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ŻOŁNIERZ Kampania wyborcza w Niemczech 
Hitlerowcy rozbijają wiece niemiecko - narodowych 

W PRZEDDZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 
Jutro mamy 9 października. Takie 

rzewne jest wszystko, co się łączy ze 

wspomnieniami o Wilnie pqodczas oku- 

pacji niemieckiej, dwukrotnej bolszewic- 

kiej, potem kowieńskiej, z dniami oswo- 

bodzeń: wielkanocnego i tego jutrzej- 

szego jesiennego. 

Zdarza się, że przez zbieg wypad- 

ków na tytułowe miejsce w historji wy- 

skoczy jakaś banalność, przeciętność, 

nieciekawość. Wdzięczna pani historja 

wraz ze swą uroczą sekretarką: segre- 

gatorką ludzi według ich zasług i cha- 

rakteru odrzuci kiedyś, jak liść kapuś- 

ciany, takie nazwisko, jak Józef Haller. 

  

Wdzięczna pani historja zamyśli się głę- 

boko i westchnie gdy dobędzie ze 

skrzynki swych wspomnień Kościuszkę 

XX wieku, Lucjana Żeligowskiego. Jest 

to w rosyjskim szynelu postać plutar- 

chowa. Ze swoją prostotą, skromnością, 

z całą autentycznością swojej żołnier- 

skości, tutejszością, lapidarnością swej 

mowy, naiwnością swej uczciwości — 

jest to człowiek taki, którym życiorysy 

pisać należy nie na papierze gazeciac- 

skim, ale ryć w bronzie. Powtórzmy raz 

jeszcze: w szynel sołdacki owinął się 

bohater rzymskiej legendy o niezłomno- 

ści. 

Fjume wywalczył dla Włoch pisarz 

światowej sławy. Nie tracimy, lecz zy- 

skujemy ogromnie na przeciwstawieniu 

mu wileńskiego d'Anunnzia. Skończy! 
korpus kadetów gdzieś na Syberji, zda- 

la od polskiej mowy. Znalazł się w woj- 

sku rosyjskiem. - 

Kiedy Żeligowski został sławny, do- 

szło do naszej wiadomości trochę epizo- 

dów z jego młodości. 

Oto niektóre z nich: : 

Żeligowski, jako młody  podporucz- 

nik, przyjeżdża na jakąś strasznie za- 

padłą prowincję, gdzie stoi pułk do któ- 

rego został przydzielony. Wchodzi do 

kasyna oficerskiego. Przelatuje mu przez 

głowę myśl: „i tu trzeba będzie wytrzy- 

mać jakieś lat kilka“. Kasyno brudne, 

straszne — a całe towarzystwo oficer- 

skie zupełnie pijane. Butelki dopite, nie- 

dopite i dopiero rozpoczęte. Młodego 

oficera otacza grono pijaków.  Ciągną 

go do wódki. 

Żeligowski abstynentem nigdy nic 

był. Lecz czad tej monopolki na wszy- 
stkich stołach i we wszystkich głowach 

wywołuje w nim odruchową, energiczną 
repulsję: 

— Nie piję, — powiada. 
Przykre zdumienie otoczenia. 

— Jak to, Pan całkiem nie pije? 

— Całkiem nie piję. 
— Może jeden kieliszek? 

— Ani jednego kieliszka, 

Wtedy jeden z oficerów nalewa kie- 
liszki kompanom, mogącym się na: no. 

gach utrzymać, a potem komenderuje: 

— Zdorowje Gosudaria Impieratora! 
Żeligowski w postawie na baczność 

podnosi swój kieliszek do ust, wytrzy- 

muje go przez chwilę, gdy tamci wychy- 
lają swoje, a potem niewypity kieliszek 
stawia przed sobą na stole. 

Nazajutrz wezwany jest do dowóticy 

pułku. Przyjęcie chłodne bez 

ręki. 

— Panie podporuczniku! Pan po- 

dobno, - hm, zdrowia  Najjaśniejszego 

Pana... nie pija. Panu nie odpowiada 

wypicie zdrowia jego Cesarskiej Me- 

ści? 

Kilka lat siużby w tym pułku Żel- 

gowski spędził pod bojkotem kolegów. 

Kto potrafi się wczuć w chandrę garni- 

zonowego życia rosyjskiego, ten zrczu- 

mie, co to znaczy. Z tej anegdoty, roz- 

piętej nad stołem z wódką i kwaśnemi 

ogórkami, aż bije siła charakteru. „Sam 

wśród ludzi“ — chce się zawołac za 

Brzozowskim. Tylko że neurastenicznv 

prorok i filozoi siły woli miat aż za 

mało, a tu z tego epizodu z lat młol'i'n- 

czych, żółtodziubych wyrasta ku nam 

przyszły wódz, który przeprowad:ił 

przez pożar rewolucji rosyjskiej tysiące 

żołnierzy. Podziwiam intuicję lłak »wi- 

czówny, która nie znając generała, w 

swych cudownych wierszach ożeniła tę 

siłę żołnierską oswobodziciela Wilna z 

nutą rzewną, poruszaną przez tętno jego 

serca. 
Owe: „sam wśród 

w innem opowiadaniu które mnie do- 

szło. Po przegranej kampanji mandżur- 

skiej, w której Żeligowski brał udział w 

randze kapitana, skład oiicerów całego 

korpusu, do którego Żeligowski należał, 

wysyłał podanie do Cesarza, aby coi- 

nął akt październikowy. Żeligowski. - 

den aktu nie podpisał. Wysłano go z puł 

ku, oddano pod sąd. 

I kiedy to piszę, to przechodzi przez 

moją głowę dziennikarza - polemisty, u- 

czestniczącego w stałem prasowem  od- 

szczekiwaniu się,—przechodzi mi przez 

głowę myśl, związana z polemiką wy- 

wołaną jednym niedawnym moim arty- 

kułem. Myśl ta brzmi: 

„Jednak żyją na świecie ludzie, któ- 

rych nie złamałoby żadne więzienie, czy 

to cywilne, czy wojskowe.** 

A teraz od opowiadań o Żeligowskim 

przejdźmy do opowiadań samego Želi- 
gowskiego. Uprzedzam, że w słowach 

prostych, bez żadnych kolorów, żadnego 

podnoszenia głosu, będziemy mieli pa- 

tos, wielki patos. Cała tęsknota Polski w 

niewoli składa się na ten patos. 

Powtórzę to nie dokładnie jak sły- 

szałem, ale raczej, jak pamiętam, a za- 

pamiętałem sobie tylko zdania poszcze- 

gólne z tego usystematyzowanego opo- 

wiadania o akcji wojennej pułku piecho- 

ty, którym Żeligowski dowodził w po- 

czątkach wielkiej wojny, w kampanji w 

Karpatach, po stronie rosyjskiej. 

— Zaszliśmy naprzód w góry... dono- 

szą mi że Austrjacy przecinają nam od- 

wrót, na naszej drodze fortecę ze śnie- 

gu budują... (potem następowało wy- 

tłumaczenie, jak Żeligowski przygoto- 

wywał swój pułk, aby zdobyć tę fortecę 

ze śniegu, co nazajutrz dokonane zosta- 

ło)... przyprowadzają mi dwóch chłop- 
ców z orzełkami  polskiemi... pierwszy 

raz spotkałem strzelców, „,„sokolami“ 

wtedy Rosjanie ich nazywali.—Pytam się 

ich: 

— Jak wasz komendant nazywa się? 

Odpowiadają: Zieliński. 

— Dobrze, mówię, ja puszczę was 

wolno, tylko list do waszego komendan- 

ta napiszę. 

— iadłem pisać ten list. Pisałem 

całą noc i napisać nie mogłem. Zdawa- 

ło mi się że ot, list napiszę i przekonara 

go w tym liście. A tutaj co mu napiszę: 

czego Pan z Niemcami razem idzie? — 

jak wydaje mi się, że ten Zieliński mi 
odpowiada: a czemu Pan Moskalom słu- 

ży? 

— Rano powiedziałem strzelcom: 

— Listu nie będzie. 

Wielki patos jest w tem opowiada- 
niu. Ta noc rosyjskiego piechotińca bez- 

senna, spędzona nad listem w jakiejś cha 
cie, nad listem, który męczył go aż do 

chwili brzasków, oświecających góry i 

podania 

ludzi* zjawi się 

BERLIN PAT. — W czasie urządzo- 
tego wczoraj przez niemiecko - narodó 
wych wielkiego zgromadzenia przedwy- 
borczego doszło kilkakrotnie do ostrych 
bójek z obecnymi na sali hitlerowcaiui, 
przyczem 3 osoby odniosły ciężkie rany 
a kilka lżejsze. Interwenjowała policja, 
która przy użyciu pałek gumowych, roz 
brajała walczących. Podobne bójki po- 
wtórzyły się i na ulicach. 

Według doniesień prasy, prawie na 
wszystkich zebraniach, urządzanych 
przez niemiecko - narodowych, docho- 
dzi do starć z narodowymi socjalistami. 
W kołach politycznych przypisują powta 
rzające się próby rozbijania zgromadzeń 
przedwyborczych — jak donosi biuro 
Conti — tajnym narodowo - socjalisty- 
cznym grupom terorystycznym. Grupy 
te zorganizowane zostały przez posła 
Goebbeisa z pośród radykalnych elemen 
tów narodowo - socjalistycznych. Człon- 
kowie tych bojówek musieli jednak wy 
stąpić z partji, aby nie kompromitowač 
jej w czasie swych wystąpień. Zadaniem 
ich ma być nietylko rozbijanie zebrań, 
zwłaszcza partyj prawicowych, ale rów 

nież i napady na poszczególne osoby. 
Z miarodajnych kół zaznaczają —- 

jak stwierdza dalej komunikat że 
rząd Rzeszy nie ugnie się przed terorem 
poszczególnych partyj oraz ich organów 
i stosować będzie ważny nadał dekret 
przewidujący nawet karę Śmierci za u- 
prawianie teroru politycznego. 

DWIE DROGI HITLERA 

BERLIN PAT. — Hitler na zebraniu 
przedwyborczem w Monachjum w prze- 
mówieniu swem oświadczył, iż przed na 
rodowymi socjalistami stoją dwie ewen- 
tualności: albo otrzymają oni władzę, al 
bo też nie otrzymają, a wówczas rząd 
będzie pokonany przez ruch narodowo - 
socjalistyczny.. 

„PANIE HITLER, NIE RÓB PAN 

GLUPSTW“ 

LiPSK PAT. — Poróżnieni działacze 
narodowo - socjalistyczni dopiero teraz 
ujawniają niektóre ciekawe szczegóły 
głośnej w swoim czasie sierpniowej wi- 
zyty Hitlera u Hindenburga, podczas 
której prezydent Rzeszy nader chłodno 

żastrzeżenia Francji 
przyczyną odroczenia narady londyńskiej 

PARYŻ PAT. — Wczoraj przed południem 
przed udzieleniem odpowiedzi na propozycję 
rządu angielskiego Herriot jeszcze raz zako- 
munikowai ambasadorowi Tyrrelowi poważne 
zastrzeżenia prawne i faktyczne, które — je 
go zdaniem — nakazują nie pozbawiać Ligi 
Narodów prerogatyw, jakie jej zapewnia pakt 
w dziedzinie bezpieczeństwa, jak również art. 
164 traktatu wersalskiego w zakresie statutu 
militarnego Rzeszy. O zastrzeżeniach tych am- 
basador Wielkiej Brytanji w Paryżu doniósł 
niezwłocznie ministrowi 
zakomunikowana tuż potem  Herriotowi przez 
lorda Tyrrela, 0 odroczeniu projektowanej 
przez Mac Donalda konierencji świadczy, że 
zastrzeżenia francuskie zostały w Londynie 
przyjęte z należnem zrozumieniem. 

PARYŻ PAT. — Według informacyj zebra 
nych na Quai d'Orsay odroczenie konierencji 
4 mocarstw bynajmniej nie oznacza, że nie 
będą czynione dałsze wysiłki, aby zapewnić 
konierencji rozbrojeniowej ostateczny triumi.— 
Stanowisko Francji pod tym względem jest 
jasne. Liga Narodów, która ujęła w swe ręce 
rozwiązanie sprawy rozbrojenia powinna w 
dalszym ciągu nią się zajmować, nawet gdyby 
delegaci niemieccy trwali w swoim uporze nie 
brania udziału w przygotowaniach do nowej 
konwencji w sprawie zbrojeń. 

Konierencja rozbrojeniowa w Genewie w 
najbliższym czasie wejdzie w drugą fazę swo- 
ic. prac i nie można pozbawiać żadnego z 
państw w niej reprezentowanych prawa zgła- 
szania swoich uwag w kwestji tak wieikiego 
znaczenia politycznego, jak równouprawnienie 
zbrojeń i bezpieczeństwo. Rezolucja Benesza 
z 30 lipca, która była ńiejako konkluzją pier- 
wszej części prac, będzie jednocześnie punk- 
tem wyjścia obrad politycznych drugiej fazy. 
Kompetencje konferencji rozbrojeniowej nie u- 
legają już obecnie żadnej dyskusji. Brutalny 
gest czynników decydujących w Niemczech 
odmawiających udziału w dyskusji ogólnej — 

imonowi. Wiadomość 

nie wpłynie w najmniejszym stopniu na obra- 
dy. Rząd irancuski czyni obecnie w łonie sa- 
mej konierencji jak największy wysiłek, aby 
doprowadzić do pomyślnego jej zakończenia. 

W ostatnich _ dniach delegacja francuska 
przedstawiła w Genewie obszerny plan polą- 
czenia spraw bezpieczeństwa i rozbrojenia, 
który to plan uważany jest przez kompetentne 
osobistości z pośród delegacyj zagranicznych 
za poważny przyczynek do zorganizowania 

„pokoju. Francja gotowa jest zresztą wziąć pod 
uwagę wszelkie wnioski,  któreby mogły 
wzmocnić skutecznie jej projekt. 

AMBASADOR  CHŁAPOWSKi 
U PREMJERA HERRIOTA 

PARYŻ PAT. — Premjer Herriot przyjął 
w piątek ambasadora Chłapowskiego, z którym 
odbył rozmowę, trwającą przeszło godzinę. 

ODROCZENIE, A NIE ZANIECHANIE 
LONDYN PAT. — Czynniki urzędowe sta- 

rają się osłabić wrażenie faktu, że inicjatywa 
Mac Donalda nie udała się i inspirują w tym 
kierunku prasę, że zgoda Wielkiej Brytanii na 
odroczenie daty nie oznacza jeszcze zaniecha- 
nia konferencji wogóle. Mimo tych inspiracyj 
szanse konierencji są nadal uważane za bar- 
dzo nikłe, aczkolwiek w Londynie rozeszła się 
pogłoska, że Niemcy zmieniły swe stanowisko 
i obecnie mają zamiar zgodzić się na tę kon- 
ferencję. 

STANOWISKO NIEMIEC 
BERLIN PAT. — W wyniku obrad piątko 

wych gabinet Kzeszy powziął wieczorem. de- 
cyzję w sprawie udziału Niemiec w konieren- 
cji londyńskiej. Według informacyj prasy, — 
rząd w odpowiedzi. swej zasadniczo wyraził 
gotowość wzięcia udziału w konferencji, wy- 
suwając jednak warunek, aby konferencja ob- 
jektywnie zbadała stanowisko Niemiec w spra 
wie równouprawnienia. 

  

Dwa procesy Voldemarasz 6 oszczerstwa 
RYGA PAT. — Donoszą z Kowna, iż sąd 

okręgowy rozpatrzył dwie skargi o oszczer- 
stwo, skierowane przeciwko _ Voldemarasowi. 
Jedną skargę wytoczył Gilys, były poseł litew 
ski w Pradze. W sądzie pokoju sprawę tę Vol 
demaras przegrał i na mocy wyroku skazany 
został na dwa tygodnie aresztu. W sądzie o0- 
kręgowym, do którego Voldemaras się odwo- 
łał, potrafił on przytoczyć szereg ważkich do- 

wodów, uzasadniających jego twierdzenie, ja- 
koby Gilys był na usługach wywiadu niemiec 
kiego. Wobec tego sąd okręgowy uniewinnił 
p. x Voldemarasa. 

Drugą skargę o oszczerstwo złożył general 
ny sekretarz ministerstwa ww wewnętrz- 
unych Sztenkelis. Sąd nie stwierdził złej woli 
Voldemarasa i również go uniewinnił. 

ową,, fortecę ze šniegu“, ktėrą Austrja- 

cy budowali. To bryłancik w liryce pol- 
skiego dziewiętnastowiecza, polskiej nie- 

woli, — ta noc rosyjskiego pułkownika, 

do którego serca, na widok orzełków na 

zaśnieżonych czapkach dwóch jeńców, 
zapukał srebrzysty królewicz — Hamlet 

zwątpienia, i dał bieg rozterce i bez- 

senności. 

Widzimy Żeligowskiego nad listem i 

z Hamletem między brwiami -— zobacz- 

my Żeligowskiego w tężyźnie žolnier- 

skiej. On to wyprowadził z Rosji oddział 

kilkutysięczny, osłaniając odwrót od- 

działów francuskich i greckich. On 

przebił się przez pożar rewolucyjny i 

stanął w Polsce, odnosząc szereg zwy- 

cięstw. Podczas paniki 1920 r. jego od- 

działy wycofały się, idąc jak na ofensy- 

wę, spokojne, pewne siebie, nie znając 

nietylko upadku ducha, lecz nawet ja- 
kiejkolwiek porażki. On wreszcie zwy- 

ciężył pod Radzyminem. Osobiście bo- 

jowej odwagi nadzwyczajnej. Mówiono 

o nim, że „kula go nie bierze”. 

I znowuż wspaniały obrazek z szosy 

Radzymińskiej. jeszcze skrzydła zwy- 

cięstwa Piłsudskiego nie podniosły diu- 

cha armji. Jeszcze wszystko jest w pani- 

ce, steroryzowane marszem naprzód bol- 

szewików. I w panice, osłupiali stoją 

na szosie Radzymińskiej oficerowie roz- 

bitej dywizji, którą oddał pod rozkazy 

Żeligowskiego gen. Haller. Zajeżdża sa- 
mochodem Żeligowski. 

Oficerowie rzucają się w nieładzie 

ku niemu: 

— Generale, co będziemy robić! 

— Co będziemy robić? — powtarza 
pytanie Żeligowski i wzrok jego pada 

na stojącą samotnie kuchnię polową, -— 

ot, zjemy my ta zupa. 
I znowuż trzeba zrozumieć paniczne 

nastroje z przedsierpniowego zwycię- 

cięstwa 1920 r., aby delektować się, aby 

„Savourer“ — jak mówią Francuzi —to 

zdanie z tem twardem, niezmiękczoneia 

a, wypowiedzianem „po wilensku“, kto- 

re musiało swoją beztroską uspakajać 

rozkiekotane nerwy. 

Takim jest człowiek, którego 'dzień 

jutrzejszy w Wilnie ma sobie za patro- 

na.Cat. 

miał rozprawić się z wodzem  narodo- 
wych socjalistów. 

Hindenburg zapytał: „Chce pan ob- 
jać proponowaną mu tekę wicekancle- 
rza, czy nie?“ Hitler usiłował coś tłuma 
czyć, jednakże Hindenburg już w poło- 
wie zdania przerwał: „A więc nie!*, — 
Hitler zaniemówił i zmieszany poszedł 
do drzwi. Przedtem jednak Hindenburg 
miał zawołać: ,Panie Hitler, to jedno pa 
nu mówię nie rób pan żadnych 
głupstw, bo może pan coś przeżyć”. 

DR. SCHACHT WYPŁYWA 

BERLIN PAT. — Sprawa nominacji 
komisarza rządu do subwencjonowania 
przedsiębiorstw nie została załatwiona 
na dzisiejszem posiedzeniu gabinetu Rze 
szy.. Według iniormacyj prasy, kandy- 
datami na to stanowisko są: były prezy 
dent Banku Rzeszy dr. Schacht, przed- 
stawiciel Banku Hardt oraz tajny radca 
von Flotow. й 

Gabinet zastanawiał się również nad 
sprawą ewentualnego wydania nowych 
zarządzeń, mających na celu zapewnie- 
nie spokojnego przebiegu zgromadzeń w 
okresie przedwyborczym. Przewidziane 
jest zaostrzenie przepisów policyjnych i 
ograniczenie prawa zwoływania zgroma 
dzeń przez partje, które wywołują zabu- 
rzenia. 

LITWINÓW INCOGNITO W BERLINIE 

BERLIN PAT. — W związku z ta- 
jemniczym wyjazdem Litwinowa z Ge-. 
newy prasa niemiecka donosi, że sowie 
cki komisarz spraw zagranicznych przy- 
był incognito do Berlina, skąd uda się 
podobno na kilka dni do Moskwy. 
sitwinow powróci następnie do Genewy 
aby wziąć udział w posiedzeniu prezy- 
djum konierencji rozbrojeniowej. „„Deu- 
tschė Allgemeine Ztg.“ pisze przytem, 
jakoby delegacja sowiecka zapatrywaia 
się bardzo pesymistycznie na obecny 
stan rokowań z Rumunją. Ostatnie spot 
kanie miało nie dać żadnych wyników. 
Litwinow miał jeszcze przed wyjazdem 
z Genewy skomunikować się osobiście 
przez telefon z miarodajnemi czynnika- 
mi moskiewskiemi. 

„Droga na Wschód 
Rzymu“ 

Niedawno ukazała się w druku broszu:a 

Henryka - Ignacego hr. Łubieńskiego p. t. 

„Droga na wschód Rzymu”. Broszura ta oma- 
wia dzieje unji kościelnej w syntetycznym 

skrócie, oraz zastanawia się nad zagadnieniem 

współczesnej akcji unijnej, reprezentowanej 

przez obrządek wschodni. Autor podsumowu- 

je wyniki dotychczasowej polemiki prasowej 
na temat obrządku wschodniego i , podkre- 

ślając szkodliwość dla państwa i narodu me- 

tod, stosowanych w akcji obrządku, przycho- 

dzi do wniosku, iż państwo polskie, jeżeli me 

chce prowadzić polityki samobójczej musi 

wobec obrządku zająć stanowisko zdecydowa- 

nie negatyzyne. 

Broszura hr. Łubieńskiego, napisana z 

wielkim umiarem i, zgodnie z powszechną о- 

pinją, podkreślającą szkodliwość metod akcji 

neo--unijnej, nie zwalczając więc bynajmniej 
idei unji Kościołów, została nieoczekiwanie po- 

tępiona przez x. Kardynała Kakowskiego, jako 
arcybiskupa warszawskiego i prymasa Króle- 

stwa Polskiego. 

W związku z tem potępieniem broszury, 

będącej wyrazem myśli i uczuć olbrzymich 
rzesz społeczeństwa polskiego, otrzymaliśmy 

następujący list p. Senatora Jana Steckiego: 

List otwarty 
Z niepokojem, z przykrością, z bólem 

przeczytali wszyscy katolicy dekret Księ- 
dza Kardynała Arcybiskupa - Metropolity 
Warszawskiego, dotyczący broszury p. Hen 
Tyka Ignacego hr. Łubieńskiego pt. „Dro- 
ga na wschód Rzymu”. Omawia ona spra- 
wę, która dla narodu i państwa ma zna- 
czenie pierwszorzędne, uzasadnione całą 
historją naszych stosunków cywilizacyj- 
nych i politycznych na wschodzie Rzeczy- 
pospolitej, i oświetla nową tych dziejów 
fazę nie ze stanowiska wiary, lecz interesu 
Marodowego i państwowego. Żaden światły 
i gorliwy obywatel nie może traktować 0- 
bojętnie zagadnienia, które wiąże się naj- 
ściślej z przyszłością jego Ojczyzny: naród 
polski i Rzeczpospolita nie jest martwym 
objektem, któryby miał przyjmować obo- 
jętnie wszelkie robione na jego ciele do- 
świadczenia. Nie może, nie powinien w mil- 
czeniu wyczekiwać kto wie czy nie fatal- 
nych skutków iniejatywy, gdy rozum i su- 
mienie mówią, że tkwią w miej błędy, 
stwierdzone г przeszłości. Nie może, nie po 
winiej tembardziej, gdy widzi jasno, iż i- 
nicjatywa ta dla swej realizacji wymaga 
czynnego współudziału sił narodowych i 
sił państwowych Polski. Oddając hołd 
wielkiej i szczytnej misji Kościoła na 

  

  

   WILEJKA POW 

WARSZAWA — ом, Maję 

towy na sronje 2-ej j 3-ej gr. 40, Za te 8 
1 “tp 50 57 Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji 

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

TRS TTT <A   

ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michaiskijego, 
N,.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, U; 

Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgaraja Polska — St, Bednarski, 

Ksjęgarnia Poiskiej Macierzy Szkoinej, 

5TOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Ksiegamia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

— M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 
OWA — uł, Mickiewicza 24, Е. įuczewska. 

j kał, „Buck”, 

  

    

    
   

  

       -Kommnjkaty oraz 
0 25 proc. drożej, 

   

TELEGRAMY 
ODZNACZENIE PROF. ZIELIŃSKEGO 

WARSZAWA (tel. własny). W sobotę 

wieczorem, poseł miemiecki von Moltke w. 

gmachu poselstwa w Warszawie wręczy 

znanemu uczonemu polskiemu dr. Tadeu- 
szowi Zielińskiemu medal złoty im. Goe- 
thego, za zasługi położone na polu nauki 

i kultury. Należy zaznaczyć, że medal im. 
Goethego ufundowany został przez prezy- 

denta Himdenburga. Dotychczas otrzymało 
go zaledwie kilka osób. Między niemi zaś: 

Mussolini i premjer Herriot. Profesor Zie- 

liński jest jedynym Polakiem, odznaczonym 
tym medalem. 

NOWY PODSEKRETARZ STANU 
W MIN. ROLNICTWA 

WARSZAWA (tel. własny). Dowiadu- 

jemy się, że w dniach najbliższych miano- 

wany zostanie p. Karol Kasiński na stano- 
'wisko podsekretarza stanu 'w Ministerst- 
wie Rolnictwa i Reform Ralnych. 

OBNIŻENIE OPŁAT ZA INKASO 
WEKSLI W P.K.O. 

WARSZAWA (tel. własny). Z dniem 

1l-go października obniżone zostały opłaty 
za inkaso weksli za pośrednictwem PKO. 
Opłaty te wynoszą: 1 pro mille, a najmniej 
po 50 groszy od jednego weksla, w: miej- 
scu. Od inkasa zamiejscowego, a w: tej licz- 
bie w. Wilnie — 2 pro mille lub najmniej 1 

zł. od jednego weksla. 

OBNIŻENIE CEN NĄ NAWÓZY 
: SZTUCZNE 

WARSZAWA (tel. wlasny). Jak sie do- 

wiadujemy, obniżone zostaną ceny na ma- 
wozy. potasowe w. przyszłym sezonie wio- 

sennym r. 1933. Obniżki te wynosić będą:. 
za kainit 13 proe., i za sole potasowe 11 
proc. — O ile w tym czasie ulegnie zniżce 
taryfa kolejowa, należy się liczyć również 
z jeszcze większą obniżką cen na nawozy 
sztuczne. 

POSIEDZENIE RADY MINISTRÓW 
WARSZAWA. PAT. — W piątek dnia 

T bm. odbyło się pod przewodnictwem pre- 
mjera Prystora posiedzenie Rady Minist- 
rów. Na posiedzeniu. tem Ruda Ministrów, 
poza załatwieniem szeregu spraw bieżących 
przyjęta między innemi następujące pro- 
jekty rozporządzeń Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej: w sprawie obniżenia kosztów ad- 
ministracji komunalnej, w sprawie likwi- 
dacji mienia byłych rosyjskich osób praw- 
nych, w sprawie przedłużenia mocy obo- 
wiązującej ustawy © ochronie drobnych 
dzierżawców rolnych, o utworzeniu przed- 
siębiorstwa państwowego „Polska Poczta, 
Telegraf i Telefon", o kwalifikacjach zaw» 
dowych do nauczania w szkołach i na kur- 
sach zawodowych oraz projekt kodeksu 
karnego wojskowego. 

WALKER NIE BEDZIE KANDY- 
DOWAŁ 

NOWY YORK. PAT. — Zarząd miasta 
Nowego Yorku otrzymał od byłego burmi- 
strza Walkera, który znajduje się obecnie 
na pokładzie statku, udającego się z Eu- 
ropy do Stanów Zjednoconych, radjotele- 
ram, w którym donosi, że nie zamierza u- 
biegać się o mandat burmistrza Nowego 
Yorku przy wyborach w dniu 8 listopada, 
stawia bowiem interes partji ponad interes 
osobisty. 

Wobec rezygnacji Walkera konwencja 
partji demokratycznej stanu Nowy York 
wyznaczyła jako swego kandydata na sta- 
nowisko burmistrza zastępcę O'Briena na 
okres, który pozostaje do zgaśnięcia man- 
datu Walkera w roku 1933, 

KRYZYS MINISTERJAŁNY W GRECJI 
ATENY. PAT. — Tsaldaris domaga się 

udzielenia mu jak najszerszych pełnomoc- 
niebw w sprawie utworzenia nowego rządu. 
Venizelos jest zdania, że Tsaldaris mógłby 
stanąć na czele rządu szerokiej koalicji. 
lub nawet jedności narodowej, lecz jako 
przywódca stronnictwa, które nie uzyskało 
ww wyborach względnej mawet większości, 
"mie może otrzymać pełnomocnictwa in blan 
«o, ani utwiorzyć rządu mniejszości. 

TEL-AWIW OFIARĄ CYKLONU 

PARYŻ. PAT. — Donoszą z Palestyny, 
że burza, srożąca się na całem wybrzeżu 
wschodniem morza Śródziemnego, wyrzą- 
dziła ogromne szkody. Miasto Tel Aviv po- 
zbawione jest: elektryczności. Cyklon po- 
wyrywał z ziemi słupy telegraficzne. Po 
nagłem zgaśnięciu elektryczności nastąpiła 
'w mieście panika. Przy budowie nowego 
wiaduktu w: Bersalomon burza zniszczyła 
27 baraków. Według ostatnich informacyj, 
zniszczona została również zmaczna część 
zbiorów. 

BROS IT TEN SESI BE 

wschodzie, przyjmując misję tę za swoją z 
niiezachwianej wiary w apostolskie posłan- 
nictwo Kościoła i z synowskiej czci dla Je- 
go roli dziejowej, mamy przecież prawo t 
obowiązek wypowiadać się, jak misja ta 
ma być wykonywana— ne quid Retspubli- 
ca detrimenii capiat. Bo osłabienie Polski 
jest też osłabieniem Kościoła, a lubo rozu- 
mem doczesnym mie da się mierzyć spraw 
boskich, przecież Bóg, niakazując czcić Ko- 
ściół, nakazał też czcić ojca i matkę. Tu na 
ziemi naszym ojeem i matką jest Polska: 
o jej dobro dbać musimy, i nie wolno nam 

zrzec się sądu o doczesnej polityce Kościo- 
ła. Jest on nieomylny w rzeczach wiary— 
może błądzić w taktyce. 

JAN STECKI, Senator,



SŁOWO 

Reforma administracji państwowej w Prusach 
Przygotowania do skasowania 3-ch ministerstw. — Wzmocnienie pozycji rządu Rzeszy 

Dotychczasowy Najwyższy Trybunał w 
Lipsku nie wydał orzeczenia w sprawie głośne- 
go usunięcia rządu pruskiego Brauna i Se- 
veringa i wyznaczenia komisji administracyj- 
nej w Prusach, ale rząd komisarzy przygo- 
towuje się do przeprowadzenia daleko idącej 
reformy administracji państwowej, nie czeka- 

    

NAGRODY ZDOBYTE PRZEZ Ś. P. POR. ŻWIRKĘ 

jąc na rozstrzygnięcie trybunału. Zdaje się, że 
ani kanclerz rzeszy, ani jego współpracowni- 
cy w Prusach nie wątpią o tem, że utrzyma- 

ją władzę w swych rękach przez dłuższy 
czas. 

Pruska reforma administracyjna ma pójść 
dość daleko. Ma być m. in. uregulowany sto- 

  

Fotografja nasza przedstawia zdobyty 

przez š. p. por. Żwirkę puhar przechodni dla 

zwycięzcy Chalange'u. Puhar ten ofiarowany 

przez Aeroklub francuski, zdobfty był poprzed 

nio dwukrotnie przez lotników niemieckich i 

  

znajdował się w rękach Aeroklubu niemieckie- 

go. Inne nagrody ufundowali m. in. polski mi- 

nister komunikacji, austrjacki minister komu- 

nikacji, oraz szereg instytucyj niemieckich. 

sunek Prus do Rzeszy, co pociągnie za sobą 
również reformę konstytucji Rzeszy. Rząd Rze- 
szy motywuje przeprowadzenie reiormy w 
Prusach, koniecznością uproszczenia admini- 
stracji państwowej, oraz silniejszego  zespole- 
nia Prus z Rzeszą. W gruncie rzeczy chodzi 
rządowi o utrwalenie centralizmu. 

Swoje plany rząd von Papena zamierza zre 
alizować już w najbliższym czasie. Na mocy 
rozporządzenia pruskiego komisarza, w tych 
dniach wypowiedziano stanowiska wszystkim, 
pracownikom ministerstwa handlu, minister- 
stwa rolnictwa i ministerstwa opieki społecz- 
nej. Oficjalnie krok ten tłumaczony jest tem, że 
rządowi chodzi tylko o obniżkę płac i że w 
najgorszym wypadku urzędnicy przeniesieni zo 
staną do innych urzędów. Opinja publiczna 
jednak jest zdania, że zamierzenia rządu się- 
gają dalej, a mianowicie chodzi o skasowanie 
tych trzech resortów. 

Ostatecznej decyzji w tej kwestji należy 
oczekiwac w ciągu miesiąca. Planów reformy 
administracji państwowej jest kilka. Niektóre 
czynniki proponują, aby kompetencje pruskie- 
go ministerstwa handlu, rolnictwa i opieki spo 
łecznej wchłonięte zostały przez analogiczne 
resorty rzeszy. Inni proponują, aby do czterech 
pozostałych ministerstw dołączyć nowe mint- 
sterstwo, któreby łączyło zlikwidowane trzy 
resorty. Ten ostatni projekt byłby łatwiejszy 
do uskutecznienia, gdyż przeciwko „przyłącze- 
niu tych resortów krajowych do resortów rze- 
szy przemawiają różne momenty prawne. Pru- 
skie ministerstwo szkolnictwa dowodzi, że szko 
ły, które dotychczas podlegają ministerstwa 
handlu, rolnictwa i ministerstwu opieki spo- 
łesznej (a szkół takich jest w Prusach bardzo į 
dużo) nie mogą zostać podporządkowane do- 
zorowi ministerstwa Rzeszy i muszą pozostać 
pod pruskim zarządem. Przy tradycyjnych 
przeciwieństwach w sprawach kuituralno-Oświa 
towych, jakie stale uwydatniały się pomiędzy 
panstwami niemieckiemi a Prusami, zazdrośnie 
strzegącemi swego pierwszeństwa kulturalne- 
go i postępu, sprawa ta tak łatwo nie da @ 
załatwić i wątpić należy, czy plan uda się, 
zrealizować. jest to jednak ostatnia baszta, z 
której zwolennicy utrzymania dotychczasowe- 
go stanu rzeczy bronią się przed centralizmem 

niemieckim. Chociaż rząd Papena  ustąpiłby 

na tem polu, to jednak przypuszczać należy, że 

dążyć będzie do realizacji ogólnego planu, 

gdyż wie dobrze, że kto jest panem Prus, 
ten jest panem całych Niemiec. 

  

PEROFEŻZDWYA ZCSDEI OERSSZOA AOR TATTOO 

rotey Żd-1h wywrotowtów komonictycznych w Grodnie 
GRODNO.— W dniu 6 bm. stanęło przed 

Sądem Okręgowym w Grodnie 24-ch wywro- 
towców komunistycznych, którzy swą wywro 
tową działalność "wykonywali na terenie gminy 
Wielka Brzostowska pow. grodzieńskiego, о- 
skarżonych z art. 51, 101 cz. I w związku z 
art, 100 cz. I. 

Przewodniczył obradom Sądu wiceprezes p. 
Hryniewicz przy udziale sędziów p.p. Onichi- 
mowicza i Tołłoczki. 

Oskarża p. wiceprokurator Wyszkowski.— 
sronią p.p. mec. Raten i Neubauer (z urzę- 
du). 

Odczytanie aktu oskarżenia 
godzin. 

trwało kilka 
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Z aktu oskarżenia wynika, że oskarżeni na 
leżeli do komunistycznej partji Zachodniej Bia 
łorusi, organizowali Komunistyczne  jaczejki 
wśród starszej młodzieży i młodzieży szkol- 
nej. Prowadzili agitację wśród włościan o nie 
płacenie podatków i niewykonywanie robót 
publicznych, również przeciw komasacji grun- 
tów itp. 

Wszyscy oskarżeni podają się za bezwy- 
znaniowców i cofają swoje przyznanie się do 
winy w policji i u sędziego śledczego. 

Świadków w sprawie staje 17-u. 
Świadek Ejsymont, delegowany przez Wy- 

dział Śledczy w Grodnie do zlikwidowania tej 
wywrotowej działalności zeznaje dość obszer- 
nie o działalności wszystkich oskarżonych, — 
przyczem dodaje, że według posiadanych wia- 
domości, oskarżeni zorganizowali na terenie 
gminy W. Brzostowica około 250 członków 
partji komunistycznej. 

Wójt gminy W. Brzostowica p. Pacewicz 
zeznaje, iż dzięki agitacji oskarżonych nie moż 
na prawie było ściągać podatków, gdyż mie- 
szkańcy grriny bardzo często stawiali czynny 
opór przy zainkasowaniu podatków. Obecnie 
zaś po zlikwidowaniu działalności oskarżonych 
panuje na terenie gminy zupełny spokój i nor 

malne stosunki. 
Dałsi świadkowie zeznają, iż podczas rewi 

zji u oskarżonych znaleziono nawet broń pal- 
ną i u wszystkich literaturę komunistyczną. 
Nauczycielka szkoły p. Nowicka zeznaje o 
szkodliwym wpływie komunistycznym na dzie 
ci w Brzostowiczanach. 

Po zamknięciu przewodu sądowego p. pro- 
kurator w przemówieniu swojem podkreślił 
szkodliwy wpływ oskarżonych na terenie ich 
działalności i szczegółowo omówił winę każde 
go z oskarżonych, prosząc sąd o surowe uka- 
karanie wszystkich oskarżonych, gdyż są oni 
szkodliwymi dla społeczeństwa. 

Obrońcy starali się dowieść sądowi, iż o- 
skarżeni byli tylko narzędziem w rękach praw 
dziwych komunistów, którzy się chowają za 
plecami oskarżonych i prosili o łagodny wy- 
rok. 

Sąd po dłuższej naradzie skazał wszystkich 
oskarżonych, a mianowicie — Sołoniewicza A- 
leksandra na 6 łat więzienia, Łazarczuka Szy- 
mona i Żłobowicza Filipa na 5 lat więzienia, 
tzywiela Jana, Kurnila Piotra, Konika Michała. 
Kistejko Wasila po 4 lata więzienia Dzieszko 
Teodora, Dzieszko Jana, Żełudka Aleksandra, 
Malewicza Eugenjusza Chojniewskiego Włady- 

Władysława, Cieniewskiego Stefana  Mileńca 
Aleksandra, Marcala Aleksandra, Cieniewskiego 
Władysława, Amielanczyka Mikołaja i Marcjo 
na Aleksandra po 2 lata więzienia i wreszcie 
Okulicza Mikołaja i Żełudka Pawła po 1 
i pół roku więzienia. 

Z polecenia p. prokuratora zostali zatrzyma 
ni świadkowie: Grejczul Władysław,  Marciel 
Józef, Staniewicz Teodor i Rygosik Pawel, 
podejrzani o złożenie przed sądem  fałszy- 

wych zeznań. 
Wszyscy oskarżeni przyjęli wyrok b. spo- 

kojnie. 
B a S 

Kto wygrał? 
25-ty DZIEŃ CIĄGNIENIA 5-tej KLASY 25 

POL. LOTERJI KLASOWEJ 
WARSZAWA PAT. — W 25 dniu ciągnie 

nia 5 klasy 25 Polskiej Państwowej Loterji 
300 tysięcy złotych— nr. 153189; 15000 ty- 

sięcy złotych — 73838, 10 tysięcy zł. — 2545, 
71262, 8211, 116486; 5 tysięcy złotych — 
795; — po 3 tysiące złotych — 9158, 19599, 

51933 54115 61436 62152 63558 i 135170. 

PRASA A ORGANIZACJA POKOJU 
OBRADY 6-ej KOMiSJI ZGROMADZENIA LIGI 

GENEWA. PAT. — W 6-tej komisji 
Zgromadzenia Ligi Narodów wywiązała się 

w piątek interesująca dyskusja na temat 

wspólpracy prasy w: organizacji pokoju, 

a w szczególności w: zwalczaniu fałszywych 

wiadomości prasowych. Jak wiadomo, w 

roku zeszłym rozpisano na ten temat an- 

kietę wśród organizacyj dziennikarskich. 
Obecnie rezultaty tej ankiety Rada Ligi 

przesłała Zgromadzeniu. Delegacja polska 
przedłożyła komisji projekt rezolucji, zwra 

cający uwagę konferencji rozbrojeniowej 

na to, że pożądanem byłoby zwołanie mię- 
dzynarodowej konferencji prasowej do dy- 
skutowamia problemu rozbrojenia moralne- 
g0, a w szczególności zwalczania fałszy- 

wych wiadomości. 

  

W dłuższem przemówieniu, poświęco- 

nem temu zagadnieniu, delegat polski mi- 

nister Szumlakowski oświadczył, że rząd 

  

polski przywiązuje duże znaczenie do za- 

Sprawa wiedeńskiego 
WIEDEŃ. PAT. 

raźne, wydane p rząd austrja 

wie sekwestru majątku byłych dyrektorów 

Zakładu Kredytowego, wywoła prawdopo- 
dobnie burzliwą debatę w Radzie Narodo- 

wej, która zbiera się 20 października na 
e posiedzenie. Zarząd kiubu 

ko - społecznego zaakceptował 

stanowisko rządu i odrucił 

- demokratów co do wyco- 

— Rozporządzenie do- 

       

    

   

  

   

    
    

  

   

żądanie socjał 

ROCZNE KU 
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Kilka 

Spór o zbiory szłuki między Austrjąa Węgrami 
W czasie między 5 a 10 październi 

ka zbierze się w Wiedniu ausrjacko - 
węgierski sąd rozjemczy, wyznaczony 
na podstawie ugody z roku 1923, celem 
zbadania pretensyj węgierskich, co do 
majątku dawnej monarchji austrjacko- 
węgierskiej. Jak donosi „Reichspost“, 
stawiają Węgrzy daleko idące żądania. 
Między innemi domagają się odpowied- 
niej części objektów, które były w posia 
daniu c. i k. armji, a więc także i wszy 
stkich koszar, znajdujących się na teryto 
rjum austr. Węgrzy domagają się też 
połowy majątku domu cesarskiego, m. 
in. zbiorów sztuki w Austrji, zamków c*- 

JA M MU 
(J J A M) M i M 

M PRZEWŁOCKIEJ 
Zarząd powyższych kursów, egzystujących od 1919 r., zawiadamia, iż zapisy ptzyj* 
muje sekretarjat kursów codziennie o gedz. 17—19 w lokalu Szkły Pisania na 

1 bait 
    

gadnienia współpracy prasy w organizacji 
pokoju i przypomniał, że.delegacja polska 
wniosła: do komitetu rozbrojenia moralne- 
go projekt rezolucji celem zwołania w od- 
powiedniej chwili międzynarodowej konife- 
rencji! prasowej. Istnieje doniosły problem 
falszywych wiadomości. Trzeba znaleźć 
środki walki przeciwko temu złu. Jednakże 
nie mogą tego czynić rządy. To jest zada- 

nie dziennikarzy, którzy najlepiej znają 
swój teren pracy i potrafią znaleźć najlep- 
sze załatwienie sprawy. Celem rządów było- 
by tylko ułatwienie tej akcji przez zwoła- 
nie międzynarodowej konferencji prasowej 

W konkluzji minister Szumlakowski za 
proponował przesłanie raportu sekretarza 
generalnego oraz protokółu komisji nietyl- 

ko do komitetu rozbrojenia moralnego ikon 
ferencji rozbrojeniowej, lecz także do mię- 

dzynarodowych  organizacyj dziennikar- 
skich. 

zakładu kredytowego 
famia ustawy upełnomocniającej z r. 1917, 

„Reichspost* dowiaduje się, že na pod- 
stawie tej ustawy prokuratorja wniosła © 

zasekwestrowanie majątków 4 byłych dy- 

rektorów ibankowych, 
WIEDEŃ. PAT. — Komitet ministerjal- 

ny do spraw austrjackiego zakładu kredy- 
towiego postanowił wznowić w najkrótszym 
czasie rokowania z wierzycielami zagra- 
nieznymi. 

   

    

HANDLOWE 

     1,ogóln -handl, bsnkowa, przemysł, 
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sarskich, Burgu wiedeńskiego, wojsko- 
wych fundacyj, pałacu ambasady węgier- 
skiej w Londynie i gmachu akademii 
konsularnej w Wiedniu. Austrja zamie- 
rza uczynić zarzut niekompetencji sądu 
rozjemczego ponieważ na podstawie tra 
ktatów pokojowych w St. Germain i Tria 
non jest dla większości pretensyj węgier 
skich, wyłącznie kompetentna Liga Na- 
rodów. Prezydentem Sądu Rozjemczego 
jest sędzia przy szwajcarskim Trybuna- 
le Związkowym dr. Agostino Soldati, sę- 
dzią austrjackim dr. Kienbóck, sędzią 
węgierskim bar. Józef Szterenyi. 

—0= 

CADYCY Z KALWARIJI i KOCKA 
ŻĄDAJĄ ZWROTU TEATRU WIELKIEGG RATUSZA STOŁECZNEGO 

Z Warszawy donoszą: 

Wyjątkowo sensacyjny proces — jak do- 

nosi prasa żydowska — oczekuje Warszawę. 

Popularni cadycy z Góry Kalwarji i z Kocka 

występują na drogę sądową przeciw rządowi 

polskiemu, z żądaniem przekazania im... Teatru 

Wielkiego, gmachu  ratuszowego i _ pałacu 

Mostowskich na ul. Przejazd. 

Łatwo sobie wyobrazić, jak trudne zada- 

nie będzie miała generalna prokuratura, gdy 

ctrzyma skargę cadyków, opartą zresztą na, 

ważkich motywach. 

      

WIENIEC AEROKLUBU NIEMIECKIEGO NA GROBIE Ś. P. ŻWIRKI I WIGURY 

  

Przybyły do Warszawy delegat Aeroklubu ków polskich wieniec imieniem Aeroklubu nie- 

sława po 3 lata więzienia, Nikona Maksyma, niemieckiego kpt. Zygiryd Reinhard złożył na mieckiego. 
Nikona Wasila, Bołka Michała,  Wilczeckiego 

Sprawa, na którą trzeba zwiócć uwagę 
Kryzys ekonomiczny w pierwszym 

swym okresie zawsze budzi egoizm ie- 
dnostki, — egoizm brutalny, bezwzgięd- 
ny, popychający do czynów nierozsąd- 
nych i aspołecznych. I to jest najgor- 
szym skutkiem kryzysu. 

Ale z chwilą, gdy zacznie się krysta- 
lizować zbiorowa wola zwalczenia trud- 
ności ekonomicznych, coraz wyraźniej 
będzie się zarysowywała konieczność u- 
życia jedynej broni, jaką jest wyrzecze- 
nie się dążeń ściśle egoistycznych i pod- 
porządkowanie interesów / osobistych, 
interesom zbiorowości. I to jest dodat- 
nią stroną ciężkich wstrząsów materjal- 
nych, które raz po raz przechodzi każdy 
naród. 

Altruizm, dobroć, miłość — pojęcia 
tak „przestarzałe i ciągle ośmieszane 
w życiu codziennem, okazują się stale 
najskuteczniejszym sposobem  wybrnię- 
cia z wielu trudności, nawet natury šci- 
śle materjalnej. 

Dziś ludzie dobrej woli i lotnego u- 
mysłu coraz częściej wzywają ogół do 

ofiarnych wysiłków i zbiorowego  dzia- 
łania na rzecz ogółu w imię lepszej i 

jaśniejszej przyszłości. 

Jest jeszcze, coprawda, 
dział pomiędzy pięknemi hasłami, rzu- 
canemi w tłum, a czynami tego tłumu, 
ale jaż na wielu odcinkach naszego ży- 
cia politycznego, społecznego i kultu- 
ralnego zaznacza się chęć i zdolność do 

wielki prze- 

zespalania się nie w celu walki o małe, 
nędzne interesy jednostek lub ścisłych 
grup, lecz w imię dobra całego narodu. 

Dziś chciałoby się wskazać na jeden 
maleńki odcinek naszego życia społecz- 
nego, oliarnie obsługiwany przez szereg 
cichych, nieznanych szerszemu ogółowi 
pracowników, odcinek jednak niezmie:- 
nie ważny i obecnie znacznie zagrożo- 
ny wskutek ciężkiej sytuacji ekonomicz- 
nej. 

Chodzi o wychowanie dzieci w żłob- 
kach, schroniskach i ochronkach.... 

Dzieci „niewiadomych  rodziców*',. 
lub dzieci rodziców, znajdujących się w 
skrajnej nędzy, — cóż to za tragiczne 
zjawisko, nad którem nikt z nas (ude- 
rzmy się w piersi!) poważnie się nie za- 
stanawia, a nawet i wcale nie myśli!.. 

A jednak na te dzieci trzeba zwrócić 
jak najbaczniejszą uwagę już chociażby 
z tego tylko względu, że tych dzieci jest 
coraz więcej i że z nich właśnie, jak 
poucza przykład Sowietów, — mogą 
stworzyć się kadry strasznych burzycieli 
wszelkiego ładu społecznego. 

Zagadnienie opieki państwowej i 
społecznej nad dziećmi, pozbawionenii 
domu rodzinnego, jest bardzo skompli- 
kowane i posiada już przebogatą  lite- 
raturę w wielu językach, nie będziemy 
więc obecnie roztrząsać różnych teoryj 
wychowawczych i zastanowimy się tyl 
ko nad niektóremi zjawiskami natury ra- 

grobie tragicznie zmarłych bohaterskich lotni- 

czej organizacyjnej z uwzględnieniem 
stosunków wileńskich. > 

Wilno posiada 22 instytucje, opieku- 
jące się biedną dziatwą. Instytucje te 
na dzień 1-1 1931 r. gromadziły ogó- 
lem 2794 dzieci, w tem chłopców — 1449 
i dziewczynek 1345. 

Podług narodowości dzieci te dzieli- 

ły się na następujące grupy: 
Polskie — 2020 (chł. 1004, dz. 1016) 

  Litewskie 3885 (Ch 2230, "dz 4595), 
Białoruskie — 75 (chł. 53, dz. 22), 

Rosyjskie — 47 (chł. 19, dz. 28), 
Żydowskie — 267 (chł. 143, dz. 124). 

Podług wieku skład dzieci, znajdują- 
cych się w instytucjach filantropijno-wy- 
chowawczych, przedstawiał się w spo- 
sób następujący: 

Dzieci w wieku 0 — I — 122 
о: 5 1 — 5 — 348 

2 5 5 — 15 — 993 
4 Šš ponad 15 —1331 

Dane te, wzięte z ostatniego Roczni- 
ka Statystycznego m. Wilna, uwzględ- 
niają dzieci, znajdujące się w schroni- 
skach, żłobkach, oraz internatach, a więc 
nietylko dzieci całkiem pozbawione opie- 
ki rodzinnej przyczem w internatach . w 
okresie sprawozdawczym znajdowało 
się 1657 dzieci, w schroniskach — 656 
iw żłobkach 481. 

dyiry te siłą rzeczy już przestarzałe 
pozwalają stanowczo przypuszczać, iż 
opieka nad dzieckiem, opuszczonem rie 
może objąć wszystkie dzieci, potrzebu- 
jące pomocy. Do instytucyj trafiają wzglę 

dnie nieliczne dzieci, co już jest 
skiem smutnem. 

Opieka i wychowanie dzieci ma trzy 
zasadnicze szczeble. W żłobkach chodzi 
o utrzymanie przy życiu niemowlęcia, 
przeważnie pozbawionego matki, o za- 
pewnienie mu normalnych warunków ilo 
rozwoju fizycznego i duchowego. Opie- 
ka nad dzieckiem, które ukończyło 3-ci 
rok życia, ma naturalnie, szerszy zakres, 
bo wymaga już z jednej strony wpoje- 
nia zdrowych zasad moralnych i reli- 

gijnych z drugiej — przygotowania do 
nauki szkolnej, Wreszcie dzieci w wieku 
szkolnym muszą otrzymać wykształcenie 
ogólne, chociażby najskromniejsze, oraz 
poznać jakiś fach, któryby ułatwił póź- 
niejszą, samodzielną pracę. 

Na wszystkich tych szczeblach praca 

zjawi- 

opiekunów i wychowawców jest nie- 
zmiernie uciążliwa. Nie dość, że wsku- 
tek zawsze (a dziś, wyjątkowo!)  cięż- 
kich warunków materjalnych, nie można 
dzieciom zapewnić lepszej egzystencji, a 
personelu nie obciążać nadmierną pracą, 
— powstają trudności ze względu na 
zbyt różnolity zespół dzieci, obcujących 
razem i na konieczność pogodzenia ze 
sobą pewnego odseparowywania dzieci 
od brutalnego życia codziennego, jak- 
najlepszem przygotowaniem właśnie do 
znalezienia się w wirze tego brutalnego 
życia. 

A przedewszystkiem każdy wycho- 
wawca musi zdobyć się na maksimum 
ofiarności i dobroci, aby móc ciepłem 
swego życzliwego serca ogrzać dusze 
dzieci, pozbawionych matczynej miłości. 

jak dowodzi powód, w roku 1831 znany 
bankier warszawski Mojżesz Liwszyc, poży- 

czył ówczesnemu rządowi polskiemu 100.000 
zł. Były to pieniądze, przeznaczone rzekomo na 

poparcie akcji powstańczej. Pieniądze te zosta 

ły zabezpieczone na gmachu teatru wielkiego, 

ratusza i pałacu Mostowskich. Pieniędzy tych 

bankier Liwszyc nie otrzymał z powrotem i 

po dziś dzień należność nie została pokryta. 
Ponieważ cadycy z Góry Kalwarji i z 

Kocka pochodzą z linji prostej (wprawdzie żeń 
skiej) od bankiera Liwszyca, więc uważają się 

za spadkobierców. 

Konduktorowie będą w wago- 
nach rozmieszczać pasażerów 

Ministerstwo komunikacji wprowadza — о- 
becnie nowy system obsadzania pociągów da- 
lekobieżnych w następujący sposób: Na sta- 
cji warszawskiej -— gdzie obsadzanie według 
nowego systemu wprowadzono na próbę — 
zamykane są wszystkie wejścia do wagonów 
z wyjątkiem jednego, przy którym na 30 minut 
przed odjazdem pociągu konduktor bada bile- 
ty i wprowadza podróżnych. = 

Konduktorzy, względnie  funkcjonarjusze 
kolejowi zatrudnieni specjalnie przy obsadza- 
niu pociągu, kierują wprowadzeniem pasaże- 
rów w ten sposób, aby np. pasażer jadący z 
Warszawy 'do Katowic nie zajmował miejsca 
w wagonie idącym z Warszawy do Wiednia, 
kosztem niewygody pasażera wiedeńskiego. 
Dopiero gdy pasażerowie najdalej jadący w 
wozach dla nich przeznaczonych mają swe 
miejsca — wówczas inni pasażerowie. mogą 
w miarę wolnych miejsc korzystać w miejsc 
w wagonach specjalnych, chociaż pasażerowie 
ci jadą na krótkich przestrzeniach. 

Nowy system obsadzania pociągów ma 
być wprowadzony również na wszystkich wię- 
kszych stacjach, skąd wychodzą pociągi dale- 
kobieżne. 

W ten sposób przed personelem 0- 
chroniarskim  zarysowują się zadania, 
których nie zna wychowawca np. w szko 
le; spadają nań obowiązki, przekracza- 
jące naogół wymagania, stosowane wo- 
bec najgorliwszych nawet płatnych pra- 
cowników, — żąda się wyraźnie — o- 

liarnošci! 
I ta ofiarność ma być wszechstronna: 

wymaga się ofiary serca, no i... kieszeni 
nawet! Ochroniarki, posiadające tacho- 
we wykształcenie, bo mające ukończone 
seminarjum ochroniarskie, pobierają za 
12 — 16 godzinny dzień pracy (tak!) 
30 — 50 zł. miesięcznie... 

Dziś już są zakłady, które zalegają 
od kilku miesięcy nawet z wypłaceniem 
tak rozpaczliwie małej pensji: — cóż 
kiedy dzieci nie mają bucików, ubranek, 

kiedy zapomogi od państwa i samorzą- 
dów przerażająco się kurczą!.. : 

Trzeba szukać wyjścia. Tu już nie 
chodzi o gest dobroczynny, lecz o wiel- 

kiej wagi akcję społeczną. Trzy zagad- 

nienia domagają się należytego rozwią - 

zania. 
Pierwsze dotyczy zapewnienia insty- 

tucjom, opiekującym się dzieckiem, naj- 
skromniejszej chociażby egzystencji. In- 

stytucje te w obecnych warunkach mu- 
szą rozszerzać swoją działalność, a nie 
graniczać jej, jak zmusza do tego twa 
da rzeczywistość. 

Drugie dotyczy metody i warunków 
wychowania dzieci. W tej dziedzinie po- 
trzebna jest pewna rewizja poglądów. 
Chodzi o to, że w wychowaniu dzieci 
najczęściej zaznaczają się dwie krańco- 

W_WIRZE STOLICY 
STRAJK GAZOWNI 

Magistrat wychodząc ze słusznego zało- 

żenia, że urzędnicy głodują, rolnicy głodują, 

Gandhi głoduje — dlaczegoż jedni pracowni- 

cy gazowni mają się tuczyć jak karmniki, roz- 

tropny magistrat postanowił zredukować ga- 

zownikom pensje o 20 procent. 

Projekt ten został jaknajgorzej  przyjżty 

przez gazowników, nie namyślając się zastrej- 

kowali. Zapas gazu starczy na 6 dni, zaga- 

szenie wielkich pieców byłoby katastrofą, bo 

rozpalenie ich kosztowałoby 2 miljony złotych. 

Gazownicy pewni, że magistrat się ulęknie i 

cofnie, czekali dumnie na kanossę. Trzeba też 

zaznaczyć, że profesor zwyczajny uniwersytetu 

pobiera 700 zł., a stróż w gazowni 850 Ro- 

botnicy wmówili we wszystkich, że w gazow 

ni pracować mogą tylko bardzo wykwalitiko- 

wane siły i z tego powodu należą im się te 

ogromne pensje. 

Tymczasem w nocy przymaszerowała do 

gazowni kompanja saperów, wszystkie stano- 

wiska zostały obsadzone przez żołnierzy, Sie 

żanci i plutonowi przeobrazili się w starszych 

majstrów, w grubych fartuchach pilnowali pa- 

lenisk. 

Palenie w piecach Glower — West nie 

okazało się wcale trudną sztuką. Saperzy choć 

otrzymują 80 groszy na dekadę, dokładali we- 

gla równie sprawnie jakby brali 800 zł. Wszy- 

scy inżynierowie stawili się do pracy i udzie- 

lali wskazówek, jeśli sierżant do czego nie 

doszedł własnym rozumem. 

Rygor, porządek, rozkaz królują w gazo- 

wni. Saperzy mogą z powodzeniem okupować 

gazownię jeszcze przez rok. Przez ten czas 

magistrat zdąży zaangażować nowych pracow 

ników na przyzwoitych, nie urągających zd”o 

wemiu rozsądkowi, warunkach. Doskonale się 

stało, że gazownikom pokazano, iż nie są nie- 

zbędni i niezastąpieni. Gamonie! Kręcił tę 

samą manetkę przez 10 lat i ubzdrał sobie, 

że jest fachowcem, a drugi, że zamiatał zaw- 

sze ten sam korytarz, pomyślał iż nikt go wy- 

  

ręczyć nie potrafi. Niema się co obawiać i 

ulegać każdej paczce nicponi, która zagrozi 

strajkiem. Kar. 

SSM 

Bożyk i Błaszczyk 
Przed kilku dniami miał miejsce w Łodzi 

następujący wypadek: Dwaj młodociani przyja 
ciele — 21-letni Bronisław Błaszczyk i 20-let 
ni Witold Bożyk stwierdzili z beznadziejnym 
spokojem, że wszelkie poszukiwania pracy za 
wiodły, że ratunku przed rozpaczą niema. — 
Porozumieli się, i w nędznym pokoiku na 
trzeciem piętrze przy placu Wolności padły 
dwa strzały. Bożyk nieomylnie przestrzelił swe 
młode serce; ręka Błaszczyka zadrżała, i tyl 
ko zranił się ciężko. 

Trzypiętrowa czynszowa kamienica przy 
placu Wolności miała obfity temat do rajcowa 
nia,a miała widowisko, umiłowane przez ga- 
wiedź. Dzwoniły oczywiście telefony, špiesz- 
nym krokiem nadbiegał posterunkowy, przed 
otwartą bramę wtaczała się karetka pogoto- 
wia. Wieziono trupa do prosektorjum; znoszo 
no ciężko rannego Błaszczyka po wąskich 
schodach z trzeciego piętra, a ze wszystkich 
drzwi wyglądały bladociekawe twarze. Poste- 
runkowy idący przodem musiał zapewne krzy 
czeć i torować drogę; Błaszczyk zapewne, ję 
czał na każdym zakręcie schodów. Oto temat 
dla wszystkich kucharek całej kamienicy: 

— Moja pani... 
— Moja pani... 

Oto temat dła pięciogroszówek. Oto temat 
dła ojców i matek, dla pedagogów i wycho 
wawców, którzy mogą po raz niezliczony za 
stanowić się nad przyczynami samobójstw 
śród młodzieży. Mogą raz jeszcze napisać psy 
chologicznie uczony artykuł, mogą wygłosić 
ostrzegawczo namaszczoną prelekcję i nawet 
zebrać po niej oklaski. Mogą zakończyć ją op 
tymistycznie serdecznym akordem: 

— Młodzi, nie bądźcie tchórzami! Nie bądź 
cie dezerterami życia! Pamiętajcie, że po każ 
dej nocy, choćby najciemniejszej, przychodzi 
jasny, słoneczny dzień! : 

Można tak sobie napisać. Można tak sobie 
powiedzieć wzruszonym głosem w ciepiej sali, 
oświetlonej elektrycznością, wobec rozrzewnio 
nych i współczujących słuchaczów. Bożykł 
zaś i Błaszczyk na takie wezwanie odpowie- 
dzą: 
— Ale jak przetrwać tę najciemniejszą noc? 

Bożyk i Błaszczyk, dwudziestoletni chłop- 
cy, przetrwać jej nie 
zdruzgotana wola, i 
mocy. Ostateczne rozbicie. 

pewność, że znikąd po- 
j. w. 
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wości: albo zagadnienie wychowania 
sprowadza się do zagadnienia dyscypii- 
ny, albo też otacza się dzieci przesadnie 
troskliwą opieką i wytwarża się warun- 

ki cieplarniane. I jedno i drugie pocią- 

ga za sobą ujemne następstwa. Dziecko 

w schronisku wymaga łagodnej, ale bar 

"dzo stanowczej ięki wychowawcy. 

Dziecko „w schronisku*. Oto już za- 

gadnienie wychowawcze: czy można w 

samej nazwie instytucji zaznaczać i przy 
pominać dzieciom ich upośledzenie spo- 
łeczne? Młodzież, zdająca sobie sprawę 
z krzywdy moralnej i społecznej, jaka 
jest jej udziałem, przecież przechodzi 

prawdziwą tragedję, nim się oswoi z 

myślą o tych „nieznanych rodzicach”. 
Schronisko im. Ksawerego  Zubowicza 
już zmieniło swą nazwę na Zakład Wy- 
chowawczy im. K. Zubowicza. Wydaje 
się to nam posunięciem bardzo dobrem. 

Trzecia wreszcie sprawa, która do- 
maga się unormowania, dotyczy warun- 
ków pracy personelu "wychowawczego. 
Warunki, w jakich ten personel pracuje, 

są wyjątkowo ciężkie, wysiłek imponują- 
co wielki, natomiast wynagrodzenie śmie 
sznie małe, zabezpieczenia zaś na sta- 
rość — żadnego. Ta być nie powinno. 
Jakieś zmiany w stosunkach dałoby się 
wprowadzić już teraz, a w każdym bądź 
razie należałoby ustalić normy na przy- 

szłość. 
Chodzi przecież o rzecz niezmiernie 

ważną: o wychowanie niestety  znacz- 
nych zastępów dzieci, którym stała się 
wielka krzywda. 

W. Charkiewicz. 

umieli. Słabe nerwy, , 

  
|



TOWARZYSTWO PAN 
MIŁOSIERDZIA 

Dnia 9 października r.b. w niedzielę wyru- 
szą Panie Miłosierdzia św. Wincentego a Pau. 
ło na wielką zbiórkę uliczną i lokalową na 
rzecz swoich biednych. Zasłużone to stowarzy 
szenie pracowniczek miłosiernych zna już: do- 
brze nasze katolickie Wilno od lat przeszło 
20-tu. Często, a jak niektórym się zdaje, mo- 
że nawet natrętnie, przypomina nam to stowa 

rzyszenie obowiązek celowej i dobrze pokie 
rowanej jałmużny chrześcijańskiej tak dzisiaj 
bezwzględnie koniecznej. Panie  Miłosierdz'a 
prowadzą opiekę otwartą nad biednymi, odwie 
dzając ich osobiście po domach, według zasa- 
dniczych przepisów Św. Wincentego a Pauie, 
a szczególniejszą troską otaczają wstydzących 
się żebrać, których liczba wzrasta „dziś ogro- 
mnie. Wszelka jałmużna udzielona Paniom Mi- 
łosierdzia, traria więc do swego celu i prze- 
znaczenia i dostaje się nędzy drobiazgowo 
nawet sprawdzonej. 

Krótkie sprawozdanie z działalności w ro- 

ku 1931 — 32 (do 1-IV 32 r.) niech nas utwier 

dza w najlepszej woli życzliwego wspomaga- 

nia tego stowarzyszenia na każdym kroku. W 

Wilnie liczy Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia 

24 oddziałów parafjalnych, a na prowincji w 

archidjecezji odziałów 38. W. Wilnie opieko- 

wały się Panie 2125 biednymi ( wtej liczbie 

1096 dzieci) przy 11061 odwied h osobi- 

stych. Pod opi Pań Miłosierdzia zmarło, 
142 biednych, pracę uzyskano dla 115 bez 

botnych, a w zakładach i szpitalach pomie- 

szczono 64 biednych. Dzieci umieszczono w 

schroniskach, ładach i na kolonjach 170-10. 

Porad i Žž ej pomocy dla naszych bied 

nych w po: podań i zabiegów do w 

i urzędów niesposób policzyć. Na wszy 

te cele wydały oddziały Pań  Miłosie 

42584 złotych. Prócz tej zasadniczej opieki 

otwartej nad biednymi po mieście, prowadzą 

jeszcze Panie Miłosierdzia 3 przedszkola dla 

110-ga dzieci, 5 instytucyj o opiece zamkniętej 

t.j. schronisko imienia Jezus za kościołem Ksie 

ży Misjonarzy, bursę „Źródło Pracy, szkulę 

„Źródło Pracy' i schroniska dla staruszek na 

ul. Turgielskiej i Kalwaryjskiej kosztem prze- 

szło 73 tysięcy złotych przy życzliwej pomo- 

cy Magistratu m. Wilna i Województwa. 

Członkiń czynnych liczy stowarzyszenie 323, 

a wspierających 1072. 

W archidjecezji liczy Stowarzyszenie Pań 

Miłosierdzia tylko 38 fili, czyli oddziałów, z 

których zaledwie 14 nadesłało sprawozdania 

za rok 1931 — 32. W tych 14 oddziałach pra- 

cuje 768 pań, czynnych 229, wspierających 539. 

Wspierano 3775 biednych, dzieci umieszczono 

w zakładach 117, a katechizowano 250, bied- 

nych zmarło pod opieką stowarzyszenia 41, a 

pracę wyszukano 38 bezrobotnym. Na te cele 

wydano przeszło 24 tysiące złotych „przy ży- 

człiwej pomocy sejmików, magistratów i rzą- 

dowej Opieki Społecznej. 7 szczególniejsza 

gorliwością pracują dwa oddziały parafjalne w 

Białymstoku, oddział w Lidzie, gdzie założono 

schronisko dla staruszek, w Czarnym Borze, 

przy dożywianiu dzieci, w. Głębokiem, gdzie 

Panie opiekują się więźniami w aresztach miej- 

skich, dostarczają im ciepłej herbaty, wygłasza 

ja odczyty i prowadzą dobrą lekturę. Inne od- 

działy prowincjonalne uruchomiły tanie kuch- 

nie szkolne i miejskie, lub objęły ich admini- 

strację na prośby komitetów bezrobocia. 'Wo- 

góle, miłosierdzie chrześcijańskie krzewi się w 

tej najszlachetniejszej i najrozumniejszej for- 

mie po naszej archidjecezji, niestety za powoli. 

©by ono wzrastało i pomogło przetrzymać 

nam ten ciężki kryzys, pełny ciężkich doświad 

czeń dla chrześcijańskiej miłości bliźniego. | 

Niedzielna zbiórka po ulicach m. Wilna i 

przed kościołami ma pomnożyc wyczerpane 

prawie środki Pań Miłosierdzia na opał, żyw- 

ność, obuwie i odzież dla naszych biednych. 
Ofiary w naturze można zgłaszać do prezeski 

Stowarzyszeń Pań Miłosierdzia p. Zoiji Ko- 

ściałkowskiej, Bakszta 10 w podwórzu. 

Wesprzyjmy ochotnie tak blogą i pełną 

poświęcenia działalność naszych Pan Milosier- 

dzia, by gotowe do pomocy i rady nie stanęły 

w tejże zimie z próżnemi rękami przed tylu 

biednymi, wstydzącymi się żebrać i by ukoi- 

ły ich strapienia ucząc ich własną cnotą cier- 

pliwością i poddania się woli Boga. 
— 0 — 

Obchód dziesięciolecia 

gimnazjów 
Dwa najmłodsze państwowe gimnazja na 

terenie miasta Wilna im. Księcia Adama Czar- 
toryskiego i im. Juljusza Słowackiego nieda- 
wno obchodziły dziesięciolecie swego powsta- 
nia. 

W ciężkich warunkach rozpoczynały swoj 
żywot oba zakłady: bez własnych lokali, bez 
pomocy naukowych i bibljotek, lekcje odby- 

wały się w godzinach popołudniowych, co u- 
jemnie oddziaływało na intensywność pracy i 
zdrowie uczącej się młodzieży. 

Łecz organizatorzy, ufni w lepszą przysz- 

łość, prącowali nad rozwojem zakładów. I dziś 
po dziesięciu latach trudów, gimnazja mie- 
szczą się w komfortowych, jak na nasze sto- 
sunki gmachach i są odpowiednio zaopatrze- 
ne w pracownie naukowe, bibljoteki, własne 
świetlice i pod względem naukowym i wycho- 
wawczym należą do dobrych szkół w Polsce. 

Co właściwie przyczyniło się do tak po- 
kažnego szkolnictwa na terenie miasta Wilna? 
Należy podkreślić tę wielką dumę Wilnian, aże 
by swój gród przeistoczyć w Ateny polskie, i 
zachować tak wspaniałą tradycję ośrodka nau- 
kowego, ten potężny entuzjazm jaki cechował 

społeczeństwo wileńskie w pierwszych latach 

niepodległości. I słusznie. Naród bowiem po- 

zbawiony codziennej strawy duchowej, jaką 

jest szkolnictwo, wprost z namiętnością two- 

rzył i zakładał szkoły, mając za sobą bogate 

doświadczenie, że szkoła jest silną ostoją na- 

rodu nawet w nieszczęściu. 

W dobie ogólnego kryzysu ekonomiczne- 

go, który nietylko dotknął naszą kieszeń, aie 

ogarnął i nasze przeżycia duchowe, pozbawia- 

jąc nas radości życiowej, na wiele rzeczy 
wprost nie chcemy zwracać uwagi. Wśród co- 
dziennego borykania się o chleb, nie mamy 
nawet czasu na zainteresowanie się instytu- 
cjami, które nadają naszemu miastu pewne od- 
rębne oblicze. Nie wątpię, że wśród nas znaj- 
dzie się wielu miłośników kultury antycznej, 
którzy z wielkim pietyzmem rozkoszują się w 
dziełach klasycznych i w ich duszach po wsze 
czasy rozbrzmiewają przepiękne djalogi Pla- 
tona i cudownej słowa Cycerona, nie tracąc 
nigdy na swojej wartości i powabie. Otóż 
gimn. klasyczne dla tego rodzaju ludzi powin- 
no być bardzo bliskie sercu. 

1 właśnie. Państwowe gimnazjum im. Julju 
szaSłowackiego jest tem ogniskiem na tetyto- 
rjum Wileńskiego Okręgu Szkolnego, które 
ma za zadanie szerzyć i pogłębiać wiedzę kla- 
syczną w Wilnie. 

Pokolenie dzisiejsze, zwłaszcza z pod by- 

łego zaboru rosyjskiego z pewnem uprzedze- 
niem ustosunkowuje Się do gimnazjum typu 
klasycznego, uważając za stratę czasu na nie- 
rentujące pozornie uczenie się greki i łaciny. 

Nie zapominajmy jednak o tem, że narody, któ 
re w swoich pochodzie cywilizacyjnym zerwa- 
ły z życiodajnem źródłem kultury antycznej, 

przez to samo skazały swój dorobek duchowy 
na wyjalowienie, albowiem najpiękniejszy 
gmach kultury nowoczesnej wtedy tylko na- 
biera mocy jeżeli opiera się na fundamencie 

kultury starożytnej. 

Ten skromny obchód dziesięciolecia gi- 
mnazjów prawie w kółku rodzinnem, niech bę- 
dzie bodźcem dla szerszego ogółu do zaintere- 
sowania się i umiłowania zakładów w na- 
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(CASIO 

KKOMUNIKAT STACJi METEOROLG- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 

Ciśnienie średnie: 772. 

Temperatura Średnia: 

Temperatura najwyższa: -+12. 

lemperatura najniższa: —2. 

Opad: —— 

Wiatr: cisza. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: Pogoda, rano mgła. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Po rannych mgłach lub oparach pog>da 

Zechód słońca g 18 04 
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słoneczna. Noca mieįscami przymrozki, —- W 
dzień temperatura 12—15 stopni. 5ta“e wia- 
try wschodnie. ° 

MIEJSKA 

— Oszczędnošci budžetowe. — W 
związku z zaleceniem województwa prze 
prowadzenia dalszej kompresji budżetu 
półtora miljona złotych, prezydjum mia- 
sta wystosowało do wszystkich  sekcyj 
i wydziałów pismo nakazujące stosowa 
nie dalszych oszczędności przy układa- 
niu pozycyj do budżetów miesięcznyci. 
tak, by ogólna cyira w żadnym wypad- 
ku nie przekraczała sumy globalnej. 

— Roboty klinkierowe. — Z uwagi na po 
trzebę wykorzystania pogody, roboty klinkiero 

we a szczególnie asfaltowe na ul. Wielkiej 

prowadzone są również wieczorem przy świet 

le specjalnie ustawionego reflektora. 

Od jutra odcinek nowej jeżdni do zaułka 

Szwarcowego oddany zostanie do użytku. 

— Aleja Żwirki. — W wykonaniu u- 
chwały Rady Miejskiej w tych dniach a- 
leja wiodąca z ul. Rudnickiej na Poruba 
nek, przemianowana zostanie na aleję 
im. Żwirki. 

— Tablice orjentacyjne. — Ustawianie tab 
lic orjentacyjnych na przystankach autobuso- 
wych rozpocznie się w przyszłym tygodniu. 

Przedewszystkiem otrzymają tablice przy- 

stanki końcowe i węzłowe, potem zaś stop- 

niowo całe miasto.. 

— Pożyczka budowlana. W najbliższych 
dniach magistrat podejmie z B. G. Kr. po- 
życzka w wysokości 100 tysięcy złotych po- 
trzebnych na spłaty długów zaciągniętych vr 
związku z budową „Domu Dziecka* na Ant>- 
tokolu. 

„Dom Dziecka* już jest na ukończeniu i 
obecnie prowadzone są tam kończone roboty. 

— Sprawa gaśnic. Komisja dyscyplinarna 
magistratu, rozpatrywała zarzuty stawiane ko- 
mendzie straży ogniowej w związku z plom- 
bowaniem gaśnic i pobieraniem za te czyn- 
ności opłat, które nie były jakoby księgowane. 

Komisja nie znalazła podstaw, by uznać 
te zarzuty za słuszne i jedynie wymierzyła ka 
rę porządkową za nieprzestrzeganie formalno- 
ści. 

Jak słychać, decyzja komisji 
przez magistrat zatwierdzona i 
ponownie będzie rozpatrywana. 

WOJSKOWA 

— Kary rejestracyjne. Referat wojsko- 
wy skierował do władz administracyjnych kilka 
naście doniesień na poborowych r. 1914 któ- 
rzy w przepisanym czasie nie zarejestrowali 
się w magistracie. 

AKADEMICKA 
— SKMA. ODRONZEWE zawiadania iż 

w dniu 9 października o godz. 9,15 zostanie 
odprawiona msza św. w kościele św. lana— 
Po mszy Św. zebranie w lokalu własnym z re- 
feratem kol. Wawrzyńczyka p.t. „Pogląd Spen 
glera na kulturę i cywilizacjęł. 

SZKOLNA 
— Opłaty szkolne za dzieci urzędników — 

zwrot opłat szkolnych za dzieci urzędników, 
Kuratorjum szkolne otrzymało wyjaśnienie że 
uczęszczające do szkół prywatnych — nie v- 
bowiązuje przy posyłaniu uczących się do 
wstępnych i pierwszych klas oraz na prywat 
ne roczne kursy nauczycielskie, Klasy te i 
kursy nie mają odpowiednika w szkolnictwie 
państwowem. 

— Obchody w szkołach. — W związku ze 
zbliżającemi się terminami różnych obchodów 
i rocznic szkoły otrzymały polecenie, że ewen 
tualne uroczystości urządzane z tej racji prze- 
prowadzone były bez uszczerbku dla zajęć 
szkolnych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— DWA ODCZYTY DR. MELANJI LI- 
PIŃSKIEJ, LAUREATKI AKADEMJI 
MEDYCZNEJ PARYSKIEJ I INSTYTUTU 
FRANCUSKIEGO. W sobotę 8 i niedzielę 
9 października o godz, 18. — Sala Śnia- 

deckich USB. 
Skorzystajmy z okazji usłyszenia sław- 

nej uczonej, która otrzymała pierwszą na- 

grodę na międzynarodowym konkursie z 
historji medycyny w dniu 4 grudnia 1931 
r. a w dniu 8 grudnia tegoż roku otrzy- 
mała nagrodę z medycyny t. zw. ,„Monti- 
oyon'* Instytutu Francuskiego. 

Sławna uczona mówić będzie o djecie, 

a mawet o poście terapeutycznym, stosowa 

nym indywidualnie w zaburzeniach przewo 
du pokarmowego, w niedomodze wątroby, 
serca „nerek itd. (Sobota 8 paźdz. g. 18), 

II-gi odczyt: Z psychologji niewidomych 
„Niewidomi widzą, chodzą, podróżują 

ibez przewodnika, pracują, zarabiają na ży 
cie, a nawet są pożytecznymi obywatelami 
kraju”. 

Jak uchronić dzieci od utraty wzroku? 
Na te i inne pytania odpowie nasza uczona 
w niedzielę 9 października o godz. 18-tej. 
Sala Śniadeckich USB. 

— Herbatka Koła b. Wychowanek Gimna- 
zjum S$. S. Nazaretanek odbędzie się w niedzie 
Ig 9 bm. o godz. 4 p.p. w lokalu szkoły 

NZREZECE WE FZP OZETZTOWOZERTZYE A TTS 
szem mieście. Pod tym względem bierzmy przy 
kład z miast włoskich w dobie odrodzenia, kie- 
dy to odsłonięcie napozór mało ważnej rzeźby 
pomnika, wzbudzało żywiołową radość w du- 
szach mieszkańców. M. Ž. 

nie zostala 
cała sprawa 

£ SŁOWO 

z SĄDÓW 
ZA 200 DOL. CHCIELI PRZEKUPIĆ 

— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR. -- poda SĘDZIEGO 
je do wiadomości członków, iż komunikat nr. Bracia Pejsach i Szloma Bejerowie, mie- 

ll znajduje się do przejrzenia w lokalu Kiła szkańcy Wołkowyska, uchodzili za uczciwych 
przy ul. Wileńskiej 33 codzień w godzinach kupców. Jeden handlował jajami, drugi posia- 

od 18 do 20. ; GEE dał sklep gotowych ubrań. 
Zebranie informacyjne dla członków Kcła Widocznie jednak mieli powołanie do cze- 

Wileńskiego odbędzie się w niedzielę dnia 30 goś innego, gdyż pewnego dnia, będąc w War 

października rb. w lokalu Koła —początek O sząwie zostali przytrzymani i osadzeni w wię 

godz. 11 m. 30. zieniu pod zarzutem fałszowania i puszczania 
RÓŻNE w obieg amerykańskich dolarów. 9 

— W sprawie odsłonięcia pomnika J. Mon Sprawa ciemna i nieprzyjemna. Osobami 

twiłła. — Podczas nabożeństwa mającego się handlarzy gotowych ubrań i jaj zainteresował 
dzia śledczy do spraw szczególnej wagi odbyć w niedzielę 9 bm. w kaplicy franciszkan się sę Е : 

przeciwko nim skiej z okazji odsionięcia pomnika Józefa Mout p. Skarżyński, który wszczął 

wiłła śpiewać będzie chór franciszkański pod dochodzenie. - : IE 
batutą o. Jeremiego. Wiadomość o aresztowaniu Bejerów  do- 

— WARTOŚCIOWY CZY BEZWAR- a RH A ów ZE 
т VY. . © nikn = zie dowiedziaia SiĘ o te , ZOT 0 

oe o ini @ Ёш Ё‚ЗЁОЁЁ. ra Bejer. Energiczna żona postanowi! t 

c B 2 SA sa ratować „nieszczęśliwych za wszelką cenę. 

la, że banknot jest pełnowartościowym. sięgnęła przedewszystkiem rady swych współ 

Tymczasem właściciel mieszczęsnego wyznawców, z których jeden poradził jej udać 

banknotu narażony był na cały szereg nie- się do niejakiego Jembiela „Kantorowskiego. i 

przyjemności. Tewela Bramsona, mieszkańców Białegostoku, 

> W dniu 31 którzy są ludźmi sprytnymi i napewną udzie- 
— „Dzień Oszczędności — 1 

ždziernika obchodzony  będzie jak corocznie la ie 
A Oszczędności* " poświęcony pro- 

pagandzie i krzewieniu idei oszczędności w 
Polsce. 

j pomocy. : 

Na drugi już dzień Bejerowa była w Bia- 

tymstoku. Porozumienie nastąpiło dosyć pręd- 

ko. Kantorowski i Bramson obiecali  popro- 

stu Bejerowej przekupić sędziego Skarżyńskie 

o, przyczem chcąc upewnić ją w powodze- 
nadmienili, iż nie jeden już 

    

Sodalicja św. Piotra Klawera pow ada 
prosi wszystkie dzieci m. Wilna o 

  

edstawieni i „tos. Niu swych planow, | już 

ciele Św Raz RA. o 0 a: raz przeprowadzali podobne sprawy. Mówili 

Lie 6 SĄ ® przytem tak przekonywująco, że „klientka 
om kędzie odegrana sztuka vt. „Żydzi u św. 
Antonego". — Zrprasza się itwnież wszyst- 
kich starszych przyjaciół mis) Т 

uwierzyła i wręczyła swym wybawcom 200 

dolarów, z tem, że dołoży im jeszcze 150, 0 

ile cała sprawa załatwiona zostanie pomyślnie 

Od tej chwili przeszło a parę ge 

nie „Żydzi Św i ^ siecy a sprawa jakoś nie załatwiała się. Be:c- 

RE R towie nadal ožiai w więzieniu, a zro£- 

paczona żona napróżno wyglądała powrotu mę 
TEATR ( MUZYKA 3, tyzeszcie przeczuwając, że padła ofiarą 

— Teatr Pohulanka. — Dziś w sobotę 8 b. sprytnych oszustów, Sora Bejer zaczęła się do- 
m. o godz. 8-ej daje po raz pierwszy w Wil- magać zwrotu pieniędzy, a gdy wszelkie w 
nie ciekawą komedję Morstina „Dzika pszczo tym kierunku starania nie odniosły pozytyw- 
ła" w reżyserji Z. Tomaszewskiego, z udzia- nego rezultatu, zaskarżyła ich do sądu. ы 
iem pierwszorzędnych sił komedjowychi z p.p. Po raz pierwszy cała sprawa znalazła Się 
Grolickim, Niedźwiecką, Wiesławską, Szymań- w dniu 3 czerwca r.b. w Sądzie Okręgowyin 

skim i Koronkiewiczówną, Dekoracje według w Grodnie, który uznając wówczas winę Kan- 
projektów Makojnika. Piękne suknie pań wy- torowskiego i Bramsona za udowodnioną, Ska: 

konała pracownia teatralna pod kierunkiem S. zał każdego z nich na 3 lata więzienia. 
Kozłowskiej. Sensacją tej premjery będzie 0- Od wyroku tego skazani apelowali, wo- 
becność autora na przedstaweniu. bec czego sprawą. dwustu dolarów zajął się w 

Sztuka będzie powtórzona w niedzielę 9 b. dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny w Wilnie. 
m. o godz. Sej wiecz. Obronę skazanych prowadził tym razem dzie- 

— Pierwsza niedzielna popołudniówka — kan Izby Adwokackiej w Wilnie p. Petruse- 
odbędzie się 9 bm. o godz. 4-ej po poł. w te- wicz. 4 : я tei 
atrze na Pohulance. Przedstawienie to wypel W wyniku ponownego zrewidowania calej 
ni sztuka Rostworowskiego ,Przeprowaszka“. sprawy, Sąd Apelacyjny wyrok poprzedniej 

— Niezwykle tani poniedziałek! — Na po- instancji uchylił i obu oskarżonych uniewia- 
niedziałkowe przedstawienie „Przeprowadzki nił. PORE 
(10 bm. o godz. 8 wiecz.) teatr Pohulanka ob 
niżył ceny biletów o 50 proc. 

— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich W 
ZASP w Wilnie — gra „Szczęście od jutra* w 

  

na godz. 7 w. 
tejże sali bowiem będzie odegrana sztu 

ka religijna pt. „Lilja Karmela* oraz powtór- 

— © — 

Antoni SKU RJ AT 
Art.-Fotegral 

Sniadackich 4 

  

następujących miastach: 8 bm. — Królewszczy Przyjmowane są również roboty ama- 
zna, 9 bm. — Stara Wilejka, 10 bm. — Mo» torskie. Dla młodzieży specjalny rabat, s 

łodeczno,-11 bm. — Nowogródek, 12 bm. — 
Stołpce. 

Dramat w Dagmarze 
Dramatis personae: : 

1. Liza Matykańska, z ul. Szpitalnej. 

— Teatr muzyczny Lutnia. Występy 
Ełny Gistaedt. — Wystawiona z wielkim nakła 
dem pracy i kosztów efektowna i nadwyraz 

A a Abrahama ,Wiktorja i jej 
uzar' odniosła wielki sukces artystyczny 1 si 

cieszy się niestabnącem Bowowzecleni: 2 Paserka i licytantka. Zab6i 
Orkiestrę prowadzi Mieczysław Kochanow- 2. Gorfajn, jej narzeczony. E 

ski. W przygotowaniu „Księżniczka Czarda- mieszkały w więzieniu. 
szka“ — operetka Kalmana z Elną Gistaedt 3. Wysłannik. . 
niezrównaną wykonawczynią roli tytułowej. W akcji Gorfajn nie występuje. Rozstał 

Ke w nem: mad: pili a Aa 20 42 az : . Ž ч io ŠE = 
się na przedstawieniu oopołkdalo wen po ce- Zak ora o Egiuoolė, ° Й&ИЁОЦЪ:ЁЁ„ЁЁ 
nach normalnych operetka „Wiktorja i jej krakowskiego pikis SE е 

huzar“. wczoraj zjawił się w mieszkaniu Lizy Wy- 
— Otwarcie szkoły dramatycznej przy tea słannik. Nie wymienił swego nazwiska. U- 

trze miejskim ZASP w Wilnie na Pohslance:— czynił tylko znak. Liza odrazu zrozumia- 
Kurs studjów dwuletii. Wykłady odbywać się ła, Skinęła głową. 1 
będą w godzinach od 4 do 7 po poł. Egzamin Odmiego? Н 3 
шзі‹Ёшу w poniedziałek dnia 10 bm. w teatrze Sza. I 1T rawa 
na Pohulance o go!z. 5%-ej po południu. PERO Roe i 2 

Sekretarjat teatru przyjmuje S So AZ U- I Wysłannik opowiedział. Liza musi na- 

dziela bliższych informacyj w godzinach od li tychmiast jechać do Krakowa. On wzywa. 
Ale oprócz tego on daje polecenie. Trzeba do 2 po poł. 

CO GRAJA KINACH? przewieźć tę walizkę. W niej jest złoto. — 

3 JA > 3 s Trzeba ją przewieźć do Lidy. Liza na tem 

HELIOS — Księżna Łowicka. zarobi — może tysiąc, może nawet trzy ty- 
HOLLYWOOD — Dzikie pola. siące. Pieniądze wypłacą w Lidzie: hotel 

CASINO — Król to ja. Dagmara. Ale Wysłannik potrzebuje dwu- 

STOLOWY — Pod dachami Paryża. stu złotych. : я 
РАМ — Pogromey pra a Liza jest rozumną kobietą: mie trzeba 

LUX — Hajda trojka. 

   

  

jej dwa razy powtarzać. Wyjęła dwieście 

złotych, dała; obejrzała walizkę: zamki 
mocne, walizka ciężka. Najbliższym pocią- 
giem odjechała Liza Matykańska do Lidy. 

W hitelu Dagmara Liza czekała. Cze- 

  

— Onegdaj byliśmy świadkami ciekawego 
zdarzenia. Przez ulice naszego miasta masze- 
rowała orkiestra wojskowa z pochodniami 1- = А zeka 
mundurowana w stroje 1831 roku. W; wołała kała ma umówioną taksówkę, © sa 
to ogromne zaciekawienie przechodniów. Otóż Wysłannika, czekała na tysiąc, może na 
okazuje się, że jest to wojsko z czasów Księż: trzy tysiące. Dzień i noc całą. Wczesnym 
nej Łowickiej, obrazu, wyświetlanego obecnie rankiem postanowiła wypłacić sobie trzy 

w kinie HELIOS. || | tysiące. Rozbiła walizkę. Znalazła w niej 
Ę OWCA się Walc iż ta sama OT-- sześć cegieł. I gdy drżącemi rękami pruła 
iestra ma przemaszerować przez główne uli xyściekle iziki, ujrzała, że na jej 

niedz o -ej p.p. a g > 5 
> ASB Liza rozumie wszystko. Ale w jaki spo- 

WYPADKI I KRADZIEŻE sób zdołał Wysłannik zwędzić zegarek — 
to ponad rozum ludzki. 

— ZŁODZIEJE W MIESZKANIU. — Nie- ' > 
znani sprawcy zapomocą dobranego klucza 5 
dostali się do mieszkania Butisowej Weroniki m 

A 

a 4 

U 

  

  

„CZŁOWIEK— 
— MAŁPA" 

zna tylko prawo dżungli: 
bierze te, która mu się po- 
doba. Wkrótce w kinie,PAN' 

  

   

(Wiwulskiego 29) skąd skradli gotówkę oraz 
drobną biżuterję wartości łącznej 550 zł. 

— Pajęczarze. — Ze strychu domu nr. 3 
przy ul. Kolejowej nieznani złodzieje skradli 
na szkodę Sakowiczowej Bronisławy bieliznę 
męską damską oraz pościelową łącznej warto- 
ści 500 zł. 

— WYPADEK W LESIE. — Pod- 
czas wyrębu drzewa w lesie koło wsi 
Faraniszki gm. ostrowskiej spilowane Sz 
drzewo runęło na dwóch chłopów: Mar-  — PRZEMYT. —- W rejonie Rudziszek za- 
cina Dleca i Aleksandra Malinowskie- trzymano trzech osobników, którzy przedostali 
go. Drzewo przygniotło Dleca tak silnie 59 legalnie na teren polski. 
że nieszczęśliwy doznał zmiaždženia Reza okazali się przemytnikami tyto 

2 х 5 я я sa ewskiego, 
czaszki, zaś Malinowski — zgniecenia S'1erowano ich do dysp zycji władz. 

żeber. Obu rannych w stanie ciężkim od 
wieziono do szpitala. В , FISZYSZKI 

Z POGRANICZA — NAPAD. — Na M. Gawrylowa (Wilno, 

— ROZMOWY Z BOLSZEWIKAMI —Na Wilkomierska 101) gdy powracał z taigi w 
odcinku Iwieniec odbyła się polsko - sowiec- Eiszyszkach napadło na drodze trzech osobni- 

ka konierencja w sprawie odwodnienia grun- ków, którzy pod groźbą noża zrabowali mu 
tów w trzech wsiach granicznych. Postanowio z wozu skrzynię z 32 kurami. 
no jeszcze w bm. przystąpić di iedni 
robót. PrZYSIĄPIE do odpowiednich" pywnież kolo Rukoja J, Wałentynowiczuwi 
2 A AA — Koło wsi Zarębiany odebrano na drodze 8 pudów -jablek. Podczas 

rejonie IKozdrowicz aresztowano Ignacego d i Kolyszkina, Jana Bučkę i“ Plotra o napadu Walentynowicz został ranny. 

oskarżonych o uprawianie działalności komuni BUDSŁAW 

— ŚMIERĆ STARUSZKI. — 70:leinia M. 
stycznej wśród chłopów. 

2 Taa ij znaleziono bi Kretowiczowa mieszkanka- wsi Ostrowo gm. 

JD: a. budsławskiej w drodze do kościoła trafiła w 
burzę i została zabita przez piorun. Wypadek 

2. SAMOLOTY OBCE. — Onegdaj rano 
w iżu wsi icz! i po ywicze w rejonie Filipowa zdarzył się 2 bm., lecz zwłoki zmarłej znale- 

ziono dopiero we czwartek. 

b 
W    
    
  

zauważono trzy samoloty obce, krążące nad 
terytorjum polskiem. ъ 

Samoloty te leciały wzdłuż nic: 
kierunku Margrabowa. ORO WILEJKA 

— ZBIEGOWIE. — W pobliżu m. Drui pa — ZAJŚCIE Z SEKWESTRATOREM. 
trol KOP zatrzymał dwóch osobników, którzy We wsi lzy w gminie wilejskiej bracia Woj- 
zapomocą łódki przedostawali się na teren pol ciechowscy stawili czynny opór sekwestrato- 
ski. Zatrzymanymi okazali się uciekinierzy z rowi i policjantowi, przybyłym po opisane za 
Mińszczyzny. Jeden z nich Wacław Masłowicz podatki ruchomości. Jednego z Wojciechow- 
jest b. studentem moskiewskiej politechniki. _ skich aresztowano. Dwaj jego bracia ukryli się 

Jak zwykle w podobnych wypadkach, za @ 

в т ^ $ 
wt pierwszym zaś rzędzie 

ERB r 
JAN CZESLAW 

GRYFF - 
urzędnik Wileńskiego Oddziału Banku Gospodarstwa Krsjowego, oficer 
I Brygady Legjonów, odzna:zony 2-krotnie Krzyżem Walecznych, zmarł dnia 
6 psždiiernika 1932 roku po długich 

Szkramentami. 
Pegrzeb odbędzie się w dniu 8 października (sobota) 1932 r. o godz. 

4 popołudnin z kaplicy cmentarza po-Bernardyńskiego na tymże cmentarzu, 
o czem powiadamiają 

  

    

KELLER 
i ciężkich cierpieziach, opatrzony Św. 

DYREKCJA i PRACOWNICY 
Wileńskiego Oddziału 

Bantu Gospodarstwa Krajowego 

   

  

   
    

  

z TU 

w Bieaiakoaiach odbędzie się daia 9 
10. X o godz. 1030. — O czem zawi 

Szpieg zawisł 
BARANOWICZE. — W dniu 7 bm. 

nowogródzki Sąd Okręgowy na sesji wy 
jazdowej w Baranowiczach rozpatrywał 
w trybie doraźmym sprawę przeciwko 
mieszkańcowi wsi Klidzienięta pow. osz 
miańskiego 26-letniemu Szymonowi Koś 
ciukiewiczowi, oskarżonemu o uprawia- 
nie szpiegostwa. 

KENA 
RÓW 

JADWIGA ŁASTOWSKA 
Po krótkich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentsmi zmarła w 

Bieniskoniach dn. 7 października 1932 r. w wieku lat 42. 
Eksportacja zwłok ze Stacji Doświadczalnej do Kościoła paratjsinego 

b. m* o godz. 1530. — Pogrzeb dnia 
adam ają krewnych, przyjaciół i współ- 

towarzyszy pracy pogrążeni w głębovim alu 
: MĄŻ. SYN CuRKa, MATKA. BRACA | SIOSTRY 

na szubienicy 
Po udowodnieniu winy inkryminowa- 

nej Sąd skazał Kościukiewicza na karę 
śmierci przez powieszenie. — Skazany 
przyjąt wyrok ze spokojem. Obrona od- 
wołała się do łaski Pana Prezydenta-— 
Wyrok zostanie wykonany prawdopodob 
nie w dniu 8 bm. rano. - 

  

Proces przeciwko bandzie złodziejskiej 
Wczoraj o godz. 6-tej wieczorem w za- 

pełnionej publicznością sali Sądu Okręgo- 
wego w, Wilnie rozpoczął się proces prze- 
ciwko groźnej w swoim czasie bandzie zło- 
skiej Bolesiawa Wolejszy i Stanisława Ła- 
buńskiego, grasującej ma terenie miasta. 

od kwietnia do październiką r. ub. 
'Proces ten należy do jednych z najcie- 

kawszych, jakie wogóle, jeżelii chodzi o pro 
cesy złodizejskie, były kiedykolwiek w: Wil 
mie. Złożyło się na to cały szereg przyczyn, 

ilość oskarżo- 
nych, która wynosi trzynaście osób, jak 

również okoliczności, które towarzyszyły 
popełnianym przez nich kradzieżom i wła- 

maniom. 

Spis kolejny oskarżonych przedstawia 
się następująco: 

Bolesław Wołejsza, jego brat Jam, Sta- 
nisław Łabuński, Al. Juszkiewicz, Wincen- 
ty Jembun - Perntel, Kazimierz Ingiele- 
wiez, Wacław: Lutomski, Antoni Kleczkow- 

-i, Zofja Wołyńska, jej córka Helena, Jó- 
zef Szmigielski, Filomena Łabuńska i Apo- 
lonja Juszkiewicz - Nowicka. 

lidžka 
— ZGON SP. JADWIGI ŁASTOW- 

SKIEJ. Wczoraj rano zmarła w Bienia- 
koniach niemal nagle śp. Jadwiga Łastow- 
ska, żona dyrektora Wileńskiej Stacji Do- 
świadczalnej w Bieniakoniach i profesora 
Uniwersytetu Wileńskiego. Śp. Jadwiga Ła 
stowska pracowała wiele na niwie społecz- 

nej, biorąc żywy udział w życiu orgamiza- 
cyj społecznych jak harcerstwo, koła mło- 

dzieży, Związku Ziemian. Ostatnio była 
prezeską Powiatowego Związku Gospodyń 
Wiejskich. — Opiekowała się przemysłem 
ludowym i jego rozwojem. 

baraudiinicka 
— KRWAWE ECHO WOJENNE. Dnia 

5 bm. na polu koło wsi Tumasze gm. Da- 
rewo mieszkaniec tejże wsi Sidor Jan lat 
20 znalazł nienaruszomy granat i zaczął 
go rozkręcać. Podczas manipulowania gra 
nat eksplodował, wskutek czego Sidor po- 
niósł śmierć na miejscu. Znajdujące się 
przy Sidorze troje dzieci Czarnecki Stanis- 

ław lat 12, Sidor Michał lat 7 i Sidor Wa- 

lenty lat 6, na szczęście zostaly tylko lek- 

ko ranione. Ranne dzieci odwieziono do 

szpitala w Baranowiczach. 

— A ROWER SIĘ ULOTNIŁ. Kurasz 
Walenty zaszedł sobie do baru Kresowego 

na chwilkę, a rower pozostawił, co praw- 

da jeszeze bardzo był ostrożny, gdyż wipro- 

wadził go na podwórze, ale kiedy wyszedź, 
ku swemu przerażeniu roweru już nie było. 

Nie pozostało mu nie innego, jak tylko po- 
skarżyć się policji, która obecnie szuka a- 
matora cudzego roweru. 

— POŻAR. W dniu 4 bm. o godz. 2,30 
w miasteczku Nowo-Mysz wybuchł pożar 
w zagrodzie Adama Turowicza. Spalił*się 

dom mieszkalny, sprzęty domowe i ubra- 
nia, ogólnej 'wartości około 11600 zł. 

Dochodzenie wyjaśniło, że dom zapali) 

się z powodu wadliwie urządzonego komina 
— PRĘDKO SIĘ ZAŁATWIŁA, W dniu 

3 bm. Kiernoga Michał mieszkaniec wsi 
Ciukaniowicze zameldował na post. PP., 
że siostrzenica jego Nadzieja Wanczyłko, 
będąc w. odmiennym stanie, udała się do 
wsi Kozlakowicze gm. Nowo-Mysz, skąd 
po 4 dniach powróciła w stanie zupełnie 

normalnym. 

Badana Wanczyłko zeznała, że wskutek 
przewrócenia się nastąpił przedwczesny pa 

ród, a dziecko po 3 minutach zmarło. Wan- 

czyłko pochowała dziecko ma cmentarzu 

koło wsi Domanowicze. Na skutek polece- 
nia pana prokuratora, dochodzenie prowa- 
dzi posterunek PP. Stołowicze. 

— PIES ZNALAZŁ INNEGO GOSPO- 
DARZA. Strelowiez Antoni zameldował w 
komisarjacie PP., że w: dniu 2 bm. jakiś 
osobnik skradł mu psa - wyżła, wartości 
300 zł. Polieja stara się odszukać amatora 
cudzych psów. 

  

Jak widać z powiyższego, wśród oskar- 
żonych figurują aż trzy kobiety, przyczem 
pięciu pienwszych jest członkami samej 
bandy, reszta zaś bądź to paserzy, którzy 
mabywali od nich skradzione towary, bądź 
też pośrednicy, przy pomocy których te to- 
wary zbywano. 

W obronie oskarżonych występuje cały 
szereg adwokatów wileńskich z Englem, 

Andrejewym i Czernichowym na czele. 

Przewodniczy rozprawie wiceprezes Są- 
du Okręgowego p. Brzozowski. Niepozba- 

wioną posmaku sensacyjnego jest ta oko- 
liczność, że jednym z oskarżonych w tym 
procesie, mianowicie Lutomski jest b. przo 
downik I komisarjatu PP. w Wilnie, zwol-- 
niony ze służby za pobieranie łapówek.Tym 
razem Lutomski odpowiada za paserstwo, 
Ze względu ma to, że proces ten potrwa we 

dług wszelkiego prawdopodobieństwa przez 
cały dzień dzisiejszy, do obszerniejszego 

jego omówienia przystąpimy w. dniu ju- 
trzejszym. p. w. 

  

  

"SPORT 
NAJBLIŻSZE IMPREZY SPORTOWE 

Clou programu niedzielnego będą za- 
wody lekkoatletyczno-kolarskie, organizo- 
wane na Stadjonie Ośrodka WF. Rozpocz- 
mą się one o 12-tej i pomyślane są w ten 
sposób, że konkurencje lekkoatletyczne 
przeplatać się będą z kolarskiemi. 

Organizatorzy zapewniają nas, że dłu- 
gich przerw nie będzie. 

Piłkarskie drużyny 6 pp.. Leg i Dru- 
karz rozegrają dwa spotkania, w: sobotę i 

niedzielę na boisku 6 pułku (Antokol). — 
Początek o godz. 15-tej. 

Drużyna 1 pp. Leg. wyjeżdża do Pozna- 
mia, gdzie-w niedzielę rozegra mecz półfi- 

nałowy o wejście do Ligi z mistrzem pierw 
szej grupy — Legją poznańską. Będzie to 
najtrudniejsza z dotychczasowych, walka 
naszego mistrza, tem trudniejsza, że— jak 
to się dało zauważyć okres b. dobrej 
formy drużyny już minął, 

Drużyna wyjeżdża w najlepszym swym 
składzie, lecz chodzą uporczywe wersje ma 
temat zastąpienia Pawłowskiego przez ko- 
goś innego, jakoby Drąga. 

Byłoby to złe posunięcie. Longin jest 
leń, spadł z formy, ale mimo to ma techni- 
kę, strzał i rutynę. Jeżeli trafi mu się oka- 
zja, to nie zmarnuje jej. 

Pimg-pongiści Ogniską i Makabi grać 
będą dziś o godz. 5 po poł. w lokalu „Ogni- 
ska'* (Kolejowa 19). W ramach tego me- 
czu grać będą najlepsi zawodnicy Wilna: 
Grodnicki i Weksler. (t), я 

  

Żona i szafa 
Aron Fin, dozorca synagogi przy ul. Su- 

bocz, miał dolary, i ' kosztowności, i żonę, 
której nie ufał. Żonę ma i dziś, dolarów i 
kosztowności już nie ma. Za niewiarę został 
ukarany. = 

Aron Fin ukryt przed žoną swoje skarby. 
W miejscu nietykalnem — w szafie synago- 
galnej. 

— Na szafę w synagodze 
żaden złodziej — myślał Fin i 
niądze, nie zamknął szafy. 

Zdumiewające niekonsekwencje duszy ludz- 
kiej: nie ufać żonie, a zaufać  niezamkniętej 
szafie? I łos zadał ciężki cios zaufaniu Fina 
do szafy: pieniądze zginęły. 

Jutro odbędzie się w synagodze przy ul. 
Subocz mistycznie groźna ceremonja. Stali jej 
bogomodłcy będą zeznawać przy zapalonych 
świecach. Niebo wskaże, kto jest złoczyńcą. 

nie targnie się 
ukrywszy pie 

    naszego pisma 
w BARANOWICZACH 

jestp. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szesowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie



  

  

— NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE ZA DU 
SZ3Y ŚP. KS. ROSOŁOWSKIEGO. W dniu 
wczorajszym o godzimie 10.-tej w kościele 
farmym w Słoaimie odbyło się nabożeństwo 
za spokój duszy śp. ks. kanonika Ignacego 

Rosołowskiego. Nabożeństwo celebrował 

dziekan baranmowicki ks. Źołądkowski w a- 
syście kilkunastu księży. Kazanie wygłosił 
kapelan wojskowy z Baranowicz ks. Alek- 

sandrowicz podnosząc zasługi zmarłego i za 

lety jego charakteru. Głęboko przemyślane 

przemówienie wywarło niezatarte wrażenie 
na słuchaczach. 

Na nabożeństwie obecni byli przedstawi- 

ciele władz państwowych ze starostą Ed- 
mumdem Koślaczem na czele, wojskowość 
= płk. Marjanem Kurkowskim, dowódcą 
79 pp., dalej orgamizacje społeczne szkoły 

z pocztami sztandarowemi, stowarzyszęnia 

młodzieży oraz niezliczone rzesze wiernych 
'Pe nabożeństwie złożono zwłoki na emen- 7 
tarzu przy kościele. Szpalery tworzyli: ucz-. 
niowie seminarjum i szkól. 

— Sprostowanie. — Wzmianka o wyciecz 
ce seminarjum S. S. Niepokalanek do Wilna 
w nr. 245 „Kurjera Nowogródzkiego* z dn. 2 
października w dziale kroniki słonimskiej zawie 
ra pewną niescisłość. 

Mianowicie dn. 1 października powróciły z 
Wina nie jedna, jak to podano, a 2 wyciecz- 
ki, — zorganizowane najzupełniej niezależnie 
przez dwie organizacje szkolne Semin. S. S. 
Niepokalanek w Słonimie — jedna przez Koło 
Pedagogiczne w liczbie 28 osób, na czele z 
kierowniczką tej wycieczki p. Zofją Burzyń- 
ską, oraz druga w liczbie 25 oso», zorganizo- 
wana przez Koło Kra,sznawcze pod kierow- 
nictwem p. Klaudji Chruzkiej. 

grodźięh/ka 
— P. WOJEWODA BIAŁOSTOCKI W 

GRODNIE. W dniu wczorajszym bawił w 
Grodnie p. wojewoda białostocki, Marjan PSO 
(Zyndram - Kościałkowski. 

Pobyt pana wojewody miał charakter 
służbowy. 

— DZIESIĘĆ STRZAŁÓW KU CHWA- 
LE OJCZYZNY. W niedzielę po uroczystem 
nabożeństwie w kościele garnizonowym о 
godz. 9-tej odbędzie się otwarcie strzelnicy 
„Cresovii*. Po uroczystem otwarciu odbę- 
dzie się propagandowe strzelanie „10 strza 
16% ku chwale Ojczyzny'. 

Strzelaniej est dostępne dla wszystkich 
za opłatą 85 gr. Również można strzelać 
własną amunicją małokalibrową z zastrze- 

żeniem, że amunicja jest pochodzenia pol- 
skiego. 

— AKADEMJA STRZELECKA. W dniu 
wczorajszym w: sali Teatru Miejskiego od- 
była się uroczysta Akademja Zw. Strze- 
leckiego. : 

Władze administracyjne reprezentował 
p. starosta grodzieński Zygmunt Robakie- 
wicz, miasto wiceprezydent O. Suchowlań- 
ski, wiadze Związku kpt. Skwarnicki, za- 
stępca komendanta Okręgu, komendę po- 
wiatu komendant powiatowy Pawłowski. 

Na scenie znajdował się portret Mar- 
szałka (Piłsudskiego pięknie udekorowany 

kwiatami, sala rzęsiście oświetlona. 
Do licznie zebranej publiczności i Strzel 

c©ów słowo wstępne wygłosił K. Terlikow- 
ski, który w swem przemówieniu dał prze- 
gląd idei i pracy Zw. Strzeleckiego, cha- 
rakteryzując jego doniosłe znaczenie w do- 
bie obecnej. 

Następnie p. profesor Ciesielski wygło- 
sił odczyt pt: „Manszałek Piłsudski w świe 
tle historji", poczem odbyła się część kon- 
certowa, na którą złożyły się deklamacje, 
śpiew, oraz produkcje orkiestry 76 pp. 

Cała Akademja odbyła się wśród pod- 
miosłego nastroju, którego nie potrafiły za " 
kłócić wybryki jakichś chuliganów, którzy 
usiłowali przeszkodzić odbywanim się Aka- 
demji przez puszczanie gazów; drażniących. 

— NIEUCZCIWA PRZEKUPKA. Na- 

liwko Marja, mieszkanka ul. Kadrowej 9, 

kupowała mięso u właściciela sklepu mięs- 

nego przy ul. Zd! | 45, Zofji Grabow- 

skiej i wręczyła jej 6 zł. których ta na- 

stępnie nie chciała jej zwrócić. 
Poszkodowana Naliwko zameldowała po 

licji o fakcie przywłaszczenia. 

— PRZEJECHANTE CHŁOPCA. Sied- 
mioletniego Edwarda Stadniekiego „zam. 
przy ul. Pereca 8, przejechał taksó 
tor Jankowski, który po wypadku odwiózł 

chlopca do lekarza, a po nałożeniu opatrun- 

ku do domu. 
Szoferzy uważają widocznie, że stajemy 

si ęwielkiem miastem i pomimo tak małe- 

go ruchu jaki jest w Grodnie, zaczynają 

przejeżdżać przechodniów. 

— ZŁODZIEJE SKRADLI 180 KG. TY- 
"DONIU. W, nocy 5 bm. w osadzie Reduty 
gm. Jeziory z zamkniętej stodoły nieznan. 
sprawicy skradli na szkodę plantatora Ka- 
zimierza Kwieka 5 worków tytoniu, wagi 
około 180 kg. 

Policja rozpoczęła energiczne po-z 

wania, celem wyknycia sprawców: kradzie- 

  

   

      

— KRADZIEŻ ROWERU. P. Arszuno- 
wi Aleksandrowi w; czasie gdy przebywał 
"wi gmachu Starostwa w dniu wczorajszym, 

mieznany sprawca skradł pozostawiony 

'bez opieki rower wartości 320 zł. 

Pomimo natychmiastowego poszukiwa- 

nia, rower dotychczas się nie odnalazł. 

ŽAAAAAAKAAAAMAAMAABALAAAAAAAAA AAA AAA Aaaa 

Największą i nalbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
SSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

ua każde żądanie. 

PYTYTYYTYYFYVYTYYYYVYYYYTYYYYTYYYYTYSYSYN 

KINA P.T ra TEL 714 
PREATONI TS IKS TATTO 
Początki sensów: 18.15 20.15 1 2215 

Gźwięsowiec 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

Dziś 
Film, który nie a reklamy 

Szangha j- Express 
Reżyserii w. STEANBERGA 

W rolach gł.; Marienea DIETFICH, 
Anna MAY WONG, Ciiwa BROOK 

i iani, 

wstęp sd 80 Gr. 
  

Bźwiekowiec 

Kimo „ĄP GL LO" 
Baminik. 26. 

Dziś! Wielki dramat f lmowy na tle 
arcydzieła sy Żeromskiego 

„Wiatr od Morza” 
W roisch głównych Marja Mšlicka, 
Adam Brodzisz, K. J. Stepowski, 
Euganitsz B:do. — Zdjęć pienero- 
wych dckerano na Pomorzu i na Bał- 
tyku w zamkach historycznych w wio- 
skach kaszubskich na Felu, w porcie 
gdyńskim i ns pełoym morzu. Piosen- 
ka marynarska Śpiewzna w filmie — 
„Wiatr od Morza” przez chór Dana, 
A Dymszę iJ. Kobaszs "Piosenta „Po- 
wiedz ty sam* śpiewany w filmia 
Wiatr od Morza przez Marję M 

ZINO „PALACE“ 
Orzasz*. 18. 

Dziś! Gare ISA dworska 

Kochanka Jego 
Książęcej Mości 

W rclach głównych Paweł Rychter, 
Vivian Gibson, Mery Kid, H. Jun 

kerman 
W TOREPCD CZCI O CC GZ TB CANT 

   

= AWR ARCOROC PAZERA JSC ETWA AOR TEZ RTZ OWE ITT 

Początek sezasów 
Wstęp od 75 gr. 
  

KINO 9 g. 6.15, — 8 — 18, 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 
GRODNO, Brygidzka 2. 

Dziś premiera! 

Deliciens — Delicions 
BŁĘKITNA — BŁĘKITNA 

k 1755: Program na niedzielę. 

RAPSODJA — RAPSODJA 
W rol. gł: Jaanet Gaynort. Charies Frrrell, Reżyser Dawid 

Butte. Muzyka: 5eorge Garsthwin. | 

  

HERMAN ZANDON 

KLUCZ DO 
— Dobrze, Sir. Wątpię żeby przy- 

szli, ale można ich zaprosić. Miss West- 
cott też powinna być obecna. Czarująca 
panienka, ale nazbyt odważna... — Piter 
kin pochylił głowę i dodał z uśmiechem: 

— Ona nie należy do tych, z które- 
mi można dać rady „cierpliwością i do- 
brocią''! 

— Dobrze, zaprosimy i Westcott 
— Donald z trudnością zdobył się na 
odpowiedź. — Ale co będziemy robili, 
kiedy się wszyscy zbiorą? Widzę, że 
macie jakiś plan gotowy, Piterkin? 

— Owszem, mam myśl... Chciałbym 
wiedzieć, czy który z nich nie ma rąk 

mordercy !.. 
— Rąk?... Aha, zapomniałem, że pan 

jest chiromantą! 
— Może nic z tego nie będzie... ale 

jeżeli jeden z sześciu ma ręce mordercy, 
to może znajdziemy rozwiązanie naszej 
zagadki? 

Donald spojrzał mimowoli 
lokaja. W gardle zaschło mu 
szenia. 

— Jeżeli nie jestem już panu potrzeb 
ny, pójdę spać, — rzekł Piterkin. —- Do- 
branoc, Sir. 

— Dobranoc. Życzę wam powodze- 
nia z „Nocnemi ptakami”. 

Mimo RR p Do- 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. i 

na ięce 
ze wzru- 

    

ZAGADKI 
nald spał twardo tej nocy. 

Rano przeglądał gazety w bibljotece, 
gdy Grodi zjawił się, meldując, że Milli- 
ken z kilku osobami pragnie się z nim 
widzieć. 

— Dobrze, wprowadźcie ich tutaj. 
— Zdaje się, że Milliken chce 

wprowadzić kolejno, 
Grodi. 
— Niech robi, jak mu się podoba.. 

Ale Grodi, poco szukaliście miedzianego 
klucza? 

Stary zbladł i zadrżał: 
— Klucz? Ja nic nie wiem o 

czu, sir! 
— Nie umiecie kłamać Grodi, — od- 

powiedział surowo Donald, wpatrując 
się w niego badawczo. — To dowodzi, 
że jesteście dobrym człowiekiem! Uczci 
wi ludzie nie umieją kłamać..... Wpro- 
wadžcie Millikena. 

Milliken wszedł swym małpim kro- 
kiem, machając długiemi rękami. Za, 
nim wszedł policjant i niski, barczysly 

ich 
sir, — zauważył 

.. К- 

mężczyzna, o kwadratowej twarzy. 
— Jarro! — krzyknął Donald, — Ziio 

wu nie masz brwi? 
Jarro patrzył na niego z nienawiścią 

zpodełba. 
— Czy pan zna tego poczciwca? -— 

PI Milliken. 

NAIR TERESA AE ROA BD AR as PORA L AEA as ny PARE yi AAS RBP ZWT © 

SŁOWO 

Radjo wileńskie 
SOBOTA, DNIA 8 PAŻDZIERNIKA 
11.58: Sygnał czasu. Prasa. 12.20: Płyty. 

12.40: Kom. meteor, 12,45: Płyty, 13.10: Fo- 
ranek szkolny. 15.15: Program dzienny. 15.10: 
Płyty. 16.35: Transm. z międzynarodowego 
turnieju tenisistów zawodowych z udziałem 
Tildena. 16.00: Audycja dla dzieci. 16.25: Piy 
ty. 16.40: „„Dlaczego 2X2='* — odczyt 17.00 
Audycja dla chorych. 17.30: Płyty. 17.40: 
„Wystawa radjowa w Londynie i Paryżu” — 

1800: Muz. tan 
18.30: Słuchowisko konkursowe „Nasi przyja- 
ciele i nasi laureaci". 18.55: Pogad. muz. 
wygł. prof M. Józefowicz 19,10: Rozmaitości. 
19.15: Tydzień litewski — odczyt litewski. 
odczyt litewski. 19.30: „Na widnokręgu“. 19 45 
Prasowy dziennik radjowy. 20,00: Koncert, 
21,00: Koncert życzeń (płyty) 22.05: Koncert 
chopinowski. 22.40: „Chicago — stolica nasze 
go wychodžtwa“ — feljeton 22.55: Kom. met. 
23.00: Słuchowisko: Tad. Rittnera „Odwiedzi- 

23.30: Muz. tan. ny o E 

  

a ołowaći detiićżna 

sprzedaż 

| WĘGLA I DRZEWA 
opałowego 

„Ceńtreepał” 
ROWE 18, tei. 17-90 

ma 
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Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

Największy przebój doby obecnej 

PGGROŃCY PRZE$TWORZY 
zdobył uznanie całego Wilna i całej naszej prasy bijąc rekord powodzenia! 

Ostatnie dni! Spieszcie ujrzeć! dozwolony! 
Dla młodzieży 

  

  

  

Dźwiękowe kiac Daś! Zupetnie nowe opracowanie 1 muzyka! Największy szlagier Polski A 

HOLLYWOOD DZI B Be, POL Danuty Arciszewskieį 
Am i Zbigniewa Staniewicza 

tel, 15-28. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godzinie 2-ej ost. 10.15 

DZIŚ! Super-Przebój Złotej Serji Poiski KSiEZKA ŁOWICĘKA 
Dźwiękowe Romantyczny dramat wielk. księcia Konstantego i pięknej Polki 

> W ro... Jadwiga SMOSARSKA, Stefan JARACZ, Józef WĘGRZYN 
HELIOS i Aleksander ZELWEROWICZ 

Zdjęcia wojskowe przy łaskawym współudziale SZKOŁY PODCHORĄŻYCH w munduiach historycz- 
nych z r. 1831. — Arcydzieło to demonst. jednocześnie z Warszawą, Wszystkie honorowe bilety 

nieważne. Sesnse o godz. 4, 6, 8, 10.15, w scbotę i niedzielę od g. 2-ej. 

  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIIN€ 
Wielka 47, tel. 15-41 

  

Dia młodzieży dozwelone 
bohater niezapomnianych filmów „C.K. Feldmarszałek", „Onijego siostra i „Pod kuratelą" 
ukaże się na naszym ekranie w swojej nowej niezrównanej podwójnej kreacji króla i jego 
sobowtóra w doskonałym arcyprzebojowym filmie p. L 

WLASTA BURIZN Ostatnie 2 dnil 

KRÓL TO JA 
Nad program urozmaicone dodatki džwigk :we. 

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

SGŁO©$ZENRIE © PRZETARGU 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie niniejszem ogłasza, że w dniu 17 października (932 r. o godzinie 12 w lokaiu 

  

  

  

  

"Lokale 

  

POTRZEBNE 

  

    

Dyrekcji (Wilno, uł. Wielka 66) odbędzie się przetarg ustny, oraz ofertowy na wydzierżawienie niżej wymienionych » A a KA pea; 
< e & >. 

rybołóstw. dami, nie na parterze, 
zew T iu, w cenie 

Au ; do 100 :ł miesięczuie 
Objekt znajduje sią w: Obszaried | V 040 ЭНЕ P Liskane z dziej Cu ‚ 1 ławcze rows|Wysokošėl < 8 £ ia 8 

NAZWA OBJEKTU acsiki licy- | na rocznej wada Ee šias UWAGI redakcji dla W. 
ы į SA = © wa -— iii _ A 

AR Powiecie Gminie | tseyjnej ha La a ее а8 MIESZKANIE 

i Koi dom osodn ak 4 gok. 

s 5 słoasczne 2 taras 
1 | 36 | Jez. Strusto 899,54 ha Brastawsk. | B aslawsk | Stobodzkiej 899 54 3000,00 900,00 |Oddn.|101at| Dla wszystkich elektr. cena 1C0 4 
2 | 47 | Jez. Snudy 1455,23 ha, Krewce 20,71 ha > > Piuskiej 1475,94 4000,0 | 1500,00 | prze- umów rewizja mies, możnaz egrodem 
3|23 į jez. Konciażyno 88,39 ha, Astaszonki 15.42 ha : tuga cen co 2 lata | Gwoc,-waž. i kwiat. 120 

Szejnolis 2.30 ha Hodaciskiem| Święciańsk, | Zabłockiej 106,11 900,00 300,00 „aa podstawie . zł mies, uł. Połocka 
4|32| Jez. Olsia 15.93 ha, Zagacz 27.00 ha, Księ- DAS CEE LC 21 

dzowskie 17.43 ha, Możejki 67.92 2 Postawskim | Postawskiaj 128,28 1107,00 350,00 towanych przez |, 0002 
5 | 38 jez. Dzisna 2395,5 ha = »ięcisańsk, | Duksztsńsk, 2395,50 11500,09 3000,00 Mzsgistrat m. 4POKOJE 
6 Jez. Kromań Nalibockiemį Stoipeckim | Nalibockieį 100,00 7:0,00 220,00 Wilna kuchnia z elektr. suche 
74 8| Jez. Siowry 0.95 ha, Aszyrynis 11.59 ha, Bał- ciepłe, wygodny roz 

tagoła 13.75 ha, Linemark 11.92 ha, Ło- kład pokoi do wynaję- 
kajka 52.00 Święciańsk. Święciańsk. Janiskiej 90,34 730,60 220,00 «ia. Antokolska 31 al- 

8|19| Jez. Dryngis 340,0 ha, Dryngiszcze 60.0 ha z 2 Lyugmiafsk. 600,00 3000,00 850,00 bo Piaski 8; w pobli- 
9 | 22 | Jez. Krotonyj 62,43 ha, Kretoniszcze 68,75 ha = = Zabłociskiej 931,18 4000,00 500,00 żu łądne tereny dla 

10 | 55 | Jez. Kierocie 23.86 ha, Gieruciszki 21.86 ha z 5 Łyngmiańsk. 45,72 250,00 80,0 narciarzy. 
11 į 11 | Jez. Mowei 129.26 ha, Kotysz 26.25, Wojniak a Rata Ry ZE 

4,92 ha rockiem | Wil.-Trockim| Trockiej 160,43 1150,00 325,00 POKÓ] 
12 | 13 | Jez. Rako - Oko 1.11 ha, Wirtałaukszys 2,00 umeblowany do wyna- 

ha, Szemiot 16,9 ha, Szueniki 13.91 ha, jecia dla kulturalnej о- 
Szulniki 13.77, Birwa - Biruny 27.10, suby. Dąbrowskiego :2 
Cukiszki 15.57 ha, Purwie 11.68 ha, m. 3 
Myc 3,86 ha. ь . > 92,01 750,00 250,00 — — — — 

13 | 17 | Jez. Turgojcie 2,13 ha, Międzyrzeckie 52,30 MIESZKANIE 
ha, Korwie, 61.52 ha, Łukno 43,10 ha, 7.10 pokojowe ładue do 
Jeziorko 11.03 ha. lłkuć - Ilka 18.40 ha, wynajęcia, może być 
Biedugnia 1,39 ha. : : Radziskiej | 18887 | 1800,00 | 600,00 podzielone na mieszkai 14 Jez. Biciszki 15,0 ha, Witrołówka 2.0 ha, Szmy : nie i b'uro. Mickiewicza goje 2,00 ha 2 ‚ Trockiej 19.00 300,00 | 10000 4 informacje u zozorcy 

15 Jez. bez nazwy 2,0 ha, Ditto 3 ha, ditto 2,0 CE Da WE WA 
ha. > . > 32,00 250,00 90,00 MIESZKANIE 

Jez. Błahodatna 25.0 ha. z wszel- 
16| 6 | Jez. Zielone 14.0 ha, Gulbiny 33.60 ha. Wileńskiem > Rzeszańskiej 47,60 360,00 100,00 k WIE z do wyna 
17 | 7:3] Odcinek rzeki Wilji w Mazuryszkach 14.5 ha ‚ x ы 14,50 50,00 2000 ję: > 2 opiawska 29 
18 | 1| Odcinek rzeki Wilji w Zakrecie 60.0 ha. ' > m Wilso 6,00 460,00 | 150,00 ogudać 2—4 

W RRUNK i: 1. Pisemne oferty na ustalonych formularzach należy składać lub przysyłać do Dyrekcji w zalakowanych kopertach z nadpisem: „Prze = ia KANIE 
targ na róbołóstwa* do dnia 17 października 1932 r. godz. „12“, poczem nastąpi otwarcie ofert. a ' „al 2 A 
7 A może być wpłacone do Kasy Skarbowej, a pokwitowanie wpłaty należy dołączyć do oferty lub może być przesłane w koper Nr 2 m Ą tyleryjska 

cie ofertowej. KE S 
3. Koszta przetargu w stosunku 7695 od 5шту wywoławczej ponoszą osoby, które zalicytują jednostki przetargowe. DRRESŁEEH a 4. W ofertach należy wyraźnie zaznaczyć, że warunki dzierżawy ofertowej są znane i poddaje się im bez zastrzeżeń. 
5. Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oierenta niezależnie od wysokości zaoferowanej sumy. Lekcje 
6. Warunki dzierżawy można przejrzeć w Dyerekcji Lasów w Wilnie (referat rybny) w godzinach urzędowych. 555 Ai | 
7. Dnia 17 października rb. w obecności przybyłych oferentów w oznaczonej 'wyżej godzinie odbędzie się ustny przetarg, poczem na.  ——— 

stąpi otwarcie ofert. 2 = 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH Maturzysta: 
W WILNIE udzieli sumienzej po- 
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i Poszkodowani wierzyciele i 
M z tytułu udzielenia kredytu tiimie Jona i 
g Leja Myszkin, Baranowicze, ul. Szep 
E tyckiego :6, zechcą we własnym interesie gą 
E zgłosić się z dowodami swych. należności s 
E do ani „SCHICHT - LEVER ' Sp. Akc. 
k Nowy Zjazd Nr. 1. 

KO rza 

dkład Foriepiaaów, Piadia, Pisbóteonh 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od 1. 1874) 

iino, Niemiecka 2, m. 11 

— Ja myślę! — roześmiał się Donald. 
— To na niego polował pan w East- 

Endzie?.. 
— Na niego! Tylko on wtedy inaczej 

trochę wyglądał! 
— świetnie. Manay, wyprowadź go 

i zapisz zeznanie! 
Policjant wyszedł z Jarrem, Milliken 

wyjął z kieszeni fajkę i zajął się nią. 
— Dziwny typ, — mruknął po chwi 

li, — jego opowiadanie zupełnie zgadza 
się z pańskiem. Tylko on dodaje pe- 
wien szczegėl.. 

— Jaki, 
— Twierdzi, že siedziat w kotle do 

czwartej rano. Przeježdžający obok skle- 
pikarz usłyszał jego wołania i uwolnił 
go. Znaleźliśmy i przesłuchaliśmy tego 
sklepikarza: potwierdził zeznania Marka 
Jarro. A więc Jarro ma alibi! 

— Nie podejrzewałem go też wcale o 
popełnienie morderstwa. Zmuśćcie go do 
wskazania, czyjem on był narzędziem! 

— Próbowaliśmy, ale on jest niemy, 
jak ryba. Przyznał się, że pokłócił się z 
panem przed kilku laty i wykorzystał 
wszelkie stosunki, by wpakować pana 
do więzienia. Twierdzi, że działał pod 
przymusem w interesach człowieka, któ 
ry chciał pana usunąć na pewien czas. 

— Jarro twierdzi, że nie wie. Podo- 
bno dostał za to większą sumę pienię- 
dzy i nie miał z tym człowiekiem do czy 
nienia, aż do pańskiego powrotu. Z chwi 
lą pańskiego powrotu, znów kazął pa- 
na śledzić i donosić o wszystkiem, co 

   

  

      
JU AU! 
925-VI. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX 

rewiru K. Karmelitow zam. w Wilnie ul. Gim 
m nazjalna 6 — 14, na zasadzie art. 1030 U.P.C, 

ogłasza, że w dniu 17 X. 1932 r. od godzi i0 

rano w Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej Nr. 11 

odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego 

ruchomości, należących do Marji Ebin - Kam- 

ber, Włodzimierza, Dawida i Róży  Kambe 

rów na rzecz Sendera Aronowicza i składają 

cych się z biurka, foteli, krzeseł luster i tp. *- 

szącowanych na sumę zł. 748. 

Komornik (—) K. KARMELITOW. 

pan robi. Niczego więcej nie 
się dowiedzieć. 

Milliken dał znak, stojącemu przy 
drzwiach policjantowi, który wpuścił za- 
raz pana w czarnym surducie. Amstrong 
Gryling był zmieszany. 

— Rozmawiałem dziś rano z Mr. 
Grylingiem, — wyjaśnił detektyw Do- 
naldowi, a zwracając się do wchodzące- 
go, dodał: — chciałbym teraz, Mr. Gry- 
ling, zadać panu jeszcze jedno pytanie. 
Pan jest jednym z sześciu gości, których 
Teodor Chadmor przyjmował regularnie 
co roku. Czy nie podejrzewa pan kogoś 
o popełnienie morderstwa? 

Dyrektor hotelu zmieszał się i odpo- 
wiedział wymijająco: 

— Wydaje mi się to dziwnem, 
Mr. Chadmor krzyknął coś o rzeźbie 
bronzu przed swą śmiercią. 

— Tak, — przytakiwał Milliken i Do- 

nald pierwszy raz ujrzał w jego oczach 
iskrę ożywienia, — Cóż to, według pa- 
na ma znaczyć? 

— Zapewne on widział mordercę ko- 
ło rzeźby! 

— Czyli że widział w pokoju kogoś 
jeszcze, oprócz siostrzeńca? Proszę ini 
powiedzieć Mr. Gryling, skąd pan wie, 
że zmarły wypowiedział te słowa? 

Starzec drgnął: 
— Gazety.. 

— W gazetach nie było o tem ani 
słowa! Jest to szczegół z liczby tych, o 
których nie wspominaliśmy przy repor- 
terach. 

mogłem 

że 
z 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA, 

    

          
GABIRET 

Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, @- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
piaiący (panie). Natryski „Hormona” według 
orat Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków da kaz- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki rs- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—38. 

> W: ZEP. 
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Gryling zbladł, zrozumiał, że popeł- 
nił nieostrożność. 

— Niech pan idzie do domu i 
myśli coś bardziej 
— zadrwił Milliken. 

Stary pan wyszedł z pochyloną gło- 
wą. 

— Dziwna rzecz, — powiedział De- 
nald, — skąd on mógł to wiedzieć? 

Detektyw wzruszył ramionami. 

— Wszyscy oni są bardzo dziwni! 
Każdy z nich coś ukrywa. 

Wprowadzono Krystyna Denigera. 

— Czekam już pół godziny, — pienił 
się grubas. — Jak można przetrzymy- 
wąć tak długo ludzi zapracowanych, 
dla jakiegoś tam przeklętego śledztwa! 

— Proszę się uspokoić, — przerwał 
Milliken. — Czy pan widział to? 

Wyjął z kieszeni duży, miedziany 
klucz. Donald drgnął, a Deniger zdziwił 
się jeszcze bardziej od niego. 

— Nie! 
— Co pan wie o tym kluczu? 
— Nic. Pierwszy raz w życiu go wi- 

dzę. 
Więcej niczego nie można było się 

od niego dowiedzieć. 

— Głupstwo, — mruczał 

wy- 
prawdopodobnego! 

nie wiedzieć nie będzie! 
— W takim razie, poco pan mu po- 

kazywał klucz? 

CB 

  

  

    

mocy w nauce. Wyma- 
ganie b. skromne, Me- 
stowa 11.a m. 6. 

      

RARE ERA PAR 
* OBCYC 

Lekarze niemiecki, francuski E 
— włoski metodą konwer $ =- sac. Nauk. i " DOKTOR BA a: onar: Biumowicz > do ma- 

— ze wszystkich 
horoby weneryczne Só ra H— kórne i moczopłciowe dzielają ri t 
WIELKA 21, tel. 921 repelytorzy, br. rake POOR RSS 8 gimn. i dr. filozofji. 

  

  

W.Z.P. 23. b 
Aki a paĖ Ban 
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POSZUKUJ dr. НнУ мСОМа |" oęąg A 
UR E aa TVYVYVYVYVYYVYTYVYY! 

a, 0! 

R ae lotów ROLNIK 
zosmetyka lekarska iz długoletnią praktyką” 
operacje kosmetyczne Szuka posady od zaraz 

Wileńska 33 m. 1 ewentualnie od 1 sty- 
od 11—12 i od 5—6. cznia rządcy lub Iešni- 
- -- Czego. Adres: Nawo-* 

--jelnia skrz. poczt. 51. 

  

  

BESEREUCNU USEDÓZR 

Różne 
MTA OW OORZREŃ 

Warsztat POSZUKUJĘ 
i narzędzia stolarskie dzierżawy 30 — 50 h. 
sprzedają się tanio — z domem i zabudowa 
Zakretowa 11 — 2 niami. Nowojelnia skrz 

TORTEPIAN 
krótki w dobrym sta- — Haft ereżka 
nie do wynajęcia lub Hatciarka 15 lat pracy 
kupera hstciarskiej— przyjmuje 
Wiadomość w admini-" wszelkie roboty haltu: 
stracji „Slowa“ u C. biały, kolorowy, mereż- 

+ ka ręczna, różne wzory, 
-. haft sztandarów i cho- 

rągwi, złotem i srebrem 

POPIERAJCIE wykonanie b. starsnne 
i akuratne ceny więcej 

niż poralępić Lite- 
racki 11 m. 5. Jadwiga 
Błuś, 

25 Kto dopomoże ucz- 
niewi Szsoły Techn. 

I SZYCIA do ukończenia ag 
Warunki zmuszają go 

S. Tomkowiczówny do szukania jakiegokol- 
przyjmują się uczenice. wiek zarobku w godzi- 

Kupno 

„zał. 
    

  

  

  

NA KURSY KROJU 

do siebie Nauka solidna. Królew nach wolnych, — Może 

detektyw,.— zgóry byłem pewny, że ten > 
ska 5 m. 11. udzielić korepetycji łuk 

-- wykonywać prace kre- 
FRANCUZKA ślarskie albo też zajmie 
rodowita poszukuje 3 ga się inną pracą byle od 
dzieci (wirku do 7 lat) zarsz, Łaskawe zgło: 
do kompletu— Stara 14 szenia kierować do re- 

    2 dakcji. 

    

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.


