć, Przyznać 
(SZ trzeba, że sytuacja finansowa ji narodowo- 

BERLIN PAT. — Z prowincji donoszą 0 Šiais Ca) sie Aaaa ho obecnie tak 

wybuchu w ciągu soboty szeregu nowych jąk w lecie. Jeszcze w czasie poprzedniej kam 
strajków. Zastrajkowały załogi statków rybac- pani wyborczej ruch hitlerowski szezodrze po 

kich w Wesermuende , Bremerhaien, Altonie, pał p == ciežki p soon E a 

Cuhaten, porzucając pracę, tak że żaden sta- iQ | cernu Hugeaberga, która wychwała- 
tek nie wypłynął na morze. Również zastrai- 13 ideowošė ruchu hitlerowskiego. Obecnie sy 
kowała znaczna część robotników w iabryce tyacja znacznie się zmieniła. Ciężki przemysł 
papieru i celulozy w Moguncji i w fabryce poczyna się obawiać radykalizmu społecznego 

konstrukcyjj stałowych w Kilonji. Przyczyną hitlerowców i wszelkiemi siłami popiera rząd 
sa spory taryfowe Papena, pragnąc, aby rząd ten utrzymał się 

* 5 przynajmniej przęz 4 lata. 
B Prasa niemiecka Hugenberga kruszy kopje 

MASOWE SAMOBÓJSTWA w obronie obecnego kanclerza i zawzięcie 
WETERANÓW zwalcza Hitlera. Prezydjum partji narodowo - 

o NE socjalistycznej czuło się wobec tego zmuszo- 
OTTAWA PAT. — Dzienniki donoszą © E ы ZOE ne zkaz, zamierzonem  masówem - samobójstwie Ośmiu jenników hitieryzma nie. czytał pism nacjonae 

ZE mag! z siais listów niemieckich. Członkom hitlerowskiej par rzy w wym rzucili się Šis 3 е = ао 2 
łu, przepływającego w pobliżu gmachu par- RE x we sz ke Pe” 
iamentu. Policja uratowała sześciu samobój- ! lu KHugenberga tudzież nakazane 
ców, dwaj utonęli. ( jest obowiązkowe kupowanie „i. popieranie 

prasy narodowo - socjalistycznej. Nakład pism 
„nazi* w porównaniu z miesiącami letniemr 
zmniejszył się o połowę, co oczywiście ozna- 
cza wiełką stratę finansową i osłabienie po- 
zycji w nadchodzących wyborach. 

W tych warunkach niezmiernie ciekawa 
. rzeczą jest, fakt, że centrum nadał myśli © 
! współpracy z hitlerowcami. Przywódcy — сет- 

Naczelna reprezentacja roinic- 

twa o sztywnych cenach 
Ргегуфит Związku  Organizacyj Rolni- 

czych, zrzeszającego wszystkie organizacje 
- izby rolnicze w Polsce ostatnio powzięło na- trum prawdopodobnie wychodzą z założenia, 

stępujące decyzje: że rokowania z partją niemieckich sogjalistów 
W sprawie stosunku do cen kartelowych: narodowych będą o wiele łatwiejsze w czasie, 

zważywszy: kiedy a ta jest finansowo osłabiona. Oka- 
1) że walka z kryzysem rolniczym polegać ZUie Się również, że rokowania pomiędzy cen- 

winna na stosowaniu środków „ zmierzających A Li pozostawiły o wiele głęb 
do podniesienia cen osiąganych przez rolnika SZE Ślady, niż powszechnie przypuszczano. 
za sprzedawane produkty rcine jak i obniże W tych dniach prezydent Badenji dr. 
nia kosztów produkcji i kosztów utrzyma- Schmidt wprost oświadczył, że cełem politycz 
niao rodziny rolnika; a jego. E > ach] a „7 
С 5 „ parlamencie gabinet prez, у opie 
2); že w_ kosztach. tych powažną: pozycję par się o aka ritlerowców i ie 

stanowią wydatki na zakup artykułów mono- partję ludową. Kombinacja ta — według jego 
polowych i skartelizowanych, których ceny stów — nie byłaby koalicją w starem znacze- 

utrzymują się na poziomie niewsj WY niu tego słowa, ale tylko „ochronnym związ- 
sokim w porównaniu z cenami produktów rol kiem dla popierania rządu Rzeszy przeciwko 

niczych i ; wytworów przemysłów nieskarteli- rządowi o charakterze dyktatury wojskowej”. 

PCO o Z wywodów dra Schmidta sądzić można, 
3) że środki stosowane dla podniesienia żę wjełu polityków centrum zapatruje się na 

cen produktów rolnychi nie doprowadzają Ze współpracę tego stronnictwa z hitlerowcami 
względu na ograniczone środki finansowe pań bardzo optymistycznie. Dr. Schmidt oświadczył 
stwa, tych cen do poziomu, któryby wystar- również, że obecnie już nie trzeba się obawiać 
czył na pokrycie wydatków gospodarczych i żę ptjerowcy przekroczą granice konstytucji. 
dawał możność uregulowania należności podat Centrum miałoby gwarancję w osobie prezy- 

kowych, świadczeń socjalnych i ZobOWiĄZAŃ jenta Rzeszy, w Reichswehrze, a wreszcie w. 
wobec wierzycieli. * wypróbowanych _— politycznych _ wytycznych 

2) że rolnictwo ze względu na swoistą swej partji i swych przywódców. Schmidt 
struturę gospodarczą nie jest w stanie stoso- zarzucał kanclerzowi, że rozwiązał parlament - 
wać metody kartelizacji, podobnie jak to ma tylko z tego powodu, aby uniemożliwić koali- 
mucjsce w produkcji przemysłowej. cję centrum i hitlerowców i stwierdza, że 

Związś Orgaizacyj .Raniczych _Rzplej cay on Paper gie Hej z postanowieiami Polskiej zwraca uwagę władz państwowych było: również rządu 6 
na konieczność konsekwentnej akcji w celu РУ zasądzenie rządu pruskiego. 
obniżenia cen artykułów monopolowych i skar == Wywody Schmidta wywołały w niemiec- 
telizowanych celem dostosowania ich do pozio kiej opinji publicznej znaczne poruszenie, ho- 
mu cen produktów rolnych. sau a Roi o: a: 

> Ž s ć się, #' centrum gotowe. 
_W' sprawie polityki zbożowej Zw. Org. Rol jest wznowić rckowania z hiti> wcaui, Oba- 

ńiczych kładzie nacisk na konieczność wprowa Zyję się również, że obozy te organizują kam 
dzenia w życie postulatów uchwalonych na iagję przeciwko rządowi Vna Papeaa i że w 
konferencji z @та 10 { 11 czerwca rb. -iehtórych  kwestjach gospodarczych _ doszte 

jaż Ge porozwnienia.   

"——-5505555555557755555 EAS CK E" 

Szkoła imienia Michaliny Mościckiej     
Prezyder- — imieniem Michaliny Mościckiej. Celem uczczenia pamięci Ś.p. 

towej Michaliny Mościckiej, magistrat m. st. Ceremonja przemianowania szkoły mi 
Warszawy nazwał szkołę powszechną Nr. 49 miejsce @та 29 b.m. w dniu imienin 7 
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130-lecie wileńskiej straży pożarnej 
WCZORAJSZE UROCZYSTOŚCI. 

WILNO. — W dniu wczorajszym w: 
leńska straż ogniowa obchodziła 130-le- 
cie swego istnienia. 

Powołana do życia specjalnym ak- 
tem, wydanym w dniu 2 maja 1802 ro- 
ku, bez przerwy do dnia dzisiejszego pei 
ni swe trudne zadania ochrony miasta 
przed katastrofą ognia. 

Działałność wileńskiej straży ognio- 
wej stanowi chlubną kartę, w dziejacn 
miasta, i pożarnictwa województw 
wschodnich i te momenty były szcze - 
gólnie podkreślane w przemówieniach, 
wygłoszonych wczoraj. 

Uroczystości rozpoczęły się nabożeń 
stwem w kościele św. Ducha przy udzia 
ie przedstawicieli władz, delegatów z iu 
nych miast i licznych delegacyj pożar- 
niczych z terenu województwa. 

Po krótkich modłach nastąpiło po- 
święcenie sztandaru straży pożarnej m. 
Wilna, ufundowanego przez ochotnicze 
straże Z. Wileńskiej. 

Poświęcenia dokonał JE. ks. metro- 
polita Jałbrzykowski,-a rodzicami chrze- 
stnymi byli: p.p. Beczkowiczowa, Dąb- 
Biernacka, Maleszewska, Rostkowska, 

" Beczkowicz, Twardo, Maleszewski Tui - 
nowski. Sztandar od ofiarodawców ode 
brał kom. Waligóra. 

Z kościoła udano się na podwórku 
strażackie, gdzie nastąpiło wręczenie od 
znaczeń państwowych i związkowyci 
straży 1: członkom straży pożarnej m. 

Wilna. й 
Medale za ratowanie ginących nada- 

ńe inspektorowi Kalińskiemu i st. stra- 
żakowi Sergjalisowi, wręczył wojewoda 
Beczkowicz, złoty medal z rąk woj. 
dwardo otrzymał kom. Waligóra, sreb:- 
ny — inspektor Rusek. : 

Brcnzowe medale otrzymało szereg 
niższych funkcjonarjuszów. 

,  łaństwową odznakę sportową wrę- 
'«©zał prez. Maleszewski, zaś odznak? 
strzele. ką — kapitan Ptaszyński, za wy 
sługę lit — wicewoj. Jankowski. 

Wrcsżcie woj. Twardo jako prezes 
zarządu głównego straży wręczył dy- 

| eiieieńwianiwinctnóJ   

— WRĘCZENIE SZTANDARU 

plom uzsania dla straży m. Wilna. 
uartępnie odbyło się otwarcie strzel 

iucy małoxalibrowej, gdzie strzały hono- 
rowe oddali m. in. prez. Maleszewski, 
wo, !wardo i wicewoj. Jankowski. 

Efektowne ćwiczenia strażackie i 
pokazy obserwowane z dużem zacieka- 
wieniem "raz wspólna fotogratja zakoń- 
czyły część prvgramu.. 

© godziie 11 z minutami komenda 
straży podejn owała gości śniadaniem. 

W dużej sali alarmowej gustownit 
udekorowanej pizy -zastawionych *to- 
ach iadło jrzeszło 100 osób. Obecni 
byli JE. ks. uat.-.«polita [ałbrzykowski, 
woj. Beczkowicz, woj. Twardo, wicewoj. 
Jankowski, wiceprez. Czyż, dyr. Ract:>- 
wicz, delegaci z. miejscowi: dr. Kla: 121 
z Lublina, W'lewski z Bydgoszczy, "y- 
czyński ze Lwowe, Jaroszewski z War- 
S”awy, przedstaw cjee straży och ni 
czych Wileńsz.zyzty i inni. 

Wygłoszono szcreg przemówień. 

    

  

Zjazd polskich inżynierów kolejowych w Wilnie 
Zjązd Polskich Inżynierów Kolejowych 

rozpoczął w niedzielę w Wilnie swe trzy- 

dmicwe obrady. Na zjazd przybyło blisko 
pięciuset inżynierów kolejowych z całego 

kraju. Po wysłuchaniu mszy św. w koś- 
ciele Ostrobramskim uczestnicy zjazdu u- 
dali się do sali Śniadeckich U. S. B. na 

otwarcie zjazdu i pierwsze plenarne posie- 
siedzenie. 

W pierwszych rzędach zajęli miejsca 
przybyli na zjazd jako goście dostojnicy 
kościelni, państwowi i samorządowi, wśród 

nich: przedstawiciel p. ministra komunika- 

cji wieeminister inż. Józef Gallot, p. wa- 
jewoda Beczkowicz, J. E. metropolita ks. 

arcybiskup Jałbrzykowski, J. E. ks. biskup 

Michalkiewicz, p. prezes Sądu Apełacyjne- 
go Wyszyński, p. prezes Izby Skarbowej 
Ratyński, p. prezes Dyrekcji IPoczłt i Tele- 

grafów Żuchowicz, p. wiceprezydent miasta 

Wilna inż. Czyż i w. in. 
Zjazd zagaił prezes komitetu zjazdowe- 

go dyr. kolei z Warszawy Zienkiewicz, po- 

czem przewodnictwo zjazdu objął prezes 

Lwowskiego Tow. Politechnicznego p. 

Stanisław Rybicki, powołany przez akla- 

   

  

WRÓG w POWIETRZU 
PRZYSPOSOBIENIE NARODU DO OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ 

Niszczycielski napad lotnictwa nieprzyjaciel 
skiego -na miasta i większe skupienia ludzkie 
będzie na porządku dziennym w przyszłej woj 
nie. Daje nam tego dowód ostatnia wojna w 
postaci bombardowania Paryża i Londynu 
przez samoloty i sterowce niemieckie. 

Jakie będą skutki takiego napadu na bez- 
bronną ludność miast, przy dzisiejszym stanie 
tecnniki lotniczej? 

Taktycy wszystkich armij podkreślają jako 
konieczność prędkiego zwycięstwa złamanie 
„moralne* narodu, przez bombardowanie z 
powietrza jego czułych i żywotnych — о$гой- 
ków. 

Bomby, zrzucane z samolotów, nie będą w 
swej niszczącej działalności rozróżniać ludności 
cywilnej od wojska. Dlatego musimy się wszy 
scy umieć bronić przed napadami lotniczemi. 

Obronę czynną zapewni nam armja, obro 
nę bierną musimy przeprowadzić sami, w imię 
własnego bezpieczeństwa. 

Przy dzisiejszym zasięgu nowoczesnych sa 
molotów niema miejscowości w Polsce, do któ 
rejby nie mogły dolecieć samoloty nieprzyja- 

  

Próba nowego szybowca 
  

  

  
Na lotnisku Mokotowskiem w Warszawie 

odbyły się próbne wzioty szybowca wykona- 
nego przez warsztaty sekcji lotniczej Kota 
Mechaników Politechniki Warszawskiej. 
fotografja nasza przedstawia szybowiec ten, 
skonstruowany przez inż. Kocjana w locie. — 

  

      
z POTY A AE | 

Pilotuje p. Janikas. W celu nadania szybkości 
szybowiec holowany jest przy pomocy samo- 
chodu, po osiągnięciu odpowiedniej wysoke- 
ści pilot odczepia linkę i dalszy lot odbywa 
wyzyskując prądy powietrzne. 

OTWARCIE SEZONU w TEATRZE na POHULANCE 
„PRZEPROWADZKA“ K. H. ROSTWOROWSKIEGO (DRUGA CZĘŚĆ „NIE- 

SPODZIANKI'). SZTUKA W 4-ch AKTACH. 

Nowy sezon teatralny w teatrze na 
Pohulance rozpoczął się sztuką K. H. 
Kostworowskiego. Przed szczelnie wy- 
pełnioną widownią, na deskach scenicz- 
nych przesunęły się niezwykle plastycz- 
nie „zarysowane postacie bohaterów dra- 
matu, powołane do życia przez twórczą 
inwencję największego współczesnego 
polskiego dramaturga... Strzęp życia - 
dzkiego, nagle wydobyty najaw z mroku 
codzienności i oświetlony z sugestywną 
siłą tałentu, dążącego do stworzenia syn 
tezy, — wyrasta do znaczenia symbolu... 

Franek Szywała... Znamy go z „Nie- 
spodzianki*... On wówczas był bezwied- 
ną przyczyną strasznej zbrodni... 

W ciasnej, brudnej chacie wiejskiej 
panoszyła się wowczas, panowała nie- 
podzielnie Nędza — beznadziejna, roz- 
paczna.. Ojciec pijak, gospodarka w rui 
nie, — gdzież jest ratunek? Od nędzy, 
od strasznej poniewierki chciał uciec 
Franek, któremu drogę do wyzwolenia 

siebie i bliskich wskazywała  tajemni- 
cza dla otoczenia „filozofja“... 

W ciasnej, brudnej chacie zamieszki- 
wała również Miłość — bezgraniczna, 
zdolna do szaleńczych ofiar, bo matczy- 
na... Matka pragnęła szczęścia dla Fran 
ka... = 

Nędza była mocniejsza od Miłości-— 
i oto zrodziła się pokusa, z której wy 
rosła krwawa zbrodnia. Siekiera w ręce 
Matki ugodziła w głowę śpiącego brata 
Franka, — tułacza, który po długiej po 
niewierce powracał do domu, pełen ra- 
dosnej nadziei... 

Obłąkanie Matki, spóźnione  zrozu- 
mienie winy i ciężka kara więzienna 
Qjca — i te podarte w strzępy „dula- 

гу“, które tak w projektach zamordowa 
nego, jak i w marzeniach zabójczyni 
miały być źródłem szczęścia dla całej 
rodziny... 

Nad osieroconymi Frankiem i jego 
siostrą Zośką zaciążyło przekleństwo do 
konanej zbrodni... : 

Grzech musi być odpokutowany; 
zbrodnia nigdy nie zrodzi szczęścia... 

W „Przeprowadzce* widzimy Fran- 
ka i Zosię na bruku krakowskim. Nie- 
dawne straszne przeżycia ciążą nad ni- 
mi, jak zmora, zatruwają każdą chwilę 
życia, zamykają przed nimi przyszłość. 

Franek, raczej. siłą inercji trzymający 
się kurczowo swych uniwersyteckich 
książek, w których czuć ostrze okrwawio 
nej siekiery, załamuje się pod ciężarem 
życia. Przygniata go potwornie — bez- 
celowa tragiczna zbrodnia, której widnio 
jest wciąż przy nim, przygniatają, już ii- 
zycznie, namacalnie, te cegły, które dźwi 
ga: on jako robotnik przy budowie do- 
mu. 

Znów panuje Nędza, może nieco inna, 
niż tam, na wsi, lecz również beznadziej 
nai bezlitosna. I jak tam, tak i tu te- 
raz rodzi się podła pokusa, wskazująca 
drogę wyjścia. Wówczas zdawało się, 
że za cenę krwi nieznanego gościa moż 
na będzie kupić upragnione szczęście,-- 
teraz za to szczęście trzeba zapłacić cia 
łem Zośki. 

I znowu zarysowuje się przepaść bez 
dna. ‘ 

Ale jest Felek, — prosty, szczery, 
czysty chłopak, który umie kochać całem 
sercem. Miłość Felka do Zosi nietylko 
zwiastuje trwałe szczęście dwojgu mło- 
dych kochanków, lecz i ratuje Franka. 

  

cielskie ze wschodu, czy z zachodu i powró 
cic do siebie po wykonaniu swej niszczyciel- 
skiej działalności. 

To przeświadczenie nakłada na nas obowią 
zek zorganizowania obrony przeciwłotniczej w 
całym kraju. 

Bierna obrona przeciwlotnicza polega na 
dozorowaniu powietrza od irontu wgłąb kraju 
i utrudnieniu lotnictwu nieprzyjacielskiemu je 
go zadania, przez uniemożliwienie mu rozpo- 
znania (np. gaszenie świateł w nocy), oraz 
zmniejszenie skutków bombardowania przez 
odpowiednie zabezpieczenie ludności (schrony, 
piwnice, rowy ochronne, maski gazowe itd.) 
i jej zachowanie się (zimna krew i niepod- 
dawanie się panice) w czasie napadu. 

Gęsta sieć posterunków  obserwacyjno - 
nieldunkowych, rozmieszczonych w punktach, 
dający dobre pole widzenia, dozoruje powie- 
trze. Każdy zauważony samolot rozpoznaje 
(własny czy nieprzyjaciela), notuje rodzaj sa- 
molotu, czas, wysokość lotu i jego kierunek. 

Tak skonstruowany meldunek wędruje na- 
tychmiast telefonicznie z posterunku obserwa- 
cyjno -meldunkowego do najbliższej składnicy 
meldunkowej, stamtąd do ośrodka wywiadu da 
nego kokręgu korpusu, by następnie w bar- 
zo krótkim czasie znaleźć się przez radjo lub 
teiegral w centrali głównej obrony przeciwlot 
niczej. 

Šiužbę dozorowania powietrza powinny 
peinić organizacje cywilne, wyszkolone już w 
czasie pokoju. Otwiera się tu wdzięczne pole 
dia naszej Ligi Obrony Powietrznej Państwa, 

która dużo w tym kierunku robi, starając Się 

przygotować do tej służby szereg organizacyj 
młodzieży i towarzystw społecznych. 

Dzięki odpowiednio wyszkolonym przez 

LOPP instruktorom o. p. 1. ludność zostaje po 
uczona, jak zachować się w czasie alarmu lot 
niczego i jak zabezpieczyć się przed działa- 
niem bomb lotniczych i gazowych. . 

Do obrony preciwlotniczej i przeciwgazowej 

winien się przygotować cały naród, zrzeszony 

w Lidze Obrony Przeciwłotniczej i Przeciw- 
gazowej.. w > 

W ten sposób, wypełnimy swój obowiązek 

nietyłko wobec państwa, ale i wobec „samego 

siebie i swych bliźnich, zapewniając im bez- 

pieczeństwo na wypadek nieprzyjacielskiego 

napadu lotniczego. 

mację na przewodniczącego zjazdu. 

Dłuższą inauguracyjną przemowę p. pre-. 

zes Rybicki zakończył okrzykiem na cześć 
P. Prezydenta Rzeczypospolitej Mościckie- 
go i pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego. Okrzyk ten powtórzyli ucze- 
stnicy zjazdu trzykrotnie. 
Po przemowach powitalnych nastąpiły re- 

jewoda Beczkowiez, wiceminister komuni- 

kacji, dyrektor 'P. K. iP. w Wilnie inż. Fal- 

kowski, prezes Związku Inżynierów Kole- 

jowych z Warszawy inż. Gąsowski i inni. 
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Po premowach powitalnych nastąpiły re- 
feraty zjazdowe, popołudniu obradowały 

sekcje w sali Ogniska Kolejowego. 
Wieczorem odbył się w sali miejskiej 

raut. 
Na zjazd nadeszło wiele depesz z życze- 

niami, m. in. od podsekretarza stanu Czap- 
skiego, dyr. depart. Gronowskiego. dyr. 

depart. Świeściakowskiego, prezesa zarządu 

główn. kol. przysp. wojsk. Starzaka, rek- 

tora  politechnikiwarsz. Chrzanowskiego. 

główn. insp. komunik. Bączalskiego i t. d. 

    

Fizyka I chemia w szkole 
„FIZYKA I OHEMJA W SZKOLE 

kwartalnik dydaktyczny pod red. A. Dmo- 
cdhowskiego, dyr. Szkol. iPrac. Przyrod. w 
Wilnie i W. Staszewskiego, nauczyciela 
gimn. SS. Nazaretanek w Wilnie przy współ 

udziale prof. dr, M. Jeżewskiego (Kraków) 
i doc. dr. Wernera (Warszawa). Wilmo, 
Październik 1932 Nr U, str. 114 z 55 ryc. 
w tekście. Wydawnictwo Księgarni Kazi- 
mierza Rutskiego w Wilnie, 

Estetyczny wygląd czasopisma, ładny 
papier, druk oraz liczne ilustracje, wzbu- 

dzają zainteresowanie rosnące w miarę 

przeglądania bogatej treści pierwszego ze- 
szytu. Z radością należy powitać powsta- 
nie tego pożytecznego i potrzebnego dla 

szkolmietw: edniego wydawnictwa. 

Jak wynika z zapowiedzi redakcji, wy- 

  

  

dawnietwo to skupiać będzie prace sił miej 
scowych prof. USB. oraz wybitnych sił pe- 
dagogicznych i naukowych Krakowa, Liwo- 
wa, (Poznania, Warszawy i innych ośrod- 
ków maukowych Polski. Wilno staje się 
przeto ośrodkiem nauczania fizyki i che- 
mji w szkole, nawiązując do świetnej tra- 
dycji Śniadeckich. 

Na pierwszy zeszyt październikowy zło 
żyły się następujące prace: Nauka ciepła 
metodą laboratoryjną Jana Kowalla. Jest 
to cenna praca ze względu na zastosowanie 

przy wykładzie tej dziedziny fizyki przy- 

rządów pomysłu autora, ułatwiających zro 
zumienie i zapamiętanie trudnej teorji. 

Praca dyr. A. Dmochowskiego  „Ele- 
mentarne ćwiczenia uczniów z magnetyz- 

mu z rysunkami 16 przyrządów do tych 
ćwiczeń, przeznaczona jest dla uczniów 5— 
6 oddziału szkół powszechnych, którzy mo- 
gą, przy pomocy nauczyciela, skonstruo- 
wać przyrządy również pomysłu autora i 
nietylko łatwo przyswoić sobie naukę o 

magnetyžmie, lecz i nabrać zamiłowania 
do samodzielnych dociekań, — 

Dalej następujące artykuły: J. Jalewski 
W. Janik, W. Paczowski, L, Sowa. Ćwicze= 
nia uczniów: z zakresu megnetyzmu i elek- 
trostatyki, R. Górka Ćwiczenia z zakresu 
fotochemji, T. Gutowski w sprawie wyzna- 
czania mechanicznego równoważnika cie- 
pła, N. E. Sadowski O pojemności elektry- 
cznej, W. T. Występowanie cieczy w dwóch 
odmianach, B. G. Sprawozdanie z działal- 
ności Instruktoratu fizyki 1928—1932., A. 
J. Zakład fizyki doświadczalnej Uniwers. 
Warszawskiego. Zakład ten powstał dzięki 
pomocy fundacji Rockefellera, która. ofia- 
rowała Zakładowi na zakup przyrządów do 
prac naukowych sumę, jak na nasze sto- 
sunki ogromną 50.000 dolarów. W dniu 3 

czerwca 1932 r. odbył się akt poświęcenia 
i uroczystość otwarcia części Zakładu, któ 

  

Ślub lotnika z Miss Europą 
W niedalekiej przyszłości,: bo już w paż- 

dzierniku odbędzie się w Paryżu ślub, budzą- 

cy sensację przedewszystkiem we francuskim 

świecie lotniczym. P. Paul Louis Weller, za- 

miłowany lotnik i pilot z końcowego okresu 

wojny europejskiej, żeni się z Greczynką pan- 

ną Aliky Diplarakos, córką adwokata ateń- 

skiego. 

P. Diplarakes, słynna z urody, została je- 

dnogłośnie uznana za „Miss Europę“ na kon- 

kursie piękności w 1931 r. w Paryżu i jest tam 

bardzo popularna. 

Co do p. Weillera, osoba jego przekracza 

Fełek obejmuje przewodnictwo, Felek, 
mający przed sobą prostą, nieskompliko 
waną drogę, poprowadzi ich naprzód. 
Felek wyciąga Zosię i Franka z noty, 
gdzie oni dotychczas mieszkali i orga- 
nizuje przeprowadzkę nietylko do inne- 
go mieszkania, ale i do innej atmosfery 
duchowej. 

Czy jednak Franek Szywała wyjdzie 
na prostą drogę i dojdzie zwycięsko da 
końca? — O tem można się dowiedzieć 
dopiero z trzeciej części trylogji drama- 
tycznej Rostworowskiego p.t. „U mety* 
w której są zarysowane dzieje profesora 
dr. Franciszka już nie Szywały, lecz Szy 
walskiego. U mety życia poniesie Szy- 
walski ostateczną klęskę... 

Trylogja dramatyczna Rostworowskie* 
go- bezsprzecznie należy do najznakonnit 
szych dzieł polskiej literatury dramatycz 
nej. Posiadając wspaniałą znajomość 
warunków technicznych sceny, obdarzo- 
ny wielkim talentem artysty - syntetyka. 
(czy prawdziwy artysta może nie być 
syntetykiem?) Rostworowski umie zapo 
mocą najprostszych środków  wydoby- 
wać największe efekty i na przykładach 
wziętych z szarej codzienności, rozpatry 
wać wieczyste zagadnienia, dotyczące 
bytu i losu ludzkości. 

W „Niespodziance“ sięgnął Rostwo- 
rowski szczytów greckiej tragedji, two- 
rząc dzieło, które może być uważane za 
wzór współczesnej tragedji. W „Przepro 
wadzce* wielki dramaturg przeplata sce 
ny dramatyczne o wysokiem napięciu 
scenami humorystycznemi, idąc w tein 
za wzorem Szekspira. Taka budowa 
Sztuki zwiększa jej barwność i jeszcze 
mocniej porusza widza, który szczegól- 
nie prędko zbliża się do każdej postaci. 

Tak łatwo jest odczuć mękę szamo- 
tania się Franka, który, jak mówi Zosia, 
„Z bolešci“ nie widzi przed sobą drogi, 
tak zrozumiała jest Ciepielowa, buntują- 
ca się pod nakazem zmysłów, tak naprze 

również ramy przeciętności, gdyż odgrywa on 
obecnie ogromną rolę we francuskim przemy- 

šie lotniczym. 

Wierny swym ideałom powietrznym i idąc 

z duchem czasu, p. Weiller zabrał się przede- 
wszystkiem do wyszkolenia w pilotażu panny 
Diplarakos, która okazuje podobno zdumiewa- 

jące zdolności w tym kierunku. 

a m 
Art Fot grat 

Ant ni SKURJ AT Sniadackich 4 
Przyłmowane są również roboty aa. 

a turskie. Dla młodzieży spe jaliy rabat, 

  

  

mian i zabawny i ohydny jest Ciepiel, 
a Starszy Pan i wstrętny i godny po- 
litowania ze względu na odczuwaną 
przez niego „samotność samotności”, a 
przedewszystkiem tak bliskie są szukają- 
ca ciepła Zosia i pogodny, zdrowy ii- 
zycznie i duchowo Felek... 

Felek doskonale odtworzony przez 
A. Łodzińskiego, stanowczo zdobywa ser 
deczną sympatję widzów. 

Dyr. M. Szpakiewicz, jako Franek i 
l. Paszkowska, jako Zośka stanowili 
bardzo dobrą parę ludzi, nad którymi 
ciąży wspomnienie strasznej przeszłości. 
Małżeńska para Ciepielów (I. Ładosiów 
na i St. Jaaowski) — ponad wszelkie 
pochwały. Inni wykonawcy tworzą do- 
skonale zgrany zespół. Pewne zastrzeże- 
nia mógłby budzić tylko Starszy Pan 
(St. Grolicki), na scenie młodszy o dwa 
dzieścia lat, niż w tekście sztuki, wsku- 
tek czego niekonsekwentny pod wzglę- 
dem interpretacji artystycznej. 

O całości należy powiedzieć tyle tył 
ko, że kto nie zobaczy „Przeprowadzki 
straci bardzo wiele. 

Do Dyrekcji Teatru należy jednocześ 
nie zwrócić się z gorącą prośbą o rych- 
łe wystawienie ostatniej części trylogii 
— „U mety". 

* * 

Nowy sezon, nowi artyści, nowe 
zmiany... 

Nowych artystów witamy  serdecz- 
nie! Są wśród nich tacy, których już do 
brze znamy, są i tacy, z którymi dopie 
ro będziemy zawierać przyjaźń. Ci, kte-- 
rych poznaliśmy na premjerze, otwiera- 
jącej sezon, już wiedzą, jak się zdobywa 
wileńską publiczność, — inni prędko się 
nauczą tej sztuki. Możemy być pewni, 
że współżycie ułoży się jak najlepiej. 

Nowe zmiany... Jest ich sporo. Prze- 
dewszystkiem nowy sposób pobierania 
dodatkowych opłat. Dziś, kupując bilet 
do teatru, opłaca się jednocześnie i 

ry mieści się na placu około 10.000 metrów 

kwadratowych. Całkowita kubatura nowej 
części gmachu wynosi 8330 metrów sześć. 

Liczne ilustracje i plany sal wykłado- 
wych dają pojęcie o urządzeniach labora- 

toryjnych, zakrojonych na skalę europej- 
ską. Możemy szezycić się z tego przybytku 
mauki, 

Końcowe artykuły kwartalnika zawie- 
rają: Z Techniki: Żarówka o mocy 50 kw., 

Kalendarzyk astronomiczny dr. St. Szeli- 
gowsikiego, Bibljografję i Kronikę bieżąca. 

Nie będziemy wdawać się, w tej wzmian 
ce dziennikarskiej, w szczegółową krytykę 

poszczególnych artykułów, pozostawiamy 
to zadanie fachowcom. W pewnej mierze 
uczynił to nestor Fizyków iPolskich prof. 
dr. Wł. Natanson. Przytaczamy słowa Jego 
wyjęte z listu do redakcji kwartalnika: 

„Witam ze szezerą radością powstamie te- 
go czasopisma, które bez wątpienia odda 
ważne usługi sprawie nauczania nauk fi- 

zycznych w naszych szkołach średnich. — 
Zeszyt jest bardzo interesujący i wimszuję 
Panom prawdziwie tak pięknego początku 
Kraków, dnia 19 września 1932“, 

Winszujemy również inicjatorom tego 
wydawnictwa oraz wydawcy za tak piękną 

szatę i życzymy powodzenia w dalszej 
pracy. 

     

Oszukańcza afera 
w Paryżu 

— Policja paryska zlikwidowała ostatnio 
niezwykle -pomysłową aferę oszukańczą, której 
terenem było śródmieście Paryża. ‚ 

Na jednej z głównych ulic Paryża otwarto 
mianowicie niedawno wspaniałe biuro pod na- 
zwą „Biuro podróży 1 polowań w Airyce*. 
Biuro to trudniło się rzekomo aranżowanieni 

podróży i połowań w Afryce, dając swym kli 
entom niezwykle dogodne warunki, gdyż przyj 
mowało tylko część wpłaty gotówką, a na re 
sztę przyjmowało długoterminowe zobowiąza- 
nia. Przedsiębiorstwo to reklamowane było 
szumnie. ale zarazem z wytwornym smakiem. 
W nadzwyczaj eleganckich i z przepychem 
urządzonych biurach urzędowało dwóch zna- 
nych już przedtem policji oszustów, z których 
jeden odgrywał rolę uczonego, a drugi wy- 
trawnego afrykańskiego myśliwego. Uczońy, 
przyjmując klientów, pokazywał im różne zbio 
ry i troiea afrykańskie, zebrane i ułożone 
gustownie w osobnym pokoju, opowiadając 
przytem z entuzjazmem i zachwytem o uroku 
i piękności krajów tropikalnych. Drugi, właś- 
ciciel biura doświadczony  „myśliwy* opowia- 
dał znowu klientom 0 polowaniach na twy, 
tygrysy, słonie itp., poczem badał siłę przy- 
szłych nemrodów, dotykając muskulatury, mie 
rząc klatkę piersiową i zaglądając w oczy, u- 
szy i usta. Każdy z badanych uznawany był 
naturalnie za zdatnego: jeden do polowań na 
iwy, drugi na słonie itd. 

Aferzyści przy zakładaniu biura, którego 
całe urządzenie zakupili na kredyt, zaangażo- 
wali całą armję szoferów, mechaników, radjo- 
telegrafistów i urzędników, od których pobrali 
kaucje na łączną sumę około miljona franków. 
Pozatem naciągnęli jeszcze różne firmy na set 
ki tysięcy iranków. Również i klienci wnieśli 
poważne sumy. 

Jeden z aierzystów („uczony*)  zwietrzył 
zawczasu, że policja jest na ich tropie i zwiał 
do Szwajcarji „Myśliwy* tymczasem z całym 
spokojem uprawiał dalej swój proceder, aż na 
gle w ubiegły czwartek rano, po zbadaniu jed 
nego z klientów, którego uznał za zdatnego 
do połowania na lwy, został przez tegoż klien 
ta, który okazał się urzędnikiem kryminalnym, 
aresztowany. Na tem działalność tak wspania 
le zapowiadającego się przedsiębiorstwa skoń 
czyłą się. 

Ta napozór fantastyczna afera jest w tej 
chwili największą sensacją Paryża. 
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Sześć iat symulował obłąkanie 
Wręcz niezwykły wypadek zdarzył się 

ostatnio w sądownictwie francuskiem. 

We wrześniu 1926 r., przed sądem przy- 
sięgłych departamentu Sekwany, stanął ro 
botnik rolny, Lebourdone, pod zarzutem 
podpalenia stodoły swego gospodarza, z 
zemsty za pewną drobną krzywdę. 

Na pytanie przewodniczącego sądu, jak 

się nazywa i czem się zajmuje, oskarżony 
oznajmił: 

— Nazywiam się Mussolini. Jestem am- 
basadorem holenderskim. 

Oczywiście zarządzono ekspertyzę psy- 
chjatryczną. Oskarżonego zbadało trzech 
lekarzy - psychjatrów, którzy zgodnie uzna 
li, že Lebourdone jest chorym umysłowo. 
Lebourdone został umieszczony w szpitalu 
dla obłąkanych. 

Obecnie generalny prokurator Rzplitej 

w Paryżu, otrzymał następujący list: 
„Panie iProkuratorze! 

Nie jestem warjatem i nigdy nim nie 
byłem. Wiem doskonale, że nie jestem Mus 
solinim, ani holenderskim ambasadorem, a 
tylko rolmikiem Lebourdone, oskarżonym 
o podpalenie. Udawałem wanjata, aby do- 

stać się do szpitala, skąd spodziewałem się 
zbiec. Obecnie stwierdziłem, że jest to nie- 
możliwe — wolę więzienie od domu warja- 
tów i proszę o ponowne zbadanie mnie. 

Prokurator spełnił prośbę Lebourdona. 
Przy powtórnej ekspertyzie lekarze, rów- 
nie zgodnie, stwierdzili normalny poziom 
władz umysłowych rzekomego warjata i 
zarządzili niezwłocznie przewiezienie go z 
lecznicy do więziemia. 

Lebourdone odpowiadać będzie obecnie 
przed sądem za podpalenie i „za zniewa- 
żenie. 

  

Ilustracja nasza przedstawia 
wieku. 

szatnię, i podatek na bezrobotnych, i 
na Czerwony Krzyż, i jeszcze jakieś 
daniny. Ceny biletów pomimo to są nie- 
zwykle niskie!.. Ta inowacja godna jest 
uznania: szczególnie dokuczliwe było 0- 
płacanie szatni. 

Drugą nowością są programy. je- 
szcze tak niedawno za katkę z wymice- 
nieniem kilkunastu osób sztuki i tyluż 
nazwisk artystów pobierano w naszyck 
teatrach 50gr., później po ogólnych na- 
rzekaniach, zmniejszono tę cenę do 20 
gr. Dziś właśnie za 20 gr. można otrzy- 
mać nietylko program, lecz cały półtora- 
arkuszowy zeszyt czasopisma p.t. „l ront 
Teatralny". я 

Redaktor „Frontu“, a zarazem [ейеп 
z kierowników artystycznych zespołu, 
dr. jerzy Ronard Bujański, którego Wil- 
no zna z czasów Reduty, pragnie nawią- 
zać z publicznością ściślejszą łączność i 
w tym celu na łamach „Frontu* zbliża 
teatr do społeczeństwa, a społeczeństwa 
do + atru. 

„Front“ zawiera sporo wiadomości o 
najbi:ższych premjerach i o pracy tea- 
tru i otwiera przed miłośnikami teatru 
piękni możliwość łatwego zdobycia bez 
płatnego tietu na dwie ovoby na wszy 

stkie premjery w bieżącym roku! 
Kto reflektuje na takie bilety, niech 

pójdzie na jakieś przedstawienie do tea- 
tru na Pohulance i kupi program: znaj 
dzie tam na str. 16 warunki korkursu 
„Frontu Teatralnego". 

F,ont teatralny (już bez cudzysło- 
wu) w tym roku jest bardzo szeroki 
Poinyśleć tylko: trzy teatry — Wielki—- 
na « „hulance, Muzyczny w „Lutni“ 1 
Stały ieatr objazdowy, — dalej Kino w 
Sali Miejskiej, Szkota Dramatyczna (wpi 
sy oraz informacje w sekretarjacie Гел- 
tru na Fohułance), Laboratorjum Lite- 
racko - Teatralne, bibljoteka dla zespo- 
łu.. Pozatem na być zorganizowany 
Teatr Szkolny. 

    

   
wnętrze kościoła w Lidzie. Jest to piękny zabytek z 17-30 

KRozmach, jak widzimy, bardzo szero 
ki:.. - 

O całej tej akcji teatralnej informuje 
czytelnika „łrosi Ieatralny". 

Q Szkclie Dramatycznej czytamy tam 
m. 1n.: 

W pierwszej połowie października rb. z0- 
stanie otwarta szkoła dramatyczna pod kierow 
nictwem dyr. M. Szpakiewicza i dr. J. Ronar“ 
da Bujańskiego i przy współudziale wybit- 
nych pedagogów, profesorów uniwersytetu, 0- 
raz czołowych artystów dramatycznych. 

System prac uwzględniony będzie z tendei: 
cjami współczesnej padagogji dramatycznej. 
Szkoła ma charakter studja dramatycznego. 
Będzie to pierwsza tego rodzaju placówka w 
Polsce, która połączy w swoim programie tec 
rję z praktyką (przewidziane ćwiczenia sceni- 
czne i współpraca w montażu przedstawień). 

O tak potrzebnym w Wilnie Teatrze 
Szkolnym, znajdujemy wzmiankę, która 
dowodzi zrozumienia istotnych potrzeb i 
właściwego kierunku teatrów szkolnych: 

Projektujemy stałe — raz na tydzień — 
ćwiczenia teatralno - literackie, w których mie 
ściłyby się następujące pozycje: 

a) prelekcja (naświetlenie stylowe, wska- 
zówki historyczno - literackie), wygłaszane 
przeź reprezentanta nauczycielstwa. 

b) wskazówii sceniczne (wartości teatral- 
ne uiworu, styl kuntaktu scenicznego). 

«) wzorowe stylowo przedstawienie utwo- 
tu (oczywiście pizewidujemy i rekonstrukcję 
dzieła pod kątem: wymagań współczesności). 

Tak młodzież otrzymałaby całość odpowied 
nio bistorycznie, lHteracko i teatralnie przygo- 
towaną, — dokument niejako, wycinek kultury 
uteatral'zowany. 

Bardzo szeroko zakreślony i poważ 
nie przemyślany plan akcji teatralnej bi. 
dzi zaciekawienie i zaufanie, gdyż dyr. 
M. Szpakiewicz dał się już poznać Wil- 
nu, jako człowiek czynu, nie słów. 

Dlatego też, witając zespół artystów 
wileńskich na progu nowego sezonu, na 
leży mu życzyć zrealizowania wszystkich 
zamiarów i jak największego powodze 
nia w pracy!... 

W. Charkiewicz.
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JAK MINĘŁA NIEDZIELA SPORTOWA 
Dwa mecze tenisowe Nie jest tak źle, jak 

mówią 
(Krótka rozmowa ż Komendantem 

Urzędu W. F. plk. M. Frydrychem). 

Z przykrością dowiedzieliśmy się w so- 

botę, po przyjściu na stadjon Ośrodka W. 
F. że — z powodu niepewnej (rano) ро- 

zody — lekkoatletyczne mistrzostwa żeń- 

skich szkół średnich zostały odwołane. 

Trzeba wracać do domu, a tu jak na 

złość — słońe świeci i ciepło. 

Podchodzi gospodarz Stadjonu p. kpt. 

Ostrowski. Jest wyraźnie niezadowolony. 
— A to pech, powiada mi, przyjechał 

do Wilna Komendant Okręgowego Urzędu 

W. В. płk. Frydrych. Chciałem aby zoba- 

czyl zawody. Ma zaraz przyjechać, a tu nie 

z tego. = 
— A! więc pik. Frydrych jest w Wil- 

mie. Doskonale. Skorzystam z okazji i „po- 

pytam się”. 
Wkrótce już przechadzamy się Z pul- 

kownikiem i obserwując grupę trenujących 

dziewcząt rozmawiamy. Mam zamiar zapy- 

tać się, jakie wrażenie odniósł nasz Sza- 

nowny rozmówca po zapoznaniu się z ży- 
ciem sportowem Wilna gdy, jakby przewi- 
dmjąc treść tego pytania, zaczyna mówić: 

— Powiem panu co: myślę o sporcie wi- 
leūskim. ; 

Nie dawno pracuję na terenie obejmu- 
jącym Wilno, lecz mogę już twierdzić, że 

w Wilnie jest nieźle, nawet dobrze. Zain- 
teresowanie się sportem jest wprawdzie 

mniejsze niż np. w Białymstoku, ale jest 
znaczne i moim zdaniem, wzrasta systema 

tycznie. Daje się to zauważyć i z uznaniem 
muszę tu podkreślić, że praca kapitana 
Ostrowskiego daje dobre rezultaty. 

We wszystkich gałęziach sportu pracą 
idzie normalnym trybem i gdybyśmy mo- 
gli dysponować większemi sumami na ter 
cel- wyniki byłyby zupełnie zadawalają- 
BE. 

Praca posuwa się naprzód, lecz nieste- 
ty, nie wszystkie nasze projekty zostały 
zrealizowane. 

Projektowaliśmy maprzykład budowę 
gmachu Ośrodka, tu na tym  stadjonie, 
Plamy są gotowe i zatwierdzone, ale pie- 
niędzy niema. Z tego. powodu musieliśmy 

zmniejszyć dotacje na opłacanie instruk- 
torów, zakup sprzętu i t. p. 

Na masze zapytanie: ile jest prawdy w 
wiadomościach o likwidacji Ośrodka W. F. 
— Wilno nie otrzymujemy konkretnej od- 
powiedzi. 

Pan pułkownik, związany zapewne ta- 
jemmicą służbową, mówi o ciężkiej sytua- 
eji finansowej P. U., o konieczności prze- 
łożenia części ciężarów finansowych na 
akcję W. F., z bark Państwowego Urzędu 

„ ma miasta, zaznaczając przytem, że w planie 

prac Okręgowego Urzędu jest prowadzenie 
w przyszłym sezonie zapoczątkowanych 
prac Ośrodka. wodnego w Trokach, organi- 
zowanie szeregu kursów instruktorskich i 
obozów letnich oraz imprez sportowych. 

Pomyślano też o masowym, a tanim wy- 
robie potrzebnego sprzętu i ta akcja prowa 
dzona ma być na szeroką skalę. 

Jeżeli chodzi o lokalne Ośrodki W. F. 
to gminy miejskie same powinny, przy 
układaniu budżetu,<przewidzieć pewne su- 
my na prowadzenie ich. PUWFE rozpoczął 
pracę w ciężkich warunkach, pod wszyst- 
kiemi względami, miasta muszą je same 
kontyunować. 

Zainteresowanie jest, warsztaty pracy 
są gotowe, trzeba tylko niedać maszynie 
aztrzymać się. 

Prasa musi w tem pomóc. Najpewniej- 
szym środkiem propagandy, są zawody, ale 
tego mie wystarczy. Sport musi znaleźć po- 
czesnet miejsce w prasie. Nie jak dotych- 

czas — na ostatniej kolumnie, Należyte о-- 
świetlenie celów i zadań akcji wych. fizy- 
tzmego, oraz dokładne informawanie o tem 
©o się dzieje na boiskach pobudzi zainte- 
rasowanie. 

Pomoc jest potrzebna, bo zadanie jest 
niełatwe. 

Mówiąc o bolączkach naszych muszę 
nadmienić, że — jak dotąd — ogromny 
procent klubów i organizacyj wysyłając 
swoich kandydatów na różne kursy przy- 
syła ludzi zupełnie nieodpowiednich. Taki 
pam mie może być instruktorem i zamiast 
przynięść korzyść naraża nas tylko niepo- 
trzebnie na straty. Kluby powinny wziąć 
to pod uwagę na przyszłość. 

— A jakie są projekta na najbliższą 
przyszłość, na sezon zimowy. 

— Szykujemy sprzęt. Będziemy się sta- 
Tali aby narciarstwo rozwijało się nadal 
„WSZETZ:”, a dla popularyzacji jego projek- 
tuję zorgamizować „narciarski marsz 
gwiaździsty" ze wszystkich ośrodków do 
Grodna powiedzmy.. Każdy Ośrodek, każ- 
de miasteczko wystawi drużynę składają- 
<ą się z 20 ludzi. Zawodnicy chętnie prze- 
lecą się, potrenują, a przy okazji nauczą 
się niejednego. 

Myślę, że dobrze byłoby zorganizo- 
wać zimowy. obóz, tak jak latem. 

Niestety na tem musimy przerwać in 
Jącą nas rozmowę. Pan pułkownik 

śpieszy do Grodna. Auto już czeka. 
Dziękujemy za informacje i za wlanie 

w nas otuchy. Okazuje się, że w Wilnie nie 
jest tak źle, jak my tu o tem sądzimy. 

Robota idzie mormajnym trybem i daje 
pomyślie rezultaty, a centralne władze 
sportowe pomiętają o nas i przyjdą z po- 

pomocą. T 
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„TRYUMF i ŚMIERĆ 
RA PODNIEBNYCH SZLAKACH“ 

uapisał B, W. ŚWIĘCICKI 
Pierwsza ilustrowana broszura o poległych 

tragicznie lotniksch- bohaterach 
por Fr. ŻWIRCE i inż. St. WIGURZE 

Żądać we wszystkich kioskach i księgarniach 
Cena tylko 1 złoty, 

Okr 

   

    

  

        

Wczoraj mieliśmy w Wilnie dwa cieka- 
we mecze tenisowe. Sekcja tenisowa „Ro- 

dziny Wojskowej” zaprosiła z Lidy trzy 
najlepsze tenisistki, które zmierzyły swe 
siły z najlepszemi rakietami Wileńskiej 

„Rodziny Wojskowej”. Ciekawy ten mecz 
odbył się na kortach Ośrodka W. F. lecz z 

racji deszczu nie został zakończony. 

Cóż o nim powiedzieć — chyba to, że 
prowincja — panie tenisistki z Lidy wpro- 

wadziły do gry tyle pogody ducha i serde- 

czności stwarzając b. miły nastrój, które 
to objawy zrobiły jaknajlepsze wrażenie na 
publiczności obserwującej grę. 

Na kortach AZS'u walczyli miejscowi te- 

nisiści: 1 p. p. Leg. i AZS. I ten mecz z 
racji niepogody nie został zakończony i 
odłożony został do wtorku, w którym to 

dniu rozpocznie się o 3 po poł. 

Oto wyniki techniczne wspomnianych 
meczów. 

      

LIDA—WILNO 

Gry pojedyńcze pań: fPfeifferowa 
Wiltosówna 6:2, 6:3. Olechnowiczowa — 
Tumanowska 6:2, 6:8, 7:5, Korczyńska 
Reissowa 6:4, 6:3,  Olechnowiczowa 
Pfeifferowa 8:6, 6:4. 

Gra podwójna pań: Pfeifferowa 

Olechnowiczowa contra Tumanowska, Kor 
czyńska 6:2, 6:3. $ 

Finał pań Olechnowiczowa — Korczyń- 
ska z powodu deszczu odłożono do jutra. 

A.Z.S.—I P. P. LEG. 

Azetesiacy zwyciężyli we wszystkich 

spotkaniach, jakie udało się wczoraj roze- 
grać. 

Turczyński pokonał bez wielkiego wy- 
siłku kpt .Korolczyka 6:38, 6:2. 

Kopeć w spotkaniu z dr. Wojkowym u- 

zyskał wynik 6:1, 6:4. Dr. Wojkow trzy- 
mał się dobrze i nawet prowadził w po- 

czątku drugiego seta. 
Double: Grabowiecki — Turczyński con- 

tra kpt. Korolczyk — Korneluk 7:5, 6:1. 
Korneluk wyraźnie niedysponowany 

grał poniżej normalnej swej formy mimo 
to w pierwszym secie wojskowi byli prze- 
ciwnikiem groźnym 

Single pań: Florczakowa — Hudybowa 
1:5, 6:3. 

Majorowa Hudybowa jest u nas naj- 
młodszą tenisistką biorącą udział w tur- 

miejach, a mimo to jest już przeciwnicz- 

ką groźną. Gra ona może zbyt miękko, ale 
dobrze taktycznie. Bierze każdą piłkę, do- 

brze plasuje, jest ruchliwą — oto jej plu- 
sy. (t). 

  

Propagandowy mecz bokserski Pogoni 
Pogoń po rozsypaniu się Wil. Kl. Bok- 

serskiego jest obecnie najsilniejszym klu- 
bem grupującym kilkudziesięciu conajlep- 
szych pięściarzy wileńskich. 

Wczoraj Pogoń rozpoczęła sezon propa- 
gandowy meczem doskonale zorganizowa- 

nym w sali Ośrodka W. F. 
Ponieważ mecz nie był afiszowany (brak 

gotówki) przybyło niewiele publiczności, 
co jednak nie pomniejsza zasług organiza 

torów. - a 
Z zapowiedzianych ošmiu walk odbylc 

się tylko szešč, gdyž Bagiūski w wadze mu- 
szej i Zawadzki w półciężkiej zwyciężyli 
walkowerem wobec niezgloszenia sie prze- 
ciwników . 

W pozostałych walkach uzyskano nastę- 
pujące wyniki: Kogucia Krecz — Pol. 
Wynik remisowy. U obydwóch zawodników 
słaba forma. (Poł ma lepszą pracę nóg. 

Piórkowa: Bielewski — Talko. Agresywny 
i rutynowany Talko rozstrzygnął spotkanie 
na swoją korzyść choć nie wykazał wiel- 
kiej przewagi. Talko kryje się źle i dla te- 
go zbyt często narywał się na proste prze- 

ciwnika. Bielecki wyłapał na rękawicę du- 
żo ciosów. 

Lekka:  Znamierowski — Roginiewicz 
Silniejszy fizycznie Znamerowsk zwycię- 
żył na punkty. Roginiewicz zapowiada się 
dobrze; jest śmiały lecz brak mu trenin- 
gu 

'Półśrednia:  Matiukow — Mirynowski 
Sędz. przyznali zwycięstwo Matiukowowi. 
W każdym razie nie było zwycięstwo prze- 
komywujące. Ma on lepsze, skuteczniejsze 
ciosy, poprawił znacznie pracą lewej rę- 
ki, ale i Mirynowski walczył dobrze. Był 
w lepszej kondycji, dobrze stosował proste 
i przytomnie wyłapywał ciosy na rękawi- 
cę. 

Obydwaj muszą jeszcze dużo nad sobą 
pracować. 

Średnia: Michałowski — Bohdanowicz 
Prymitywna, nieciekawa walka; bez pracy 
nóg, bez krycia się, bez różnorodności eio- 
sów .Młócenie się po łbach, Zwyciężył Mi- 
chałowski. 

Taka walka — to nie propaganda. 
O formie poszczególnych zawodników 
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ŽAKS —1 p. p. Leg. 1:0 
Żaks triumfowal wczoraj. Pokonal mi- 

strza: grupy. Był drużyną jeżeli nie lepszą. 
to przynajmniej ambitniejszą. 

Wojskowi wystąpili bez Browki i Puzy- 
ny. Do przerwy: centr pomocy obejmuje Pa- 
włowski. Nie wiedzie mu się na tem sta- 
nowisku, W drużynie brak czegoś — może 
zainteresowania, a może zgrania z nowym 
pomocnikiem. Jedynie Zbroja i Drąg robią 
wysiłki aby wygrać. 

Do przerwy 0:0. Gra nieciekawa, roz- 
wlekła. › 

Po przerwie wojskowi zmieniają skład. 
Lachowicz przechodzi na centr pomocy. 
iPawłowski pozostaje w szatni. Wraca na 
boisko Wysocki usunięty przez sędziego w di 

pierwszej połowie meczu. Gra ożywia się 
Publiczność zaczyna wierzyć w to, że jed- 
nak drużyna 1 p. p. Leg. jest lepszą od 
swego przeciwnika. Jest to tylko złudzenie 
optyczne będące całkowitą zasługą Zbroi, 
Lachowicza i Chowańca. Reszta drużyny 
nadal gra słabo. 

Z przypadkowego strzału Aduńskiego 
go pada bramka dla ŻAKS'Uu. Wojskowi 
poddopingowani tem chcą wyrównać. Na- 
ciskają mocno i zaczynają grać ambitniej 
choć nieskutecznie. Mimo tych wysiłków 
mecz kończy się przy stanie 1:0 dla ŻAKS-u 

Szkoda wielka, że wojskowi lekceważą 
sobie przeciwnika i niechcą grać. Takie 
mecze osłabiają bojowość drużyny i zmie- 
chęcają tych graczy, dla których doping 
jest konieczny. 

Pozatem czas nauczyć się szanować 
sędziego. Nawet słaby sędzia jest jednak 
sędzią. P. Gissin był słabym w. stosunku 
do zbyt głośnych zawodników i to należy 
zapisać na jego niekorzyść. 

W: drużynie zielonych i wogóle ma bo- 
isku, najlepszym był Rywkind. Obrona i 
bramkarz grali bez zarzutu, atak słabo. 
a nz niepotrzebnie boi się 

przeciwnika. Pilka można wymaga odro- 
binki odwagi. (t). 

trudno coś konkretnego powiedzieć. Sezon 
się dopiero rozpoczął. Poczekamy. 

Sędziował w ringu por. Gorączko, na 
punkty pp. Stencel i Trojecki. 

Kierownictwo zawodów spoczywała w 
rękach p. M. Nowickiego. (t). 

НЧЫВЫСЯБОРЫА УЬО ВОИСЕНИЕИТОНСВИ ПИМООГРИОЕЬЕТОеС ЕЧЕ 

Raid motocyklowy 
Wilno — Raduń — \ Нпо 

Raid motocyklowy na trasie Wilno — 
Raduń — Wilno zorganizowany przez Wil. 
T-wo C. i M. wypadł dobrze. Na starcie 
stanęło 14 maszyn. Wszyscy zawodnicy 
przybyli na metę w całości. Kto zwyciężył 
trudno obecnie powiedzieć. Orzeknie io 
komisja sędziowska po podliczeniu punk- 
tów a wówczas dopiero będziemy mogli p+ 
podać nazwiska zwycięzców. 

Komandorem raidu był p. Wł. Ron- 
czewski, wicekomandorem, p. Wł. Kurec. 
Jako kontrolerzy tajni wyjechali naprzód 

p.p. Andrukowicz i Babul. Na mecie gospo 
darzami byli pp. Felitan i Rydlewski, 

Maszyny przed wyruszeniem w drogę 
zbadał komisarz techniczny — inż. Jano- 
wiez. 

Raid udał się ku zadowoleniu wszystkich 
uczestników i organizatorów. (t). 

Zawody lekkoatietyczne o mi- 
strzostwo szkół żeńskich 
Wśród chronicznego braku zaintereso- 

wania publiczności lekką atletyką zawody 
szkolne przeprowadzone wczoraj ściągnęły 
niewidzianą w tym sezonie ilość publiczno- 
Sel. 

Poszczególne konkurencje, które wraz 
z wynikami niżej podajemy, zostały obesła- 
ne przez następujące szkoły: gimn, im. 
Czartoryskiego, gimn. im. E. Orzeszkowej, 
Seminarjum Nauczycielskie, Szkołę Hand- 
iowo - Przemysłową, Seminarjum Ochro- 
niarskie i gimn. Wellera. 

Biorąc pod uwagę fakt, że tego rodzaju 
impreza została zorganizowana na terenie 
Wilna po raz pierwszy, masimy stwier- 
dzić cały szereg dobrych wyników. osiąg- 
niętych w poszczególnych konkurencjach. 

Rzuty: Dysk: 1. Skorukówna (Sz. P.- 
H.) 23 m. 73 cm., 2. Borkowska (g. Cz.) 
22 m, 57 em., 3. Surzecka (Sem. Naucz.) 
20 m. 47 em. 

Oszczep: 1. Iwanowska (Gm. Orz.) 21 
m. 12 em., 2, Grochowska (Sz. P. - H.) 20 
m. 8 em., 3. Pawłowska (Gimm. Cz.) 19 
m. 43 em., 4. Stankiewiczówna (S. N.) 15 
m. 95 cm. 

Kula: 1. Grochowska (Sz. (P.-H.) 7 m. 
66 cm., 2. Klimowiczówna (Sem. Och.) 7 
m. 8 cm., 3. Siesicka (G. Cz.) 6 m. 86 cm. 
4, Žylisėwna (S. N.) 6 m. 84 cm. 

Skoki: Skok wzwyż: 1. Wolejszėwma 
(G. Orz.) 1 m. 30 em., 2. Wierusz - Kowal- 
ska (G. Cz.) 1 m. 30 cm., 3. Jasińska (G. 
Wellera) 1 m. 20 cm., 4. Janowska (G. Orz.) 
1 m. 2 Ocm,, 

„W konkurencji tej czołowe wyniki znaj- 
dują się na poziomie okręgowego rekor- 

lu 
Skok wdal: 1. Jurkowska (Gimn, Orz.) 

4 m. 21 em. 2, Taturówna (G. Cz.) 4 m. 
13 cm. 3. Mickiewiczówna (S. N.) 3 m. 
95 cm. 

ё Biegi: 60 mtr.: po dw6ch przedbiegach 
finał przyniósł następującą kolejność zdo- 
bytych miejsc 1. Taturówna (G. Cz.) 9.00 s 
2. Gumowska (G. O.) 9.1 s. 3. Grubicka 
(S. N.) 94 s, 4 Wojtkiewiezėnwa (Gimn. 
Z — wygrała ona przedbieg w czasie 

8. 
Jako ostatni punkt programu To: a- 

no sztafetę Tx60. Dzięki lepszym lm 
1-sze miejsce zajął zespół Gimn. Е. Orze- 

. szkowej w czasie 1 m. 3 sek., na drugiem 
miejscu uplasowała się drużyna Gimn. A. 
Czartoryskiego 1 m. 6 sek., 3. Szkoła 
Przemysłowo - Handlowa 1 m. 6,8 sek., 4, 
Seminarjum Nauczycielskie 1 m. 7,2 sek. 

W punktacji ogólnej pierwsze miejsce 
przypadło reprezentacji Gimn. (A. ty- 
skiego 48,5 pumktów, 2 Gimn. F. Orzesz- 
kowej 45 p. 3. Seminarjum Nauczyciel 
skie 30 p, 4. Szkoła Przemysłowo - Hand- 
lowa 27,5 p. 5. Seminarjum Ochroniarskie 
T p., 6. Gimnazjum Wallera 4 p, 

Organizacja zawodów przeprowadzona 
wyłącznie przez siły kobiece (nauczycielki 
w. f. i uczenice) mogła służyć wzorem dla 
niejednego z organizatorów męzczyzn. Ma- 
jąc doczynienia z pokaźmą ilością nieo- 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

MIEJSKA 
— Opłaty od kwitów komornianych. 
W związku z wprowadzeniem na 

rzecz bezrobotnych opłat od kwitów ko- 
mornianych powstały wątpliwości, a m. 
in., czy opłaty obowiązują mieszkania 
zajmowane przez właścicieli, jak zrobić 
z zaległościami, lub gdy komorne płaco- 
ne jest ratami itd. 

Wyjaśnienia kompetentnych czynni- 
ków w tej sprawie są następujące: właś 
ciciele domów nie płacą za swe miesz- 
kania, nie obowiązują również opłaty od 
lokali, za które lokatorzy zalegają z opła 
tą; od rat komornianych opłaca się staw 
kę, zależnie od sumy. Za komorne opła- 
cone zgóry, np. za pół roku przed wrześ 
niem — nie płaci się. 

SKARBOWĄ 
— Wyniki prac kontroli skarbowej, — Ww 

ubiegłym miesiącu kontrola skarbowa, pod kie 

rownictwem komistrza Segierta ujawniła na 
terenie województwa 10 potajemnych gorzelni 
w tej liczbie jedną większą w N. Wilejce. 

— Terminy podatkowe. — Z Izby 
Skarbowej dowiadujemy się, że wielu 
płatników, wnosząc podania odwoław- 
cze, stosuje się do terminu płatności po 
datku, a nie do daty doręczenia naka- 
zu. 

Wskutek tego przeoczenia wiele po- 
dań władze skarbowe odrzucają bez mo 
tywacji, jako spóźnione. 

— Wypłata emerytur. — Z dniem I paź- 
dziernika wypłatę emerytur zamiast PKO uskų 
teczniają urzędy pocztowe na podstawie wy- 
kazów nadesłanych przez lzby Skarbowe. — 
Stąd nastąpiła w niektórych wypadkach zwło- 
ka. 

ZEBRANIA | ODCZYTY | 
— Zarząd »oła POW. w Wilnie podaje 

swym członkom do wiadomości że na podsta- 
wie par. 64 statutu Związku zwołuje na dzień 
9 października br. nadzwyczajne zebranie 
członków z następującym porządkiem  dzien- 
nym: 

1) odczytanie poprzedniego protokułu; 
2) wybór delegatów i opracowanie wnio- 

sków ewent. interpelacje na zjazd walny w 
Warszawie; 

3) kwestja martwych członków; 
4) wolne wnioski. 
Nadzwyczajne zebranie odbędzie się w io- 

kalu Koła wileńskiego Związku * Peowiaków — 
(zaułek Bernardyński 10 — Związek Legjoni- 
stów) o godz. 17. 

Ponadto w dniu tym wygłoszony zostanie 
przez ob. Giecewicza referat historyczny — 
wypadki w przeddzień oswobodzenia Wilna, 
następnie drugi referat przyszłościowy wygło- 
si ob. Staniewicz. 

— Przed nową imprezą kulturalna w Wilnie 
Z okazji tegorocznego święta Chrystusa - Kró 
la, które odbędzie. się dnia 30 października r. 
b. jako święto Akcji Katolickiej pod hasłem: 
„Walka z bezwstydem w druku i obrazacii 
Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w 
Wilnie wystąpił z inicjatywą zorganizowania 
w naszem mieście Wystawy Książki, Prasy i 
Sztuki Katolickiej. Szereg przedwstępnych na- 
rad już się odbyło i niektóre prace już są w 
toku, jednak tak poważna impreza, jak jest 
pomyślana Wystawa Ksiąki, Prasy i Sztuki 
Katolickiej wymaga gruntownego omówienia, 
i przedyskutowania celem nadania właściwego 
kierunku. Szczególnie rozchodzi się o właściwe 
ujęcie Wystawy w dziale sztuki. W tych ce- 
lach odbędzie się we wtorek tj. jutro o godzi 
nie 18 (6 wiecz.) zebranie elity kulturalnej 
Wilna na zaproszenie Archidiecezjalnego Insty 
tutu Akcji Katolickiej w lokalu przy ul. Metro- 
politalnej nr. 1. i 
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TEATR I MUZYKA 

łek 3 października o godz. 8 wiecz. daje po 
raz 3-ci „Przeprowadzkę“, która na pierw- 
szych dwóch przedstawieniach  zyskaia pełne 
uznanie publiczności. Obsada premjerowa z p. 
p.: Szpakiewiczem, Łodzińskiim i Paszkowska 
w rolach głównych. 

-— Teatr Lutnia już jutro o godz. 8,15 ol- 
śni Wilno rewją humoru, pieśni, tańca, barw 
nych dekoracyj i strojów w egzotycznej ope 
retce Abrahama „Wiktorja i jej huzar“. — W 
rolach głównych Elna Gistaedt (rola tytuło- 
wa), Gabrjelli, Halmirska, Dębowski, Szcz 
wiński-  Wyrwicz - Wichrowski, Tatrzański 
(reżyser sztuki). Tańce układu baletmistrza 
Morawskiego, dekoracje J. Hawryłkiewicza.— 
Stronę muzyczną prowadzi Kochanowski. 

— Stały teatr objazdowy teatrów miej-* 
skich. — Po olbrzymich sukcesach w Nowo - 
Święcianach i Święcianach daje dzisiaj 3 10. 
„Szczęście w Drui. Jutro 4 10. w Brasławiw, 

  

5 10. — w Duksztach, 6 10. — w Postawach, 
T 10 — w Głębokiem, 8 10. — w. Królew- 
szczyźnie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Miłość dońskiego kozaka. 

HOLLYWOOD — Dzikie pola. 
CASINO — Król to ja. 
ŚWIATOWID — Idjota i Z dnia na dzień. 
STYLOWY — Haj - Tang. 

PAN — Pogromcy przestworzy. 

LUX — Hajda trojka. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ZAMIARY KOMUNISTÓW. — Z racji 

świąt żydowskich komuniści usiłowali rozwinąć 
akcję antyreligijną. Mimo licznych prób spoko 
ju nigdzie nie zakłócono. 

— AWANTURY PIJACKIE, — W nocy z 
soboty na niedzielę i przez dzień wczorajszy 
zanotowano 18 awantur i bójek, wynikłych 
na tle nadużycia alkoholu. 

Podczas tych zajść 8 osób odniosło obraże 
nia. M. in. większe zajście wynikło na ul. Sa 
— gdzie zostala dotkliwie pobita prostytut- 

— Okradzione _ mieszkanie. Nieznani 
sprawcy zapomocą dobranego klucza dostali 
się do mieszkania Lewińskiego Karola (M. Po 
hulanka 18), skąd skradli drobną biżuterję o- 
raz papiery wartościowe łącznej wartości 847 
złotych. 

— Skradł psa. — Stefanowicz Antoni „(Fi- 
larecka 52) zameldował, że Mickiewicz Stani. 
sław (Filarecka 39) w nocy z uwięzi skradł 
mu psa. Psa od Mickiewicza odebrano i zwró 
cono Stefanowiczowi. 

DZISNA 
— SAMOBÓJSTWO. — Koło Ziabek rzu- 

ciła się pod pociąg i poniosła śmierć na miej 
scu Michalina Łunkiewiczowa ze wsi Kościelo- 
wo gm. prozorockiej. 

ŚWIĘCIANY 

— ŚMIERĆ W POCIĄGU. — Pod N. Świę 
cianami zmarł nagle podczas podróży pocią- 
giem 45-letni Antoni Grunis z zaść. Zacisze 
gm. daugieliskiej. 

Z SĄDÓW 
JAK TATO ŻENIŁ SYNA 

Fajwusz Gelwar był młodym kawalerem, 
może niezbyt przystojnym, lecz niemniej jako 
materjał na męża poszukiwanym przez obawia 
jące się staropanieństwa niewiasty. 

Fajwusz unikał jednak kobiet. Wolał sto ra 
zy życie kawalerskie, niż niezawsze przyjemne 
kajdany małżeńskie. 

Miał atoli ojca, który na te sprawy zapa- 
trywał się nieco inaczej. Stary Chaim Gelman 
postanowił syna ożenić, i trochę zarobić. U- 
czynił to w ten sposób, że zaznajomił go naj- 
pierw z młodą Basią Krawcówną. Kazał Faj- 
wuszowi do niej chodzić i rozmawiać o miłoś 
ci lub temu podobnych rzeczach, a gdy prze 
szedł już odpowiedni okres czasu, tate urzą- 
dziś zaręczyny. Pod koniec jednak uczty po- 
stawił konkretny warunek: ‹ 

— Chcecie mieč mego syna za męża — 
zgoda, musicie mu jednak a conto przyszłego 
małżeństwa dać trochę pieniędzy na prowadze 
nie handlu. 

Znalazłszy się wobec tak stanowczego żąda 
a) zakochana po uszy Basia musiała się zgo- 

Gelmanowie otrzymali 45 dolarów i 100 
złotych. 

Odtąd przeszło sporo czasu, a o małżeń- 
stwie nie było jakoś słychać. Wreszcie pewne 
go dnia do mieszkania Krawców zgłosiła się 
niejaka Gitla Szułakiska i jeszcze jedna, któ 
re oświadczyły, Basi, że Gelman nie ma naj- 
mniejszego zamiaru z nią się żenić, gdyż przed 
tem to samo obiecywał im, wyłudzając Oczy- 
wiście odpowiednie sumki a conto tego, co bę 

  

Bomba pękła. Na głowę zuchwalca posypa 
ły się mniej lub więcej straszliwe przekleństwa 
a wreszcie oszukane panienki udały się współ 
nie do Gelmanów i zażądały zwrotu pienię- 
dzy. Spotkał ich na progu sam Fajwusz. 

‚ — Co, pieniędzy? Ależ moje kochane daw 
no już ich nie mam. Mam jednak myśl — za 
moe niezbyt przystojnym, lecz niemniej, jako 
spłacę wam dług. 

Tego było już za wiele. Oburzone niewia- 
sty zaskarżyły bezczelnego nicponia, i jego 
tatę do sądu, wobec czego cała sprawa stała 
= przedmiotem rozważań w Sądzie Grodz- 
im. 
Gelmanom sprzyjało jednak sżczęście i zo 

stali uniewinnieni. Od wyroku tego Krawców- 
na i jej towarzyszki wspólnego nieszczęścia 
apelowały.. Rozprawa, na której w imieniu 
krzywdzonych niewiast występował adw. Ne, 
man, odbyła się onegdaj w wydziale odwoław 
czym Sądu Okręgowego. 

Po ponownem rozpatrzeniu całokształtu 
Sprawy sąd w osobie p. sędziego Niekrasza 
skazał obu Gelmanów na 1 miesiąc aresztu z 
zawieszeniem tej kary na przeciąg 2 lat. S 

"p. w. 
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bytych 2 zawodami uczenic kierownictwo 
zdolało sprawnie w 2 godziny przeprowa- 

dzić zawody, informując o wszystkiem w 
wyczerpujący sposób publiczność. : 

Szkoda tylko, że zawody szkolne mie 
zdołały przyciągnąć większej ilości nau- 
czycielstwa i zwierzehnich władz szkol- 
nych. (t). 

W NOWOGRÓDKU 
objął w dzierżawę z dniem 1-go października 
znany fachowiec - restaurator 

BOROWSKI 
Piwnica i bufet zaopatrzone w różne WINA, 

WÓDKI, LIKIERY I ZAKĄSKI 
Codziennie Śniadania, obiady i kolacje. 
Podczas obiadu i kolacji przygrywa 

ORKIESTRA SALONOWA - 

Teatr Pohułanka — dziś w poniedzia- + 

  

BRONISŁAW   

Za spskój duszy 

HENRYKA DĘBROWSNIEGO 
Doktora 

odbędzie sie 4 października we wtorek 
o godzinie 9reno Msza św. w kościele 

Św. Trójcy 
SRO czem zawiadamia 

barańginicka 
— WYBORY WÓJTA W GMINIE DO- 

BROMYŚL. W dniu 1. 19. w gminie Do- 
bromyśl odbyły się wybory wójta. 

Wybranym został p. Pietraszko. 
— STRASZNY WYPADEK. We wsi 

Sielec gm. dobromyskiej podczas młócenia 
zvoża przez nieostrożność dostał się w oś 
kieratu 9-letni Jan Bondar. 

Chłopczyk złamał lewą rękę oraz doznał 
silnych obrażeń cielesnych. 

Nieszczęśliwego chłopca odwieziono do 
szpitala w Baranowiczach. й 

ŻINA 

  

—PORACHUNEK. Mieszkaniec osady 
Kroszyn Eljasz Apanasewicz i mieszkaniec 
wsi Baranowicze Irzum Mikołaj, po kielisz 
ku coś nie mogli się pogodzić z sobą, wo- 
bee czego zdecydowali załatwić sprawę na 
noże. Obaj pokrajałi się nożami, a w do- 
datku dostaną parę dni odpoczynku, aby 
zagoiły się rany. k 

— AMATORZY Su: -SNYCH JAP 
Tauber Pejsach zauważył, że w jego su- 
szarni wciąż są braki, mie mógł sobie 
jaśnić, jak to tak, suche jabłka i wysycha - 
ją jeszcze. Postanowił przeto dopilnować 
amatorów cudzydh rzeczy. 

Jakoż nie długo czekał, gdyż 28 wrześ- 
nia złapał na gorącym uczynku znanych 
złodziei: Pawłowskiego i Janmolińskiego. 
Nie mówiąc mie, dał znać policji, jednak. 
snać złodziejaszkowie mają dobry wa 
gdyż przed przybyciem policji umknęli. 
S TORACH MIEĆ SŁODKIE ZYCT“ 
piwniey Płońskiej Marji jakiś amator słod- 
kich rzeczy w. nocy z 27 ma 28 września, 
skradł sok i konfitury. Biedna gosposia 
przyszykowała na zimę, czego nie ch- 
zrozumieć amator cudzej własności i odr '- 

zu skonsumował. 
— KOŻUCH ZGODA ALE POCO 

ZEGAREK. Podczas mieobecności Smole- 

„wieza Władysława w domu we wsi Gor- 

dziejczyki, dobrał się jakiś przygodny zło- 

dziejaszek i skradł kożuch, zegarek i inne 

drobne rzeczy, 3 
Cóż, zima nadchodzi, biedak: zaopatrzył 

się w ciepłe rzeczy, aby nie zmarznąć, ale 
poco mu zegarek, to już tylko onby mógł 
wyjaśnić. 

— GDZIE MĄŻ? Prymszałowa Marja 
zaalarmowała komisarjat policji o zagi- 
nięciu męża. Mąż jej wyszedł z domu jesz- 
cze w: lipou jako fotograf wędrowny i do- 
tychczas nie wrócił i nie daje znać o so- 
bie. Policja stara się odszukać jej męża. 
Alle czy czasami mąż nie drapnął? ž 

— A PIORUNY W DALSZYM CIĄGU 
PRZYNOSZĄ ZNISZCZENIA, W dniu 25 
bm. we wsi Szawiele od uderzenia pioruna 
spaliła się stodoła z tegorocznemi zbiora- 
mi, należąca do Taraudy Mikołaja. Straty 
wynoszą 2000 zł. : 

We wsi Derewna Laskie od uderzenia 
pioruna spaliły się zabudowania Miedzi- 
szewskiego Teofila. W! stodole oprócz zbio 
rów spaliła się jałówka. Straty wynoszą 
2020 złotych. 

— KRADZIEŻ ROWERU. Żukowski 
Piotr przyjechał na pocztę, pozostawi! ro- 
wer i wszedł spokojnie załatwiać sprawy; 
kiedy jednak wyszedł, przekonał się, że je- 

go rower znalazł innego właściciela, który 
ulotnił się. Żukowski poskarży! się policji, 
gdyż przepadły 250 zł., chociaż policja wcze 
śniej czy później, znajdzie amatora cu- 
dzych rowerów. 

— PRZYJEMNE Z POŻYTECZNEM. 
Stolar Marja zameldowała polieji, że jesz- 
cze 14 ub. m. żołnierze 20 pal. P. Leszczyń- 
ski podczas spaceru w parku miejskim 
skradł jej z kieszeni 90 zł. gotówką. 

Pozostaje pytanie, dlaczego Stolar nie 
meldowała dotychczas policji, a namyślała 
się 10 dni. 2 

Policja stara się rozwiązać zagadkę. 
— W KWIETNIU SKRADZIONO, WE 

WRZEŚNIU ZAMELDOWANO? Izabella 
Knirska zameldowała policji, że jeszcze w 
kwietniu skradziono jej z mieszkania 2 po- 
szewki i podpinkę, wartości razem 50 zł. 
Knirska podejrzewa o kradzież swą służą- 
cą Annę Salej, która obecnie mieszka w 
Warszawie. 

Rodzi się pytanie, dlaczego p. Knirska 
nie meldowała w ciągu 5 miesięcy? 

— ICHCIAŁA SIĘ UBRAĆ. Marku- 
szewska Zofja na rynku 3 Maja dokonała 
kradzieży materjału na ubranie, wartości 
aż.. 6 zł. Mankmszewska została zatrzy- 
mana. 

— A NA RYNKU DOLINIARZE OPE- 
RUJĄ. W dniu 29. 9. na rynku 3 Maja 

po Aleksandrowiczowi skradziono z kieszeni, 
Y 100 zł. Dziś pewno żałuje, że tyle pienię- 

dzy nosił, 
— ZNÓW PODRZUTEK. W dniu 29. 9. 

pod gmach żłobka nieznana kobieta pod- 
rzuciła dziecko płci męskiej. 

Przedstawicielern 

naszego pisma 
w BARANOWICZACH 

jest p. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10—14 oraz 18—20 
codziennie



Леп у@ 
— NABOŻEŃSTWO ZA DUSZĘ JANI- 

NY KLEIDIENSTOWEJ. W dniu 3 b. 

m. o godz. 8 m 30 rano w kościele po-ber- 
nardyńskim w Słonimie odbędzie się na- 
bożeństwe żałobne za duszę 6. p. Janiny 
Kleidienstowej, Nauczycielki gimnazjum 
państwowego i kursów maturalnych P. B. 

K. w Słonimie. 
Nabożeństwo to urządza. Koło Opieki 

Rodzicielskiej Gimnazjum Państwowego. 

— NOWY KOMISARZ ZIEMSKI W 

SŁONIMIE. Wczoraj donosiliśmy o zmia- 
nach na stanowisku Komisarza Ziemskie- 
go, mianowicie dotychczasowy Komisarz 
Ziemski w Słonimie p. Ludwik Gajewski 

został przeniesiony na rówmorżędne sta- 

nowisko do Kobrynia, dzisiaj zaś dowia- 
dujemy się, że dotychczasowy Komisarz 
Ziemski w Kobryniu p. Józef Milkiewicz 
przeniesiony został do Słonima. 

W związku z powyższem opróżnione 

zostaną mastępujące stanowiska w orga- 

nizacjach społecznych w Słonimie które p. 
Grajewski zajmował: 

1) Prezesa Rady Powiatowej BBWR, 2) 
Wiceprezesa Pow. Związku Strzeleckiego 
ww Słonimie, Prezesa [Polskiej Macierzy 
Szkolnej i Członka Zarządu Komunalnej 
Kasy Oszczędności. 

grodjiękh ka 
— LISTY ORZESZKOWEJ. T-wo im. 

Orzeszkowej w Grodnie postanowiło wy- 
dać listy E. Orzeszkowej. Prace przygoto- 
wawcze do wydania pierwszego tomu już 
są w toku. 

PRZYWŁASZCZENIE BECZEK 
WARTOŚCI 1200 ZŁ. — Berman Judel z 
Augustowa przywłaszezył sobie beczki do 
piwa, należące do Margiulisa Judela, za- 
mieszkałego w Grodnie przy placu Bato- 
rego 17. 

Poszkodowany ocenia beczki na sumę 
1200 zł. — Sprawę pomiędzy dwoma imien 
nikami zająła się policja. 

    

   

     KINA P. T. K. TEL. 714 
FSE EENRISTANRIITEOE 

Sezn. o g. 6, 8 i 10 15. 

Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pueztowa 4. : 
Dziš! Nareszcie doczekslišmy się! Uro- | 
czysta premjera najnowszego utworu 
genjalnego reżysera Budewkina! 

„CYGAŃSKIE ROMANSE" 
Z udz, dawno niewidz, ulubien, pzblicz 
BRYGICY HELM, Williama Willcen 
oraz Józefa Schildkraut. Muzyka 
wykonana przez reweiacylny zespół 
cygańskiej orkiestry pod batutą 

Aifreda Halego. 
wstę: Gd 80 gr. 

Dźwiękowiac 
Kino „ĄP3ŁLO" 

Gominiz. 26. ® 

Dziś] Niezwykla egzotvczno premjera 
* 0 

pt [EW KA pisiym 
W rciach głównych: 100 proc. męski 
Звск Ной piękua Dorothy Sebastian 
or2z Ralgh Graves. Krótkie i dosad- 
ue określenia; Tajemnica krwawej pla- 
my na piaskach pustyni. Tragiczne nie- 
porozumienie, Miłość taucerki kabaret 
z Bel Abbas, Krew za krew. W dżłung- 
łach piekielaej wyspy Zbrodnia której 
nie było, Przepyszne sce y walki z 
Ksbylami. Tragiczna miłość dwóchprzy - 
jaciół do jednej kobiety. Ucieczka z 
Piekielnej NIsoy. wstęp od 70 gr. 

KINO „PALACE" 
Orzaszx. 13. 

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

ratem Maheradžy Jaipuru p. t. 

Siėdmy Cud Šwiata 
W palacach 1ndyjski h Maharadžy, Ol- 
brzymie sceny masowe przy udziale 
ponsd 70.000 najpiękniejszych indyj- 

skich kobiet i męzczyzn. 
Tajemnice haremów! 

            

   

                

   

      

     

      

* dla osiedli wiejskich. 

UWAGA: kssa czynna od godz. 5,30 

rowośkodzka 
— AKCJA ODCZYTOWA BEZP. BLOKU 

Referat kult. - oświatowy sekr. woj. B. 

B. W. R. w Nowogródku, przystępuje do 
zorganizowania systematycznej akcji od- 

czytowej, która iść będzie w dwóch kie- 
rumkach: cykl odczytów w miastach i mia- 

steczkah województwa, połączonych z wy- 

świetlaniem  przezrocz cykl odczytów 
узле wygłaszać 

będzie p. R. Kawalec, drugie p. F. Ciawłow 

ski. 
Duia 8 października odbędą się odczyty 

w „Ogniskach* kolejowych następujących 
osiedli: Baranowicze, Horodziej, Stolpce i 

  

   

  

   

  

Nowojelnia. 
Temat odczytów bardzo aktualny 

„Walka z kryzysem Rządów Marszałka Pił- 
sudskiego“. 

Pozatem odbędą się prelekcje: 

— ODCZYT. Dnia 9. 10. edbędzie się 
w Sali Miejskiej o godz. 14-tej odczyt pre- 
legenta warszawskiego na temat: „Zada- 

nia Ligi Morskiej i Rzecznej”, Odczyt ilu- 
strowany będzie bogato przezroczami i 

filmami. Wstęp 20 groszy . 
NIEŚWIEŻ 

ZJAZD SAMORZĄDOWY 
Dnia 9 b. m. odbędzie się z inicjatywy 

Rady pow. BBWR Zjazd samorządowy, na 
którym poseł J. Gorzkowski wygłosi referat 
na temai: (Projekt Ustawy Samorządowej". 

TURZEC 
— REFERAT. Dnia 12 b. m. odbędzie 

się t uzebranie informacyjno poselskie, 
na którem p. pos. Gorzkowski wygłosi re- 
ferat na temat: „Obecna sytuacja polity- 
czma i gospodarcza w. Państwie". 

KLBDCK 
— ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE. 

Dnia 10 b. m. odbędzie się zebranie 
sprawozdawcze, z udziałem sen. Jeleńskiego 
i pos. Szymanowskiego. 

Aoljiūcka 
— POSIEDZENIE PREZYDJUM RA- 

DY POWIATOWEJ BBWR. W STOŁP- 
OAOCH. Na ostatniem posiedzeniu Rady 
Powiatowej BBWR. w Stołpeach, poza spra 

wami bieżącemi, ustalono plan pracy na 

miesiąe październik, który obejmować bę- 

dzie: przeprowadzenie lustracyj istnieja- 
cych oddziałów Związku Strzel., stowarzy- 
szeń rezerwistów., PIW. oraz organizowa- 
nie nowych oddziałów, które ich mie posia- 

dają. 
Udzial w powyższej pracy w charakte- 

) rze lustratorów i prelegentów wezmą: p. 

poseł na Sejm Jerzy Gorzkowski, p. Miko- 
łaj Dudziński, inspektor samorządowy, p. 
Stanisław Jaskórzyński, kmdt powiatowy 
IPP, i p. Wincenty Drozdowski, pow. kmdt 
Zw. Strzel. Na zebraniach organizacyjnych 

wygłoszone będą referaty na temat: „Zna- 

czenie PW. i WIE. dla umoenienia mocar- 
siwowego stanowiska Polski'* w następu- 

jących terminach: gmina świerżeńska dnia 
24 września br., gmina nalibocka dnia 1x0 
października, gmina derewnieńska dnia 2 

października, gmina rubieżeńska dnia 
paždzennika i gmina mirska dnia 9 pać- 

dzernika. 
Informacyjno - poselskie zebrania z u- 

działem członków Prezydjum Rady Powia- 
towej odbędą się w następujących miejsco- 
wościach: Turzec w dniu 12 października, 
Zuchowicze w dniu 19 października i De- 
rewno w dniu 21 października br. Na ze- 
braniach tych prezes tut, Rady Powiat.- 
wej BBWR. p. poseł Jerzy Gorzkowski wy 
głosi referat ma temat: „Sytuacja gospo- 
darcza i polityczna w państwie". 

W okresie od dnia 1 do 15 paździenni- 
ka br. przeprowadzone zostaną doroczne 
stracje wszystkich Kół gminnych. BBWR.. 
dokonując jednocześnie reorgamizacji pla- 
mów czynności w myśl najnowszych wytycz 
nych władz nadzorczych oraz pnzeprowadze 
nie wyborów do gminnych Kół BBWR. 

Realizacją tej pracy zajmie się Prezy- 
djum (Powiatowej Rady BBWR. w skła- 

    

     wstęp od 75 gr. 
  

           
GRODNO, Brygidzka 2. 

  

HERMAN ZANDON ; 

KLUCZ DO 
— Jestem tego samego zdania, ale 

Piterkin nie robił wrażenia warjata. 
Glorja skinęła głową potakująco i 

zamyśliła się. Dziwny uśmiech błąził 
na jej ustach. Napróżno Donald próbe- 
wał wyczytać w oczach jej myśli. była 
tajemniczą, jak wszystko, co go  ieraz 
otaczało. Przecież zjawienie się jej w 
domu zbrodniarzy w East Endrit pozo- 
stało nadal niewyjaśnione... 

Glorja była zmęczona, po długiej pró 
bie w teatrze i Donald musiał ją wcze- 
śniej odprowadzić do domu. Była dopie- 
ro dziewiąta godzina. Szedł ku domowi, 

myśląc z niechęcią o perspektywie spę- 
dzenia samotnie reszty wieczoru w po- 
nurym domu. Właśnie mijał gó wolny 
taksis, gdy Donald powziął nagle decy- 
zję, zątrzymał szofera i wskoczył do 
auta. 

Pół godziny później, wysiadł przed 
brzydkim domem w East-End, gdzie mie” 
szkał Pagan. 

Jedno okno było oświetlone. Donald 
zączaił się na przeciwległym podaje: 
w cieniu bramy. Dotąd nie miał właści- 

WREDOSZZESCEIEA, |. "WZORCE OŚW KKR ECA 

Wydawca: Stanistaw Mackiewicz. 
czy   

BRYGIDĘ HELM w roli niemki, żony rosyjskiego generała i 
Willi Fritscha cjrzymy w frapcjącym dźwiękowcu p. t. 

KOBIETA | SZPIEG 
Film który daje dużo emocj! 

| Początek zesnsów 

KINO o g. 615, — 8, — 10, 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 
     
      

  

ZAGADKI 
wie żadnego określonego planu działa- 
nia. Przyjeżdżając tu poddał się jedynie 
nagłej wewnętrznej potrzebie rozmówie- 
nia się z Paganem, człowiekiem, któcy 
miał taki niezwykły timbre głosu... 

Podczas gdy tak stał zamyślony i 
wpatrzony w jedyne oświetlone okno 
naprzeciw, drzwi domu otworzyły się i 
wyszli dwaj mężczyźni. 

W jednym z nich Donald poznał od- 
razu, po wzrośnie i lekkin kroku, Paga- 

na. Drugi, również wysoki, szedł nieco 
zgarbiony, pociągając lewą nogę. Gdy 
światło latarni padło na jego twarz, Do- 
nald ujrzał małą, ostrą bródkę. 

— Amstrong Gryling! 
W tem, że ci dwaj panowie spędzi!i 

wieczór razem, nie było w tem nic dzi- 
wnego. Pagan wyraźnie dał do zrozu- 
mienia, że Gryling należai różnież do 
„nocnych ptaków*, więc musieli się 
znać. Gryling odwiedził znajomego, a 
gospodarz odprowadzał go teraz do au- 
tobusu... 

Donald przeczekał aż „nocne ptaki“ 
skręciły w boczną ulicę, szybko  prze- 
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dzie następującym: prezes Rady poseł J. 
Gorzkowski, viceprezes M. Dudziński, vice 
icezes K. Staniewski, sekretarz M. Kosz. 

W końcu miesiąca października względ- 
nie ma początku listopada Rada Powiato- 

wą organizuje w Stolpcach trzydniąwy kurs 

dla działaczy społecznych z terenu powia- 
tu. Szczegółowy program kursu, term” 

twarcia podamy w jednej z następnych ko- 
respondencyj. 

— STOŁPCE BEZ REJENTURY PRA- 
WIE OD ROKU. Już od dłuższego czasu 
daje się słyszeć dość częste utyskiwania 
społeczeństwa stołpeckiego i okolicznych 
miejscowości ńa brak rejenttury w Stołp- 
cach. Były rejent p. Czarnecki został już 
prawie od roku zawieszony, w Czymninoś- 

ciach i siłą więc faktu nie urzęduje. — 
Wszelkie sprawy mniejszej wagi, jak po- 

świadczenie podpisu i protesty weksli za- 
łatwia w zastępstwie rejenta sędzia grodz- 

. Gorzej natomiast przedstawia się spra- 

a, gdy chodzi o rzeczy poważniejsze, to 
jesii zawieranie wszelkiego rodzaju umów, 
aktów sprzedaży i kupna, gdyż ludność na- 
sza musi udawać się do Baranowicz, Nowo 
gródka lub Nieświeża w celu uzyskania 
tych dokumentów. Nic więc dziwnego, 
gólnem życzeniem jest, aby odpowiednie 
władze pomyślały jak najrychlej o momi- 
nacji nowego rejenta do Stołpców. gdyż 

w dobie ogólnego kryzysu, tego rodzaju 
nadzwyczajne wyjazdy narażają ludność 

na miepowetowane wydatki, przytem tru- 

dno sobie wyobrazić, aby miasto powiato- 
we miało dłużej być pozbawione rejenita. 

— Z KRONIKI SĄDOWEJ. Na ostat- 
niej sesji Sąd Grodzki rozpatrywał spra- 
wę karną proboszcza z Derewna ks. Doi- 

żyka, którego skazał na dwa tygodnie a- 
resztu z zawieszeniem na dwa lata. Sprawa 
ta ma następujące pódłoże: w czasie prze- 
wodu sądowego zostało ustalone, iż pro- 
boszcz z Derewna, ks. Dołżyk, użył ambo- 
ny dla celów politycznych, głosząc w cza- 
sie kazamia, że w Polsce jest kryzys, źłe, 
ponieważ w urzędach kradną, za eo wyro- 
kiem Sądu Grodzkiego w Siolpcach, jak 
wspomniano wyżej. został ukarany. 

Jak poinformowano, ten skromny wy- 
miar kary nie zadawalnia władz, które, 
biorąc pod uwagę, iż tego rodzaju wystą- 
pienie i informowanie ciemnych mas jest 
wielką szkodą dla (Państwa, mają zgłosić 
apelację na niski wymiar tej kary. 

— AKADEMJA ZŻAŁOBNIA KU CZCI 
ŚP. M. MOŚCICKIEJ. W dniu 29 września 
br., z inicjatywy Stołpeckiego Koła Związ- 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet odbyła się 
Aikademja Zalobna ku uczczeniu śp. Micha 
Timy Mościekiej, Malżonki Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej. : 

W czasie Akademji przemawiała p. Jas 
trzębska. iPrelegentka opowiedziała szcze- 
gółowy życiorys i scharakteryzowała pra- 
= społeczną i państwową śp. M. Moście- 

iej. 
Orkiestra wojskowa pod batutą kapel- 

mistrza. Zelwinera, odegrała szereg utwo- 
rów o poważnym nastroju. 

Sala „Ogniska Kolejowego" podczas A- 
kademji była przepełniona. 

    

   

    

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rew:- 

tu 8-go z siedzibą w Wilnie przy ulicy Połoć 
kiej Nr. 4 m. 12 zgodnie z art. 1030 Ust. 
Post. Cyw. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 43 października 1932 r., o godzinie 
10 rano, w Wilnie, przy ulicy Wielkiej. Nr. 15. 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
Firmy „Ch. Dinces* majątku ruchomego, skła 
dającego się z 10 par nart Firmy „Johansen 'i 

Nilsen* w Osło nowych 30 par nart Firmy 
krajowej łódzkiej „Olma nowych. oszacowa.e 
go na sumę zł. 700. 

Komornik (—) A. RUBOM. 
T I V A i) 

N 122-32. 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewi- 
ru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ulicy Połoc 
kiej Nr. 4 m. 12 zgodnie z art. 1030 Ust. 
Post. Cyw. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniś10' października 1932 r., o godzinie 
10 rano w majątku Pawłowo gm. Turgielskiej 
odbędzie się sprzedaż z powtórnej licytacji na 
leżącego do Witolda Wagnera majątku rucho- 
mego, składającego się z 13 koni i 4 krów, 
z aktu zastawy, oszacowanego na sumę z'. 
3.400. 

Komornik (—) A. RUBOM. 

FEI K E AU 

TTT 

    
©głaszajcie się w Słowiel 
Tanie ra bardzo dogodnych 

runkach przyjmuje ogło- 

szenia do SŁOWA i do wszysi- 
kich pism. 

BIURO REKLAMOWE 

Stef. Grabowskiego 
w Wilnie Garbarska 1, tel. 82 
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szedł na drugą stronę i zadzwonił. Otwo 
rzyła mu miła staruszka, która wpuści- 
ła go z Millikenem przed paru dniami. 
Twarz jej zmieniła się, na widok Donal- 
da. 

— Dobry wieczór, Patsi Hell! Nie 

bardzo się cieszysz, jak widzę z moich 
odwiedzin? 

Mimo jej milczących protestów, od- 
sunął ją na bok i wszedł do przedpo- 
koju. 

— (Czego pan tu chce? — zapytała 
zagniewana. 

— (Chcę porozmawiać z tobą, Pat- 
si. Boże, co za groźny wygląd! Ten wy- 
raz nie pasuje zupełnie do takich pocz- 
ciwych staruszek! Co tu robisz, Patsi? 

— Nie mam ochoty na rozmowę 
panem! 

— Jak się ma Marek Jarro? , Gdzie 
on się podział? 

— Wyjechał na kurację. 
— A, tem lepiej. Powiedz Patsi — 

podszedł do niej blisko i zajrzał w 0- 
czy, — czy Stegton prędko wróci do do- 
mu? 

— Stegton? O kim pan mówi? 
— O, możemy nazywać Paganem, je- 

$li wolisz! Przecież to ta sama osoba? 

— Dlaczego pan go o to nie zapyta? 

& 

Drukarnia 
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Dsiš długooczekiwana premjera Flim nad filmy 
Gig ntyczne srcydzieło o niezwykłych wprost nieobliczalnych wartościach 

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

Nad program rajnowsze aktualja 

POGROĄCY PRZESTWORZY 
z 4 asami ekranu Wallace Bzery, Clarkiem Gable, Dorothy Jordan i Conrzdem Naglem w rclsch tytutowych. 

Bajeczna technika i niebywały rozmach wykonania. Subtelna intryga miłosna jest nicią przewodnią całego obrazu. 
Miłość i obowiązek, Najwyższy wyraz emocji. Oto słowa jakie skieslił $, p. por. Żwirko pooglądanin „Pogromców 
Przestworzy* a mianowicie: Jest najiepszym ! nej iekawszym z filmów lotniczych, które dotychczas widziałem 

dźwiękowe. Ns 1-szy sesns ceny zniżone, Początek o gcdz. 4, 6, 8 i 10.15. W daie 
świąt. o godz. 2.ej. Bilety honorowe nieważne, 

  

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS w.g powieści D. Szolcchowa 

Dziś ! Najnowszy artystyczny przeboj dźwiękowy wytw. „SOWKINO* w Moskwie 

RIŁOŚĆ DOŃS$KIEGO© KCZAKA 
„Cichy Don* reż QOigi Preobrażeńskiej i Iwana Pronowa z udziałem nejwybitalej- 

szycb artystów testrów moskiewskich. Orygiralne pieśni i tańce w wykonaniu dońskich kozaków. 
Atrakcje dźwiękowe Na I-szy s'ans ceny zniżone. Seanse 4, 6, 8 ' 10.20 W dnie świąt o 2 ej. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CE/INE 
Wielka 47, tel. 15-41 

+ 

Dziś premiera 

WLASTA BU! 
bohater niezapomnianych filmów „C.K. Feldmarszałek*, „On ijego siostra i „Pod kuratelą" 
ukaże się na naszy 
sobowtóra w doskonałym arcyprzebe 

ekranie 

  

Nad pr 

   
rę ТАМ 

    

  

w swojej nowej niezrównanej pedwójnej 
wym filmie p.t p 

kreacji krćła i jego 

„KRÓL TO JA" 
ogram urozmaicone dodatki dźwiękowe. 

Ceny od 25 gr. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15. w dnie Świąteczne o godz. 2-ej. 

  

  

Dźwiękowe kino Dziś! Zupełnie nowe cprzcowanie i muzyk:! Największy szlegier Polssi 

  

  

z udzisłem 

ice | DZIKIE PÓLA mus: tet. 15-28. i Zbigniewa Staniewicza 
Nad prog'am; Dodstki dźwiękowe. Początek o godzinie 2-cj ost. 10.15 

Džwigkowy Dziś perła polsziej inematogrzfjił Nowa kopja! Nowe wydanie! Wiciki dramat erotyczny 

Kino-Teai e T i ® t k 

„| 7, Tajemniča przystanku tramwajowego 
w 

Mickiewicze 9. 
Nad program: Wielkie sportowe igrzyska OQiimriiskie. 

W rel e: Jądwiga Smosarska, Józef węgrzyn, i !. Jirona-Siępawsti 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ | 
Mickiewieza 11   W rol. gł czarująca OLGA CZECHOWA, 

Dzis! Arcytilm, który uyuntaluym pechcatm kroczy na ckranach wszystkich stolic Świata Pieśń 

МАА TROJKA 
niezrównany KH Schletow i art. teatru Stanisławskiego Michzł Czechow. 

Spiewy rosyłskie solowe i chórałue. Cudowne melodje. Nad program: Dodstki dzwięrcwe. Początek o godz 4-ej. 

Razdje wileńskie 
PONIEDZIAŁEK 3 PAŹDZIERNIKA 

11.50 Transm. z Warszawy; 12,20 Płyty; 
12.20 Kom. meteor.; 15.15 Program dzienny; 
15.20 Aud. dla dzieci; 16.00 Tradycja polskie 
go prawosławia — odczyt Wiktora Piotrowi- 
cza; 16,15 Lekcja francuskiego; 16.30 Płyty; 
16.40 „Drzewo Matki Boskiej w Egipcie — 
odczyt wygł. A. Lepecki; 17.00 Koncert,; -- 
17.50 Program na wtorek; 18.00 Koncert; — 
19.00 „Co nas boli?* — feljeton aktualny Mi- 
ka; 19.10 Rozmaitości; 19.15 „Z zagadnień 
gospodarczych“ — pogad. litewska; 19.30 Na 
widnokręgu; 19.45 Prasowy dziennik radjowy 
20.00 Transmisja operetki z Warszawy „Ewa* 
A. Lehara; 22.00 Skrzynka techniczna; 22.15 
Muzyka taneczna; 22,55 Kom. meteor. 23.00 

Muzyka taneczna. 

AżkAkAŁ 
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Bem Handlowy 

K. RYMKIEWICZ 
Wilno, A. Mickiewicza 9 

Kałosz i Śniegowców 
damskich, inęskich i dziecinnych 

Najnowsze fasony. Ceny nisaie. 
ZTYYYYYYYYYYYVVYYVYVYVYYYYYVYYYYYVYYYVYVYYVYVYVYVVVYT 

i J OKAZAC 

ZAWIADOMIENI: 
Zarząd Spółdzielni 3 Baonu Saperów Wileń 

skich podaje do wiadomości, że z dniem 3 X. 
br. przystąpił do likwidacji , Spółdzielni; w 
związku z tem będzie zwolniony z zajmowa- 
nego stanowiska sklepowy p. Rałkowski Józet 
który nie jest upoważniony do zawierani 
nych tranzakcyj handlowych z dniem zwolnie- 
nia. 

Wierzyciele proszeni są o wnoszenie swo- 
ich pretensyj do Zarządu Spółdzielni 3 Baonu 
Saperów do dnia 15 X. br. 

Prezes Zarządu 
WEJTKO porucznik. 

DP O UK 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze] 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W: ZoRZ 

  

  

  

  

Lekarze 
AEA PRESS! 

DWA komiortowe po - 
koje z kuchnią do wy 

6 Dr, Kaurylkienitzowa 
po powrocie wznowiła 
przyjęcia, Choroby 
skórne leczenie włosów 
kosmetyka lekarska i 
operacje kosmetyczne 

Wileńska 33 m. 1 
od 11—12 i od 5—6 

Dr Ginsberg 
choroby skórne wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — I 

i 4 — 8. Tel. 567. 

najęcia. Arsenalska 

Mieszkania 
31 4 pokojowe z wy- 
g:dami, centrsine o 
grzewanie do wynajęcia 
Gdańska 6 dozorca 

POKój 
jasiy, umeblowany, w 
śtódmieściu ze wszy - 
stkiemi wygodami 
osobnem wejściem — 
do wynajęcia od zaraz. 
Portowa 8 m. 3. 

  

  

a a ESKA GEE 

UPNO a AU 
umeblowany, ciepły — 

i SPRZEDAŻ wygody, wejście nie - 
RWSYYYYYYYYYYYYYYYYY krępujące, parter. 

  

  

  

-- > ZUP? 20 = 
(AS - m. 

70RTEPIAN — Šai 
krótki w dobrym sta 

nie do wynajęcia lub  PĄPIERAJCIE 
kupiena 
Wiadomość w. ądmini-* 
strzcji „Słowa u С. 1.0.Р.Р 

Lekzie 

5 - pokojowe kapital- 
nie odremontowane do 
wynajęcia. Kalwaryj - 
ska 20 m. 4. obok 
przystanku autobuso - 
wego. 

POKÓJ 
umeblowany do wyna- 
jęcia dla kulturalnej c- 
soby. Dąbrowskiego 12 
m. 3 

POKÓJ 
umeblowany dla jednej 
lub dwu esób, osobne 
wejście, balkon — do 
wynajęcia. Artyleryj - 
ska | m. 3. 

POKÓJ 
ży, jasny, z umeblo- 

m lub bez w do- 
brym punkcie miasta* 
do wynajęcia. Zamko- 
wa 3 — 3. Dowiady- 
wać się w godzinach 
biurowych. 

EDORDZINW GRKETSZA 

Różne 

   

UWAGA! 
Zgórą lat trzydzieści 
przeprowadza tra:jzak 
cje kupi zedaży 
majątków ziea 
dzierżaw, domów, willi 

  

   

  

   

  

kolonij, »liców. Intetre- 
sy handlowe. :.okuje 
kapitały, fsitka  dziei- 
żaw solidnv:h posiada: 
my oraz :ajątków róż- 
nej wielkosci, niektóre 
ckazyjnie naLiyć 1107- 

  

ra. Biuro Wsywera —- 
Marszałkowska 152 — 
Warszawa. 

Kto dopomoże utz- 
niowi Szkoły Techn. 
do ukończenia nauk, 
Warunki zmuszają go 
do szukania jakiegokol- 
wiek zarobku w godzi- 
nach wolnych. — Moze 
udzielić korepetycji lub 
wykonywać prace kre- 
šlarskie albo też zajmie 3 
się inną pracą byle od 
Zaraz. 
szenia kierować do re- 
dskcji. 

SPRAWDZONA 
przez Tow. Pań Miło- 
sierdzia św. Wincente- 
go a Paulo rodzina W. 
składająca się z rodzi- -- 
ców (ojca bez pracy). 

8 - ga dziatek @0. 
tknięta krańcową — пе- 
dzą: najmłodsze 4 - ro 
miesięczne bobo do - 

-- tąd niechrzczone dla br 
ku bielizenki i kołder- 
ki. — Wolamy o po- 
moc dla maleństwa te 
go — starzyzna dardzo 
Fużądana — Naiskrom 
sńejsze ofiary składać 
proszę — do Redakcji 
„Slowa“ pod literą W. 

  

"BARARAŁADAAZABR ida 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

YYTYYYVYYYTVYTYVYTY! 

Panna 
Ślązsczka kr wcowa wła 
da'ącs niemieckim, zna 
gospodarstwo domowe 

poszukuje w Wilnie lub 

okolicy stałej poszdy w 
pracowni Isb įsko bona 
do dzieci od 4 lat, Wia- 
d mość w sdministracji 
pd „Cieszynisnka“ 

Łaskawe zgło. | 

_ warsztacie czy też Sa- -- 

  

PYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYTYVYTYYN 
  

еччч 9 
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UL. AD. MICKIEWICZA 24 m. 10. 
Garaże i warsztaty, Bernardyński 

AAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAA AAA AA i 

TYPWYYYWYYVYYEYVYYYYTYYWYYWYWYWYSYYSTĘ 

Wiieńskie Prywatne Kursy 

SAMOCHODOWE 
i MOTOCYKLOWE 
Nauka na nowoczesnych mąszynach 
OPŁATY ZA KURS ZNI 

Przy kursach warsztaty i stacja obsługi dla moto- 
cykii ; samochodów. Kantelzrja kursów i sala wy- 

ONE 

  

  @
 

WYTYTYYYPYTYYTYYPYTYYYYYYWYWYVY?Y 

Każdy zadaje 
a 

Š Narty Narty!!! 

    

= 
sobie pytanie, gdzie 

będę mógł najdogodniej oraz bez 
zawodu zaopatrzyć się w sprzęt narciarski? Odpowiedź na 
to pytanie prosta i jasna — udaj się do wytwórni nart, pierw- 

szego i najtańszego źródła zakupu 

„CEL“ 
Zakłady Mech2n. Ssrzętu Wyszk. Strzeleck i Sportowege 

JÓZEFA TOMASZEWSKIEGO 
Wiine, ul. Lipowa Nr. 8, tel. 13-92 

ZWIERŁYNIEC = SOŁTANISZKI 

(Cenniki wysyłamy bezpłatnie) 

STOLARZ: 
podejmujący się każ SZEWC | 

dej roboty znający: dobry robotnik bardzo 

— gruntownie swój potrzebujący pracy. — 
fach, trzeźwy. — zgadzający się na każ 
uczciwy, prosi O ja- de warunki wynagro - 
kiekolwiek zajęcie - dzenia poszukuje za- 
Zarakowski Raj - jęcia. — Czebotarunas' 

mund. * Wiktor * Wodociągowa 
Lwowska 30 m. 3. 14. 

О КОМЕ SZ'OFER 

kwalifikowany z prak-' z dobremi šwiadectwa- 

tyką, Legjonowa 43, mi, trzeźwy, uczciwy, 

Chlebowski Antoni. * poszukuje pracy. Wy- 
magania skromne. Wa- 

ZREDUKOWANY —silewski Antoni Ostro- 
wožny z instytucji u- bramska 25. 
bezpieczeniowej, z do- -- 
bremi šwiadectwami — C U 
młody, żonaty poszuku znający dobrze 

je pracy. Adrejmiąs Ig- fach, pracowity. 

nacy Koszykowa 39 m. mie posadę za skrom- 

. ne ' wynagrodzenie — 
=————— Tummel Ernest. Pan- 
SZEWC ska 7. 

poszukuje pracy przy* -- —- 

  

KIERNIK 
swój 

  

  

Może wy-POSZUKUJE 

jechać na prowincję. posady od zaraz lub 

Sokola 16. Hurczyn óżniej doświadczo - 

Stanisław. ny, pracowity rolnik - 

m i hodo wa "mlecžažz Po“ 

SZEWC znańczyk, znający— 

pozostający bez pracy' wszystkie te dziaiy do 

prosi o udzielenie ja- ''udnie, żonaty, rodzina 

kiejkolwiek posady. — mała. Świadectwa, re- 

Kozyrski Leon. Trakt ferencje pewne. Zgłosz. 

modzielnie. 

  

Batorega 28. Al. Urbanowski, maj. 

-- — --Косба1, poczta :esz10 

КО МАЕ — К Bionia. 
znający Swój mi PO r == ———— T 

szukuje pracy najchęt: P O L E C A M : 

nieį do'majątku, spokoj szofera, który był u 

ny, pracowity, Nowo- mnie 3 lata, dobrego 

gródzka 10 Marciniak' kierowcę 1 fachowca, 

Konstanty. sumiennego, uczciwe - 
Ž -- go. Wolny (1. X. iub 

KRAWC OW Awcześniej z powodu re 

wykonanie staranne. — dukcji samochodu. Wi- 

szyje dobrze i niedrogo told Plater, Osiecz Wiel 

Zawadzka Brygida — ki, Boniewo, woj. War- 

  

Majowa 15. szawskie. 
i -- -- аы 

w CEGIELNi LOKAJ 

pod Wilnem lub na samotny, władający pol 

Wileńszczyźnie — skim i niemieckim ję- 

przyjmie pracę na sę- zykiem z dobręmi świa 

zon. Kalwaryjska 135. dectwami poszukuje 

Wodejko Adolf. posady. Łaskawe ofer= 
— — — — ty uprasza się pod ad- 

EKONOM resem: Władysław O- 

zdolny, pracowity po- kupniak Warszawa A- 

leca się. Bakszta 14. leja Róż 1. 

Januszkiewicz Witold. 

  

  

e i i i iii ОСЕДЕ УОН У лЕч 

ydawnictwa „SLOWA“. 

į 

   
  

-- przyjmie 

BEJCARZ 
prosi o udzielenie  ja- 
kiejkolwiek pracy, maj- 
chętniej we  wiasaym 
fachu. Pieślak Jan, Ma 
linowa 7. 

> JCCESEE 
prosi o udzielenie ja- 
kieikotwiek pracy. Za-“ 
rakowski Stanisław — 
Trakt Batorego 2. 

ŚLUSARZ 
MECHANIK 

pozostający bez pracy 
posadę na“ 

skromnych wara - 
kach. Pracowity, sofid-" 

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

ŚLUSARZ 
--dobry fachowiec, ” S6- 

lidny, ze świadectwa- 
mi, poszukuje pracy w 
zakresie swej specjał- 
ności. Slaskowicz An- 
toni Więzienna 2 m. 

ROBOTY 
WSZELKIE 

druciarskie _ wykonuje 
tanio i solidnie Wy- 
ganowski Michał Bu-* 
kowa 12. 

STOLARZ 
MEBLOWY 

znający dobrze swój 
fach prosi o udziełenie 
mu pracy. Przyjmie ró 
wriież zamówienia. 
Wykonanie sofidne. — 
Babkin Antoni, Smoleš 
ska 13. 

ŚLUSARZ 
prosi o udzielenie  ja- 
kiejkolwiek pracy. Sta- 
nisław Andrzejewski — 
Pokój 6. 

CZĘLADNIK 
szewski dobry facho = 
wiec,;«* ze  skromnemt 
wymaganiami szuka za 
jęcia od zaraz, solidny, 
nie pije. Żórawia 6 m. 
3. Aleksandrowicz Kazi 
mierz. 

  

  

 


