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'schodnich 
(WYWIAD Z PREZESEM. ZWIĄZKU TATARÓW PROKURATOREM OLGIERDEM KRYCZYNSKIM) 

W żywe ciało Rzeczypospolitej wro- 
sła od wieków, przez dziwne koleje lo- 
su, część prawdziwego Wschodu. 

Są to Tatarzy Polscy. 
Gdy budzący się obecnie Wschód 

zaledwie wychodzi z okresu średniowie- 
cza, nasi Tatarzy przebyli długą drogę 
rozwoju. Otoczeni inną, przeważnie pol- 
ską kulturą, wyrzekli się wielożeństwa, 

  

zapomnieli swego macierzystego języka, 
stracili wiele ze swych cech zewnętrz- 
nych, wchłonęli nawet w siebie sporą 
ilość krwi rdzennej ludności Litwy  hi- 
storycznej. 

Mimo wszystko zachowali odrębny 
światopogląd, oparty na nauce Islamu. 

Ta okoliczność podtrzymuje stałe za- 
interesowanie się naszymi Tatarami ze 
strony badaczy. 

W roku bieżącym np. przybył w tym 
celu do Wilna gubernator kolonij tran- 
cuskich p. Andree Bonamy chcąc poznać 
na przykładzie naszych Tatarów. 

Celem bliższego poinformowania się 
o życiu naszych Tatarów zwróciliśmy się 
do wybitnego ich działacza społecznego, 
a jednocześnie przedstawiciela znanego 
rodu tatarskiego, posiadającego dobra w 
pow. Oszmiańskim p. Olgierda Najman- 
Mirzy Kryczyńskiego, który w okresie 
upadku caratu powołany był na mini- 

stra Republiki Azerbajdżańskiej, a od 
kilku lat stoi w Polsce na czele Związ- 
ku  Kulturalno-Oświatowego Tatarów, 
organizacji obejmującej całą ludność ta- 
tarską Rzplitej. 

Naszem pierwszem pytaniem było: 
— Skąd powstała nazwa „Tatarów 

Polskich *. 
— Tatarzy nazywają się polskimi, — 

mówi p. Kryczyński — ze względu na 
tradycje państwowe i przyswojoną sd 
wieków kulturę polską; natomiast histo- 
ryczna, jak i oficjalna w dawnej Rze- 
czypospolitej nazwa ich — „Tatarzy Li- 
tewscy; ci zaś z nich, którzy osiedlili się 
na Ukrainie, nazywają się jeszcze Lip- 
kami. ; 

— Jak są rozsiedleni Tatarzy Polscy? 
— Odpowiedzią na to pytanie niech 

będzie mapka, którą załączyliśmy do a- 
dresu na imię Króla Egiptu. Lecz i poza 
Polską, są poważne skupienia Tatarów 
Polskich — na Litwie Kowieńskiej (nie- 
dawno zbudowano w Kownie meczet) i 
na Białorusi Sowieckiej. 

Pozatem istnieje kolonja naszych Ta- 
tarów w Ameryce Północnej, gdzie ist- 
nieje ich związek. Za czasów zaboru ro- 
-syjskiego odbywała się, przez całe XIX 
stulecie, emigracja Tatarów do Turcji. 

Z Tatarami, zamieszkałymi w Ko- 
wieńszczyźnie i na Białorusi, nie mamy 
-— wobec istniejących stosunków poli- 
tycznych — żadnego kontaktu. 

— Jaka jest ideologia Tatarów Pol- 
skich? 

— Tatarzy nie mogą być zaliczani 
dlo mniejszości narodowych, ponieważ 
podobnie, jak w dawnej Rzeczypospoli- 
tej, tak i obecnie, stoją oni całkowicie 
na gruncie państwowości polskiej, nie 
mając żadnych odrębnych ideałów poli- 
tycznych. Łączy ich z Polską wspólnie 
przelana krew: pod Grunwaldem, Kir- 
chołniem, Smoleńskiem, Wiedniem, w 
walkach pod dowództweni Pułaskiego i 
Kościuszki, we wszystkich powstaniach 
narodowych, oraz w ostatniej wojnie pol- 
sko-bolszewickiej, w której uczestniczył 
osobny oddział jazdy tatarskiej. Rów- 
nież i kultura polska jest kulturą Tata- 
rów, którzy nie znają innego języka ma- 
cierzystego, jak język polski. 

Wystawianie przez Tatarów  krzy- 
żów przydrożnych, obchodzenie świąt 
Wielkanocnych, urządzanie dla służby 
nabożeństw majowych, kult dla Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, obrazy której 
Są spotykane w domach tatarskich i t.p. 
świadczą wyraźnie o wpływie otaczają- 
cej nas kultury, który jest ułatwiony tem, 
iż imiona Chrystusa i Maryi są otoczo 
ne w Koranie czcią i szacunkiem — па|- 
wyższym. £ drugiej zaś strony odrębno- 
Ści rasowe, aczkolwiek w znacznym sto 
pniu złagodzone, (Tatarzy wchłonęli w 
siebie sporą ilość krwi kresowej, sporo 
zaś krwi tatarskiej płynie w żyłach Po- 
laków kresowych), jak i różnice religij- 
ne, wyodrębniają Tatarów z masy lud- 
ności polskiej w oryginalną i egzotycz- 
ną grupę. 

— Czy i w jakim stopniu Tatarzy 
Polscy odegrywają rolę łącznika pomię- 
dzy Polską a światem Islamu? 

  
Mapa załączona do adresu, ziożonego na imię króla Egiptu Fuada. 

— Tatarzy nie omijali żadnej spose- 
bności do nawiązania stosunków z przy- 
bywającymi do Polski przedstawiciela- 
mi narodów muzułmańskich, jak to Tur- 
ków, Arabów, Persów, Afgańczyków, 
Tatarów Krymskich,  Nadwolžanskich, 
górali północnego Kaukazu i t. p. Ponad 
to cały szereg Tatarów, jak ]. Е. Mufti 
dr. Jakób Szynkiewicz, jak działacze spo 
łeczni: Olgierd Kryczyński, Leon Kry- 
czyński, Mohammed Wajsow i inni, od- 
byli w okresie ostatnich 10-ciu lat podró 
że na Bałakany, do Turcji, Syrji, Pale- 
styny, Egiptu i Hedżasu, wykonywując 
w niektórych wypadkach specjalne zlece 
nia rządu Polskiego. 

Nawiązanie stosunków z królami 
Egiptu Hedżasu i Afganistanu i najwy- 
bitniejszymi przedstawicielami społeczeń 

stwa muzułmańskiego przyczyniło się nie 
wątpliwie do propagandy. Polski zagra- 
nicą. Mogę w tem miejscu wspomnieć, 
iż dopiero przed paru tygodniami powró 
cił do kraju ]. Е. Muiti dr. jakób Szyn- 
kiewicz, który odbył piątą z kolei po- 
dróż na Wschód, a mianowicie spędził 
on 5 miesięcy w Turcji, Syrji, Palesty- 
nie i Egipcie; między innymi — J. E. 
Mufti został przyjęty w dn. 22-Viil r.b. 
przez króla Egiptu Fuada I, któremu do- 
ręczył artystycznie wykonany przez pro 
fesora Wydziału Sztuk Pięknych Je-- 
rzego Hoppena adres Tatarów z wyraza- 
mi wdzięczności za bezinteresowne i 
idące z własnej inicjatywy troski króla 
co do potrzeb religijnych muzułmanów 
polskich. Również w roku bieżącym jeź- 
dził do Stambułu p. Leon Kryczyński i 
w tamtejszej prasie ukazał się cały sze- 
reg artykułów w związku z tym pobytem. 

— A jakie zamierzenia na przyszłość 
mają w związku z powyższem, Tatarzy 
Polscy? 

— Chodziloby  przedewszystkiem o 
pogłębienie roli Tatarów, jako łącznika 
pomiędzy Polską, a światem Islamu i 
w tym celu staje się koniecznem wcią- 
gnięcie ich do stałej pracy w służbiz 
dyplomatycznej na placówkach wschod- 
nich. Kadry odpowiednich kandydatów 
są już zapoczątkowane i obecnie proje- 
ktuje się wysłanie naszych młodych 
orjentalistów na wyższe studja do kra- 
jów wschodnich, a przedewszystkiem --- 
do Uniw. Al-Azhar w Kairze, celem udo- 
skonalenia ich kwalifikacyj. 

— Czy Tatarzy Polscy posiadają lite- 
raturę? 

— Tak jest, ale jest to literatura ii 
tylko ludowa. Na treść jej składają sis: 
wiersze, bajki, legendy i t.p. przeważnie 
o charakterze religijnym. Zbiory tych u- 
tworów nazywają się „kitabami'. Są to 
rękopisy w języku polskim, lub białoru- 
skim. 

— Kiedy powstał związek Kult.-0- 
światowy Tatarów jakie są jego cele i 
organizacja? 

— Związek powstał w r. 1926 (przed 
tem od r. 1919 działał w Wilnie założo- 
ny w Piotrogrodzie Centralny Komitet 
Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i U- 
krainy z p. Aleksandrem Achmatowi- 
czem na czele). Związek ma na celu zje- 

<dnoczenie ludności tatarskiej w Polsce, 

  

obronę i popieranie interesów ekonomicz 
nych, kulturalnych i zawodowych swo- 
ich członków. Związek składa się z od- 
działów miejscowych, organizowanycn 
we wszystkich gminach muzułmańskich, 
których jest 19. Oddziały miejscowe po- 
siadają organizację autonomiczną. 

Na czele Związku stoi Rada Cen- 
tralna, wybierana na wszechpolskim zje 
zdzie delegatów oddziałów miejscowych. 
Ostatni, trzeci zkolei zjazd odbył się w. 
Wilnie w r. 1930. Następny zjazd bę- 
dzie zwołany jednocześnie ze zjazdem 
dełegatów gmin muzułmańskich, który 
ma się odbyć dla ostatecznej organiza- 
cji Kościoła muzułmańskiego w Polsce. 

— Jaka jest rola Wilna w życiu Ta- 
tatarów Polskich? 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, 
DĄBROWICA (Polesje) — Księgarnia K, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Wiodzjmi 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. 
TWIENIEC — Sklep tyteniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność”* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S$, Mateski, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

UM ODZIE ROBI 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na sronje 2-ej j 3-ej gr. 40, Za tekstem 15 j Orai 
1 ms,limety 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowin io 25 proc. drożej, 

aniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyirowe j tabelaryczne o 50 proce, drożej, Administracja uje przyjmuje zastrzeżeń co 
Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

  

   
   

  

zagr 

do miejsca. 

Palska ponownie 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskieyo, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWiĘCIANY — Ksjęgarnia T-wa „Rauch”, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONI Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST, ŚWIĘCIA M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 
WILEJKĄ POWIATOWA — al, Mickiewicza 24, t, juczewska 

WARSZAW — tow, Ksigzarsj Koi, „Rach”, 

RADZIU AR AI W 

r, Komun: 

Laszuk, 

Malinowskiego, 
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Olė Wydra 

  

plenarne zgromadzenie Ligi 
Posiedzenie 
zostało © 

GENEWA PAT. 
Zgromadzenia Ligi otwarte 
godzinie 11,30. 

Przewodniczący Politis stwierdza, że 
porządek dzienny przewiduje głosowa- 
nie nad żądaniem Polski przyznania jej 
prawa reelekcji do Rady, zgłoszonem 27 
września, zgodnie z regulaminem z ro- 
ku 1926. Politis odczytuje te artykuły 1 
i 2 regulaminu, według których głoso- 
wanie winno być tajne a prawo reelek- 
cji musi być przyznane większością 
dwóch trzecich wszystkich głosujących 
2 wyjątkiem głosów nieważnych i kar- 
tek białych. Przewodniczący stwierdza 
wreszcie, że głosowanie odbywa się 
przez złożenie kartek za lub przeciw, po 
wołując'skrutatorów w osobach p. Roc- 
co, delegata Włoch, i sir Johna Simo- 
na. 

Po przedefiłowaniu przed urną 
wyborczą delegatów wszystkich państw 
w porządku aliabetycznym, przewodni- 
czący raz jeszcze wywołuje Boliwię i 
Peru, które nie oddały głosów, poczein 
ogłasza głosowanie za zamknięte. 

Punktualnie o godzinie 12-ej prze- 
wodniczący ogłasza wyniki głosowania: 
liczba głosujących 51, liczba kartek bia- 
łych 4, głosów ważnych 47, wymagana 

  

Echa sprawozdania komisji 
LONDYN PAT. — Raport komisji Lyttona 

wywołał tu dodatnie wrażenie. Dzienniki wy- 
rążają jednak obawę, że Japonja raportu nie 
przyjmie. — Korespondent tokijski „Times'a* 
stwierdza, e reakcja w Japonji jest nieprzychył 
na „aczkolwiek nie. tak ostatentacyjnie wroga, 
jak można oczekiwać. Korespondent waszyng- 
tajski tegoż dziennika stwierdza wielkie zado 
wolenie, jakie wywołał tam ten raport. Uwa- 
żaja, iż solidarne wystąpienie Stanów Zjedno- 
czonych, Francji i Anglji w sprawie mandżur 
skiej na tej podstawie bzdzie urzeczywistnio- 
ne. 

* * * 

NANKIN PAT. — Do chwili obecnej rząd 
chiński nie wypowiedział jeszcze swego zdania 
o sprawozdaniu komisji Lyttona. jeden z wyż 
szych urzędników chijskich oświadczył w wy 
wiadzie prasowym, że sprawozdanie rozpatry 
wane jest wszechstronnie i że w Chinach nię 
żywi się zbytniego zauiania do Ligi Narodów 
w związku z tą sprawą. 

Serum przeciwko Heine-Medina 
LIPSK. PAT. — W związku zrozszerza 

jącą się w Niemczech groźną epidemją Hei- 
ne-Medina, wydział  serobakterjologiczny 
zakładu Behringa w Marburgu znalazł sku 
teczny środek zwalezania paraliżu dziecię- 
cego zapomocą serum, pochodzącego z krwi 

Zwłoki sześciu Burbonów 
PRZEWIEZIONE NA STA 

GORYCJA. PAT. —Odbyło się tu u- 
roczyste przeniesienie prochów 6 Bour- 
bonów, zmarłych na wygnaniu, do kryp 
ty klasztoru Franciszkanów: 

Zwłoki te, z polecenia byłej cesarzo- 
wej Zyty, zostały przewiezione do Wied 
mia w czasie wielkiej wojny. Obecnie po 
wróciły one do Gorycji. 

Są to zwłoki Karola X, króla francu 

Kpt. Karpiński wylądował w Stambule 
PIERWSZY ETAP RAIDU NASZEGO ASA 

KONSTANTYNOPOL PAT. — Kapitan 
Karpiński z mechanikiem wylądował w Stam- 

bule w poniedziałek o godz. 14-ej. Lotnik peł- 

ski z powodu silnych wiatrów i mgły musiał 
po 11 godzinach lotu, przebywszy 1400 ken. 

  

większość dwóch trzecich — 31. Ża gio boru, została wybrana na dalsze 3-iecie 

sów 41 przeciw 6. 48 głosami. Pozatem wybrane zostały 
Przewodniczący stwierdza, że POISKA Meksyk 47 i Czechosłowacja 46 głosa- 

otrzymała prawo ponownego wyboru do yz, 
Rady. Wyniki głosowania przyjęto żywe Podczas, gdy na rannem posiedzeniu 

mi. oklaskami. głosowało 51 państw, to po południu 
IRAK — NOWYM CZŁONKIEM LiGi giosowały 52, es ego m 
GENEWA PAT. — Na poniedziaiko #° PIZYĖY W poniedzialek rano do Li i przedstawiciel Iraku. 

wem _ przedpołudniowem * posiedzeniu ri T pa e Wynik głosowania świadczy, że za 
Zgromadzenie Ligi Narodów przyjęło jed wypo, Polski ni łosowały 4 pań- 
nogłośnie jako nowego członka króle- 21 ME > stwa, które rano łosowaniu nad stwo. Iraku, które dofychczas z ramienia recjekcją powstrzymały się od głosowa- 
igi administrowane było przez Wielką nia, a nawet jedno państwo wypowie- 

Brytanję. działo się przeciw przyznaniu Polsce 
Delegaci 'raku niezwłocznie po wy- praw reelekcji. Stanowisko tych państw 

borze wzięli udział w obradach Zgroma tłumaczy się względami zasadniczemi. 

dzenia. $ Są one mianowicie przeciwne zasadzie 
POLSKA, MEKSYK I CZECHOSŁOWA- "ieskończonego przyznawania prawa re- 

CIA ZASIĄDĄ W RADZIE LIGI elekcji państwom, zajmującym  niestale 

GENEWA PAT. — Po zakończeniu 
miejsce w Radzie Ligi. 

dyskusji generalnej Zgromadzenie przy - GŁOSY PRASY 
stąpiło na popołudniowem posiedzeniu _ BERLIN 2 — Prasa niemiecka, ap 
do wyboru 3 niestałych członków Rady Sząc o rezultacie głosowania nad prawem Pol 

Ligi Narodów ma miejsce, opróżnione s, 4 eco V. Radzie ligi Narelon, jet 
na skutek upływu 3-letniej kadencji Pol- pewniony: Jednocześnie prasa zauważa, że w 
ski, Peru i _ Jugosławii. ten socsóh Polska staje się de facto stałym 

Polska, która przed południem otrzy niejako członkiem Rady Liyi Narodów ; 
ы * * * 

pace Rt WH PARYŻ PAT. — Omawiając ponowny wy 
—————= bór Polski do Rady Ligi Narodow „journal 

des Debats“ stwierdza, że wybór ten wywarł 

Lyttona 
* * * 

na delegacji niemieckiej  „piorunujące wraże- 
nie“. 

Fakt, że Polska uzyskała tym razem 5 gle 

PARYŻ PAT. —Prasa francuska interesuje sów więcej, aniżeli przy wyborach w roku 
zw i Lyttona z pri 1926, dowodzi, że w łonie Ligi Narodów są 

widzenia wpływu '© na sprawę  autoryt: В = < któ 
Ligi Narodów, składając hołd wysiłkom i bez "dzie, posiadający ai p. zt 
stronności komisji, Pisma wyrażają nadzieję, Postanowił, że nie sposób zostawić 8 
že konilikt zie obecnie sprowadzony do cy w Radzie, w której Polska jest nieobecna, 
rozmiarów sporu, który Liga Narodów TELEGRAMY 
mogła załatwić zgodnie z zaleceniami komisji. 

HERRIOT WRÓCIŁ DO PARYŻA 

* 

PARYŻ PAT — Premjer Herriot przybył 
w poniedziałek wieczorem do Paryża. We wfo 

  

* * 

WASZYNGTON PAT. — Korespondenci 
pism nowojorskich donoszą, że aczkolwiek de 
partament stanu powstrzymuje się od komen- 
towania kg teroz komisji a = to 
jednak j: jest tendencj. ów Zje- > е 2 Pasas ao ais Tos a rek po południu zbiera się „Rada Ministrów — 
na urzeczywistnienie propozycji Lyttona. Wyż . Na tem posiedzeniu szei rządu poiniormu- si urzędnicy departamentu stanu akceptują ie SWychi kolegów o stariie ostatnich prac Ze- 
sprawozdanie komisji, uważając je za słuszne newskich, poczeri rozpatrywane będą sprawy 
ujęcie sytuacji i za praktyczny Środek sozwią Dieżącz, m Jin. budżet na rok 1933. 
zańia trudności. ZAMACH BOMBOWY NA KONSULAT 

WŁOSKI 
ZURYCH. PAT. — W nocy z 2 na 3-go 

października dokonano zamachu bombowe- 

mekonwalescenta, które zakład otrzymuje bk one, i i poc SA 
w wielkich ilościach z terenu całej Rzeszy. żayy część domu została zniszczona. Straty 

Poczynione już tutaj próby dały wy materjalne są znaczne. Ofiar w ludziach 
nik pozytywny. Zakład odstępuje serum w n;ę było. 
każdej ilości, jedynie za zwrotem kosztów = wiara, m MANEWRY ARMji RUMUŃSKIEJ 

BUKARESZT. PAT. — W. okolicach Ro 
man rozpoczęły się wielkie manewry. Krół 
Karol w otoczeniu ministra obrony narc- 
dowej gen. Samsonovici, marszałka Preza- 
na i generalnych inspektorów armji spę- 
dzii cały dzień na manewrach. 

skiego, zmarłego na cholerę w roku KATA FA P 
1830, Ludwika XIX, ksiecia Angouleme, OSLO. iP. a pa ver s 6 К . — Katastrofalna powódź delfina Francji, zmarłego w roku 1844, TPA a ‚ е 1 5 у . e; eimski. Rzeki we- 
Marji Teresy Charlotty córki  Ludwita zbrały, zalewając pola. Wiele domów jest. 
XVI, króla Francji, zmarłej w 1854 roku, zagrożonych tak, że mieszkańcy wraz z do- 
króla Henryka V księcia Bordeuax i je bytkiem uchodzą do wyżej położonych miej 
go-matki Teresy austrjackiej oraz Lui- scowości. 
wiki Marji, żony księcia Parmy, zmarłej _ „ESPAGNE V“ WIEZIE DEPOR- 
w 1864 roku. TOWANYCH 

CASABLANCA. PAT. Do portu 
Villa Cisnores przybył statek „Espagne V* 
na którego pokładzie było 135 osób, skaza- 
nych na deportację z Hiszpanji za udział 
w próbie przewrotu na rzecz monarchii. — 

jądować w niedzielę o godz. 16.50 w Sliwen Deportowani będą rozmieszczeni w obozie (Bułgarja). warownym w Villa Cisneros, otoczonym ze: 

Do dalszego lotu do Aleppo kpt. Karpiński 7 Stsich stron lotnym piaskiem. я : ZDERZENIE POCIĄGÓW startuje ze Stambułu we wtorek o godzinie 6 
rano. Motor działa dobrze. W „TATAROWIE STANISŁAWÓW. PAT. — W poniedzia- 

  

ŁE MIEJSCE SPOCZYNKU 

TA ZZAEOZTONOIROKY ORNE OOO OOWOROOOWCZEWAZKE 1X Tano na stacji Tatarów zderzył się wjeż 
nie, Wilno jest centrum życia społeczne- 
go i umysłowego naszych Tatarów. 

W Wilnie przed kilku laty, zostało 
wydane przez Tatarów dzieło prof. St. 
Dziadulewicza p.t. „Herbarz rodzin ta- 
tarskich w Polsce". W Wilnie również 
w roRu bieżącym wyszło pierwsze więk- 
sze dzieło zbiorowe — „Rocznik Tata:- 
ski“. 

Dzieło to spotkało ogólne uznanie i 
jego nacz. redaktor p. Leon Kryczyński 
został wybrany przez drugi zjazd orjen- 
talistyczny, członkiem Pol. T-wa Orjer- 
talistycznego we Lwowie. : 

— Jaki jest stosunek Państwa do 
Košciota muzulmanskiego w Polsce? 

— М najbliższą sesję sejmową bę- 
dzie wniesiony projekt odpowiedniej u- 
stawy, legalizującej tę autonomję, z któ- 
rej Kościół muzułmański korzysta od 
1925 r. kiedyto odbył się w Wilnie pier- 

— Zarówno przed wojną jak i obec wszy wszechpolski zjazd delegatów,gmin 

; dżający na stację pociąg osobowy ze sto- muzułmańskich, który przyjął zasadę au- jącym na stacji pociągiem pas 
tokeialicznošci Kościoła muzułmańskie- Powodem katastrofy było niewłaściwe na- 
go w Polsce i wybrał na Muftiego dr. stawienie zwrotnicy. Przy zderzeniu kontu 
Jakóba Szynkiewicza. zjonowane były 24 osoby, w tej liczbie 6 

- : * = „| . pracowników kolejowych. Na miejsce wy- 
Nie chcąc nadużywać uprzejmości padku wyjechała komisja dyrekcyjna, — naszego Szanownego Informatora, dzię- Przerwy w ruchu nie było. Pociąg osobo- 

kujemy za łaskawie udzielone nam infor wy ruszył w dalszą drogę po 3-godzinnym 
macje i opuszczamy gabinet. postoju. 

— Poczuwam się do obowiązku za- KATASTROFA SAMOLOTU 
znaczyć, — mówi odprowadzając nas _ RZYM,PAT. — Na lotnisku wojskowem 
uprzejmy gospodarz, że wszystkie czyn- W s Samolot, pilotowany: przez ka- 
niki miarodajne okazują Tatarom stałą A Pedrosa przy lądo- 

ży czliwość DOPAECIE M. ich przedsię- skapotowal. Kaus Gar A poniósł wzięciach. Zwłaszcza p. wojewoda Be- smierć na miejscu. Dwaj jėgo LAA УВа 
czkowicz, obeznany z terenami woj. Wi- zostali Parana 
leūskiego i Nowogrėdzkiego, na ktėryci p a 
w przeważnej swej części rozsiedleni są naa A s E WACH 
Tatarzy, żywo interesuje się ich sprawa- Borto Aleze, że w jednej z ZAC) So 
mi społecznemi, udzielając im wszelkiej res, urodziła się dziewczynka, AG ma 2 
możliwej pomocy. głowy, 4 ręce i 4 nogi, a tylko jeden żołą- 

W. Tatarzyński. dek. Dziecko ma być operowane.



  

= 

- stwo nieraz. 

JAK PRACUJĄ POLSCY HARCERZE 
POZA GRANICAMI POLSKI 

Tygodnik Polski (Nr. 532), czasopi 
smo charbińskie, informuje nas o pracy 
polskich harcerzy na Dalekim Wscho- 
dzie: 

Z wiosny bieżącego roku wśród skautów 
charbińskich różnych narodowości powstała 
tendencja ku wzajemnemu zapoznaniu się, 
zbliżeniu i połączeniu w pewną miejscową ogól 
ną organizację skautową. Ta tendencja na po- 
czątku otrzymała swój wyraz we wspólnym 
uroczystym obchodzie dnia św. Jerzego (6 ma- 
ja według star. stylu) przez skautów rosyj- 
skich, japońskich, chińskich i t.zw. kostro- 
wych Dbratjew* przy YMCA, którzy pracują 
według systemu Baden-Powell'a. Polscy har- 
cerze w tej uroczystości udziału nie brali. 

W dalszym ciągu, w dniu 29 maja odby- 
ła się uroczystość u japońskich skautów, któ- 
rzy zaprosili na nią wszystkie miejscowe or- 
ganizacje skautowe, w tej liczbie i polskich 
harcerzy. Lecz i tym razem Połacy nie mogli 
przyjąć udziału w witaniu skautów charbiń- 
skich ze wzgłędu, na to, że w tym czasie u- 
czestniczyli w procesji Bożego Ciała. Wszy 
stkie inne organizacje skautowe, — rosyjska, 
chińska, żydowska i „kostrowyje bratia“ za- 
proszenie przyjęli i stanęli o oznaczonej go- 
dzinie w szeregach na podwórzu japońskiej 
szkoły. Uroczystość rozpoczęła się podniesie- 
niem sztandaru japońskiego i odsałutowaniem 
mu. Później mieli przemówienia obecni na u- 
rcozystości przedstawiciele władz charbińskich 
i kierownik japońskich skautów. Po przemó- 
wieniach odbyło się przyrzeczenie skautów 
japońskich i defilada wszystkich _ skautów 
przed gronem kierowników skautowych. 

Na tem została zakończona część oficjal- 
na, po której rozpoczęły się w sali szkoły ja- 
pońskiej popisy skautowe. Odbyły się śpiewy, 
deklamacje, tańce narodowe japońskie i ćwi- 
czenia gimnastyczno-wojskowe Chińczyków. 
ao przeszła w nastroju powagi i przy 
jaźni, 

Te dwa spotkania skautów  chgrbińskich 
bezwątpienia przyczyniły się znacznie do wza- 
jemnego zapoznania się skautów różnych na- 
rodowości, co jest pierwszym krokiem do na- 
wiązania dalszej współpracy braterskiej. 

Tak w egzotycznych warunkach pra 
cują nasi harcerze w dalekim Charbinie. 

Nasz Głos (Nr. 114), czasopismo 
polskie na Łotwie, umieszcza w rubryce 

„Harcerstwo”* artykuł p.t. „Kropla praw- 
dy“, z którego można wnioskować o 
pewnych trudnościach, spotykanych w 
pracy harcerskiej na Łotwie: 

Skauting jest młodem wojskiem —- choć 
oparty jest na zasadzie wewnętrznej karności, 
hierarchji i pewnej rutynie, ale jest to organi: 
zacja spoista i konsekwentna choć jest opar- 
ta na tak zdawałoby się kruchej podstawie, 
jak na wyrażenia woli i chęci należenia do 
niej w przyrzeczeniu skladanem w chwili sta- 
nia się prawdziwym skautem. 

Nie popiera ona żadnych odcieni politycz- 
nych, bo nie jest to jej ani zadaniem, ani ce- 
iemr — a zadania jej i cełe są tak jasne i zna- 
ne wszystkim — jak samozachowywanie się 
i samoksztaicenie się. > 

Nie są to „komuniści w zielonych spoden- 
- kach”, jak raczył z ambony  piorunować i z 

kościoła wyganiać przewielebny ksiądz  рго- 
boszcz w którejś parafji — bo jest to organi- 
zacja, która kult religijny stawia na pierwsze 
miejsce. 

ślepiona w samej sobie — ale jest to twór spo 
łeczny, którego członkowie mają obowiązek 
spełniania „dobrych uczynków*, nietyiko przed 
stawicielom tej czy innej nacji, ale każdemu 
biednemu i potrzebującemu w imię pięknych 
zasad chrystusowych. 

Skauting nie neguje, ale idzie do wszyst- 
kich z miłością, z ochotą i pogodą młodzień- 
czą, 

Podajcie więc mu ręce i pomagajcie czem 
kto może. Masz syna, córkę, oddaj je tam. 
Pomóż materjalnie o ile możesz. Czasem i 
dobre słowo jest potrzebne — nie żałuj! 

A przedewszystkiem zrzuć obojętność Po- 
łaku do kosza w stosunku do tego młodego 
rycerstwa dwudziestego wieku. 

Ten apel skautów polskich w Łotwie 
musi być posłyszany i w Polsce! 

  

  

    
  

1 nie jest to organizacja egoistyczna, za- 

PRECYZUJĄ WYTYCZNE 

MOSKWA. PAT. — Rezolucje pienum 

Centralnego Komitetu Partji Komunistycz 

nej precyzują dotychczasowe wytyczne s0- 

wieckiej polityki gospodarczej, otwarcie 

przyznając się do niepowodzeń, będących 

publiczną tajemnicą, mianowicie wzrostu 

aparatu biurokratycznego, ciągłej wędrów- 
ki pracowników z powodu braków aprowi- 

zacyjnych i mieszkaniowych, zmuszania do 

kupna rzeczy niepotrzebnych oraz niskich 

gatunków produktów. 

Wszystkim przedsiębiorstwom zaleca się 
tworzenie własnych baz aprowizacyjnych. 

Zwalczanie kradzieży i nadużyć uznano za 
czołowe zagadnienie. Dalsze rezolucje kla- 
dą nacisk na rozwój przemysłu lekkiego i 

spożywczego, zwiększenie produkcji towa- 
rów powszechnego użytku, zwalczają lewi- 

cowe tendenicje przeciwhandłowe oraz prz- 

wieowe komentowanie handlu sawieckieso 
jako „Neonepu“, zapowiadając zdecydowa- 
ną walkę ze spekulacją. 

    

SŁOWO 

SILVA RERUM Rezolucje pienum (. K. Kompartji 
SOWIECKIEJ POLITYKI GOSPODACZEJ 

Również została powzięta decyzja skie- 
rowania maksimum towarów na wieś oraz 
wprowadzenia osobistej odpowiedzialności 

dyrektorów fabrylk i trustów za jakość pro 
dukcji. 

Sensacyjnym momentem jest zwrócenie 
baicznej uwagi na niezrzeszonych chałup- 
ników w sensie zaopatrywania w surowce 
oraz zakupu wyrobów przemysłowych. Du- 

ży nacisk położony jest na budownietwo 
mieszkaniowe, celem zaopatrzenia robotni- 

ków i chałupników w mieszkania i polep- 

szenia istniejącego stanu. 

Wreszcie jako czoł zadanie postano 

wiono przystosowanie starych maszyn do 
potrzeb nowoczesnych oraz maksymalne wy 
korzystanie już istniejących urządzeń. Re- 
zolucje nie mówią nie © rozbudowie prze- 

myslu ciężkiego, nakazując tylko rychłe 

wykończenie objektów, będących w budo- 
wie. 

  

Nowa instalacja przeładunkowa w porcie gdyńskim 

   Każdy dzień przynosi w porcie gi 
nowe rekordy przeładunkowe, które z 
czać należy stałemu ulepszaniu instalacyj 

  

Pomoc Stolicy Apostolskiej 
dla głodulącej ludności Rosji Sowieckiej 

dowy tej akcji charytatywnej, jakiś czas 
potem otworzono nowy ośrodek działa- 
nia w Orenburgu. Ogólne kierownictwo 
spoczywało w rękach ks. Walsha. Akcja 
zakrojona była na wiełką skalę. Zaan- 

Niedawno wydana została przez pol- 
skiego żyda Leona Kawana  „Historja 
klęsk głodowych w Europie", której zna 
czna część poświęcona jest opisowi gło- 
du w Rosji sowieckiej w łatach 1921 — 
1922. jest rzeczą znamienną, że nie ma 
tam żadnej wzmianki o tej wielkiej akcji 
charytatywnej, jaką na terenie Rosji po- 
djęła wówczas Stolica Apostolska. To 
skłoniło organ watykański „Osservatore 
Romano“ (Nr. 215 z 15-1X) do umie- 
szczenia następujących wyjaśnień: 

W lecie 1921 r. Papież Benedykt XV 
przesłał genewskiemu komitetowi pomo- 
cy dzieciom miljon lir dia głodnych dzie- 
ci rosyjskich i prosił równocześnie Ligę 
Narodów o jak najszybsze zorganizowa- 
nie tej pomocy. Specjalny pociąg ze środ 
kami żywności odszedł do Rosji pod kie 
rownictwem Ks. Arcyb. Cieplaka i Mgra 
d'Herbigny. Ponieważ w międzyczasie 
wybuchło w unji sowieckiej prześlado- 
wanie religii, podział  przywiezionych 
produktów był bardzo utrudniony. Kroki 
dyplomatyczne i próba nawiązania kon- 
taktu z amerykańską instytucją filantro- 
pijną „American Reliei Administration“, 
nie dały żadnych wyników. Wobec tego, 
że papieskiej komisji ratunkowej nie 
chciano udzielić wiz, musiała ona zawie 
sić swoje czynności na czas od paździer 
nika 1921 do stycznia 1922 r. 

Ojciec św. Pius XI wkrótce po wstą- 
pieniu swojem na tron organizację nowej 

NA CL TI —     

akcji pomocy powierzył ks. Edmundowi 
Walsh'owi, jezuicie amerykańskiemu. Ks. 
Walsh udał się 23 marca 1923 r. do Mu- 
skwy, w ciągu miesiąca do dnia 25 kwie 
tnia objeżdżał okręgi, dotknięte głodem 
i doprowadził do współpracy misji pa- 
pieskiej z misją amerykańską. W Rzy- 
mie akcja pomocy kierowana była przez 
Sekretarjat Stanu i Kongregację Kościo- 
łów wschodnich. Dnia 10 lipca 1929 r. 
Pius XI wystosował apel do wszystkich 
biskupów świata katolickiego i równo- 
cześnie ofiarował sam 2 i pół miljona 
lir, czyli wszystkie pieniądze, jakiemi w 
tej chwili rozporządzała Stolica Święta. 
W odpowiedzi na ten apel z całego świa 
ta, a przedewszystkiem z Ameryki, po- 
częły napływać do Rzymu wielkie ofia- 
ry. 
z Po przezwyciężeniu wielu trudności 
komisja papieska rozpoczęła 29 wrześ- 
nia 1922 r. swoją działalność na Krymie 
Z początku zajęto się tylko dziećmi. Po 
upływie kilku dni w okręgu Eupatorja 
urządzono 92 kuchnie,. w których kai- 
miono dziennie najpierw i3.613 a po- 
tem 39,305 dzieci. Podobną działalność 
rozwinięto również w innych okręgach. 
Zaopiekowano się wszelkiemi dziećmi 
bez względu na rasę, wyznanie, lub 
przynależność polityczną rodziców. Po- 
nieważ na zimę 1923 r. zapowiadał się 
głód jeszcze straszniejszy, musiano z 
całym pośpiechem przystąpić do rozbu- 

Miejsce groźnego trzęsienia ziemi w Grecji 

  

gażowano przeszło 2,000 współpracow- 
ników rosyjskich. Własnenii statkami Jo 
wożono środki żywności przez morze 
Czarne do Noworosyjska. Stąd rozsyła- 
no je do 12 różnych centrów. W więk- 
szych iniastach pozakładano piekarnie a 
w kazdej ważniejszej miejscowości pro- 
wadzono kuchnię, która wydawało głod- 
nym zupę. Liczba osób zaopatrywanych 
dziennie wzrosła z 10.000 do 160.000. 
Od sierpnia do lutego następnego roku 
zużyto 1.103 tonny mąki, 400 tonn mle- 
ka i tyleż ryżu. Oprócz tego głodującym 
rodzinom rozdawano regularnie duże 
paczki żywnościowe. Rozdzielano także 
pomiędzy tysiące osób obrania i obu- 
wie i dzięki temu dawano pracę rze- 
mieślnikom rosyjskim. Szczególną uwa- 
gę zwrócono na ubogich, wstydzących 
się żebrać, na inteligencję, oraz na du- 
chowieństwo prawosławne. Dla chorych 
zorganizowano specjalną obsługę sani- 
tarną. Równocześnie z rozdawaniem ży- 
wności w kuchniach prowadzono kon- 
trolę sanitarną. Mimo to papieskiej komi 
sji pomocy stawiano ciągłe przeszkody 
natury politycznej. Ks. Walsh musiał opu 
ścić Rosję we wrześniu 1923 r., a inni 
księża w październiku roku następnego. 

Papieska Komisja dla spraw  rosyj- 
skich zebrała wszystkie dokumenty, do- 
tyczące tej działalności; znajdują się one 
w Watykanie. Krótkie zestawienie ich 
umieszczone zostało w czasopismie „O- 
rientalia christiana“, Nr. 14, 1925 r. 

Zarobki rekordowych 
lotników 

Niebezpieczna, ale często śrcylukratywna 
profesja. 

Według obliczeń angielskich specjalistów 
iotnictwa lotnicy - rekordziści zarobili po woj 
nie 259000 funtów szterlingów, czyli 1,250000 
dołarów, tj. przeszło 13000000 zł.! 

Lotnik zarabia na rekordowym locie prze- 
ciętnie od dziesięciu do dwudziestu tysięcy 
funtów, a ten fundusz zarobkowy płynie z naj 
rozmaitszych źródeł. 

Z przeciętnej sumy 100000 funtów otrzymy 

    

cja nasza przedstawia nową wywro 
gonową firmy „Skarbopol”. 

2 UBZUSUSONCTZDESZA 

SIDOR 
АМИ A 

  

        

ULUBIONA PASTA DO OBUWIA 

W WIRZE STOLICY 
W TRAMWAJU 

jesteś ziodziejem! 

  

    

, to pan jesteś oszustem! 

- Bandyta, rozbójnik, łatr! 

— A pan łabuś, łobuz, szuja! 

Pogawędka ta trwała w tramwaju przez 

  

     
dobry kwadrans. Pasażer, starszy pan, przy- 

zwoicie wyglądający twierdził, że dał kondu- 

ktorowi zlotówkę, ten zaklinał się, że dostał 

50 groszy — stąd scysja i wymiana  poglą- 

dów. Dwa razy wzywano policjanta, cóż van 

władza mógł poradzić — nic nie widział, a 

słyszał wzajemne wymyślanie. Pasażerowie 

trzymali zgodnie stronę starszego pana: kot- 

duktorzy, to szubrawcy! 

Gdy już został spisany protokół i 

tramwaj jechał dalej, starszy pan począł się 

żalić na głos: — „50 groszy straciłem, a to 

przecie 12 papierosów, przez tydzień teraz nie 

będę mógł palić, skąd wezmę pieniędzy”... 

gdy 

I wzdychał tak szczerze, że nikt nie wąt- 

pił w prawdziwość jego słów. 50 groszy by- 

ło dlań rzeczywiście wartościową sumą, nie- 

spodziewana utrata tego kapitału robiło dziu- 

rę w precyzyjnie ułożonym budżecie. Dwaj 

pasażerowie jednocześnie wyciągnęli. swe pa- 

pierośnice i podsunęli narzekającemu: — pro- 

szę, niech pan wezmie na zapas. 

  

Stary jegomość dziękował, wzbraniał się, 

wreszcie wziął po sześć papierosów od każ- 

dego. — „Jestem wygrany, mówił wesoło, bo 

to są dobre papierosy, a ja zawsze palę naj- 

gorsze Wojtki*. I pocieszył się odrazu, spoj- 

rzał łagodnie na  konduktora, radośnie na 

wszystkich. Nie udawał zatem, 50 groszy było 

istotnie dlań arcyważną kwestją, a wyglądał 

tak przyzwoicie... 

Wysiadając z tramwaju dotknął kapelu- 

sza i przedstawił się swym dobrodziejom: — 
Pęcki, emeryt państwowy Karol. 

Posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu 
do Spraw Finansowo - Rolnych 

W dniu 28 września odbyło się w Urzę- 
dzie Województwa pod przewodnictwem 

P. Wojewody posiedzenie Wojewódzkiego 
Komitetu do Spraw Finansowo - Rolnych. 

Komitet wysłuchał sprawozdania Biu- 
ra z czynności Komisji Podatkowej i Kre- 
dytowej Komitetu oraz działalności Dele- 
gatur Powiatowych do Spraw Finansowo - 
Rolnych jak również Biura Komitetu. 

W drugim punkeie porządku dziennego 
Komitet wysluchał referatu na temat о- 
statnio wydanych ustaw (z sierpnia). W 
wykonaniu tych ustaw Komitetowi przy- 
padło w udziale szereg czynności opinjo- 
dawczych. Największe zainteresowanie 

wzbudził dekret P. Prezydenta o Urzędach 

Rozjemczych, które zostały powołane do 
życia celem zwalczania lichwy na wsi pod 
różną postacią, Dekret ten daje rolnikora 
możność: 1) zmniejszenia sumy długu, gdy 
dłużnik płacił lichwiarskie procenty; 2) roz 
łożenie spłaty na raty w ciągu 3 lat; 3) ob- 
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„TRYUMF i ŚMIERĆ 
NA PODNIEBNYCH SZLAKACH". 

napisał B. W. ŚWIĘCICKI 
Pierwsza ilustrowana broszura o poległych 

tragicznie lotnikach bohaterach 

por Fr. ŽWIRCE i inż. St. WIGURZE 

Żąłać we wszys kich kioskach i księgarniach 
C us tylko i złoty. 

YTTYVYYTYYVYYVYYVYYYYYYYYYYYYYTVYVYYYVYYYYYYVYY 

dobre honorarja za artykuły w gazetach, i 25 
funtów przeciętnie za „występ“ odczytowy. 

Jeden z najgłośniejszych przelotów dał lot- 
nikowi okrągłą sumę 50000 funtów. 

niżenie procentu na przyszłość do 9 proc. 
rocznie. Powyższe uprawnienia przystugu- 
ją drobnym rolnikom (do 50 ha) bez wzglę 
du na to, co opiewa dokument dłużny np. 
weksel, gdyż urzędy rozjemcze będą dopusz 
ezały wyjaśnienia stron i ich świadków, о- 
raz orzekały według swego uznania. 

Pozatem komitet uchwalił wystąpić z 

wnioskiem do władz centralnych z prośbą 
o wprowadzenie premij wywozowych na 

owies. Szereg zaś wniosków przekazane z0- 
stały do załatwienia komisji kredytowej, 
pod przewodnictwem p. prof. W. Staniewi- 

cza. 

Komitet zwrócił się z prośbą do p. wo- 

jewody o poparcie starań rolnictwa w kie- 
punku rychlejszego wprowadzenia samorzą 
du gospodarczego w postaci izby rolniczej. 

Poprzedniego dnia t. j. 27 września odby 
ło się 5-te w kolejności posiedzenie Komi- 

sji Podatkowej.. Powzięto uchwałę, ażeby 
Delegatury powiatowe na prośbę płatników 
podatku dochodowego występowały w. cha- 
rakterze rzeczoznawców. W tym celu przed- 
stawiciele delegatur będą stwierdzać na 
podstawie badań, przeprowadzonych na 
miejscu, czy i jakie zaszły konkretne fak- 
ty, któreby powodować mogły, oraz w ja- 
kim stopniu obniżenie dochodowości i war- 
sztatu rolnego, np. gradobicie, rdza, pleśń 
śniegowa, pożar, nieurodzaj itp. 

Na tem posiedzeniu obecna również by- 
ła delegacja Związku Ziemian z pow. bra- 
sławskiego i dziśnieńskiego, która przed- 
stawiła swoje postulaty w odniesieniu do 
pożyczek siewnych, udzielonych z Banku 
Gospodarstwa Krajowego ma skutek klęski 

nieurodzaju, którą powiaty te były dot- 
Lector. wanych za przelot — 3000 płaci firma dostar : „ niete w. bardzo znacznym stopniu w latach 

Ž = czająca benzynę i oliwę, 2000 fabryka awia- EM T wszystkim Eo RE 1928 i 1929-tym, 

= ae my za prawo korzystania z nazwiska lotnika powodzi. Potrzebny tu jest pewien „zmysł han ERA į S 

Aałóał SKURJAT RARE dla celów reklamowych, 400 te firmy, do któ- dlowy”* i umiejętność wyzyskania okoliczno- Uchwalono, zgadzając się z motywami 
Przyjmowane są również roboty am rych należą motory aeroplanu itd. ści. Bez zdolności „reklamowych“ kiesa lotni- delegacji. poprzeć postulaty kredytowe, 

torskie. Dla młodzieży specjslny rabat, Jeżeli lotnik napisze książkę, to może za ków bywa zazwyczaj pusta lub bardzo słabo przesyłając odpowiednie wnioski do cen- 
—- Oto widok miasta Saloniki, które bardzo ucierpiało podczas ostatniego trzęsienia ziemi. nią otrzymać 350 funtów, otrzymuje również uprowidowana. trali Banku Gospodarstwa Krajowego. 
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   Już WKRÓTCE 
w kino-teatrze Helios — 

$uper - Przebój Ztotej Serįi Folskiej 

Ksiežna Lowicka 
Romantyczny dramat 

Wieik. ks. Konstantego 
i pięknej Polki 

ADWIGA SMOSARSKA, 
Józef Węgrzyn, 
stefan Jaracz 

Łaskawy Współ- 
udział Szkoły 

Podchor. w mun- 
durach r. 1831 
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Dzisiejsze międzynarodowe szpiegostwo 
  

Słowo „szpieg* było zawsze określe 
niem ujemnem, stanowiło o pewnego ro 
dzaju pogardzie tego zawodu. Z pewne 
go rodzaju złowieszczem lekceważeniem 
wymawiališmy ...,szpieg“. Dlaczego?—- 
Wychowani w tradycjach rycerskich, 
zdawało się nam, że tylko człowiek zu- 
pełnie otwarcie występujący do boju, 
jako równy z równym, zasługiwać mo- 
że na szacunek, na słowa uznania i po- 
dziwu. Szpieg, to jest człowiek zawsze 
przebrany, a więc ukrywający własne ob 
licze, działający cichaczem, a więc nie 
wystawiający własnej osoby na takie 
zyzyko, Pozatem musi być z reguły pod- 
łym, tchórzowatym, nikczemnym, chyt- 
rym. : 

Powoli pojęcia te ulegały ewolucji. 
Dopic:o wielka wojna Światowa poka- 
zała nam prawdziwego szpiega. jego 
znac'enie, jego poświęcenie, bohater- 

Zasługi człowieka wywia- 
du, pojedyńczege człowieka równają się 
zasługom tysięcy nieraz żołnierzy na 
ironcie Mężczyźni i kobiety, pracujący 
w atmosferze naelektryzowanej  niebez- 
piecze ustwem śmierci dokonywali cu- 
dów, decydowali o losach armji, prze- 
chylali zwycięstwo bitew, powiadają, że 
nieraz los kraju, państwa całego spoczy 
wał w ich rękach. Z okresu wojny świa 
towej posiadamy w tym względzie prze 
bogatą literaturę. Niektóre postacie wiel 
kich szpiegów owiane zostały prawdzi- 
wą aureolą bohaterstwa. 

Również z okresu wojny światowej 
datuje się kult t. zw. żołnierza niezna- 
nego. jeżeli całe armje szpiegów, nara- 
żających swe życie podczas wojny, za- 
liczyć można do szeregów ' „żołnierzy, 
to właśnie jako osoby nieznane, zawž “< 
z natury swej pracy pozostające w cie 
niu — prędzej kandydowaćby mogły na 
miano „nieznanego żołnierza”. 

Stało się więc tak, że z jednej skrai 
ności wpadliśmy w drugą i kult szpie- 
ga rozpowszechnił się w romansach, po 
wieściach, pamiętnikach, publicystyce... 

Przesada! Zawód wprawdzie jest istot 
nie niebezpieczny bardzo, ale pracuje w 
nim jednak znikoma zaledwie ilość na 
prawdę ideowych, owianych patrjotyz- 
mem. Większość, jak poprzednio, tak i 
nadal pozostało płatnymi ajentami, sprze 
dającymi swą pracę, wiadomości i ry- 
zyko życia — za pieniądze. 

Specjalnie blisko stoimy spraw szpie 
gowskich, ze względu na wschodniego 
naszego sąsiada. Ale zdawało się, ve 
proceder rozgałęzionego wywiadu zw” 
na pocznie zanikać i przejdzie do prze 
szłości w Europie.. Niema już bowiem 
„tajnej dyplomacji*, poufnych paktów, 
aljansów itd. Tymcasem takty mówią 
coś przeciwnego. Podobnie, jak teorja 
rozbrojenia nie posunęła narazie ani o 
krok faktycznego rozbrojenia państw, 
podobnie, jak cała działalność Ligi Na- 
rodów, w założeniu jej treści i istocie, 
jest tylko frazesem, za którym kryją się 

  

interesy globalne szeregu mocarstw, — 
podobnie jest właśnie z międzynarod ›- 
wem szpiegostwem. 

W „New York Herald Tribune“ uka- 
zał się niezwykle sensacyjny artykut, 0- 

mawiający obecną powojenną akcję 
szpiegowską w Europie. Autor artykułu 
twierdzi, że w Europie uwija się obecnie 
więcej szpiegów, niż to miało miejsce w 
r. 1913. Е 

Szpiegostwo polityczne i wojskowa 
nie utraciło nic ze swej przedwojennej 
aktualności, natomiast rozrosło się niepo 
miernie szpiegostwo ekonomiczne. Za 
największe centra  międzynarodowego* 
wywiadu uważa autor amerykański: Pa- 
ryż, Rzym, Berlin i... Warszawę. Po- 
mniejsze ważne centrum znajdują się w 
miastach portowych, zależnie od ich 
mniej lub więcej dogodnego położenia 
geograficznego: naprzykład, Gdansk, 
Ryga. 

Laik, człowiek nieobeznany ze swoi- 
stą społecznością, etyką, poprostu z za- 
wodem wywiadowczym, ze wszystkie:ni 
wypływającemi stąd koniecznościami i 
konsekwencjami nie mógłby się popro- 
stu zorjentować. w niezwykle subtelnej 
sieci, w, konglomeracie interesów, powik 
łanych stosunkach. Ludzie najróżniejsz=j 
narodowości, wyznań, przekonań, któ- 
rych rodzime siedziby, oddalone są od 
siebie o tysiące kilometrów, których za- 
interesowania nieraz nie pokrywają si? 
wzajem zupełnie — mogą być sobie po- 
mocni. Działa tu swojego rodzaju  gieł- 
da. Odsprzedaje się wzajem informacje. 

  

ciekawe momenty z dziejów szpiegostwa 
tyczące ostatniej doby. Tak naprzykład, 
niezwykle sensacyjnie przedstawiała się 
sprawa wykradzionego szyfru ambasady 
włoskiej w Berlinie. O tę tajemnicę za- 
biegalo kilka państw. Z pośród nich jed 
no z południowo - europejskich i jed- 
ne z w.ukich mocarstw zachodnich. 
Szyfr znajdcwał się na przechowaniu u 
attache ambasady p. Garbeccio. Ów Gar 
beccio miał sekretarkę, pannę w śred- 
nim już wieku, ale utyskującą wiecznie 
na swe uposażenie. Doszło to do wia- 
domości „osób zainteresowanych*. Za- 
proponowano jej małą tranzakcję, t. za. 
pewną sumę dolarów za dostarczenie 
szyiru, broń Boże nie na własność! nie, 
tylko na parę godzin. Sekretarka po diu 
gich namowąch dała się przekonać. Tak 
jej przecie potrzebne były pieniądze!.. 
W godzinach poobiednich, kiedy przeko 
nana była, iż nikomu szyfr ów nie bę- 
dzie potrzebny, wykradła go, a po kilku 
godzinach otrzymała oryginał w całości, 
wraz z przyobiecaną sumą pieniędzy. 

Świetny interes! Zmyślna pannica ro 
zumowała w ten sposób: skoro ci pano- 

wie pozostający na usługach tego małe- 
go państewka mogą tyle zapłacić, wiele 
mogłoby zapłacić wielkie mocarstwo, ró- 
wnież zainteresowane w rozszyfrowaniu 
tajnej korespondencji. Zwróciła się więc 
bezpośrednio do ambasady mocarstwa. 
Nie zawiodły ją oczekiwania. Usługa ©- 
płaciła się, ale dokument przetrzymany 
został nieco dłużej dla odfotografowa- 
nia. Sekretarka powróciła do biura posel 

„New York Herald Tribune* cytujestwa właśnie w chwili, gdy attache, ca- 

ły personel zaufany ambasady i sam 
ambasador przerażeni brakiem ważnego” 
dokumentu, daremnie poszukiwali go w 
różnych skrytkach i szatach, gdzie 0- 
statecznie... może się zawieruszył. Nie 
tracąc zimnej krwi, wzięła też sekretarka 
udział w intensywnych poszukiwaniach, 
mając tymczasem szyfr schowany pod 
spódnicą. 

Podobno sprawa przyjęła taki obrót, 
że zarówno attache ambasady, jak sam 
ambasador nie ośmielili się zawiadomić o 
wypadku Mussoliniego, w obawie jega 
gniewu. Korespondencja więc dyploma- 
tyczna prowadzona była starym szyt- 
rem. Bomba, wcześniej lub później, pęk- 
nąć musiała. Nie czekając tej fatalnzj 
eksplozji, sekretarka pod pierwszym lp 

szym pretekstem opuściła posadę, a boi 
ba... rzeczywiście pękła. Mussolini od- 
wołał dyplomatów z Berlina, wraz z ca- 
łym personelem, do woźnych włącznie. 

Zupełnie wyjątkowo trudne warunki 
pracy posiadają szpiegowie w Rosji So- 
wieckiej. O szpiegostwie w Rosji i słyn 
nym kontrwywiadzie GPU często mieli- 
śmy sposobność słyszeć, a literatura, 
zwłaszcza rosyjska, emigracyjna, bogata 
jest w tym względzie. Opowiada się rze 
czy nieraz straszne, nieraz mrożące krew 
w żyłach. Czasem jest w tem trochę prze 
sady, zwłaszcza, jeżeli chodzi o niezwyk 
te zdolnośći i wszędobylstwo ajentów 
GPU. Rzecz ma się w ten sposób, że pra 
ca w Sowietach napotyka na warunki 
zupełnie specyficzne. Trzeba się zupełnie 
aklimatyzować, naturalizować, ażeby 
móc rozwinąć jakąkolwiek akcję wywia 

dowczą. Wszyscy ludzie pracują tam na 
odpowiednich stanowiskach, posegrego- 
wani są jako rzeczy nieomal. Możliwo- 
Ści poruszania się w terenie są niezmier 
nie ograniczone. Konspiracja mieszkanio 
wa również. Paszport sowiecki musi być 
idealnie podrobiony, a członek obcego 
wywiadu idealnie rozpływający się w 
szarej masie sowieckich obywateli. Za- 
wód każdego człowieka jest wyraźnie 0- 
kreślony. „Liszency* znajdują się pod 
baczną kontrolą GPU i nie mogą uczy 
nić kroku, bez obawy, że są szpiegowe- 
ni. Najmniejszy krok, najbłahsze słówko, 
może wydać całą aferę. Za szpiegostwo 
zaś grozi kara śmierci bez sądu i ape- 
lacji, na podstawie decyzji kolegjura 
GPU. jest to więc praca ogromnie ryzy- 
kowna. 

Pismo amerykańskie przytacza na- 
stępujący wypadek: jeden z ajentów wy 
wiadu państw bałtyckich, zdenerwowa-' 
ny niepowodzeniem, zaszedł do fryzjera 
i kazał się ogolić. — „Czem mam skro- 
pić twarz?" — „Wszystko jedno* —- 
odrzekł w nieskazitelnie rosyjskim języ - 
ku szpieg — może olejkiem  kamioro- 
wym'. W dwa dni później został roz- 
strzelany! — Nieszczęsny człowiek był 
tak zdenerwowany, że zapomniał zupeł- 
nie, iż olejku kamforowego niema w 
Rosji od lat 7, tymczasem paszport fał- 
szywy, który posiadał przy sobie, opiewał 
że zamieszkuje Rosję od lat 6-ciu! — 
Mój Boże! jakże można było dopuścić 
do takiej nieuwagi... aż. 
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SUMUNIKAT STACJI METEOROLQ- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 
Ciśnienie średnie: 750. 

Temperatura najwyżs 
Temperafura średnia: 

     
   

    

Wscnód sieńcs g. 5. 58 

Zschóć słońca g 18 04 

+9. 

    

+0. Temperatura najnižsza: 

Opad: 10.9 mm. 

Wiatr: północno - zachodni. 

Uwagi: Deszcz. 
Tendencja: spadek, potem wzrost. 

PROGNOZA POGODY 
Zachmurzenie zmienne z przelotneini de- 

szczami. Słabnące wiatry zachodnie i północ 
no - zachodnie, 

URZĘDOWA 
— Wyjazd p. min. Galiota. — W du. 

3 października pociągiem  pośpiesznyn: 
odjechał do Warszawy p. wiceminże:r 
komunikacji inż. Józei Gallot. 

Pan wiceminister brał udział, jak wia 
domo, w li-ym zjeździe inżynierów ko 
lejowych. 

— Prezes Wiłeńskiego Sądu Apelacyjnego 
go Wacław Wyszyński, wyjechał w dniu 
bm. do Grodna na wizytację sądu okręgowe- 

o. 

х MIEJSKA 

— Plan robót w Bazylice. kierow 
nik robót ratowniczych w Bazylice, inż. 
Wąsowicz przedłożył Komitetowi ogólny 
plan prac niezbędnych do zabezpiecz:- 
nia świątyni od ruiny. 

Plan obejmuje całokształt robót z 
podziałem na trzy grupy: wzmacnianie 
części słabych, uregulowanie terenu i 
usunięcie wód powierzchniowych i ro- 
boty remontowe. Największe znaczenie 
mają prace wzmacniające i odwadnia- 

jące. 5 
Chodzi tu bowiem 0 wzmocnienie 

iundamentów pod portykiem, narożnika- 
mi, ścianami i filarami, związanie da- 
chu i niektórych kopuł, zabezpieczenie 
ścian krypt od działania wody, obetono 
wanie i wyasfaltowanie pasa dokoła 
Bazyliki, drenaż z urządzeniami kanaliza 
cyjnemi, uregiufowanie placu Katedralne- 
go itp. 

Komitet przyjął wyszczególniony ps 
wyżej plan robót w kolejności podanej 
z tem, że realizacja jego potrwa 3 —4 
lata, o ile trudności pieniężne nie zmu- 
szą do przerw w pracach. 

—NOWE LINJE (PRZEBIEGU AUTO 
BUSÓW. Na odbytych w ubiegłym tygodniu 
posiedzeniach komisji do spraw komunika 

cji w mieście, przedyskutowano szczegółowo 
przedłożony przez „Arbon* plan nowych 

tras autobusów. 
Komisija nie zatwierdziła projektu czy- 

niąc w nim cały szereg zmian, które zda- 
niem komisji przyczynią się do usprawnie- 

nia komunikacji, a jednocześnie zapewnią 
miastu racjonalne korzystanie z usług „Ar 
bonu”. 

Komisja wypowiedziała się za całkowi- 

tem utrzymaniem trasy nr. 1, trasy nr. 2 
z tem, że linja ta miast przez Jagiellońską. 
będzie przebiegać Wileńską i Gdańską, li- 
nji aw. 3 na przestrzeni od ryneczku Anto- 
kolskiego (a nie jak dotylchczas od Tram- 
wajowej) do Cerkwi na (Pohulance przez 
ui. Bonifraterską, Ludwisarską, Wileūską 
i Trocką. 

Kursowanie autobusów na linji nr. 1 
winno się odbywać co 5 minut, na pozo- 
stałych dwóch — co 7 minut. 

Ponadto komisja wypowiedziała się za 

utrzymaniem komunikacji z Zarzeczem, 

  

na trasie Zarzecze — Wiłkomierska przez 
ul, Mickiewicza. 

Prace nad wprowadzeniem powyższych 
zmian są już w toku i otwarcia nowych li- 
nij należy spodziewać się jeszcze w bieżą- 
cym tygodniu, 

— ROBOTY KLINKIEROWE. Z uwagi 
na niepogodę wstrzymane zostały przed- 

wiezoraj roboty klinkierowe na ul. Zamko- 
wej i Wielkiej. 

Układanie cegiełek i asfaltowanie jezd 

ni wznowione zostanie natychmiast po wy- 

pogodzeniu się, 
— REMONT OHODNIKÓW. Z wiosną 

roku przyszłego magistrat przystąpi do 

gruntownego remontu starych chodników 
i układania nowych. Na podstawie opraco- 
wanego planu zwiększono budżet betoniar- 

ni miejskiej, która pracuje nad wyproduko 

waniem odpowiedniej ilości płyt i krawęż- 
ników. 

WOJSKOWA 

— Nominacje oficerskie. — Podchorążowie 

którzy w roku bieżącym odbyli ostatnie pize 

pisowe ćwiczenia będą mianowani podporucz 

nikami dopiero w marcu r. 1933 

Obecnie pułki grupują i opracowują noty 

uzyskane przez poszczególnych podchorążych 

podczas ich pobytu w formacjach. 

SZKOLNA 

— Posiedzenie pełnego zarządu Okr. Wil. 
Zw. Naucz. Polskich. — Dnia 2 pażdziernika 
rb. odbyło się posiedzenie pełnego zarządu O- 
kręgu Wil. Zw. Naucz. Polskich. Przeszło 40 
osób ze wszystkich powiatów województwa 
wileńskiego i nowogródzkiego — nauczycieli 
publicznych szkół powszechnych i  przedsta- 
wicieli szkół średnich pod przewodnictwem 
prezesa p. Dobosza Stanisława obradowało 
nad bieżącemi żywotnemi zagadnieniami szkol- 
nictwa powszechnego i średniego oraz pracy 
społeczno - oświatowej i życia organizacyj- 
nego Związku. 

Powzięto szereg doniosłych uchwał w spra 
wie funduszu zapomogowego ZNP., stosunku 
członków ZNP. do władz szkolnych i organi 
zacyj społecznych oraz do pracy. społeczno - 
oświatowej, omówiono programy prac na bie- 
żący rok szkolny komisyj: pedagogicznej, iu- 
stratorsko - organizacyjnej, społeczno - oświa 
towej, (łącznie z sekcją samorządową), pra- 
sowej, finansowej, sekcji robot ręcznych, usta 
lono terminy zjazdów powiatowych, które w 
tym roku szkolnym odbędą się pod hasiem:— 
„Samorząd terytorjalny a nauczycielstwo“. 

Niezależnie od tego załatwiono szereg bie- 
żących spraw organizacyjnych. 

SPOŁECZNA 

— Konsolidacja lecznictwa społecz- 
nego. Dnia i października pan woje- 
woda wileński przeprowadził dłuższą 
konferencję z przedstawicielami zarządu 
wileńskiej Kasy Chorych w osobach ko- 
misarza E. Kątkowskiego, dyrektora |. 
Gradowskiego i naczelnego lekarza dr. 
B. Szniolisa w sprawie nawiązania przez 
Kasę Chorych ścisłej współpracy z wła- 
dzami samorządowemi w zakresie medy- 
cyny leczniczo - zapobiegawczej na tere 
nie województwa: w konierencji wziął u- 
dział naczelnik wydziału zdrowia dr. ł!. 
Rudziński. 

Na konferencji ustalono konieczność 
i możliwość przeprowadzenia daleko 
idącej konsolidacji placówek sanitarno - 
leczniczych (ośrodków zdrowia, przy- 
chodni lekarskich), prowadzonych przez 
samorząd i Kasę Chorych, jak to: pa- 
sługiwanie się wspólnym lokalem, urzą-- 
dzeniami i personelem lekarsko - po- 
mocniczym, co w konsekwencji da obu 
stroncm znaczne oszczędności w wydat 
kach i przy obecnym kryzysie gospodar 
czym umożliwi uniknięcie ewentualnej 
konieczności likwidowania  istniejących* 
instytucyj sanitarno - leczniczych. 

Kroki, zmierzające ku zrealizowaniu 
wyżej wymienionej konsolidacji będa po 
czynione w najbliższym czasie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zebranie organizacyjne Koła Poloni- 
stów — nauczycieli szkół Średnich odbędzie 
się dnia 7 pażdziernika o godz. 18 w lokaiu 
gimn. im. E.Orzeszkowej. 

  

   

— „TRADYCYJNY MARSZ TRZY- 
NASTKI*. W ubiegłą niedzielę odbył się 
na szłaku Wilno — Góry Ponarskie trady- 
cyjny „Marsz Trzynastki* do którego sta- 
wały zespoły zastępów „Czarnej Trzynast- 
ki” Wit Druż. Harcerzy. 

W czasie tego marszu zastępy musialy 
wykonać cały szereg zadań z techniki har- 

cierkiej,j a mianowicie: terenoznawstwa, 
pomocy w nagłych wypadkach, sygnaliza- 
cji, obezownietwa, strzelectwa itp. 

Pierwsze miejsce zdobył zastęp „Lisów' 
w składzie: J. Sochański, W. Wiłkojć, Żu- 
rowski W. i ©. Barzdo. Dalsze miejsca za- 

jęły zastępy: „Jastrzębi”, „Psów i „Or- 
low“. 

Zawody te odbywają się w družynie cd 

szeregu lat i są sprawdzianem wyrobienia 
technieznego zastępów i poszczególnych 
harcrezy. 

— Ceny węgła. — W związku z ten 
dencją zwyżkową na węgiel urząd w? - 
jewódzki zwróci na to specjalną uwage. 

Nieuzasadniona zwyżka cen będzie 
karana z całą surowością. 

Zapasy węgla w Wilnie są dostatecz 
„ceny węgla są normalne i pobieca- 

nie w detalu czy w hurcie cen wyższych 
t niemożliwe. 
— Działalność KOP-u.. — Organa KOP-u 

w ubiegłym miesiącu w Wilnie na pograniczu 
htewskiem i  łotewskiem ujawniły różnego 
przemytu, składającego się z tytoniu, papierc- 
sów, rodzynek, różnych narzędzi lekarskich, 
harmonijek, sacharyny, jedwabiu itp. wartośc: 
zgórą 60 tys. zł. 

31 przemytników pociągnięto do odpowie- 
dzialności karno-sądowej. 

— Serdeczne podziękowanie p.  Kamilli 
Przewłockiej— wyraża kierownictwo szkoły 
powszechnej nr. 12 w Wilnie za ofiarowane 
książki rosyjskie dla szkoły po š. p. Karolu 
Przewłockim. 

Bóg zapłać! 

    

TEATR ! MUZYKA 

— Teatr Pohulanka daje dziś, (wtorek 
4 października) i jutro (środa 5 b.m.), o 
godz. 8 wiecz. koncertowo graną sztukę Rost- 
worowskiego „Przeprowadzka*. — Prasa wileń 
ska przyjęła tę nowość najwyższemi pochwa- 
łami, a stale zapełniona widownia i huczne 
brawa, świadczą wymownie o sukcesie autora, 
reżysera i artystów z p.p. Grolickim,  Janow- 
skim, Łodzińskim, dyr. Szpakiewiczem, Ła- 
dosiówną, i Paszkowską na czele. 

— Teatr Muzyczny Lutnia. Dziś inaugu- 
racja teatru muzycznego „ Lutnia”. Dana bę- 
dzie jedna ze Świetniejszych operetek doby 0- 
statniej „Wiktorja i jej huzar* w wykona- 
niu świetnego zespołu z Elną Gisteadt na cze- 
le. 

Czołowe role grają: Gabrjelli,  Halmirska, 
Dębowski, Wyrwicz, reżyser sztuki Та- 
trzański. Batuta w rękach doświadczonego Ko- 
nowskiego. 

— Szkoła dramatyczna przy teatrach miej 
„ skich ZASP w Wilnie. — Na mocy zezwolenia 

Ministerstwo WR i OP zostaje otwarta Szko 
ła Dramatyczna przy teatrach miejskich ZASP 
w. Wilnie. 

Dyrektorem Szkoły  Dramatycznej, rozpo- 
rządzeniem pana ministra WR. i OP. (na pod 
stawie par. 2 art. 6 ustawy z dn. I marca 
1932 r.) został zatwierdzony dyrektor teatrów 
miejskich p. M. Szpakiewicz. 

Szkoła Dramatyczna prowadzona będzie 
jako kurs dwuletni, z wykładami teoretycznemi 
i praktycznemi. 

Egzamina wstępne 10 października rb. 
Podania, zawierające życiorys, oraz stopień 

wykształcenia skierowywać należy do teatru 
Wielkiego na Pohulance: Wilno, dr. Jerzy Bu- 
jański. 

Opłata wynosić będzie: wpisowe 10 zł. jed 
norazowo i 25 zł. opłata miesięczna. Kierow 
nictwo Szkoły Dramatycznej w Wilnie sprawo 
wać będą: dyr. M. Szpakiewicz i dr. Jerzy 
Bujański, przy współudziale wybitnych pedago 
gów. 

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 
— Podrzutek w kościele. — W kościele O. 

O. Misjonarzy znaleziono podrzutka płci mę- 
skiej w wieku około I tygodnia. Podrzutka u- 
mieszczono w przytułku Dz. Jezus. 

— SPADŁ Z RUSZTOWANIA. — Z ruszto 
wania wzniesionego przy budowie domu przy 
ul. Plutonowej 10 wskutek własnej nieostro*- 
ności spadł Romanowski Józef lat 52 (Pluto- 
nowa 7). Romanowski doznał złamania żebra. 

L WOZU 

Odpowiedzialność rodziców młodocianych 
: komunistów | 
WILNO. — Odnośne władze wszczę 

ły obecnie szereg dochodzeń przeciwka 
rodzicom młodocianych wywrotowców 
iub ich opiekunom. 

Jak wiadomo, 
aiepełnoletnich na gorącym 
działalności komunistycznej, 

łalność. 

w razie zatrzymania 
uczynku 

nakazana 
jest nad nimi opieka rodziców lub opie- 
kunów, którzy podpisują nawet odpc- 
wiednią dekłarację, w której zobowiązua 
ja się pod groźbą odpowiedzialności są 
dowej uniemożliwić dziecku dałszą dzia 

Ostatnio jednak zaszedł cały szereg 
wypadków, że policja zatrzymała niepeł ' 
noletnich komunistów, których rodzice 
już poprzednio wypełnili 
deklaracje. 

W związku z tem władze sądowo - 
śledcze wszczęły przeciwko tym osoboru 
szereg procesów Oskarżonym grozi kara 
zamknięcia w areszcie na przeciąg 1 mie 
siąca oraz 1000 zł. grzywny. W najbiiż 
szym czasie odbędą się trzy podobne 
sprawy rodzin: Kupersztoków, Hojcber- 
gów i Lewinow.. 

Śmierć w płomieniach 
WILNO. — We wsi Rozalinie pod Moło- 

decznem do stodoły Jana Pałasza zakradł się 
w nocy włóczęga Michał Szostak z zamiarem tak że Szostak nie mógł wydostać się z og- 
przenocowania. W nocy Szestak zapalił papie nia i zginął w strasznych męczarniach. # świetny, jak falszywy Feldmarszałek, 

5 = Prócz nadzwyczajnie wyrazistej i bo- 
Nieudaze włamanie w Mickusach gutej mimiki twarzy, ma Burian pierwszo- 

я й rzędne warunki głosowe, co można stwier- 

‚ dzić choćby w niepcrównanej scenie toas- 
WILNO. — W nocy na poniedziałek nie- ły zakratowane, rabusie nie zdołali dostać się io AD ro SO, 

znani złodzieje zapomocą usunięcia okna usi- do środka. ze D ? Е е 
łowali przedostać się do lokalu agencji pocz- 
towej w Mickunach. Wobec tego, że okna by 

   
ECHA ZNIESŁAWIAJĄCEGO ARTYKUŁU 

Dziś w Sądzie Apelacyjnym w Wilnie od- 

go Barańskiego. Początek sprawy datuje 

kułu, w którym adwokat Siawciłło dopatrzy: 

się zniesławienia swojej osoby. 
Po raz pierwszy sprawa była rozpatrywe- 

wyroku tego strona przeciwna odwołała się 

do Sądu Apelacyjnego, 

rozpatrzeniu całokształtu 

dziego Barańskiego winnym 

sprawy, 

Apelacyjnemu do ponownego rozpatrzenia. 
Obronę oskarżonego prowadzi przez caży 

czas wileński adwokat p. Szyszkowski w roti 

zaś oskarżyciela prywatnego wystąpi tym ra- 

zem znany adwokat warszawski 

dworski. 

SPRAWY ORDERÓW | FAŁSZYWYCH 

p. w. 

Gdy na wokandzie sądowej przewinie się 
w jakimś dniu jedna tylko sprawa, ozna- 

cza to, że sprawa ta jest ważna i przy r0z- BBWR w dniu 2 9 września przyjechali 
patrzeniu jej sędziowie zużywają więcej ną wiec z Baranowicz ks. ks. miedawni 
czasu. 

2 Ža dniu wczorajszym taką jedyną wła- Andruszewicz z ramienia Rady Powiato- 
śnie sprawą na wokandzie Sądu Okręgo- wej prezes Czarniecki i kierownik sekre- 

rosa, od którego wybuchł pożar. 

- nie zegarek, własność jednej z drzędniczek. 

  

chej prowineji: 
A więc zaczynam, 

więźniowie przybyli z Rosji Świderski 

wego, była sprawa Pawła Lubińskiego i in tacjatu Głąbik. 
nych, oskarżonych o sfałszowanie pieczęci 

urzędów państwowych i za ich pomocą po- alną, więc o 17-ej wszyscy byli na miej- 
brania w całym szeregu firm wileńskich scu, to też, na rynku spora grupka spo- 
rozmaitych 'rzeczy. 

Na ławie oskarżonych znaleźli się trzej 
młodzi mężczyźni i jedna starsza kobieta. 

Zasiedli obok siebie wspomniany P. Lu- 
biński, jego przyjaciel Jan Kijanow, 
Kijanowa Grzegorz 

Anna Gajowa. ! 
Z aktu oskarżenia dowiadujemy się, 

rządu Technicznego 
i zapomocą ostemplowamych temi 
ciami t. zw. orderów: pobranie w 
firmach wileńskich 
Lubińskiego o przedhowywanie tych towa- 
rów u siebie w mieszkaniu. 

Oskarżeni stanęli na rozprawę bez ad- 
wokatów. Broni tylko J. Kijanowa adw. 
Muchanow — z urzędu. 

i matka Lubińskiego 

że zalety mianowicie, 
Paweł Lubiński i bracia Kijanowie oskar- mość ż 
żeni 8а о podrobienie dwóch pieczęci: Dy- racie, 
rekcji Kolei Państwowych W Wilnie i Za- teryzował życie w Sowietach, rolnictwo. a 

Telegrafów i Telefonów w szczególność kołchozy i sowchozy, po- 
pieczę- czem poruszył przemysł i handel, (który 

a różnych jest w ręku państwa), 
towarów, matka zaś ściowe, odzieżowe i t. p. 

Zakończył swój referat ks. Świderski wy. 
temi słowy, powiadam wam, że gdyby na- 

komunista słuchał mego prze- 
to powiedziałby,. że wszystko, 

leczeństwa spotkała przybyłych. 

wet uczciwy 
mówienia, 

wsponiniane 

Płomienie objęły mosientalnie cały budynek 

Łupem złodziei padi jedynie stojący na ok 

— WIELKI WIEC BBWR W LACHO- 
będzie się proces w głośnej w swoim czasie WICZACH. Historyczne miasteczko Lacho- 

sprawie o obrazę adw. Siawciiły przez sędzie- wicze, pamiętające Reytana, pozazdrości- 
się ło Kroszynowi i postawiło sobie za. punkt 

od chwili umieszczenia przez sędziego Barań- honoru urządzić wiec u siebie. Ale o ile 
skiego w jednem z pism nowogródzkich, arty. biedny Kroszyn mógł przyjąć słuchaczy 

; tylko w świetlicy o tyle Lachowicze przy- 
jęly audytorjum w pięknej sali straży og- 
niowej. Naprawdę bez przesady można po- 

: wiedzieć, že wszędzie zie zjawi się ini- 
> PRZ Sąd Okręgowy На Nowogródku, cjatywa ARR > 1 Šš kas 
gdzie sędzia Barajski został uniewinniony. Od więk, który chce coś zrobić, może i zro- 

bi dużo, może jak mawiają wielcy ludzie 
który po ponownem „głową mur przebić”. 

uznał sę- tym motorem, który ruszył sprawę z miej- 
stawianych mu sca był i jest kierownik miejscowej szko- 

zarzutów i skazał go na 8 miesięcy więzienia ły. Szejner. Pracę jego chyba długo Lacho- 
Z kolei sprawa trafia do Sądu Najwyż- wicze będą pamiętaly, sala straży ognio- 

szego i wskutek niezatwierdzenia wyroku ska- wej posiada scenę, miejsce na bufet, szat- 
zującego, zostaje znów przekazana Sądowi "!€ & obok remizę, a podobno jest i kilka 

tysięcy cegły ma dalszą rozbudowę, i jak 
mi oświadczył, p. Szejner nie myślą La- 
chowicze poprzestać na tem co posiadają, 
a chcą rozbudowywać dalej, tembardzej 
że już obecnie posiadają Magistrat, który 

p. Nowo- napewno przyjdzie straży z pomocą. 
Ale trzeba wrócić do tematu, boć prze- 

cie zacząłem pisa ćo wiecu, a samo pióro 

PIECZĘCI PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM  "aPisało parę słów o czynie ludzi na głu- 

W Lachowiczach 

Stosownie do prośby koła. miejscowego 

A że Rada Powiatowa lubi być pumktu- 

Ogodz. 17 m. 30 rozpoczął się wiec, któ- 
ry zagaił prezes miejscowego koła BBWR 
p. Szejner, który przywitał zebranych i 

brat przekazał głos ks. Świderskiemu. 
Ks. Świderski, który dał się poznać, ja- 

ko świetny mówca, wykazał jeszcze inne 
wszechstronną znajo- 

ycia dzisiejszego w Rosji, w refe- 
który trwał 1 i pół godziny. scharak- 

warunki żywno- 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„KROL TO JA“ — „CASINO“. 

Vlasta Burian jest dziś firmą dla sa- 
mego siebie. 

  

   
Od czasėw „CL K. Feldmarszaika“ na- 

ży do najpopularniejszych komików. U-    „ i teraz cieszy się sym- 

  

patją publiezności. 
Wilno widziała prócz „Feldmarszałka'”* 

jeszcze dwa filmy Buriana „On i jego sio- 

stra' i „Pod kuratelą. 

„Król to ja” jest ostatnim chrazem cze 

skiego komika. Fabuła przypomina dobrze 

zmane groteskowe państewka z operetki. 

Król do wystąpień oficjalnych używa 

sobowtóra w obawie przed zamachem. So- 
bowtór okazuje się tak energiczny i dzielny 
jako władca, że zdobywa miłość ludu i kró- 
lowej, a po śmierci prawowitego władcy 

sam zostaje królem. 
Nie fabula, dość zresztą wytarta i miej- 

seami wulgarna, stanowi o wartości tego 

filmu. Jest on pełen humoru i śmiechu, 
dzięki wykonawcy roli głównej. Burisn ja- 

ko sobowtór króla jest bodaj, że tak samo 

  

Dużo zyskał film również dzięki dobrej 

Szerloka Holmesa jest pomysłem bardzo 

dowcipnym. Efekty z syfonem, bombą lub 
maszyną piekielną w gramofonie są dobrze 
pomyślane. Zdjęcia są naogół niezłe, szeze- 
gólnie w początkowych pantjach. Język 
czeski w dużej mierze ułatwia wyczucie 
nastroju obrazu. Dialogi są przeważnie zro 
zumiałe i miema potrzeby odgadywać źle 
wykonane napisy polskie. 

Uwaga widza koncentruje się oczywiś- 
cie na głównym wykonawcy, ale reszta ze- 
społu również mie traci tempa i dzielnie se- 
kunduje Burianowi. 

Film może liczyć na powodzenie, daje 
bowiem parę chwil bezpretensjonalmej roz- 
rywki. ч 

Dodatki są urozmaicone o tyle, że skła- 
dają się z doskonałej groteski rysunkowej 
z Bimbo i Betty, niezbyt oryginalnego i 
nieco plagjatowanego tygodnika Warszaw 

skiej Spółki Kinematograficznet". w 
rym tylko ostatni reportaż ze zwycięstwa 
Zwirki jest coś wart i po wszystkich ekra- 
nach wileńskich pokutującego .,Kalejdo- 
skopu'*, który do znudzenia powtarza im- 
presje wiosenne... w jesieni. Tad. C. 

  

— ZMIANA NA STANOWISKU STA- 
ROSTY. Z dniem 4 października dotychcza 
sowy starosta nieświeski p. Eugenjusz Ce- 
dzyński został przeniesiony na stanowisko 
starosty powiatu łuninieckiego, na stano- 
wisko zaś starosty do Nieświeża został 
przeniesiony starosta łuniniecki p. Czachow 
ski Konstanty Witold. 

i — SPRAWY PRASOWE W NIEŚWIE- 
ŻU. W dniu 30 września Sąd Grodzki w 
Nieświeżu rozpatrywał kilka spraw praso- 
wych, wytoczonych przeciwko redaktorowi 
gazety „Wspólna Sprawa'* p. Zygmuntowi 
Domańskiemu. Wyrokiem Sądu Grodzkie- 
go pięć spraw zostało umorzonych, zaś za 
jedną sprawę prasową redaktor odpowie- 
dzialny p. Zygmunt Domański został ska- 
zany na karę grzywny w wysokości 300071. 

  

— PRZYJĘCIA U P. WOJEWODY. — 
W dniu 3 bm. p. wojewoda Świderski przy- 
jął: pp. posłów na Sejm G. Szymanowskie- 
go i J. Małynicza, oraz p. L. Rogowskiego, 
sekretarza Związku Akademików z Warsza 

— KTÓŻ TAK ROBI? W kościele SS. 
Niepokalanek w Stonimie Marja Bileūska 
z Nowogródka zgubiła bransoletkę, warto- 
ści około 300 zł., którą znalazła córeczka 

reżyserji Lamacza. Wprowadzenie postaci «5 

co powiedziałem, nie tylko jest prawdą, ale 
że opowiedziałem państwu za mało, że 
jest to tylko część tej niedoli, jaką prze- 
żywa ludność, która żyje obecnie tak, jak 

Wiłkomierską, Wilczą Łapą i Dobrą Radą 

pozostawiając jednak „Arbonowi* wolną 
rękę co do numeracji tras. 

Lekarz pogotowia po udzieleniu pomocy — ой- 
wiózł Romanowskiego w stanie niezagrażają - 
cym życiu do jego mieszkania. 

Zainteresowanych nauczycieli uprasza się 
o przybycie 

Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. 

Poco zresztą im obrona, jeżeli wszyscy 
za wyjątkiem Gajowej przyznali się do wi- 
ny. — W wyjaśnieniach złożonych przed są 

właściciela polskiej księgarni w Słonimie 
Zbikowskiego. Po przyjściu do księgarni, 

Lekarskie. ekspedjentka kazała dziewczynce odnieść i Na podstawie tego dyrekcja kasuje li- 
mję nr. 4, kierując wozy do Jerozolimki, 
wznawia natomiast trzy inne linje o nu- 
meracji 5, 6 i 7. Przebieg 6 i 7 linji prze- 
myślano w ten sposób, że będą one dublo- 
wały trasę nr. 3. Autobusy tej linji odcho- 
dzić będą z placu Katedralnego ulicami 
trójki z tem, że koło Cerkwi na Pohulance 
szóstka pójdzie na Dobrą Radę, zaś sió- 
demka skręci na Piłsudskiego, by przez No 
wogródzką, Smoleńską. Ponarską dotrzeć 
do Wilczej Łapy. 

Autobusy linji nr. 5 będą kursowały 
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Wileńskie Towarzystwo 
XXIII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 5 października 1932 r. o godz. 20-ej 
w Sali własnej przy ulicy Zamkowej z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1. Odczytanie protokułu ostatniego po- 
siedzenia, 2) Dr. A. Malinowski: Demonstra- 
cja chorego z wrodzoną myotonją, 3) dr. G. 
Ciecow: Demonstracja preparatu, 4) prof. dr. 
W. Jakowicki: Zagadnienie zapobiegania ciąży. 

— Odezyty sławnej uczonej dra  Lipin- 
skiej interesują szerokie koła publiczności. -— 
Zaciekawienie b. wielkie, jak niewidoma uczo- 
na pracuje, by nietylko nie czuć utraty wzro- 
ku, ale zachować pogodę w każdej okoliczno- 
ści i trudności życiowej. 

Odczyt pierwszy: rozwój charakteru i 
w stosunku do odżywiania. 

Odczyt drugi: Z psychologji niewidomych. 
Odczyty odbędą się dn. 8 i 9 października 
o 6 p.p. w Sali Śniadeckich USB. 

woli 

RÓŻNE 

— Akcja przeciwtyiusowa. Ww 
związku z wypadkami zachorowań na 
tyfus zanotowanemi w Wilnie i na tere 

nie powiatu  wileńsko - trockiego wła- 
dze sanitarne przystąpiły do planowej 
akcji zapobiegawczej. 

Przedewszystkiem na terenie miasta 
zbadano mieszkania, gdzie zdarzyło się 
zachorowanie i natychmiast je odkażo- 
no wraz z inwentarzem, rodziny zaś 
chorych poddano szczepieniu ochronne- 
mu. Pozatem komisje sanitarne postano- 
wiły przeprowadzać częste szczegółowe 
SME posesyj, klatek schodowych i 

p: Е 
'Na terenie pow. wileńsko - trockie- 

go pracuje kolumna przeciwtyfusowa --. 
wraz z lekarzami specjalistami. 

Dzięki szybkim zabiegom epidemie sołt 
tyfusu w powiecie tym zdołano po-i 
wstrzymać. Obecnie przeprowadza się 
badania źródła tej epidemii. 

Ludności wydano odpowiednie za- 
rządzenia ochronne. 

—STRZAŁY NĄ UL. WIELKIEJ. Ul. 
Wielka była w dniu wczorajszym tere- 
пет zajścia wywołanego przez niejakie- 
go Kolendowicza z ul. Kalwaryjskiej, 
«tóry, będąc w stanie nietrzeźwym, za- 
czepiał przechodniów. 

U wyłotu ul. Sawicz, awanturnik 
wszczął sprzeczkę z kilku przechodniawi 
i omal nie doszio do bójki. 

Zajście mogło przybrać groźniejsze 
rozmiary, bowiem zgromadził się cały 
tłum, podzielony na dwa obozy. Prze 
chodzący w tym czasie wojskowy dwau- 
ma strzałami zaałarmował policję, która 
rozproszyła zebranych, zatrzymując przy 
tem Kolendowicza jako sprawcę niepoio 
ju. 

— PRZEJECHANA PRZEZ Szpilecki Jan (Rydza Smigtego 38) z ro- werem na ul. Bielany najechał na przechodzą cą Rapkowską Praskowję (Bieliny 16), która doznała ogólnego potłuczenia ciała. Rapkow- ska udała się o własnych siłach do domu. —Zuchwałe najście na dom schadzek. 
— Nocy wczorajszej grupa osobników 
w liczbie kilkunastu osób, wtargnęła do 
domu schadzek przy ul. Praczkarnia 

po steroryzowaniu obecnych, 
piła do demolowania urządzenia lokalu. 
Ponadto dopuścili się oni rabunku pie- 
niędzy. Napastnicy zbiegli przed przyby- 
ciem policji. : 

Na skutek wskazan poszkodowanych 
ustalono jednak ich nazwiska i winnych 
zatrzymano. с 

5 
przystą 

OSZMIANA 
— POŻAR U SOŁTYSA. — Ww. i 

litki pow. oszmiańskiego z žievę idos, 
przyczyny Laco sj w aniach 

ysa gromady, Jana Bartosiewicza, Ogień 
strawił dom mieszkalny i chlew. S = и У lew. Straty wy 

— SPŁONĄŁ SPICHRZ. — W pow. 0sz- 
miańskim spalił się spichrz, należący do Fran- 
ciszka Aleksandrowicza razem z tegorocznemi 
zbiorami. Straty nie ustalone. 

dek, tak Lubiński 
stwierdzili, że dopuścili 

krotnie przewieźć pobrane w 

czy do domu. 
: Tak samo zdaniem całej trójki jest mie- 

winną Gajowa, która nie o żadnych mani- 
pulacjach nie wiedziała. 

Gajowej przyznali się do winy, 

w zeznaniach swych mogliby tę winę Ga- 
jowej udowodnić. RT 

IPo złożeniu zeznań przez tych świad- 
ków oraz przemówieniu stron, nastąpiła 
dłuższa przerwa, podczas której sąd pow- 
ziął wyrok. : 

Mocą wyroku P. Lubiński i Jan Kija- 
now skazani zostali na 2 lata więzienia i 
pozbawienie praw obywatelskich na prze- 
ciąg lat 5-ciu, Grzegorz Kijanow na 1 rok 
więzienia z zawieszeniem kary na 5 lat, 
Gajową zaś, co do której przewód sądowy 
nie dostarczył żadnych danych, sąd unie- 
winnil. D MW. 
ESEE 

BRASŁAW 
— POŻARY OD PIORUNA. — W : 

brasławskim  spalit się dom aliss 
chlew, oraz koło 2000 kg. żyta i 1400 kg. kar 
юН W ogniu zginęło 6 owiec i  cielęta. 

Poszkodowanym jest Józef Kaśkiewicz ze 
wsi Czemiery, Wysokość strat nie ustalona. 

ŁAZDUNY 
— KRADZIEŻ W SZKOLE. — W szkole 

rolniczej w Łazdunach od dłuższego czasu gi- 
nęły różne rzeczy i ubrania uczniów. Prowa 
dzone dochodzenia nie mogły dzić na 
ślad złodziei. Dopiero one; jj udało się zdema 

A a. Okazali się nimi bracia Fran 
ciszek onstanty Szarłanowie. Jeden z nich 
— Franciszek — jest uczniem 8 kl. gimnazjum 

litewskiego w Wilnie. : 

się falszerstwa, 
podrobili pieczęcie i naciągali firmy, czy- 
nili to jednak będąc w skrajnej nędzy-— |ligijne w Sowietach, wyjaśnił powody dla 
Najmniej według nich „zawinił Grzegorz których ludność cierpi tę nędzę, mówił o 
Kijanow, albowiem pomógł im tylko paro- tych którzy miet chcieli należeć do kol- 

sklepach rze- chozów, a których zsyłano do Syberji 
ma Sołowki i którzy cierpią tam strasz- 

jak i jego towarzysze za czasów pańszczyzny. 
Drugi zkolei mówca ks. Andruszewicz 

poruszył życie rodzinne, kulturalne i re- 

ną nędzę. 

1) Kwestja szkolnictwa i wychowania. 
2) Sprawy podatkowe. 
3) Życie rodzinne. 

4) Piatiletka. 
5) Sądownietwo i więziennictwo. 
6) Kto i jaki otrzymuje pajek. 

1) Jaki. jest dzień odpoczynku i czy nie- 
dziela jest święcona 

8) O kościołach i cerkwiach. 
9) Jaka przyszłość czeka Rosję. 
Na wszystkie pytania ks. Świderski dał 

wyczerpujące odpowiedzi, za wyjątkiem na 
ostatnie, na które odpowiedział, że nie jest 
prorokiem, a tylko jeden Bóg może wie- 
dzieć, ale jest pewnym, że jarzmo to do- 
kuczy ludziom i zrzucą tyranję katów. 

Jakiś żydek zadał jeszcze pytanie, czy 
prawdą jest, że istnieje specjalna repu- 
blika żydowska „Biro - Bidżan”, ks. Świ- 
derski wie o istnieniu tejże, ale bliższych 
szczegółów udzielić nie mógł. 

Następnie w imieniu Rady Powiatowej 
przemawiał Prezes Rady p. Czarnocki, któ- 
ry nawiązując do referatu księży wzywał 
do solidarności i uświadomienia wszyst- 
kich o tem, co słyszeli. 

: Ostatni przemawiał Szejner, który 
dziękował ks. ks. Świderskiemu i Andru- 
szewiczowi oraz przedstawicielom Rady za 
sprawność, poczem wzniósł okrzyki na 
cześć Rzeczypospolitej, Pana Prezydenta i 
Pana Marszałka Piłsudskiego, 

(D. c. kroniki baranowickiej na str. 4-ej) 

i 

Po referatach ks. Świderskiemu zada- 
wano różne pytania, na które on dawał 

Wobec tego, że oskarżeni za wyjątkiem wyczerpujące odpowiedzi, między inmemi 
sąd uznał były zadane następujące: 

za zbyteczne badanie wszystkich powoła- 
nych na rozprawę świadków i ograniczył 
się tylko do przesłuchania tych, którzy 

położyć bransoletkę na znelezicnem miej- 
seu, Dziecko wykonało posłusznia nakaz. 
a gdy się zjawił prawy właściciel prznso- 
lety, ostatniej na poprzedniem miejscu już 
już nie było. 

Czy nie prościej było złożyć znalezioną 
rzecz w policji? 

— ZWIĄZEK OBYWIATELSKIEJ PRA 
CY KOBIET — PRACUJE. W ubiegłą nie- 
dzielę Koło Słonimskie Zw. Pracy Obywaf. 
Kobiet urządzilo loterję fantową w sali: do 
mu iudowego, przeznacazjąc dochód z niej 
na dożywianie ubogiej dziatwy. Jak widzi- 
my, praca Zw. Pracy. Obyw. Kobiet pro- 
wadzona jest u nas na różnych odcinkach 
życia społecznego. 

— CO GRAJĄ W KINIE? „Maradu* 
dramat wschodni w 14 aktach z Charlie 
aja i Rose Hobard w rolach głów- 
nych. 

  

J APALNIA DLA IRTELIGENCJI 
Związku Przcy Obywatelskiej Kcblet 
Celem udogodniena licznej klienteli dnia 
4 października zastania przeniesiona 
jadalnia Z.P.O.K. na mi. Napoleońską Nr. 7a 
m.5 do lokalu spec'sinie przystoscwanego 
w centrum miasta. Obiady będą wydawane 
nadal łącznie z chlebem i usłogą w cenach: 
złożone z 3-ch dań —1 zł., z 2-ch—£0 gr 

i w 

Restauracie „Ognisko“ 
w Nowogródku 

objął w dzierżawę z dniem 1 go psździern. 
znany fachowiec-restaur: tor Bronisław Bo- 
rowSski, Piwnica i bufetzaopatrzone w różne 
wina, wódki, likiery i zakąski. Codziesnie 

Śniadania, obiedy i kolscje 
Podczas obiadów i kolacji przygrywa 

orkiestra szlonowa 

OFIARY 
Bezimiennie Fundusz im. Żwirki i Wiga- 

ry zł. 5, Żłobek im. Maryi zł. 5, Komitet Chleb 
Dzieciom zł. 5. 
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(Dalszy ciąg kroniki baranowickiej) 

Sała z entuzjazmem wzniosła okrzyki 

i odšpiewala „Rote“. 
Należy nadmienić, że obecnych na sali 

bylo 300 — 400 osób, tyleż stało za drzwia- 
mi, oknami, słowem gdzie kto mógł, aby 
usłyszeć, a jak mówią połowa, która si 

spóźniła musiała zrezygnować, 

sca mie było mawet na dachach. 

Zainteresowanie ogromne. 

iPo wiecu urządzono ogólną herbatkę w 

salach magistratu i spędzono kilka chwil 
na ogólnej pogadance, poczem w miłym na- 

stroju rozjechano się. 

— WIEC BBWR. W STOŁOWICZACH. 
W dniu 2 października br. w sali szkoły 

echnej odbył się wiec, urządzony sia 

ranie mKoła BBWR. 
Na wiec przybyli z Baranowicz ks. ks. 

Świderski i Stisło, oraz z ramienia Rady 
Powiatowej kierownik sekretarjatu Głąbik 

Wiec zagaił prezes Koła miejscowego p. 
Grzechnik, poczem przemawiali kolejno ks. 
Świderski i ks. Stisło, oraz kierownik se- 
kretarjatu Głąbik. 

Zakończył wiec prezes Grzechnik, któ- 
ry dziękował obecnym za przybycie i wy- 
głoszone referaty i wzniósł okrzyki na 

bo miej- 

  

cześć Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Pre 
zydenta i Marszałka IPiłsudskiego, poczem 

odśpiewano „Rotę”. Nastrój b. dobry. 

  

Ani sala, ani też okna wychodzące na u- 

licę ludzi nie pomieściły, było około 400 
osób. 

— KONKURSY HIPICZNE 26 PUŁ- 
KU UŁANÓW. W dniu 2 października w 

parku miejskim odbyły się konkursy hi- 
piczne. Zaimteresowanie wielkie. 

— KRADZIEŻ MIĘSA, W nocy w dniu 
Jpaździernika z piwnicy, należącej do Gol 

dina, skradziono mięso. Wobec nieobecnoś- 
ci gospodarzą nie można narazie ustalić 
ilości skradzionego mięsa i innych rzeczy. 

— UCZCZENIE PAMIĘCI ś. p. ZWIR- 
KI I WIGURY. Koło LOPP młodzieży 
Czteroletniej Szkoły Handlowej w Barano- 
wiczach, postanowiło uczcić pamięci pole- 
głych lotmików ś. p. Żwriki i Wigury. 

Dnia 23 września staraniem tego koła 
odbyło się w tutejszym kościele paraf- 
jalnym nabożeństwo żałobne. oprawione 

przez ks. Kanonika Żołądko. [Po powrocie 
z kościoła do szkoły, młodzież zgromadziła 
się w jednej z klas, gdzie odbyła się skrom 
niutka akademja wewnętrzna ku czci 
poległych. Uczenica 4-tej klasy H. Gie- 
wisówna, wygłosiła wiersz liryczny o pole- 
głych lotmikach  poczem prof Rudnicki 
wygłosił przemówienie, wyjaśniające za- 
sługi i znaczenie Ś. p. Źwirki i Wigury, 
oraz nawołując młodzież do przejęcia się 
ideałem poleglych — wolą czynu. Na za- 
kończenie uczenica 4-tej klasy A. Kowa- 
lewska, wygłosiła wiersz ku czci $. p. Žwir- 
„ki Akademję zakończono odśpiewaniem 
doty. Nastrój podczas obchodu był bar- 
dzo poważny i pełen uczucia i młodzież po 

ukończeniem go brzystąpła do zwykłych 
zajęć % hową  podnietą — kontynuować 
czym, jeżeli mie lotniczy. to w każdym ra- 
zie, służby dla państwa. 

Przedstzwiciele:n 
naszego pisma 

w BARAROWICZACH 

iestp. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 teł. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szasowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

   

  

GABINET 
Racjonzinej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonałnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

3 W. Z. P. 

  

    

      

     
   

      
    

        

       

grodźięhska 
— POŚWIĘCENIE SZTANDARU GR. 

? ZWIĄZKU 'PODOF. REZERWY. Wczoraj 
podezas specjalnego nabożeństwa w: koście 

le farnym o godz. 10,30% odbyło się poświę- 
cenie sztandaru Zw. Podof. Rezenwy Koła 
w Grodnie, którego dokonał ks. szambelan 
Olszański, dziekan grodzieński. 

'Protektorat nad komitetem przyjęli: 

dowódca O. K. III gen. Litwinowicz i ks. 

dziekan. 
Rodzicami chrzestnymi byli: p. genera- 

lowa Litwinowiezowa i p. Giedroyć, pre- 
zes Sądu Okręgowego, p. starościna Roba- 
kiewiczowa i p. general Bohaterewicz. 

Program uroczystości uzupełniło wbi- 
jamie gwoździ i wipisy do księgi pamiątko- 
wej. Ogodz. 12 defilada, o 13 wspólny obiad 
0 14 zabawa towarzyska w Ognisku Podof. 
„aw. „Dom Żołnierza* — godz. 20. 

—PODATKI PŁATNE W, PAŹDZIER- 
NIKU. Do dnia 7 — podatek dochodowy 

wraz z dodatkiem kryzysowym od uposa- 
żeń i emerytur za wrzesień, 

Do dnia 15 — 1) Zaliczki na podatek 

dochodowy od zajęć zawodowych; 2) HI 
rata zryczałtowanego podatku przemysło- 
wego od obrotu; 3) Podatek przemysłowy 
„d obrotu we wrześniu dla przedsiębiorstw 
I i II kategorji oraz 1—V kat., prowadzą- 
cych prawidłowe księgi handlowe. 

— KRADZIEŻE. W ogrodzie miejskim 
skradziono Mikołajowi Janczewskiemu 250 
zł. — Janczewski posądza o kradzież Stoł- 
kiewicz Marję, zam. przy ul. Bośniackiej 3. 

Policja zainteresowała się tą sprawą i 
ustala, kto jest sprawcą kradzieży. 

z 

—Janowi Wilkowi skradziono kapelusz, ” 
gdy pozostawił go w sklepie „Ognisko* bez 
dozoru. 

Sprawea narazie niewykryty. 

Ci E MA V!) 

KiNA P. T. K. TEL. 714 
 KHENISE ETO TIM 

Sean. © z. 6, 8 1 10 15. 

Dźwiękowiec 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

Dziś! Nareszcie doczeksiiśmy się! Uro- 
czysta premjera najnowszego utworu 
geujainego reżysera Pudewkina! 

„CYGBŃSKIE ROMANSE" 
Z udz, dawno niewidz, nlabien. pablicz 
BRYGICY HELM, Williama Wiilcon 
oraz Józefa Schiidkrzut Muzyka 
wykonana przez rawelstyjny zaspół 
cygańskie] orkiestry prd batutą 

Mifreda Hclego. 
wstęp od 80 gr. 

Dźwiąkowise 
Kino „ĄP9LL O“ 

Dominik 26. 
Dziś! Niezwykła egžotyčzns premjera 

1 

p.t [EW Ma уП 
W rolach głównych: 100 proc. męski 
Jack Holt piękna Dorothy Sebastian 
oraz Ralph Gravas. K ótkie i dosad- 
ne określenia; Tajemnicz krwawej pla- 
my ua piaskach pustyni. Tragiczne nie- 
porozum:enie. Miłość tancerki ksbaret 
z Bel Abbas, Krew zz krew. W dłung- 
lach piekielnej wyspy Zorodnia której 
nie było, Przepyszne sce y walki z 
Kabylami. Tragiczna miłość dwóch przy - 
jaciół do jednej kobiety. Ucieczka z 
Piekielnej Wyspy. wstęp «d 70 gr. 

KINO „PALACE“ 
Ūrzastk. 12. 

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

ratem Msharadžy Jaipuru p. t, 

Siódmy Cud Świata 
W pałzcach indyjski h Maharadžy. Ol- 
brzymie sceny masowe przy udziale 
ponad 70000 najpiękniejszych iudyj 

skich kobiet i męzczyzn. 
Tajemnice haremów! 

Największą ; najbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

  

Początek seansów 
o 8. 615, — 8, — 10, 

UWAGA: kasa czynna od godz, 5.30 

BRYGIDĘ HELM w roli niemki, żony rosyjskiego generała i 

KINO 
DŻWIĘKOWE 

„ŠWIATIWID“ 

Wstep od 75 gr. 

„ Willi Fritscha ujrzymy w irapującym dźwiękowcu p. t. 
GRODNO, Brygidzkz 2. 

a 

   

  

Poleca OSTAT 
= 
© 
a 
> 

3 
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N 
a 

s Na suknie wizytowe: 

> Djaganai szer. 90 cm. Zł. 4.—, 
а 
< 
= 
B RENNVAELKRIT 
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

„„Leonard Pikiel i Syn 
Wilno, WiELKA 7, Tel. 11-55 

na KOSTJUMY i PŁASZCZE damskie i męskie 
na suknie WEŁNY i jedwabie NAJNOWSZE 

Georgetta szer. 90 cm. Zł. 4.50, Koronka wełn. Sz. 130 cm. Zł. 12,— 

KOBIETA I SZPIEG 
Film który daje dażo emocj | 

NIE NOWOŚCI: 

> 

z 
uw 
w 

ш 

N 
w 

“ч 

z 
m 

< 

# 

kolory i gatunki 
Towary bieliźniane i pościelowe 

FLĄNELE, kołdry, chustki, DYWĄNY, gabeliny 
i FIRANKI 

    

   

     

Panama szer. 90 cm. Zł. 425 

SŁOWO 

Razdjo wileńskie 
"WTOREK 4 PAŻDZIERNIKA 

  

11.50 Transmisja z Warszawy; 12.20 Płyty. 
ТОН B 

młodzież 
a; 

12.40 Komunikat meteorologiczny; 
gram dzienny; 15.20 Koneert dl 
(płyty). Objaśnia Zofja Ławę: 
Wśród książek — pogadanka. 16.11 Przemó- 
wienie wstępne min. WR. i OP. Jędrzejewi- 
cza; 16.30 Chwilka strzelecka; 16.40 „W pro 
mieniach jesiennego słońca* — odczyt wyglo 
si prof. St. Sumiński; 17.00 Koncert symfonicz 
ny; 17,55 Program na środę; i8.00 Koncert; 
18.55 Pogadanka radjotechniczna wy głosi 
Mieczysław Galski; 19,10 Rozmaitości; 
Audycja literacka w języku litewskim 
„Bluff i nonsens w muzyce dzisiejszej - 
wyglosi prof. Zdzislaw Jachimecki; 19.45 Pra 
sowy dziennik radjowy; 20.00 Koncert. — W 
przerwie dodatek do prasowego dziennika i 
komunikaty; .22.00 Kwadrans literacki — frag 

ment z powieści Pawła Hulki - Laskowskiego 
o1ucznik Regier“; 22.15 Mu tanecz 

m .55 Komunikat  meteorologič 

Muzyka taneczna. 

    

  

  

    

    

   

   

      
  

| Rėbcie wina w domu 

zżytai owoców Н 

na drożdżach Vinum 

©") Przepisy o wyrobie win jak i 
J drożdie do nabycia w firmie 

J. PRUŻAN 
Skład apteczny 

wWiino Mickiewicza 15 
Tel. 482. 

  

   

Vis-a-vis hotelu „Georges* 
Egz. od 1890 r. 

  

  

16.00 — 

ro- 
Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

Dźwiękowe 

Kino 

KELIGS 

Dziś! Film nad filmy Kolsszine powodzenie! 

Gig:ntyczne arcydzieło o niezwykłych wprost nieobliczalnych wartościach 

POGROMCY PRZESTWORZY 
w rtlsch gł Wallace Bzery, Cisrk Gable, Dorothy Jsrdan, Conrad Nagel i inn. Bajzczna technika i niebywały 
rozmach wykonania, Subtelna intryga miłosna. Najwyźszy wyrez emocji 

Nasz film jednoczośnie wyświetla 
Londyn, New-York, Beriin i Warszawa, 

się z największem powodzeniem w stolicach Światła jax Paryż 
Nad program: Aktualja dźwiękowe. 

UWAGA Dla uniknięcia tłoku upraszamy o przybycie punktualnie ria początek seansów 4, g,8i 10,15 

   Dziś | Najnowszy artystycz cy przebój dźwiękowy wytw. „SOWKINO* w Moskwie 

ĄIŁOŚĆ DOŃSKIEGO KCOZAKA 
w.g powieści D. Szolochowa „Cichy Don“ rež. Oigi Prachražefiskieį i lwana Pronowa z udzisłem najwybitniej- 

szych artystów testrów moskiewskich. Orygiczlne pieśni i tańce w wykonaniu deńskich kozaków. 
Atrakcje dźwiękowe Na 1-sty S'an 

! — 
       цу Zaižone, ausė 4, 6, 8 ‹ 10 20 \ dnie Šwiąt 0 2 ei 

  LZWIEKOWE KINO 

CGJ/IN 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dia młedzieży dozwslene 

ukaże się na naszym ekranie 

  

sobowtóra w doskonałym arcyprzebojowym filmie p. t. 

WLASTA BURIAN 
bohater niezapomnianych filmów „C.K. Feldmarszałek*, „Ouijego siostra i „Pod kuratelą" 

w swojej nowej niezrównanej podwójnej kreacji króla i jego 

KRWL TO JA 
Nad pregrami urozmaicone dodatki dźwięk we. " 

Ceny od 25 gr. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąteczne o godz, 2-ej. 

  

Kino-Teatr 

„STYŁOWY" 
Wielka 36   

Dziś! Najpiękniejsze 106 proc, dzwiękowe arcydzieło wszechświztowej sławy p. t. 

POD DAĄCHAĄŁ PARSŻ Wielki sensacyjno-erotycz 
ny dramat w 12 akiach 

z życia apaszyParyża na „Montmatre* w rol. sł, Albert PREJEAN i Pola ILLERY. Nad program: Najnowszy 100 prac. 
dźwiękowy Śmiech Bomby Łumoru Salwy. Dowcip. KCHN i KELLY w najnowszej 

BATALION dzianej dotychczas kreacji p. t, „ŻENSKI 

  

po raz pierwszy w Wilnie miewi- 
ŚKIERCI* komedjo-łarsa w 10 akt. w coli. gł Arcyzabawna 

jKohn I Kelly 

  

  

  

  

    

                      

  

«Lekarze OGŁOSZENIE © PRZETARGU Lekarze 
CESE KRZ ZE Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie niniejszem ogłasza, że w dniu 17 października 1932 r. o godzinie 12 w lokaia 

2 DOKTOR Dyrekcji (Wilno, ui. Wielka 66) odbęd zie się przetarg ustny, oraz ofertowy na wydzierżawienie niżej wymienionych 
Zeidowicz rybołóstw. 

chor.skórne, wenerycz - с E 
ne, narządów moczo- Objekt znajduje się w: Obszar jed- | pny WOWO- sS=hl 2 

NADA S NAZWA OBJEKTU nostki licy- | wa roczae | ES 8 UWAGI - «< DOKTOR Nadlešni- | powiecie | Gminie | tacyjnej la Jtenucie dzier| "diem Oo] 3 2 
ZELDOWICZOWA SWO żawnej zł. BP SE 

kobiece, weneryczne, 
narządów : moczowych 1 [ 36 | jez. Strusto 899,54 ha Brasławsk. | Brasiawsk, | Słobodzkiej 899,54 3000,00 900,00 |Od dn.| 10 lat| Dla wszystkicie 
ой 12 — 2 1 od 4—6 2 | 47 | Jez. Snudy 1455,23 ha, Krewce 20,71 ha 4 : Pluskiej 1475,94 4000,70 1500,00 | prze- umów rewizja 

ul. Mickiewicza 22 3 | 23 | Jez. Konciażyno 88,39 ha, Astaszonki 15.42 ha targn cen co 2 ata 
-- są Szejnolis 2.30 ha Hodaciskiem| Święcisńsk, | Zabłockiej 106,11 900,00 300,00 ma podstawie 

DOKTOR 4|32| Jez. Olsia 15.93 ha, Zagacz 27.00 ha, Księ- różnicy cez о- 
Biumsowicz ‚ dzowskie 17.43 ha, Możejki 67.92 > Postawskim | Postawskiaj 128,28 1100,00 350,00 towanych przez 

: 5 1 38 | Jez. Dzisna 2395,5 ha i Święciańsk, | Duksztańsk, 2395,50 11500,00 3000,00 Magistrai m. 
choroby weneryczne -- 6 Jez. Kromań Nalibockiem| Stołpeckim | Nalibockiej 100,00 750,00 220,00 Wilna 

skórne 1 moczopłciowe 71 8| Jez. Siowry 0.95 ha, Aszyrynis 11.59 ha, Bał- 
WIELKA 21, tel. 921 tagoła 13.75 ha, Linemark 11.92 ha, Ło- 
ой 9 — 113 — 8 kajka 52.00 Śmięciańsk, | Święciańsk.| Janiskiej 90,34 750,00 220,00 

W.Z.P. 23. 8 | 19 | Jez. Dryngis 340,0 ha, Dryngiszcze 60.0 ha 3 = Łyc gmiańsk, 600,00 3000,00 850,00 
tel. 277. 9 | 22 | Jez. Krotonyj 62,43 ha, Kretoniszcze 68,75 ha > » Zabłociskiej|  931,18 4000,00 500,00 

= “" — 10 | 55 | Jez. Kierocie 23.86 ha, Gieruciszki 21.86 ha . $ Łyngmiańsk. 45,72 250,00 80,00 
Dr. med. 11 |11| Jez. Moiei 129.26 ha, Kotysz 26.25, Wojniak 

DOCENT UNIW. S. B. 4,92 ha rockiem |Wil.-Trockim|  Trockiej 160,43 1150,60 325,00 
Mariai Nisnice! 12 | 13| Jez. Rako - Oko 1.11 ha, Wirtalaukszys 2,00 

ZNA , ha, Szemiot 16,9 ha, Szueniki 13.91 ha, 
po-Dowžocie PUB Szulniki 13.77, Birwa - Biruny 27.10, 
wadzeniu się. wznowi: Cukiszki 15.57 ha, Purwie 11.68 ha, 

przyjęcia chorych : Myc 3,86 ha. й > . 9201 750,00 250,00 
skórno =. wemierycznyc 13 | 17 | Jez. Turgojcie 2,13 ha, Międzyrzeckie 52,50 . 

Wileńska 31 m. ha, Korwie, 61.52 ha, Łukno 43,10 ha, 
od 4—T po pol. Jeziorko 11.03 ha. Ilkuč - Ilka 18.40 ha, ; 

> p Biedugnia 1,39 ha. » : Radziskiej 188,87 1800,00 600,00 
DES DB» 14 Jez. Biciszki 15,0 ha, Witrołówka 2.0 ha, Szmy 

Kuras goje 2,00 ha . . Trockiej 19.00 300,00 100,00 
+ 15 Jez. bez nazwy 2,0 ha, Ditto 3 ha, ditto 2,0 

ERA а ha. ; r : 32,00 250,00 90,C0 
Jez. Błahodatna 25.0 ha. a е 

SI, 16| 6| Jez. Zielone 14.0 ha, Gulbiny 33.60 ha. Wileńskiem £ Rzeszańskiej 47,60 300,00 100,00 
Kupię domek 17 | 7:a| Odcinek rzeki Wilji w Mazuryszkach 14.5 ha . # . 14,50 50,00 20 00 

7-8 LOSIE I. 18| 1| Odcinek rzeki Wilji w Zakrecie 60.0 ha. . . m. Wilno 60,00 460,00 150,00 
odami i ogrodem. O: A Es 

ŻE do Redakcji dła W ARU NK: |. Pisemne oferty na ustalonych formularzach należy składać lub przysyłać do Dyrekcji w zalakowanych kopertach z nadpisem: „Prze- 
TB targ na róbołóstwa”* do dnia 17 października 1932 r. godz. „12“, poczem nastąpi otwarcie ofert. 

= EPT EPIA R 2 a może być wpłacone do Kasy Skarbowej, a pokwitowanie wpłaty należy dołączyć do oferty lub może być przesłane w koper 
10R cie ofertowej. 
ksótki w dobrym  sta- 3. Koszta przetargu w stosunku %%, od sun:y wywoławczej ponoszą osoby, które zalicytują jednostki przetargowe. 
nie do wynajęcia lub 4. W ofertach należy wyraźnie zaznaczyć, że warunki dzierżawy ofertowej są znane i po ddaje się im bez zastrzeżeń. 
kupiera 5. Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta niezależnie od wysokości zaoferowanej sumy. 
Wiadomość w admini-" 6. Warunki dzierżawy można przejrzeć w Dyerekcji Lasów w Wilnie (referat rybny) w go dzinach urzędowych. 

Г. strzcji „Slowa“ u C. 

SABAŁA LAAALLAAAMAA AAS 

Lokale 
  

do wynajęcia z gazem 
elektrycznością róg 

Wielkiej i Sawicz. — 
Dow. się w biurze о- 
głoszeń J. Kariin. Nie- „„ — 

miecka 35. Kto dopomoże ucz- 
A ii 7 niowi Szko echn. 
DO WYNAJĘCIA do ukończania nauk, 

mieszkanie słoneczne - Warunki zmuszają go 

5 - pokojowe oraz po do szukania jskiegokol- 
kój dla służby. Wszel- wiek zarobku w godzi- 

kie wygody. Zakreto - nach wolnych. — Może 

    
  

  

wa 17. udzielić korepetycji lub 
A -- wykonywać prace kre- 

POKÓJ Ślarskie albo też zajmie 
umeblowany do wyna- się inną pracą byłe od 

jęcia dla kulturalnej c- zarsz. Łaskawe zgło 

soby. Dąbrowskiego 12 szenia kierować do re- 

m. 3 dakcji. 

5-cio pok. DOMEK * — SPRAWDZONA. 
z wygodami i ogród- przez Tow. Pań Miło- 
kiem do wynajęcia. — sierdzia św. Wincente- 

  

Jasna 15 (Zwierzy - go a Paulo rodzina W. 
niec). Składająca się z rodzi- 
-- -» ców (ojca bez pracy), 

POKÓJ 8 - ga dziatek do- 

umeblowany dla jednej tknięta krańcową  nę- 

lub dwu osób, osobne dzą: najmłodsze 4 - ro 

  

  

wejście, balkon — domiesięczne bobo @0 - 

wynajęcia. Artyleryj - tąd niechrzczone dla br 

ska 1 m. 3 ku bielizenki i kołder- 
R — ki. — Wołamy o po- 

-- --moc dla maleństwa te 
POKÓJ go — starzyzna 5a:d20 

    

duży, jasny, z umeblo- poządana — Naiskrom 
waniem lub bez w do- „ięisze ofiary — вКа *а 
brym punkcie miasta' proszę — do Redakcji 

  

  

stąpi otwarcie ofert. 

PoSZUKUJĄ 
PRACY 

TYVYYYYTVYTYTYYYYVYY 

  

Panna 
šlązaczka kr wcowa wła- 

dająca niemieckim, zva 

gospodarstwo domowe 

poszukuje w Wiinie lub 

okolicy stałej posady w 
pracowni lab jako bona 
do dzieci od 4 lat. Wia- 
demość w administracji 
pod „Cieszynianka“ 

  

Buchalterka- 
biiaZnsist-ka 

korespondentka pra- 
letnią praktyką i b. 
dobremi świadectwa -* 
mi poszukuje odpo - 
cowita, zdolna z kilku- 

wiedniego zajęcia w 
Wilnie lub na prowin- 
cji. Łaskawe  zgłosze- 
nia pod „Księgowość”* 
do adm. „Slowa“. 

КО ВО т у 
stolarskie i meblarskie 
wykonuję solidnie, ta- 
nio i szybko. Piotrow 
ski Stanisław Chelmska 
47 m. 2. 

  

  

      

Dnia 17 października rb. w obecności przybyłych oferentów w oznaczonej wyżej godzinie odbędzie się ustny przetarg, poczem na- 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 

    

  

v | 

©głaszajcie się w Słowiel 
i bardzo dogodnych 

Tario ŚArrukach RE PIB 
id t 

szenia do SŁOWA kich PŁ 

BIURO REKLAMOWE 

Stef. Grabowskiego 
w Wilnie Garbarska 1, tel. 82 

ŻĄDAJCIE KOSITORYSÓW NA
RA
RA
AA
MA
RA
NA
ŁA
ŃG
 C

AN
A 

m
 

    

  

  

Daj skrzydła swym listom, 
korzystaj z poczty iotniczej! 

Lis y lotnicze nadawać 
"można w Urz. Poczt. 

lub wrzuczć go spec- 
jalaych skrzynek które 
pomieszczone są ut 
dworcu kolejowym i na 
budynku B ci Jatłkow- 
skich. Opłata za zwy- 
kły list lotniczy wynosi 
tylko 50 gr. — za kar- 
tę 35 gr. 

RER SZEJ SLI EKSA NO TNN STOTIS 

VVVYVYVYVYVYVYVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYYO 

Giełda warszawska 
WALUTY I DEWIZY 

  

    

  

     
  

W WILNIE 

  

  

ROCZNE 

Kursy Pielęgnowania i Wychowania Dzieci 
Egzystujące od 1925 roku w Wilnie 

Program obejmuje kurs teoretyczny i praktykę w szpitalach, 
przedszkolach i żłobkach W kursach biorą udział protesorowie 
naszej wszechnicy i lekarze specjsliści w chorobach dziec'ęcycie 
Zapisy są przyjmowane w lokalu Rocznych Kursów Handio- 
wych przy ul. Mickiewicza 22—5, od godz. 5—7 wiecz, codzień 

oprócz świąt, Tel. 16 02 
  

      
   
  
  

Rowośći sezonowe uż nadesziy! 
SWETRY męskie i datnskie oraz bielizna, krawaty, 

rękawiczki. 
Wielki wybór 
modnych TOREBEK damskich pończoch i skarpetek | 

PO CEKACH WYJĄTKOWO NiSKICH 
poleca firma 

L„BOŃ MARCHEĆ waże 
FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA 

b Nowootworzony skład apteczny Pp. „APTEPOL“ 
Wilno, ul. Zamkowa 12 

vis-a vis Szopówki 

Bogzto zaopatrzony we wszelkie artykuły apteczno-kosmetyczne 
i środki patentowzne UWAGA! Z powodu otwarcie 

sklepu od 1—10—X ceny na wszystkie artykuły 

specjalnie zniżone. 

  
  

    

    
  

    

  

  

ae 2 Belgja 123,85—124,16—12 | 
do wynajęcia. Zamko- „Słowa” pod literą W. ELEKTROMONTER  |iolandja: 358.30—359.20-— 
wa 3 — 3. Dowiady- __ — .- znający dobrze swój Londyn 30.81—30.82—3( 30. Je die OBA TO CZNTA ha imie pały! 1 Rd da o E aaa S 
biurowych. starszej klasy szkoły Zygmuntowicz Stefan - No York kabel 8.925—8,945——8.905. ž 
— —- Średniej przyjmę na“ Mostowa 3. raga 26.39—26.45—26.33. Г 
EEE mieszkanie bezplatnie - == — — -- Paryž 34.945—35.03—34,86. Witenskie Prywatne Kursy 

Lekcje wzamian za pomoc w CUKIERNIK Szwajcarja 172,02—172.45—171,50. 
il | --- UVC chłopcom 5 i 3 specjalista od ciastek. Berlin 212,15. 2 

9——— (ddz. szk. powsz. — Zdolny, pracowity. Z у 
LEKCJE  . Krzywe Koło 15 — 6. powodu kryzysu chwi- PAPIERY PROCENTOWE @ 

JĘZYKÓW * OBCYCH dowiedzieć się między lowo bez ZE. = 4 proc. dolar. 48.75. į 
niemiecki, francuski — godz. 8 — 10 rano. Śniegowy 14 iKsielew- proc. stabil. 52,75—53,75—53-—57 
włoski НОНЕ КОМЕ с 2 —- овК Štanislaw. „A Proc. LZ. ziemskie 38,75—38,5z — SEX w Z: Emi sur > 
sac. Nauka szybka i W SZKOLE -- —— -- 38,25. 
gruntowna oraz przy-=* powsz. М 1 м N. Wi- CIEŚLA 8 proc. L. Z. m. Warszawy 58.5—59.5—59 Przy kursach warsztaty i stacja obsługi dla mste- 
gotowywanie do ma- okrągła z napisem w wykwalifikowany: z - 10 proc, L, Z, m, Lublina 56. tykli i szmochodów. Kancelarja kursów i sala wy- 
tuy — ze wszystkich otoku: Komitet Pracy poleceniami podejmie Tendencja utrzymana. ` kładowa przy 
przedmiotów. Lekc. u-- ne Ea Z A R AKCJE UL. AD. MICKIEWICZA 24 m. 10. 
ielai i ko' Społeczno - Oświato-' cjalności, io. Robo- > * j 

ER SOS ROEE wej w=lowei Wilei и "О‚д‹ш saaa Bank Polski 88,5. Starachowice 9,40. 4 Garaże i warsztaty, Bernardyński repetytorzy, b.- prof. wej į i -tę wykona solidnie. й й 22 2 3 Nr. 8 
gimn. i dr. filozofji. ce“. Zaginioną pieczęć Tartaki 27 Rajchinbach Tendencja niejednolita. > į zaułek Nr. 8. 
-Zgłoszenia do Adm. Zarząd Towarzystwa - Józef. POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU MAAAAAAAAAAAAA AAB 

Słowa" pod „Matura* unieważnia. -- — --  Dolarowa 52,5. Dillonowska 58. Stabilizacyj VYVYYYVYVYYVYYYYYY 
z ad żaka JĄ — -- -- па 51,5. Warszawska 43. 

е ATI NP EOT AK PAN AND IS ITA ATS NK — 2 

  

Drukarnia wy! 

  
dawnictwa „SŁOWA '. 

  

Redakter w.-z. Witold Tatarzyński.


