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fundusz Kuliury Narodowej 
Niema bodaj w Polsce drugiej takiej 

instytucji, której działalność wywołałaby 

tak ożywioną krytykę i zrodziła tylu 

niezadowolonych, jak to się stało udzia- 

łem Funduszu Kultury Narodowej. 

Od chwili powstania tej niezmiernie 

pożytecznej w. swej idei, nowej instytucji 
państwowej dał się posłyszeć, szczegol- 

nie w sferach  literacko-artystycznych, 

pomruk, którego treścią były dwa zasad- 
nicze pytania: kto dostanie? i — jak do- 

stać? 

Ogłoszenie szczegółowego sprawv-- 

zdania za czas od 1-Ill 1928 do 1-IV 

1931 r. wywołało istną burzę, której pio- 

runy przybierały kształty znaków zap/- 

tania: dlaczego on? (czasami się myśla- 

ło: a nie ja...), — dlaczego tyle? i wre- 
szcie: poco to? 

Rzecz jasna, iż działalność wszelkich 

instytucyj, rozporządzających  znaczne-., 

mi funduszami, -— cóż dopiero specjal- 

nych funduszów! — rodzi niezadowclo- 

nych, -— nie ulega wątpliwości, że Fut- 

dusz Kultury Narodowej nie jest tem wy- 

jątkowem słońcem, które nie posiada ża- 

dnej plamki, — ale stosunek t. zw. elity 

społeczeństwa do jedynej naszej instytu- 

cji państwowej, wyłącznie się opiekują- 
cej nauką i sztuką, — nie jest popraw- 

ny... Zaznacza się albo dziwna  obojęt- 

ność, albo też przesadnie złośliwy kry- 

tycyzm. 

Fundusz Kultury Narodowej powstał 

w r. 1928 z inicjatywy Marszałka Józeia 
Piłsudskiego, Odpowiednia uchwała Ra- 

dy Ministrów zapadła 2 kwietnia 1928 

„r., a już 22 maja tegoż roku nowa insty- 

tucja została zatwierdzona przez Prezy- 

denta Rzeczypospolitej. Zadaniem Fun- 

duszu, jak określa jego statut, jest popie- 

ranie polskiej twórczości naukowej i ar- 
tystycznej. 

Przewodniczącym Komitetu Fundu-, 

szu Kultury Narodowej jest Prezydent 

Rzeczypospolitej, zastępcą — prezes Ra- 

dy Ministrów. W skład Komitetu wcho- 

dzą ministrowie: spraw zagranicznych, 
skarbu, oraz wyznań religijnych i oświe 

cenia publicznego. Zarząd sprawami Fun 

duszu należy do prezesa Rady Mini- 

strów, który sprawuje go z poinocą dy- 

rektora zarządu F.K.N. 

„Podstawą do oceny ważności i pil- 

ności spraw, — czytamy w sprawozda- 

niu, — przedstawianych Komitetowi F. 

K.N. w podaniach o zasiłki, są dla Ko- 

mitetu następujące materjały w opraco- 

waniu fachowem: a) wyniki (drukowane 

i pozostające w rękopisach) ankiet do 

specjalistów w sprawie potrzeb różnych 

gałęzi nauki i sztuki, b) narady komi- 
syj lachowych przy Zarządzie F.K.N., 

powołanych z upoważnienia Komite 

r. K. N. do rozważania różnych potrzeb 
nauk i sztuk, c) wyniki ankiety F.K.N. 

do Ministerstwa w sprawie wymaga- 

nych przez Państwo świadczeń nauki i 

sztuki i d) opinje fachowe zebrane © 
każdem złożonem podaniu o zasiłek*. 

Działalność Funduszu Kultury naro- 

dowej wyraźnie rozpada się na dwa dzia 

ły: popierania nauki i popierania sztu- 

ki. W okresie sprawozdawczym (w cia- 

gu trzech lat od 1928 do 31 r.)Fundusz 

otrzymał dotacje skarbu państwa w wy- 
sokości 8,129,094,95 zł. z czego wypła- 
cił — 7,627,201,47 zł. (Popieranie nau- 
ki — 5,231,358,73 zł. popieranie sztuki 

— 2,100,984,80 zł., do dyspozycji M.S.Z. 
na popieranie kultury polskiej zagranicą 

— 250,000 zł. i na administrację 
44,857,94 zł.) 

Tak w dziale nauki, jak i w dziale 
sztuki, zaznaczają się dwie grupy  zasił- 

ków: z jednej strony Fundusz subsydjnje 
wydawnictwa (naukowe czy też literac- 
kie), dopomaga powstaniu nowych pila- 

cówek kulturalnych, podtrzymuje istnie- 
jące i t.p., — z drugiej zaś udziela za- 

pomóg indywidualnych — jednostkom, 

twórczo pracującym w dziedzinie nauki 

lub sztuki. 

W dziale nauki Fundusz udzielił z4- 
pomóg 8 towarzystwom o charakterze 

ogólnonaukowym i Kasie im. Mianow- 

skiego, 34 towarzystwom i komisjom 

naukowym o charakterze specjalnym, 18 

instytucjom i komitetom  redakcyjna- 
wydawniczym, 69 badaczom naukowym 

całkowicie wykwalifikowanym i 570 mło 

dym siłom naukowym. 

Te cyiry są dostatecznie wyimowue: 

stwierdzają one, iż Fundusz rozwinął 

bardzo szeroką działalność i wpływami 

swemi ogarnął wielką ilość  instytucyj 

naukowych i naukowych pracowników. 

Na szczególną uwagę zasługują stypen- 

dja dla młodych naukowców. W ciągu 

nauk, a mianowicie: z dziedziny nauk 

matematyczno-przyrodniczych — 196, 

humanistycznych — 261 i nauk sto- 

sowanych — 113. Z tych stypendystów 

już jest pociecha: wykazy drukowanych 

przez nich prac naukowych, a przede- 

wszystkiem — objęcie przez nich 9 ka- 

tedr profesorskich i zdobycie 15 stano- 

wisk docentów — dobrze świadczy o 

ich wysiłku. 
W dziale sztuki Wydział poparł wy- 

siłek 23 towarzystw i instytucyj arty- 

stycznych ogólnych, 7 instytutów i ko- 

mitetów wydawniczych, zakupił 6 zbio- 

rów i udzielił 271 stypendjów i  zasił- 

ków artystom. Stypendja te podług dzia 

łów sztuki tworzą takie grupy: literatura 

46 zasiłków (w tem 6 zagranicznych), 

teatr — 4 (tylko zagraniczne), muzyka 

— 95 (14 zagr.) i plastyka 126 (71 

zagr.). 

Krytyka działalności Funduszu, wy- 

chodząca przeważnie z kół artystyczno- 

literackich, zwraca szczególną uwagę na 

tę właśnie dziedzinę działalności i iu 

znajduje różne usterki. Nic dziwnego: 

jeżeli w dziedzinie naukowej ustalenie 

pożyteczności instytucyj naukowych lub 

kwaliiikacyj naukowych poszczególnych 

pracowników nie nasuwa zbyt wielkich 

trudności, — te w dziedzinie sztuki, 

Sprawa ta jest niezwykle skomplikowa- 

"na. Wzajemnie się zwalczające obozy i 

koterje artystyczne nie uznają wartości 

przeciwników, — jednostki, najbardziej 

utalentowane nie dają gwarancji, że na- 

leżycie wykorzystają stypendjum i be- 

dą mogły wylegitymować się poważnym 

dorobkiem. 

Dlatego też właśnie w tej dziedzinie 

zaznacza się niestety, pewna niekonse- 

kwencja w taktyce Funduszu, któryby 

pragnął obsłużyć wszystkich i który 

nieraz padał ofiarą zbytniego zaufania 

do pewnych, bardzo ruchliwych i spryt- 

nych osób. 

Całkowite zaasekurowanie się od 

pomyłek i nieco niezręcznych posunięć 

właśnie w dziedzinie popierania sztuki 

jest absolutnie niemożliwe wskutek bra- 

ku jakichkolwiek areopagów  artystycz- 

nych, powołanych do stanowczego opi- 

njowania. Zorganizowanie takich areu- 

pagów jest niepodobieństwem, gdyż sztu 

ka, w odróżnieniu od nauki, nie kieruje 

się jakiemiś niezmiennemi zasadami, 

przy naszej zaś polskiej kłótliwości i 
społecznej niesubordynacji rzecz przed- 

stawia się tem gorzej. 

Trzeba więc szukać jakiegoś innego 

wyjścia. Takiem wyjściem byłoby wyra- 

źne odróżnienie subsydjów, udzielanych 

instytucjom, organizacjom, lub grupom 

osób, od stypendjów indywidualnych. 

Stypendja mają podwójne znaczenie: 

są bardzo znacznemi zapomogami ma- 

terjalnemi i są jednocześnie zaszczyt- 

nem wyróżnieniem. 

Stypendja naukowe zachowują ie za- 

sadnicze ceciiy, które się zacierają w 

stypendjach artystycznych. Czy nie nale- 
żałoby wyraźniej akcentować wartość 

nietylko materjalną, ale przedewszyst- 

kiem moralną stypendjum, udzielanego 

przez Fundusz Kultury Narodowej, —- 1 

czy właśnie to nie przyczyniłoby się do 

znacznego uzdrowienia stosunków ?... 

Żeby otrzymać stypendjum, nie dosć 
być tylko niezamożnym, — trzeba mieć 

talent w jednej z dziedzin twórczości 
ludzkiej, — no i trzeba dawać pewne 
gwarancje, że  zapomoga, udzielana 

przez Państwo, nie pójdzie na marne, — 

że wysiłek naukowca, lub artysty przy- 

czyni się do wzbogacenia kultury pol- 
skiej. 

Stypendjum więc z Funduszu Kulti- 
ry Narodowej jest, szczególnie dla mło- 
dych, wielkiem odznaczeniem. Czyż nie 
byioby dobrze podawać do publicznej 

wiadomości nazwiska osób, które otrzy- 

do 4 Telefony: Redakcji — 17-82,, Odministracjj — 228, 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Ksjęgarnia T-wa „Lot”. 
BIENAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. 
IWIENIEC —. Sklep tytoniowy — S$, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski, 

MOLOLECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
OC O 5 7 i o" 

NY UGŁUSZEŃ: wįersz mįilimetrowy įedoszpaliowy na e. 2-ej i 3-ej gr. 40, Za tekstem 15 Е. Komunįkaty oraz 
W numerach świątecznych, oraz z prowincji 0 25 proc. drożej, 

graniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cytrowe į tabelaryczne 0 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

Jeny druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnje, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 
i asis il a i a a a i a a i 00 

   

  

   nadestane miłime 

  do miejsca, 

— A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 

50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiegą, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

{ 

| N.-SWIECIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
USZMIANA — Ksiegamnia Spėldz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgamia Polska — St, i 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej 'Macjerzy Szkolnej, 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
Smarzynski, SLONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewjn —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja5 
WIŁEJKA POWIATOWA —- ul, Miekjewicza 24, t', Juczewska. 

WARSZAWA — iew Msjęgumi Koi, „iłacz”, 

| CUG ROR TZT TETRA 

Straszliwa katastrofa budowlana w Warszawie 
Browar „Haberbusch i i $chiele'' runął na sąsiednią posesję —Zapasy 
jęczmienia zasypały zabitych i rannych. Wydobyte 18 trupów 

WARSZAWA. PAT. — W dniu dzi- 

siejszym około godz. 6,30 rano przy ul. 

Krochmalnej Nr. 57 wydarzyła się wie!- 

ka katastroia. 

Obok domu Nr. 57 pod N-rem 59-ym 
znajduje się browar Haberbuscha-Schiele 

go. Ściana frontowa tej posesji, której 

cegła i zaprawa uległy zbutwieniu, pod 
naporem złożonych tam olbrzymich za- 

pasów jęczmienia runęła, padając na są- 

siedri mały drewniany parterowy do- 

mek i przykrywając go masami cegły i 

jęczmienia. Pierwszy zaalarmował 9 ka- 

tastrofie władze posterunek szkoły poli- 

cyjnej, znajdującej się na przeciwko 
miejsca wypadku. Na pomoc pospieszy- 

li natychmiast uczniowie szkoły policyj- 

  

nej, dzięki temu udało się uratować 9 o- 

vób oraz 4 osoby ranione, które przewie 

ziono natychmiast do szpitala. Na miej- 
sce wypadku przybyła natychmiast straż 

pożarna, przybył niezwłocznie wicewo- 

jewola Olpiński, zastępca chorego na- 

czelnika wydziału bezpieczeństwa komi- 

Minister Pieracki na 
WARSZAWA. PAT. — Natychmiast 

po otrzymaniu zawiadomienia o katastro 

fie przy ui. Krochmalnej przybył na miej- 

sce p. minister spraw wewnętrznych Pie 

racki oraz komendant garnizonu m. stot. 

Warszawy. 

WARSZAWA. PAT. — P. minister 

spraw wewnętrznych Pierącki po szcze- 

sarjatu Rządu, kierownik wydziału bez- 

pieczeństwa Komendy Policji insp. Czy- 

niowski. Niebawem "przybyli prezydent 

miasta Słonimski, naczelnik wydziału 0- 

pieki społecznej magistratu i inni przed- 

siawiciele władz. Akcja ratunkowa w to- 

ku. 

miejscu Katastrofy 
gółowem zbadaniu miejsca katastrofy 

odwiedził osoby ocalone oraz rodziny, 

dotknięte skutkami katastroty. P. mini- 

ster zainteresował się przyczynami kata- 

strety oraz polecił zebranym na miejscu 

przedstawicielom władz okazanie jak raj 
dalej idącej pomocy osobom, dotknię- 

tym katastrofą. 

  

Mota brytyjska w sprawie długów ojenyth 
LONDYN. PAT. — Nota brytyjska w spra 

wie długów wojennych, doręczona w Waszyn- 
gtonie amerykańskiemu sekretarzowi stanu 
przez ambasadora brytyjskiego w dniu 10 listo 

pada br. została dzisiaj wieczorem zakomuniso 

wana prasie dla opublikowania w dziennikach 

poniedziałkowych. + 
Nota rozpoczyna się od przypomnienia, że 

rząd brytyjski z największą radością i goto- 
wością zaakceptował w swoim czasie propo- 
zycję prezydenta Hoovera w sprawie jednoro- 
cznego moratorjum dla długów  międzypań- 
stwowych. Celem tej propozycji było — jak 

to wówczas zostało oświadczone — ulżyć trud 

nościom, wynikającym z powodu spadku cen i 
wobec braku zaufania do gospodarczej i poli- 
tycznej stabilizacji co przyczyniło się do przy- 
wrócenia tego zaufania. 

Nadzieje związane z inicjatywą Hoovera 

niestety nie sprawdziły się i trudności gospo- 
darcze, którym inicjatywa ta miałą ulżyć, nie 

skończyły się. 
Nota przypomina, że już w październiku ro 

ku ubiegłego komunikat, ogłoszony w Wa- 
szyngtonie z racji pobytu premjera Lavala, u- 
znał, że zanim rok Hoovera się skończy, nie- 

zbędne będzie zawarcie w sprawie zobowią- 

zań międzypaństwowych stosownego  porozu- 

mienia na okres przejściowy depresji  handlo- 

wej oraz że inicjatywa w tej sprawie powin- 

na być zawczasu podjęta przez głównie zainte- 

resowane mocarstwa europejskie, w zakresie 

umów, egzystujących przed dniem 15 lipca 1331 
roku. 

Dzisiaj wielu myślących ludzi na całym 

świecie doszło do przekonania, że o ile depre- 

sja ma być przezwyciężona, to dalsze środki 
zaradcze winny być podjęte. W związku z po- 
wyżej zacytowanem zaleceniem europejskie mo 
carstwa kredytorskie zebrały się w czerwcu w 
Lozannie i porozumiały się co do trwałego u- 

kładu w sprawie reparacyj. Układy te zmierza- 
ją do ostatecznego zakończenia spłat repara- 
cyjnych. Wyobrażają one maksymalne współ- 
działanie, jakie w zakresie finansów  miedzy- 

narodowych zainteresowane rządy mogły do- 
tad okazać, ażeby przyczynić się do przywró- 

cenia powszechnego dobrobytu, co do którego 

Stany Zjednoczone zainteresowane są nie 
mnieį od Wielkiej Brytanji i dla którego wspoł 
działanie Stanów Zjednoczonych jest tak ko- 

nieczne. 

Co do istoty tych środków zaradczych, ia 

kie należałoby podjąć, rząd brytyjski nie zamie 

rza obecnie powiedzieć więcej, aniżeli już kił- 

kakrotnic oświadczał, tem bardziej, że am pou 
względem teosetycznym ani też pod  wzglę- 
dem rzeczowym nie znajduje uzasadnienia dla 

znuany swych poglądów. 

Rząd brytyjski uważa, że obowiązujący ©- 

BENITO TT 

mują stypendja?... Wówczas szersze spo 

łeczeństwo zaczęłoby się z zaciekawie- 

niem i nadzieją spoglądać na odzna- 

czone jednostki, co już byłoby swego 

rodzaju kontrolą moralną, — albo też mo 

głoby wręcz zaprotestować. 

Do spraw Funduszu Kultury Narodo- 

wej, jako do spraw niezwykłej wagi, po- 

wrócimy jeszcze nieraz. 

Obecnie tylko zaznaczymy, iż, na- 

szem zdaniem, nadanie stypendjom Fun- 

duszu Kultury Narodowej charakteru nie- 

tyłko zapomóg, lecz  przedewszystkiem 

nagród, będących wyrazem uznania 7a 

poprzednią działalność i dowodem zau- 

fania na przyszłość, — przyczyniłoby 

się do usunięcia wielu nieporozumień, 

przynajmniej na jednym odcinku prac 

Funduszu. 

W. Charkiewicz. 

becnie układ międzypaństwowy 0 zobowiąza- 
niach finansowy(h winien być poddany rewi- 

zj. 

Rząd brytyjski jest przeświadczony, ze na- 

leży działać szybko i wierzy głęboko, że Stany 
Zjednoczone znajdą sposób, ażeby nawiązać 

wymianę poglą.ów jak najprędzej. . 
Bezpośrednim tematem naszej noty jest je- 

dnak sprawa o charakterze bardziej ograniczo 
nym. W dniu 15 grudnia b. r. przypada termin 

„płatność i następnej raty brytyjskiego długu wo 
jennego. Niemożliwem byłoby spodziewać się, 

że w ciągu pięciu tygodni można byłoby osia- 

gnąć porozuu 'cnie w sprawach o tak szerokin1 

zakresie. Znualazłszy się więc wobec  podob- 

nych trudności, konferencja w Lozannie, aże- 

by przeprowaazić swe prace bez przeszkód, 
uznała za komeczne wstrzymanie egzekwowa- 

* * 

LONDYN. PAT. Nota brytyjska 
sprawii niewątpliwie wielkie wrażenie dużą 
stanowczością, iktóra. każe przypuszczać, że 
przed jej wystosowaniem musiały w jesie- 
mi odbyć się rozmowy porozumiewawcze. 
Ton noty brytyjskiej, któna napewno nie 
może być pomyślana jako rozmyślne draż- 
nienie Ameryki, nasuwa myśl, że nząd bry- 
tyjski musiał uprzednio otrzymać zapew- 
nienie, iż tym razem inicjatywa jego mie 
będzie odrzucona. Rzecz oczywista, że Sta- 
ny Zjednoczone wysuną pewne warunki, 
a naogół w Londynie spodziewają się, że 

nia płatności, przypadających biorącym udział 
w konferencji mocarstwom. Rząd brytyjski ma 

nadzieję, że podobna procedura będzie zasto- 

sowana obecnie i zwraca się о odroczenie, 

przypadayacych od niego płatności na okres, 
proponowany niniejszemi rozmowami lub na 

okres inny, co do którego nastąpiloby  poro- 
zumienie. 

Rząd brytyjski wważa, że proponowane roz 

imowy mogłyby najlepiej być zaczęte w Wa- 
szyngtonie i o ile sugestja ta spotka się z przy 

chylnem przyjęciem, rząd brytyjski gotów jest 

udzielić stosownych instrukcyj swemu ambasa- 

dorowi. Zarówno co do tego punktu, jak i co 

do innych punktów, poruszonych w naszej no 

cie, rząd brytyjski oczekuje wyrażenia poglądu 

przez rząd Stanów Zjednoczonych. 
+ * * 

* 

manunki te bedą z dziedziny Tozbmojenia. 
Wskazują na to także jednobrzmiące inspi 
Towane wzmianki w dzisiejszej prasie, któ- 
ma: powołując się na. wysoki autorytet urzę- 
dowy, uważa udzielenie przez Amerykę no- 

wego moratorjum za pnzesądzone i prze- 
widuje, że zgoda Ameryki ma rewizję dłu- 
gów uzależniioma zostanie od. postępu prac 
rozbnojeniowych. — Gazety wskazują w 
związku z tem na szeroką, rzeczową akcję 
Normana Davisa, przypisując mu rolę me- 
djatora w związku z obeeną notą. 

Sytuacja w Szwajcarii 
GENEWA. PAT. — Pomimo zakazu 

zbierania się na ulicach sytuacja jest na- 

dał niepewna. Wczoraj wieczorem oko- 

ło godziny 20, około 100 maniiestantów, 

śpiewając międzynarodówkę, starało. się 

rozpocząć bratanie z żołnierzami, Żołnie 

rze, na których tłum naparł, skierowali 

na manifestantów sikawki pożarne. Wo- 

bec oporu manifestantów aresztowano 

szereg osób. 

GENEWA. PAT. — Spokój został 
całkowicie przywrócony. Strejk general- 

ny zakończył się. Władze kantonu genew 

skiego postanowiły zwolnić w najbliż- 

szych dniach zmobilizowanych ostatnio 

milicjantów. Dokonano szeregu rewizyj 

u znanych przywódców komunistycz- 

mych. Aresztowano 12 osób. 

Pogłoski o oktrojswaniu konstytucji 
w Niemczech 

BERLIN. PAT. — Kanclerz Papen 
rozpoczął w niedzielę rozmowy z przy- 
wódcami stronaictw dłuższą konierencję 
z Huggenbergiem jako przywódcą stron 
nictwa niemiecko - narodowego. Prasa 

notuje pogłoski o możliwości rozwiąza- 
nia Reichstagu i oktrojowania konstytu- 

cji. Przeciwko tym planom występują 
premierzy rządów krajowych, odwołując 
się do prezydenta Hindenburga. Niepew- 
ność sytuacji jest tak wielka, że zarówno 
w prasie jak w kołach politycznych krą- 
żą najfantastyczniejsze pogłoski. 

— a — 

Francuski plan rozbrejenia 
PARYZ. PAT. — Premjer Herriot zgroma- 

dził dzisiaj rano na Quai d'Orsay delegację 
irancuską na konferencję rozbrojeniową celem 

ostatniego odczytania planu konstruktywnego, 
którego treść zostanie jutro podana Go publi- 
cznej wiadomości. 

Wiedług iniormacyj dzienników poprawki, 
jakim poddany został na wczorajszem posie- 

dzeniu rady gabinetowej francuski plan kon- 

struktywny, mają na celu przedewszystkiem u- 
sunięcie wszelkich możliwych nieporozumień, 
mogących wyniknąć przy interpretacji. Jutro 
przed południem zwołane zostanie posiedzenie 

gabinetu, na któremi udziełona będzie ostatecz- 

na aprobata. Egzemplarz planu, którego tekst 
został wczoraj przyjęty, przesłane natychmiast 

przedstawicielowi francuskiemu w Genewie. 
  

$trzały do konsulatu polskiego w Opolu 
KATOWICE. PAT. — Z Opola do- 

naszą: „Dzisiaj około 7 wieczór przed 
konsulatem generalnym Rzeczypospoli- 
tej w Opolu, którego gmach znajduje 
się w dzielnicy willowej  Wiłhelmstahl, 
oddano kilka strzałów  rewolwerowych. 
Policjant pełniący służbę przed gma- 

  =000= 

chem ujął 2 sprawców i odstawił ich do 
aresztu. Atoli kiłka minut później ze stre 
ny ogrodu konsulatu generalnego padły 
dalsze strzały. Zaalarmowany oddział po 
licji wszczął poszukiwania, które nie da- 
iy pozytywnych wyników. 

  

WARSZAWA. PAT. — Dotychczas 

wydobyto z pod gruzów 18 trupów. Pro- 

wadzona jest wytężona akcja ratunko- 

wa, w której bierze udział straż pozar- 

na, policja, wojsko. W zasypanym domu 

mieszkało 31 osób. 

NAZWISKA 18 ZABITYCH PODCZAS 
- KATASTROFY PRZY ULICY 

KROCHMALNEJ 57 SĄ: 
Fiis Antoni, lat 53. 

Flis Teofil, lat 31. 
Flis Bronisław, lat 24. 

Flis Wacław, lat 18. 

Dadej jan, łat 39. 

Nowak Ludwik, lat 46. 
Nowak Janina, 5 miesięcy. 
Gurgiel Dawid, lat 65. - 

Gurgieł Lejbuś, lat 20.“ 

Cieśliński Czesław, lat 20. 
Cieśliński józef, lat 40. 
Kalina Władysław, lat 26. 4 
Kalina Marjanna, lat 26. - З 

Kalina Halina, 1 i pół roku. 

Łysakow Aleksandra, lat 31. ® 

Gombińska Marja, lat 30. 

Gombinska Ruchla, lat 3. 

Gelner S. 1 rok. 

4 OSOBY CIĘŻKO RANNE, przewie- 

zione do szpitala św. Ducha, są to: 

Babicki Jan, łat 70. 

Babicki Agnieszka, lat 61. 

Sarmo Aleksander, lat 20. ) 

Gnrgiel Chaim, lat 23. 

REWJAPECZ REZ RÓBRAZKCCATAWAA** ETRIRONETA 

KRWAWE ZAJŚCIA W LIPSKU 

LIPSK. PAT. — Dzień dzisiejszy obfi- 
tował zmów w krwawe zajścia uliczne. Kil- 
kakrotnie dochodziło do burzliwych awam- 
tur pomiędzy hitlerowcami a komunistami 
5 osób jest rannych. * 

DROGI DO ROZBROJENIA 

LONDYN. PAT. — Garvin w „Obser- 
ver“ omawia dziś w b. obszernym arty- 
kule drogi, prowadzące do rozbrojenia i u- 
dzieła swego błogosławieństwa brytyjskie- 
mu programowi rozbrojenia, wyrażonemu 
w: Izbie Gmin w przemówieniach Simona 1 
Baldwina. Na samym końcu artykułu Ga;- 
vin powraca jednak do swego ulubionego 
*wematu, a mianowicie do granicy polsko- 
niemieckiej. 

POGRZEB WYBITNEGO 

DZIENNIKARZA 

LWÓW. PAT. — Dziś odbył się pogrzeb 
znanego dziennikarza i publicysty, histo- 
ryka, prezesa Syndykatu Dziennikarzy 
Lwowskich, redaktora Michała Roliego. —- 
W pogrzebie wzięli udział przedstawiciele 
województwa, wojskowości, miasta, insty- 
tucyj i stowarzyszeń społecznych oraz 
wszyscy dziennikarze lwowscy. 

ZEBRANIE KOLEŻEŃSKIE 5 P, P. 

WARSZAWA. PAT. — Wczoraj wie- 
czorem w Kasynie Garnizonowem odbyło 
się zebranie koleżeńskie byłych oficerów i 
szeregowych 5 pp. I Brygady Legjonów 
Polskich. — Pułk. dypl. Furgalski zrefero- 
wał sprawę zawiązania Koła Piątaków. Po 
jedmomyślnej uchwale założenia koła przy 
stąpiono do wyborów zarządu. Do prezy- 
djum honorowego powolano wszystkich 
byłych dowódców 5 pp. Leg. z generałem 
Berbeckim, inspektorem ammaji mia. <zele. 

UDEKOROWANIE PROF. BARTLA 

WARSZAWA. PAT. — Pani Prezydent 
przyjął dzisiaj o godz. 13 na prywatnej 
audjeneji byłego premjera profesora Ka- 
zimierza. Bartla, któremu wręczył odznaki 
orderu Orła Białego. 
eowy. 

MAŁA ENTENTA 
WOBEC ROZBROJENIA 

BIAŁOGRÓD. PAT. — Szef sztabu ge- 
neralnego Czechosłowacji! ganerał Sywov. 
oraz szef sztabu głównego Rumunji Liaza- 
mescu przybyli dzisiaj do Białogrodu, 
gdzie wezmą udział w maradach szefów 
sztabu państw Małej Ententy, celem roz- 
patrzenia spraw, związanych z kwestją roz 
brojeniową. 

  

Daj skrzydła swym iistem, 
kerzystaj z potzty ietniczej! 

Lis.y lotnicze nadzwsć 
można w Urz. Poczt. 
З9Ь erzucsć go Spec- 

islnych skrzynek które $ 
pomieszczone Są na 
dworcu kolejowym i ns 
budynku B ci Ja: łkow 
skich. Opłsta za zwy- 
ki< listlotniczy wysosi 
tylzo 50 gr. — za kar. 
tę 35 gr 

RER KET TNS AZS ORSZAZE BETO. 

 



= W październikowym zeszycie niby bia- 
łoruskiego miesięcznika „Da  Złuczenia”, 
wydawanego przez Albertyńskich O. O. Je- 
zuitów pod redakcją O. Niemancewicza, 

sławnego z odkryć historycznych, obwie- 
szczonych podczas kazania w Żynowicach, 
zjawił się niepodpisany artykuł poświęco- 
ny obradom Unijnej Konferencji w Pińsku. 

Wymieniwszy 'obeenych nia konferencji 

Anrcybiskupów i Biskupów łacińskiego ob- 
rządku mianowicie Ekscelencje Jałbrzy- 
kowskiego, Banona  Roppa, Bukrabę, i 

* Przeździeckiego oraz Biskupa mowego ob- 
rządku Ozarneckiego i podawszy ile było 

wygłoszonych referatów naukowych i prak 
- tycznych, autor artykułu zaznacza, że naj- 
* większe wrażenie wywarł referat z pierw- 
szej grupy, wygloszony przez O. Urbana 
na temat: „Akicja Unijna, a misja religij- 

na Polski“ i streszcza go w następujący 
sposob: „„W tym referacie autor wykazał, 
„że nie pracujący mad: złączeniem kościo- 
„tów wprowadzają bizantynizm 'w nega- 
„tywnym jego sensie (cesanopapizm) ale je 
„go wrogowie, bo prowadząc walkę przeciw 

„Świętej sprawie złączenia chrześcijan w 
„jeden kościół, robią to w interesie pań- 
„śtwowym, stawiając item interes państwo- 
„wy wyżej mad wszystko 'w świecie, a to 
„właśnie i jest czystej wody bizantymizm 
„(cesaropapizm). 

Następnie autor zaznacza, że, „z 3 те- 
„feratów praktycznych dwa były wygłoszo- 
„ne po białomusku, że w czasie dyskusji 
„mówcy zabierali głos w tejże mowie, że 

„dyskusja była gorąca i podkreśla, że au- 
„tor jednego z tych referatów domagał się 
„dwóch Biskupów wschodnio-słowiańskie-. 

„go obrządku, jednego dla Ukraińców, 
„drugiego dla Białorusinów, którym dzieje 
się krzywda, że jeszcze niema Biskupa ich 
„obrządku i mowy, jakkolwiek oni nie są 
„gomszymi obywałtelami państwa niż Ros- 
janie“. 

Dalej autor przytacza powzięte przez 
konferenicję rezolucje i podaje wiadomo- 

ści © audjęcji u Ojea św. — J. E. Biskupa 
Przeździeckiego. 

Biskup mówił między ininemi: ...Papież 
zaczął mówić o przeszkodach z jakiemi 
się spotyka praca unijna w: Polsce, o wy- 
stępach słowem i piórem przeciw tej pracy. 
Namiestnik Chirystusa Pamą na ziemi, wi- 

doczny głowa Kościoła Chrystusowego po- 
wiedział i powtórzył i to jak najkategory- 
ezmiej, że ci co występują przeciw tej pracy 
nie są kaltolikami i dodał, że niestety w ich 
łiczbie są i należący do duchowieństwa. 

Ojciec święty wyraził żal z powodu takiego 
stanu rzeczy, z powodu ślepoty tych, którzy 
występują przeciw pracy uniejnej i szkodli- 
wości ich czynów i powiedział, że mówi o 
tem dla tego, żebym ja słowa Ojca Chinze- 
ścijaństwa powitanzał. 

Tu nadeszła w czasie audjencji nieza- 
pomniana dla mnie minuta — „W Meksy- 
Ku i w Rosji jest straszny ucisk kościoła - 

‚ — mówi Papież — i dodaje: — Otrzymuje- 
my: listy, których bez łez nie można czytać. 
— Wróciły czasy kałtakumb, czasy męczeń- 
stwa”. Patrzę na mówiącego i widzę łzy w 
Jego oczoch. Widzę jak serce Jego obejmu- 
je caly śiwat i wszystkich ludzi ma mim. 
Słyszę jak to sence stuka”i boli z powodu 
cierpień ludzkości, czuję jak moje serce 
tonie w Jego sercu. I tu przestaję mówić 

. „Ojcze Święty”, a zaczynam używać олуто- 
tu: „Wikamy Chrystusa Pana". Widzę ja- 

‚ Sio, że ten Wikary Chrystusa Pama gotów 
za przykładem Jezusa Chrystusa cierpieć 
i umreć, byle by. tylko uchronić ludzkość 
od! bółu i meisku. Tej minuty migdy nie za- 
pomnę i zawsze. będę za mią dziękował Bo- 
gu. 

Dalej ks. Biskup Przeździecki opowie- 
dział, jak pocieszał Ojca Świętego, powo- 
tując się ma na to, że akcja umijna w Pol- 
sce pomimo wszystko rozwija się, że za- 
wisze chcemy jść z Wikarym Chrystusa Pa- 
ua, że jesteśmy i zawsze będziemy Jemu 
posłuszni, za kilka dni odbędzie się w Piń- 
sku kolejna Konferencja Unijna, które za- 
początkował tak świętobliwy mąż, jak $. p. 
Biskup Łoziński i że następca Jego będzie 
kontynował tę pracę. Tu Ojciec Święty 
przerwał i powiedział: „Tak — nowonazna- 
czomy Biskup Piński jest oddany sprawie 
unijnej”. W końcu ks. Biskup Przeździecki 
prosil Ojca Świętego o błogosławieństwo 
dia konferencji, którego Omi łaskawie udzie- 
lił, polecając powiadomić o tem uczestni- 
ków, konferencji. 

W końcu ks. Biskup Przeździecki zwra- 

  

Archytas z Tarentu i 
Dzień lotnictwa. Święto lotników 

śmiałych zdobywców przestworzy 
ikarowych następców. 

Poświęćmy im trochę uwagi, prze- 
biegnijmy pamięcią, bodaj tylko pobież- 
nie, historję rozwoju lotnictwa. Historję 
datującą się od kilkunastu, kilkudziesię- 
ciu wieków, a zarazem tak młodą. 

Już w „księgach Mojżesza” znajdzie- 
my opisanie pierwszego przyrządu lata- 
jącego, prototypu obecnego Fokkera. A 
potem dużo znacznie już  dokładniej- 
szych danych. Na 400 lat przed narodze 
niem Chrystusa najlepszy uczeń Pitago- 
rasa, Archytas z Tarentu dokonuje pierw 
szych doświadczeń z zakresu lotu mecha 
nicznego. Mało ma on naśladowców, a 
ci co się pokusili pokonać przestworza, 
życiem za to zapłacili. 

W  jedenastem stuleciu angielski 
mnich Malmesburg, przy pomocy apara- 
tu zirunął z wieży kościelnej. | Zfrunął 
i połamał sobie nogi. Nie lepiej powio- 
dło się Sarazenowi w roku 1161 i wielu, 
wielu innym. 

Niepowodzenia nie odstraszyły una 
stępców, raczej pobudziły do dalszych 
dociekań i prób. Człowiek zawziął się i 
postanowił opanować trzeci żywioł 
powietrze. Chce panować nad całym 
światem. 

Wielki artysta i zapalony uczony 
Leonardo da Vinci całe życie poświęca 
studjom techniczno - lotniczym. Przepro- 

" wadza systematycznie badanie lotu pta- 
ka. Dante z Perugji (1500 r.) idzie jego 

* śladami. I inni. 
Rok 1638 przynosi konkretne zdoby- 

cze. Galileo - Galilei odkrywa i wyjaś- 

  

ca się do uczestników konferencji w iswo- 
jem imieniu i podkreśliwszy, że wraca od 
Wikarego Chrystusa Pana, który jest mi- 
łością, że tą miłością żyje i Ojciec Święty 
obejmując mią caly świat, zachęca uczest- 
mików komiferencji do kierowaniia się w 

swej pracy miłością względem wszystkich, 
nie wyjmując i tych, którzy się nie przyłą- 
czyli do kościoła katolickiego i do pilnego 
studjowania sposobu myślenia (tych ostat- 
nich i kończy wezwaniem do płacenia za 
pnzyikrości doznawane miłością i czynami 
miłosierdzia: oraz życzeniem konferencji o- 
'wocnej pracy. 

Taką jest główna treść artykułu. Dla 
tych którzy: śledzą przebieg sprawy propa- 
gandy Unji na kresach komentarze są zby- 
teczne. Pozwoli jednak czytelnik, że się po- 
dzielę z nim temi wspomniamniemi! myślami 
i uczuciami jakie obudził we mnie, com 

dzeckiem będąc przeżywał najstraszniejszy 
ucisk i prześladowanie mające na celu zni-- 
szczenie naszej wiary i naszego narodu. 
Zastanowiienie się nad tym artykułem zda- 
je mi się tem potrzebniejszem, że jest on 

pod pewnym względem rewelacyjny 
Rewelacyjność jego nie zawiera się w 

tem, że O. Urban wbrew słowom Chrystusa 
Pana, który nakazał oddawać Boskie Bogu, 
cesarskie zaś cesarzowi ówczesne państwo 
reprezentującemu, żąda od nas żebyśmy 
wyrzekli ojczyzny i państwa j złożyli je w 
ofierze pracy nad osiągnięciem Unii, ale w 
tem, że, jak wynika ze słów ks. Biskupa 
Przeździeckiego, Ojciec Święty uważa nas 
Polaków za jedyny naród, który jest: prze- 
ciwny zjednoczeniiu kościołów i temu zjed- 
moczeniu przeszkadza, co przejmuje Ojca 
Świętego talkiem zmartwieniem i żalem, że 
tę część narodu i duchowieństwa, która za- 
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St. Irzyk. „Dzienny rozkład materjału nau- 

R A i IV oddziału 1-5 klasowych 
publicznych szkół powszechnych*.  „Książniz: Atlas" 1932. > од 

Publikacja ta nie wymaga specjalnyca za- 
lecań. Jej specjalny układ tabelaryczny, w 
którym każdy przedmiot naukowy ma swoją 
dyspozycję na każdy dzień nauczania, jej 
treść uwzględniająca cały materjał naukowy 
ze wszystkich przedmiotów i ich działów, na- 
kreślony przez najnowsze programy szkolne i 
to tak do lekcyj głośnych i cichych jak też * 
do ćwiczeń piśmiennych, doświadczeń i przy- 
gotowań lekcyjnych dla nauczycieli i ucz- 
niów, są jasne, praktyczne, uwzględniające 
istotne potrzeby uczniów i dostosowane do 
możliwości naukowych tych szkół. 

‚ $5 Niemcówna. Krajoznawstwo. Cz. I. 
Ćwiczenia — Sprawozdania. Cz. II. Atlas kon- 
turowy Krakowa. Książnica -— Atlas. 1932. 

Praca powyższa jest oparta w całości na 
doświadczeniu szkolnem; jest metodyką kra- 
joznawstwa wielkiego miasta w najszerszem 
tego słowa znaczeniu. Nauczyciel znajdzie w 
treści ćwiczeń bogate źródło pomysłów, jak 
pewne zagadnienia w szkole omawiać, w spra 
wozdaniach zaś miarę do czego można w pra- 
cy z młodzieżą dojść. Książka może więc by: 
zastosowana nietylko w Krakowie, ale w każ- 
dem środowisku miejskiem, jako przewodnik 
metodyczny, a przed wyjazdem do Krakowa 
ułatwia zapoznanie się z ciekawą, dawną stoii- 
cą Polski tak przez swą treść jak i bogato 
cytowaną literaturę pomocniczą 

Wilno powinno się doczekać 
cpracowania. 

Szkolny Atlas Historyczny. Cz. Il. Dzieje 
średniowieczne i, nowożytne. Opr. W. Sem- 
kowicz i Cz. Nanke. Książnica — Atlas, Lwów 

Warszawa 1932. 
Atlas teń opracowany pod względem nau- 

kowym na podstawie źródeł historycznych, a 
technicznie wykonany w całości w kraju, jest 
oryginalną pracą polskich uczonych, z których 
prof. Semkowicz opracował tablice, poświęco- 
ne historji Polski, mapy zaś do dziejów pow- 

Sktad Konsvgnacyiny Fabiyk 

szechnych opracował prof. Cz. Nanke. 

= 
Włókienniczy 
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Z. KAZASKI 

Wilno, Wielka 36. 
Jiż nadeszły 

Ostatnie nowości SeZ0GU 
między Angora we wszystkich 
incemi kolorach 

sprzedaż detaliczna 
po cenach 

hurtowo-fabryczny ch E 
AAAAAAAAAAALAA 

  

   

podobnego 

    

Ciołkowski z Kaługi 
nia prawa ruchu spadania ciał, co ogrom 
nie ułatwia pracę następnym badaczom, 
lecz mimo to rozwiązanie zagadnienia 
lotnictwa drogą aerodynamiczną nadal 
kroczy żółwim krokiem. 

W roku 1808 buduje wiedeński ze- 
garmistrz Degen pierwszy skrzydłowiec, 
potem latawiec płatowy Cayley'a usiłu- 
je usidlić przestworza, a potem — w 
dalszym rozwoju — śrubowiec. Ale i to 
nie rozwiązuje kwestji. 

Entuzjaści nie tracą energji.  Ro- 
bią doświadczenia, narażając na każdym 
kroku (w powietrzu) życie, a badając 
wszystkie naukowe zasady lotu docho- 
dzą do przeświadczenia, że najważniej- 
szą przeszkodą do całkowitego opano- 
wania powietrza jest brak silnika w a- 
paratach, Mocnego, a lekkiego. 

Zrozumieli to bracia Wilbur i Or- 
ville Wright i przystąpik do budowy sa 
molotu, zaopatrzonego w silnik benzy- 
nowy. Dnia 17 grudnia 1903 przyniósł 
pierwszą, pomyślnie zakończoną, próbę. 
Lot trwał aż 59 sekund i aparat przebył 
w tym czasie 260 mtr. 

Wieść o tym locie rozeszła się po 
świecie, ale... nie uwierzono w nią. Zbyt 
wydawała się wówczas fantastyczną. 

Zaczyna się gorączkowa praca w 
tym kierunku. Amerykanie, Francuzi, a 
za nimi Anglicy, Niemcy, Włosi zdwa- 
jają wysiłki. Cały świat zaczyna już ie- 
raz poważnie interesować się  lotnic- 
twem. 

We Francji bracia inżynierowie Voi- 
sin budują swój typ płatowca, automobi 
lista Farman poświęca się całkowicie 
lotnictwu. Duńczyk Ellehammer, paryski 

  

SŁOWO 

Niech wreszcie zatriumfuje prawda 
biera głos w sprawie propagandy ой 
szwalifikuje jako nie katolików. 

Pnzecieramy oczy ze zdziwienia. 
Jakto, naród polski najwierniejszy syn 

kościoła, który przez tyle wieków bronii 
katolicką Eumopę od zachłanności wschod.- 
niego barbarzyństwa, który dokonywał 
prób urzeczywistnienia Unji florenckiej, 
który pierwszy i jedyny samorzutnie doko- 
mal tę uniję na. Soborze Bnzeskim w +. 
1596 i przez parę wieków bronił jej od za- 
machów schizmałtyckiej Rosji, który w nv- 

ku 1683 pod wodzą Sobieskiego kosztem 
wielkichofiar w innych dziedzinach  roz- 
gromił Turków pod Wiedniem i przez to 
raz ma zawsze wybawił świat chrześcijań- 
ski od niebezpieczeństwa ze strony islamu, 
który ой roku 1830 aż do Wielkiej Wojny 
za wierność świętej wienze katolickiej i 

Stolicy Apostolskiej znosił prześladowa- 
mia i męczamnie przypominające czasy Ne- 
mona, który nakoniełc w roku 1920 w obec- 
mości niniejszego Ojca Świętego stoczył 
śmiertelną walkę z wrogami Boga i ładu 
społecznego, ten właśnie naród ma być 
wrogiem zjednoczenia kościołów i miechęt- 
nym powrotowi umęczonego narodu rosyj- 

skiego na łono kościoła katolickiego?! 
Komuž to zależy na stworzeniu moz- 

dźwięku pomiędzy Stolicą Apostolską, a 
najwierniejszym Jej synem narodem pol- 

skim ? 
Kto się ośmielił tak fałszywie i przewrot- 

mie informować Ojea' Świętego 0 wrogiem 
stamowisku namodu polskiego względem 
akicji Unijnej? 

W. Polsee nzeczywiście (toczy się dysiku- 
sja o tej akcji, ale miiechże ci fałszywi de- 
latorzy wskażą choć jednego wierzącego 

Polaka, któryby zabierając głos w sprawie 

Obchód Święta 

obchód rocznicy odzyskania Nie 
podległosci Polski przybrał w stolicy wygląd 
wyjątkówo uroczysty i 
na udział w niem Marszałka Polski  Józe'a 
Piłsudskiego. Od wczesnego rana gromadziły 
się na ulicach, wiodących na Plac Józefa Pit- 
sudskiego wielotysięczne tłumy; witając entu- 
zjastycznie oddziały wojskowe, udające się na 
plac rewji. W godzinach porannych odbyiy 
się nabożeństwa dla żołnierzy garnizonu wa* 
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podniosły ze względu 

wypowiedział się przeciw miej w zasadzie. 
Wszyscy zabierający w tej kwestji głos wy- 
powiadają się 'tylko przeciw metodom 

propagandy, która się posługuje rosyjskim 
lub zrusyfikowanym językiem i wyrządza 
olbnzymią szkodę państwu polskiemu two- 
rząc separatyzm białoruski i przygotowuje 

jąc i rredemtę rosyjską, kościołowi zaś ka- 
tolidkiemu nie tylko nie przyniosi pożytku 
ale szkodzi. 

Dwa są źródła, z których płyną do Rzv- 
mu te fałszywe wiadomości. Pierwsze — 
to Niemcy, — ściślej katolicki (kler; nie- 
miecki, który posiadając przez swych do- 
stojników duże wpływy w sferach Waity- 
kańskich, a korzystając z małego ich u- 
świadomienia co do staniu rzeczy w Polsce, 
przedstawiają nas jako wrogów  Unji. 
Niechcący zaznaczył to w swej broszurze O 

IPiątkiewicz, który, jak twierdzi, polemizo- 
wał nawet w tej sprawie ze sferami kato- 
liekiemi w Monachjum. 

To źródło nas nie dziwi i raczej byli- 

byśmy zdziwieni gdyby było inaczej. Przy- 
zwyczailišmy się bowiem do tego jeszcze 
za czasów krzyżackich, kiedy po przyjęciu 
chrześcijaństwa z ramienia Polski przez Li- 
twę i Żmudź, eo robiło zbędną samą egzy- 

stencję zakonu, po całej Europie kurso- 

wały odezwy mistrzów, przedstawiające 

Polskę i jej króla Jagiellę jako banbarzyn- 
ców i pogan, przy każdem zaś panującym 
był delegat mistnza, który twierdził (to sa- 
marzutnie. 

Te sposoby są stare, jak stare są pan- 
stwa polskie i niemieckie, i krzyż noszony 
ma: piensiach, nie przeszkadzał ich stosowa- 
niu. 

Niezrozumiałe  nualtomiast jest narazie 

drugie źródło niezgodnych z prawdą wiadc 

Niepodległości 

Na nabożeństwie w katedrze św. Jana obecny 
był Pan Prezydent Rzeczypospolitej, członko- 
wie rządu z p. premjerem A. Prystorem na 
czele, Marszałek Sejmu Świtalski, marszałek 
Senatu Władysław Raczkiewicz, korpus dypla- 
matyczny, wielu posłów i senatorów i t.d. 

Po nabożeństwie odbyła się na Placu jó- 
zefa Piłsudskiego wielka rewja wojskowa. De- 
filadę odebrał Pan Marszałek Piłsudski. 

  

Centralny Zjazd Rolniczy w Warszawie 
WARSZAWA. PAT. — Na zakończenie 

"Tygodnia Rolniczego odbył się w dniu azi- 
siejszyra w: Warszawie centralny Zjazd 
rolniczy. Zjazd rozpoczął się mszą św. w 
kościele św. Krzyża. O godz. 11 rozpoczęży 
się obrady komisyj regjonalnyich dla ziem 
zachodnich, południowych, wschodnich i 

centralnych. O godz. 14,30 obradowała ko- 
misja główna. 

O godz. 16-tej rozpoczęło się zebranie 

plenarne Zjazdu. Zjazd otworzył prezes 
Józef Lechnicki, który objął mastępnie prze 
wodniiebwo. Przy stole prezydjalnym zasie- 
dli: b. minister senator Wielowieyski, b. 

minister rolnietwa Jamta - Polczyński, se- 
mator Wańkowicz, generał Żeligowski, pre 
zes Fudakowski oraz wszyscy członkowie 

rzeźbiarz Delagrange, Amerykanin Cur- 
tis, angielski pułkownik Cody, Niemiec 
Enler i wielu — czyż można przeliczyć 
wszystkich innych — tworzą kadry no- 
wych zdobywców przestworzy. 

Jest wśród nich i niewiasta—barono- 
wa de la Roche. W końcu 1909 uzy- 
skuje ona dyplom pilota po udanym lo- 
cie na „Voisin'ie“. 

Człowiek coraz. śmielej zapusze « 
się w przestworza, coraz pewniej się 
tam czuje, w górze, coraz dłuższe są je 
go loty. 

Farman 5.10 1909 robi 234 klm. w 
4 godz. 17 m. Inni dopędzają go. 

W Paryżu powstaje pierwsza szko- 
ła lotnicza. Tworzy ją Blćriot, elewów 
szkoli pilot Leblanc. 

Rosja wysyła do niej czterech oiice- 
rów, a w ich liczbie dwóch  Polakó 
por. marynarki G. Piotrowskiego i śp. 
por. B. Matyjewicz-Maciejewicza. 

Są to pierwsi piloci Polacy. 
Powstają wciąż nowe typy samolo- 

tów. Coraz lepsze, pewniejsze. 
Ikar uśmiecha się teraz w niebie. Je 

go sny ziszczają się. Nie są efemerydą.l.u 
dzie bez niedowierzania czytają wiado- 
mości o nowych podbojach powietrza. 
Człowiek odnosi coraz poważniejsze 
zwycięstwa w ujarzmieniu żywiołu. 

Początek 1910 roku. Latham wznosi 
się na wysokość 1100 mtr. Belg Van- 
derborn leci, „na šniadanie“ z Reims do 
Chźlons. .Ląduje w samym środku mia- 
sta, potem odlatuje. Farman z dwoma pa 
sażerami przelatuje 52 kl. w niecałą go- 

  

dzinę. Nie obywa się bez ofiar. Wśród 
poległych śmiercią lotnika jest kobieta 
Denisa Moree. 

Wielkie pisma jak „Matin*%, „Daily 
Mail* wyznaczają nagrody za loty. W 

komitetu Tygodnia Rolniczego. 
Na zjazd przybył minister rolnictwa 

Seweryn Ludkiewicz. Referat o wytycznych 
działalności |dobrowiolnyich organizacyj = 
niczych talk zawodowych jak i spółdziel- 
czych wygłosił inż. Janusz Rudnicki. Na- 
stępnie senator Wielowieyski omówił w" 
tyczne polityki gospodarczej, poczem na- 
stąpiły przemówienia przewodniczących i 
rezolucje (komisyj regjomalnych dła ziem 
zachodnich, południowych, wschodnich i 
centralmych. Pio przyjęciu tych rezolucyj 
zalbrał głos przewodniczący komisji głów- 
nej były minister Jamta - -Potegynski, Is“: 
ry zreasumował wyniki zjazdu i| uzasadnił 
wytyczne głównej rezolucji Zjazdu, która 
następnie była jednogłośnie uchwalona. 

wielu miastach organizowane są konkur 
sy lotnicze. 

W Niemczech powstaje nowy typ 
płatowca — „Taube*. Ten sam „Tau- 
be*, którego niejeden z nas, uczestni- 
ków wojny światowej pamięta z frontu. 

Budowa aparatów oparta jest teraz, 
coraz mocniej, na jasnych zasadach nau 
kowych. Odwaga i doświadczenie lotni 
ka współpracują ściśle z wiedzą uczone- 
go. Wśród nazwisk najbardziej zasłużo- 
nych fachowców widnieją nazwiska pol- 
skie. Inż. S$. Drzewiecki pracujący w 
tym kierunku od ćwierćwiecza, Cz. Tań- 
ski, najbliższy współpracownik  pionera 
niemieckiego lotnictwa prof. Otto Lilien- 
tala. Z pośród nazwisk Polaków - pi- 
lotów najpopułarniejsze są: Śp. Haben - 
Wołyński, hr. M. Scipio - del - Campo, 
inż. Cywiński, kpt. A. Sobański. 

Wybucha wielka wojna. : 
Płatowiec szybkim krokiem rozwojo- 

wym idący naprzód  dystansuje teraz 
swego do niedawna groźnego rywala —- 
balon sterowy. Osiąga już szybkość po- 
nad 120 klm. na godzinę. Zaczyna się 
gorączkowy rozwój lotnictwa, tak po- 
trzebnego teraz wszystkim  wojującym 
mocarstwom. 

Powstaje wiele, wiele fabryk, niezii- 
czona ilość szkół kształci pilotów. Kon- 
struktorzy pracują nad podniesieniem 
szybkości lotu. 

Niemcy, kroczący dotychczas w roz- 
woju lotnictwa na szarym końcu teraz 
zrywają się i dystansują wszystkich. Ma 
ją najszybsze maszyny. Pierwsi ustawiają 
kulomiot na samolocie, zaopatrują je w 
aparaty fotograficzne. Wszystkie pań- 
stwa starają się o osiągnięcie przewagi 
i bitności swego lotnictwa. 

Małe aparaty pościgowe: „Fokket 

mości, którem jest zgromadzenie pnowa- 
dzące propagandę Unji w Polsce, w którem 

w: Polsce przynajmniej przeważają Ojcowie 
Polacy. 

I tu jednak po zastanowieniu się nad 
naturą ludzką, której suknia kapłańska nie 
zawsze zdoła zmienić, trzeba przyjść do 
przekonania, że inaczej postępować nie 
mogą. 

Posiadając świetną organizację i zwią- 
zane z tem ognomne wpływy w sferach du- 
chowmych, osiągnęli to, że im właśnie zo- 
stało powierzone dokonanie Unji i co waż- 
niejsze urzeczywistnienie odwiecznego ide- 
ału Stolicy Apostolskiej nawrócenie schiz- 
matycznej Rosji. 

Od kilkunastu lat pracują nad tem i 
nie mogą się poszczycić osiągmiętemi re- 
zultatami; dzieje się zaś tak dla tego, że 
mie znając kraju i psych ki ludności po- 
pełniają błędy i mietakty, które z jednej 
strony podrywają ich autorytet i wpływy z 
drugiej zaś rozgoryczają ludność polską 
katolicką, która widzi szkodliwość ich me- 
tody: dla Państwa. 

Chcąc usprawiedliwić miepowodzenie 
szukają wininych i oskarżają naród polski 
0 miechęć i wrogość względem Uniji. 
ludzku rzecz biorąc jest to zupełnie zrozu- 
miałe' mianowicie u osób które hołdują 
zasadzie że cel uświęca Środki. 

O tych błędach i nietaktach pisałem już 
mi odpowiedzi O. IPiątkiewiczowi ilustrując 
je Jego własną broszurą. Obecnie mam do 
zanotowania: Nowe. 

Przytoczyłem wówczas fakt namawia- 
nia pnzez jednego z Ojców: włościan! pewnej 
wsi, żeby się nie zgadzali na wykład religji 

w polskim języku. Po jego ujawnieniu 
pnoboszez, skądinąd bardzo ofiarny, gorli- 

  

     
     

Tęcza (Nr. 11). W zeszycie listopadowym 
zanaczyla się, rzecz naturalna, 25 rocznica 
śmierci Wyspiańskiego. Artykuły: redakcyjny, 
dr. W. Ostrowskiego i Jacka Coralis odtwa- 
rzają sylwetkę wielkiego artysty. Pozatem — 
nadzwyczajna ilość drobniutkich  artykulików 
na przeróżne tematy i maleńkich nowelek. 

Te mikroskopijne dawki .nauki i  litera- 
tury na dłuższą metę zaczynają denerwować. 
Artykuł j. Sztandyngera pod wymownym ty- 
tułem: „Cicho, žydy!“ mógłby się nie ukazy- 
wać na łamach poważniejszego miesięcznika, 
— ozdobą zeszytu nie jest! 

„Polonia — Italja* Ukazał się Nr. 7—9 or 
ganu Izby Handlowej Polsko-ltalskiej „Polonia 
— ltalia". Na treść tego numeru składają się 
następujące artykuły: L. P. dr. Antonio Nenotti 
Corvi. Pożegnanie d-ra Antonio Mevonti Cor- 
vi. St. Konopski: Nowa taryfa celna. I,N,E,: 
Marmury, granity i kamienie w Italji. LN.E. 
ltalski przemysł barwników, farb i lakierów. 

Droga — listopad. Na czele numeru znaj- 
dujemy artykuł A. Hertza pt. „Przed  epilo- 
giem hitlerjady", w którym autor omawia ge- 
nezę i istotę hitleryzmiu. Zdanowicz pisze o 
„Kwestji polsko-ukraińskiej* podmalowując wy 
raziście jej tło historyczne i mówiąc o szkodli 
wej roli polityki Narodowej Demokracji. 

M. Straszewski mówi o Wyspiańskim, któ- 
rego dwudziestopięciolecie _ śmierci przypada 
właśnie w roku bież, w pracy pt. „Legjon* 
Wyspiańskiego jako wizja  porozbiorowych 
dziejów Polski. F. Turynowa analizuje dzieła 
publicystyczne sławnego pisarza francuskiego, 
Drieu la Rochelle'a, i uwypukla te cechy jego 
poglądów, które zostają w bliskim związku z 
ideami mesjanizmu polskiego („O ideę naro- 
dową“). 

W części literackiej ostatni numer „Drogi* 
przynosi pierwszą część głównego utworu sce- 
nicznego Jana Cocteau pt. „Orfeusz* oraz 
wiersze młodych poetów, Kazimierza Sowiń- 
skiego i Felicji Kruszewskiej. 

W rubrykach stałych — m. in. artykuł zna- 
nego krytyka K. W. Zawodzińskiego „Sprawa 
polonistyki w szkołach a pisarze”, krótkie stu- 
djum o autorze „Orteusza* oraz omówienia no 
wych książek Witkiewicz, Huxleya i in. 

Rolnictwo — miesięcznik wydawany z za- 
siłku Ministerstwa Rolnictwa 1 Reform Rolnych. 
Zeszyt październikowy zawiera następujące ar 
tykuły: Prof. dr. Ernest Laur — „Miedzynarc- 
dowa organizacja handlu zbożem'*, dokończe- 
nie artykułu dr Czesława  Strzeszewskiego 
„Wpływ ewolucji kapitałów rolniczych na opła- 
calność produkcji” oraz artykuł Stanisława Gry 
ziewicza pt. „Podstawy racjonalizacji wywozu 
rolniczego”. W dziale „Kroniki Zagranicznej” 
p. Jerzy Zieliński omawia zagadnienie samo- 
wystarczalności rolniczej Niemiec. 

   

E* (niem.), „Nieuport (franc.), „Vi- 
ckers Scout“ (ang.) lub „D III“ (austr.) 
jak harty uganiają nad ziemią. Nic dla 
szybkość 220 klm. na godzinę lub wzbi 
cie się w kwadrans na 6000 mtr. w górę. 

Płatowce wywiadowcze są okiem i 
uchem armji. Podglądają, fotografują. Są 
silniejsze, mogą nieść kilka osób załogi 
i instrumenty techniczne. Oddają ogrom 
ne usługi. Wreszcie trzecia kategorja sta 
lowych ptaków — lotnictwo do bombar 
dowania, wielkopłaty bojowe. Kolubry- 
ny powietrzne, olbrzymy.  Zaopatrzone 
są w kilka silników o wielkiej mocy, a- 
by móc podołać niebylejakiemu zadaniu, 
podnoszenia i utrzymania w powietrzu 
ogromnego ciężaru do 20.000 kg. nie- 
raz. 

Teraz już można powiedzieć: człowiek 
zawojował przestworza. Zawojował i 
czuje się jak u siebie w domu. Chce 
być jeszcze pewniejszy. Pracuje nadal, 
udoskonala. Walczy o szybkość, o tat- 
wość kierowania aparatem, o jego siłę 
pociągową, jeśli tak można powiedzieć. 

Zaczyna się deszcz rekordów. Coraz 
śmielszych, coraz fantastyczniejszych. 
Pragnienia Ikara wydają się naiwnemi. 

Nie brak ofiar. Nie licząc tysięcy 
dzielnych żołnierzy - pilotów, poległych 
na froncie Moloch przestworzy pochła- 
nia wciąż nowe ofiary. Jest wśród nich 
i dzielna pionerka, baronowa de la Ro- 
che. Zginęła śmiercią lotnika 19.1 19:9 
roku w Crotoy. 

Przelot nad Atlantykiem — jest no- 
wem, niepokojącem zagadnieniem lotnic- 
twa. 

10 maja 1919 por. Read przelatuje 0- 
cean wodnopłatowcem olbrzymem N. 
C. 4., robiąc 4.385 klm. w 26 godzin. 
Już 15 czerwca Anglik kpt. Alcock z 

wy i karmy i szczerze oddany swej misji, 
zapewne pouczony przez zwierzchność, że 
podobne wypadki mogą zachiwiać toleran- 
cyjność polskich sfer miarodajnych, zwró- 
cił się do mieszkańców: tej że wsi z prośbą 
o stwierdzenie podpisami, że mamawianie 

mie miało miejsca, kiedy: zaś ci odmówili, 
zwrócił się o pomoc do wsi sąsiedniej zor- 
ganizowianej według wskazówek komuni- 
isitycznej partji zachodniej Białorusi i nale- 
żącejp do „bezbožnikow“, piozdrawiającej 
się słowami: „Boha niet““, na e0 pozdrowio- 
ny odpowiada: „nie było i nie budiet!“... 

I oto obserwowaliśmy dziwne zjawisko 
Tak zwani „prowodyrzy* obaj. komuniści i 
bezbożnicy, z których jeden kategorycznie 
zabmonił swojemu synowi uczęszczania na 

wykład religji. opiekują się proboszczem 
wschodniego obrządku, zbierając podpisy 
negujące fakt, który miał miejsce!... 

Czyż podobne nietakty, choćby wynmika- 
jące z gorliwości, i tak. mieszczególne ich 
naprawianie, że już nie mówię o konsek- 

wencji i maskaradzie mogą z jednej strony 
wzbudzić szacunek i zaufanie nawracanych 
a z dmugiej nie obunzać katolickiej, a ma- 
wet nie katolickiej ludności? 

"Wracam do artykułu o pińskiej konfe- 
rencji, ściślej do opowiadania ks. Biskupa 
(Przeździeckiego o audjencji u Ojca Święte- 
20. 

Biskup nie może nie wiedzieć o rzeczy- 
wistym stamie rzeczy i o przyczynach sła- 
bych rezultatów propagandy, które tak 
jasno udowodnił ostatni spis ludności, z 
drugiej zaś strony jak widać z opowiada- 
mia, ks. Biskup cieszy się wyjątkowem za- 
ufaniem Ojca Świętego, który zachwycił 
ks. Biskupa swoją dobrocią i umiłowaniem 
ludzkošci, stąd nasuwa się wmiosek, że 

szczere przełożenie niezgodności informa- 
cyj z rzeczywistym stanem rzeczy nie wy- 
wołałoby nie tylko nagany, ale mawet mie- 

zadowolenia. 

Kiedy w siedemdziesiątych latach ze- 
szłego wieku zaborcy zaczęli domagać się 
od Stolicy Apostolskiej zgody ma wprowa- 
dzenie do katolickiego nabożeństwa rosyj- 
skiego języka, przebiegle motywując to po- 
żytkiem kościoła kałtoliekiego z powodu 
możności propagandy wśród Rosjam, ś. p. 
ksiądz Biskup Łucki Borowski, pomimo 

że wiedział o zainteresowaniu kół Waty- 
kańskich propozycją zaborców szczerze i 
i śmiało pisał do Ojca Świętego temi slo- 
wy: „Jeżeli kolegjum petersbumskie jest 
„Siecią, którą ma się pociągnąć wszystkich 
„wszystkich kotolików Rosji i Polski do 
„schizmy i mieczem przecinającym sittosun- 
„ki ze Stolicą Apostolską, to język rosyj- 
„Ski, który usiłują wprowadzić do kościoła 
203 trucizną, kłtóra ma uśmiercić ry- 
„by“. 

W podobny sposób postąpił arcybiskup 
Feliński, kiedy prosił Ojca Świętego o ... 
zwolnienie episkopatu polskiego od nakazu 
wydamia listów pasterskich potępiają- 
cych manifestacje palirjotyczne przed pow- 
stamiem 1863 roku, motywując prośbę w 
ten sposób: „nadałyby one mam w oczach 
„wiermyich pozory agentów urzędowych i 
„mogiłyby obniżyć naszą powagę”. 

Dlaczegoż ks. Biskup Przeździecki, tak 
łaskawie przyjęty przez Ojca Świętego nie 
zdecydował się przedstawić Mu całą praw- 
dę o propagandzie Unji i wyjaśnić, że Po- 

lacy zwalczają nie ideę Unji, lecz metody 
jej propagandy, które msyfikując ludność 
kresową i wywołując walki pomiędzy uni- 
ekiem a prawosławnem duchowieństwem 
hamują konsolidację państwa i osłabiają 
je. A nie jest chyba dla iks. Biskupa tajem- 
nicą, że osłabeinie dopiero eo odzyskamej 
Ojezyzny, 'w której swobodnie można pro- 
pagować Unję, mieuchnonnym swym skut- 
kiem będzie miało jej utratę, za czem pój- 
dzie zalew chrześcijańskiej: Europy przez 
komunistów i bezbożników. 

Dla czego inni książeta polskiego: koś- 
cioła zajmujący stolice swych poprzedni- 
ków umęczonych za sprzeciwienie się ru- 
syfikacji kościoła nie pójdą Ich śladem i 
mie przedstawią Ojcu Świętemu szczerze i 
otwarcie o niebezpieczeństwie dzisiejszych 
metod propagandy dla państwa i bezpožy- 
tecznošci dla kościoła. 

Nie  wątpimy, że  dorównywując 
swym poprzednikom pod względem wier- 
mošci Stolicy Apostolskiej, są jak i tamci 
dobrymi patrjotami i drogą ich sercom jest 
siła i pomyślność dopiero co odzyskanej 
Matki Ojczyzny. 

Władysław Jeśman 

por. Brownem dwupłatowcem Vickersa 
robi to po raz drugi. Mjr. Tweed pierw- 
szy szybuje nad Himalajami. 

Rok 1920. Casale z dwoma pasażera- 
mi osiąga wysokość 7300 mtr. i zdoby- 
wa pasażerski lot światowy, a wkrótce 
potem drugi — szybkości 283,5 kim na 
godz. 

. Amerykanin mjr. Schroeder winduje 
się w górę na 11.000 mtr. Durafour ląduje 
na Montblans, Francuz Sadi Lecointe le- 
ci z prędkością 313 klm/godz. 

Rok 1921. Pada rekord wysokości. 
Amerykanin Mac Ready wzbija się do 
12.443 mtr. Lot trwa 1 godz. 47 min. Re 
kord szybkości ma teraz Anglik James—- 
341,1 klm/godz. Światowy rekord cza- 
su mają Amerykanie Stinson i Bertand— 
26 g. 20 m. w powietrzu nie przerywając 
lotu. 

Rekordy nie trwają długo. Coraz 
wyżej, coraz dałej, coraz prędzej pędzi 
człowiek na samolocie owładnięty- całko- 
wicie pasją prucia powietrza we wszyst- 
kie strony. 

Loty przez Atlantyk nie tracą jednak 
na swej atrakcyjności. Lindbergh pierw- 
szy leci z Ameryki do Europy, Board- 
mand i Pollando z N. Yorku do Konstan 
tynopola, por. Soucek spogląda na glob 
z wysokości 13.157 mtr., bracia Hunter 
latają bez przerwy 553 godz. 41 m. Trzy 
tygodnie w powietrzu. Czterej ameryka- 
nie w 175 dni oblatują glob. Rekord 
szybkości doszedł 655 klm/godz. W po- 
wietrzu jest tłoczno. Ikar nie śmie nawet 
spojrzeć wdół — rzeczywistość przeszia 
jego najśmielsze oczekiwania. Zawsty- 
dzają go nawet kobiety. Słabe kobiety. 
Przelatują kontynenty, wzlatują na 
32.200 stóp, kpią sobie z oceanów. Prze- 
stały być słabe... w powietrzu.
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Gertrudy    
KOMUNIKAT STACJI METEOROL9- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 13 listopada 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 786. 
Temperatura średnia: 1. 

Temperatura najwyższa 3. 

Temperatura majniższa —3. 

Opad: — 

Wiatr: półn.-wsch. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: daść pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Przewidywana pogoda: Naogół pochmurno, 
miejscami n.glisto, w ciągu dnia przejaśnienie, 
motą przymrozki silniejsze w  Wileńskiem, 
«niem temperatura do 4 stopni, umiarkowane, 
potem słabnące wiatry południowo - wschod- 
Pie. 

  

MIEJSKA 
Linje autobusowe. — Sprawa przedłużenia 

linji Antokolskiej do ul. Tramwajowej nie zo- 
stała jeszcze ostatecznie załatwiono. Niemniej 
jednak komisja komunikacyjna zasadniczo jest 
za przedłużeniem tej linji. W bież. tygodniu ma 
zapaść ostateczna decyzja. 

ja na Kalwaryjskiej. — Jak pi- 
saliśmy, władze wojskowe przyznały miastu 
kredyty na wybudowanie sieci kanalizacyjno - 
wodociągowej w dzielnicy Kalwaryjskiej. W 
związku z tem w magistracie prowadzone już 
są prace nad planem tych robót. 

— Otwarcie Kina Miejskiego zostało 
odroczone. Długotrwałe pertraktacje po- 
między Magistratem a ZASP w Wilnie 
w kwestji wydzierżawienia temu ostat- 
niemu nieczynnego od dłuższego już cza 
su Kina Miejskiego, zakończone zostały 
zawarciem kontraktu trzyletniego. 

Kierownictwo artystyczne nowego 
kina spoczywa w ręku Dyrektora Szpa- 
kiewicza i artysty ZASP p. Janowskic- 
go, ua kierownika zaś technicznego zo- 
stał zaangażowany p. Czesław Smoczyń 
ski tachowiec z Warszawy. 

Początkowo otwarcie nowego kina 
projektowano na dzień 15-go listopada 
r. b. obecnie jednak termin ten przesu- 
nięto o dwa tygodnie tak, że inauguracja 
nastąpi dopiero l-go grudnia r. b. 

Zwłoka z otwarciem powstała głów- 
nie z racji zdecydowanego już udźwięko- 
wienia Kina Miejskiego, bowiem zmon- 
towanie apartury dźwiękowej zajmie o- 
koło dwóch tygodni czasu. Będzie to a- 
paratura jednego z dwu najlepszych о- 
becnie systemów: ,„TobisKlang-Film“ 
lub też „Marconi“. - 

Nowa Dyrekcja opracowała bogaty 
i urozmaicony program widowisk filmo- 
wych i atrakcyj nadprogramowych w 
zreformowanem Kinie Miejskiem. Chwi- 
łowo jednak zachowuje szczegóły te w 
tajemnicy aż do dnia uroczystej premje- 

ry. (i) 
RÓŻNE 

— Wystawa drobiu. — Komitet Wystawy 
Drobia podaje do wiadomości ogółu, :ž pod 
protektoratem pp. Wojewody Wileńskiego p. 
Lygmunta Beczkowicza, p. Rea Izby Han- 
diowo - Przemysłowej R. Rucińskiego, p. Pre- 
„Zydenta miastą Wilna Dr Maleszewskiego, — 
odbędzie się wystawa drobiu w Wilnie w pa- 
wiłonie Targów Północnych, ogród po-Bernar- 
dyństi, w dniach od l-go do 4-go grudnia rb. 
włącznie. Wystawa obejmuje kury, indyki, 
ptactwo wodne, gołębie pocztowe, rasowe, któ 
liki zwierzęta futerkowe, psy, koty, jajczar- 
stwo, pierze, puch, futerka, przybory hodowla- 
ne i maszyny. Wzory i modele urządzeń, pasze, 
szkodniki. Wydawnictwa i pomoce naukowe. 
Do wzięcia udziału w wystawie Komitet za- 
prasza wszystkich hodowców, wytwórców 
sprzęsu drobiowego, kupców w dziale futrza- 
nym itd. Warunki dla wystawców są. bardzo 
dogodne. Wydatki najmniejsze. Hodowty i wy 
twórcy sprzętu drobiowego, pokażcie zwiedza 
lacym wystawę, postępy w hodowli i waszc- 
go dorobku lat ostatnich. Korzystajcie ze spo- 
sobności nawiązania z klientelą większej łącz- 

    

  

   

NIKA 
ności handlowej i wymiany pomiędzy sobą ma 
terjału zarodowego. Szczegółowych  iniorma- 
cyj o warunkach dla wystawców, organizowa 
nie wycieczek dla zwiedzenia wystawy, udzie 
la sekretarjat Komitetu Wystawowego do dn. 
15 bm. przy ul. Kalwaryjskiej 24, m. 2. Po 
tym terminie w Biurze pawilonu Targów Pół- 
nocnych w ogrodzie po-Bernardyńskim. 

— Przędzalnia Iniarska. — Na tere- 
nie Wileńszczyzny ma powstać wielka 
przędzalnia Iniarska o charakterze spółki 
akcyjnej. Rząd w akcji tej wziąłby udział 
za pośrednictwem Państwowego Banku 
Rolnego, który dostarczy maszyn oraz 
funduszów dla zakupienia surowców itp. 
Dalej oczekuje się roprezentantów sier 
gospodarczych, handlowych i przemy- 
słowych jako udziałowców, którzyby 
wnieśli tytułem udziału budynki, place i 
gotówkę. i 

Celem sprecyzowania tego projektu, 
wyłoniono specjalną komisję z prof. W. 
Staniewiczem na czele, która zwołała w 
ub. piątek pierwsze organizacyjno - in- 
formacyjne posiedzenie, Udział w tem 
posiedzeniu oprócz przedstawicieli sier 
przemysłowo -  handłowych wzięli 
delegaci z Warszawy oraz przedstavii- 
ciele władz państwowych. Na posiedze- 
niu omówiono program prac organizacyj 
nych spółki oraz uwagi dyr. P. B. R. p. 
Maculewicza. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr muzyczny Lutnia. — Dziś, w po- 

niedziałek, po cenach zniżonych, z udziałem 
Elny Gistedt, doskonała operetka Wiktorja i 
jej Huzar. Jutro, również po cenach zniżonycii 
„Krysia Leśniczanka”. . 3 

— Teatr Wielki na Pohulance. — Dziś „Dzi 
ka Pszczoła” po cenach propagandowych. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO — Tajemnica 6 (szóstki). 
PAN — Tommy Boy. 
HELIOS — Bezbożne dziewczę. : 
HOLLOWOOD — Romanse cygańskie. 
STYLOWY — Dama w szkarłacie. 
ŚWIATOWID — Obława w Paryżu. 
LUX — Ostatnia kompania. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Uprowadzenie dziecka. — Helena 
Apel (Archanielska 35) złożyła wczoraj 
policji zameldowanie o zaginięciu jej 9- 
letniej córki Ireny. 

Meldująca przypuszcza, że dziecko 
zostało uprowadzona z polecenia jej b. 
męża, przebywającego obecnie w Grod- 
nie, Dziewczynkę ze szkoły zabrała pew 
na pani rzekomo pozostająca w zmowie 
z Apelem. 

— Przywłaszczenie. — Na szkodę F. Na- 
zarko (Gaona 1) pewien jego znajomy przy- 
wlaszczył kilkadziesiąt złotych, przeznaczonych 
dla notarjusa Korsaka. 

— Zużyte monety. Urzędy pocztowe otrzy 
mały polecenie bezwzględnego przyjmowania 
przy wypłatach monet, wizerunek których 
wskutek zużycia częściowo jest starty, lub u- 
szkodzonych przypadkowo. й 

— Podstępna kradziež. — Žonie b. prezy- 
denta miasta p. Stef. Bańkowskiej (Makowa 
nr 13) skradziono w podstępny sposób paczkę 
artykułów spożywczych wartości 30 zł. To- 
war miał być odniesiony, lecz posłaniec przy- 
właszczył go sobie i zbiegł. 

Wybite szyby. Nieznani sprawcy wybili 
szyby w mieszkaniu Samuela Gordona (Za- 
rzecze 23). 

ZALESIE 
— BÓJKA NA ZABAWIE. W czasie 

zabawy: weselnej w domu Jana Mikolaje- 
wicza, mieszkańca wsi Czełowieze gm. za- 
leskiej wynikła sprzeczką między Fiedo- 
rem Bolesiem, Piotrem Wiśniewskim, a 

Stamisławem  Kulawym i Władysiawem 
Rodziewiczem. Sprzeczką zamieniła się w 

knwawą bójkę, podczas której zdemlowano 
całe urządzenie domu i rozpędzono gości. 
W bójce odnieśli ciężkie obrażenia ciala 
Jam Mikołajewicz, oraz uczestnicy bójki: 
Kulawy i Rodziewicz. 3 

— ŚMIERĆ W PŁOMIENIACH. We 

wsiUsowo gm. piotrowskiej w zabudowa- 
miach Antoniego Czembra wybuchł zrożny 
pożar. Pastwą płomieni padł budynek mie- 

szkalny oraz dwa budynki gospodarskie. 
W stajni spłonął żywcem 17 letni paro- 

bek Jan Kowalczuk. Pożar jak ustalono 
powstał skutkiem mieostrożnego o0cnodze- 
mia się z ogniem. 

MOŁODECZNO 
— SZAJKA KONIOKRADÓW. Na tere- 

nie powiatu mołodeczeńskiego zlikwido- 
wano. szajkę koniokradów. Aresztowaiwo 5 
osób, którzy od dłuższego czasu trudnili się 
kradzieżą koni. Koniokradzi konie sprze- 
dawali na pobliskich targach. 

KARAI EEST PSR I R ATI SSRS EISS TR 
Ludziom mało już iruwania na pła- 

towcach, zaopatrzonych w motory. Są 
zbłazowani, szukają nowych wrażeń, 
coraz ostrzejszych. 

Zaczynają się próby 
Sport ten uprawiany ongis (r. 1891) 
przez Otto Lilienthala znów staje się 
modny. Od 200—300 metrowych doszli 
już do 241 kilometrowego lotu. Wiedeń- 
czyk Kronield leci w górę 2589 mtr. Inż. 
Grzeszczyk utrzymuje się w powietrzu 
T godz. 52 m., a amer. por. Cucke aż 24 
godz. 34 m. I tego mało. Zaczynają się 
karkołomne sztuczki na szybowcach. Tu 
rekord bije sowiecki lotnik Stiepanczen- 
ko. 29 łoopingów na szybowcu. Dwa- 
dzieścia dziewięć obrotów w powietrzu 
o krok od śmierci. 

Czego można oczekiwać jeszcze. 
Ostatecznego opanowania stratosfery? 
Stałej komunikacji z księżycem? 

i o tem pomyšlano. 
Przypuszczano początkowo, że uda 

się tego dokonać przy pomocy  sterow- 
ca. Wszak początkowo wyprzedził on 
w rozwoju płatowca. Cała uwaga skiero 
waua była na Zeppelina i jego następ- 
ców. Niestety, ani DO X, ani angielski 
gigant — sterowiec R 101, rozbity nad 
Beauvais, ani szereg innych nie zdołali 
dotrzeć na księżyc. Eckener na Zeppeli- 
nie już 26 razy przeleciał ocean, zbudo- 
wano latające lotnisko — „Akron któ- 
ry może zabrać na swój grzbiet sześć 
płatowców i szybować z niemi z szybko 
Ścią 180 klm. na godzinę. Nie zdołano 

z szybowcami. 

tylko wylądować na księżycu. | 
i to nastąpi bo: proi. Piccard 

(wprawdzie w _ zamkniętej gondoli) 
wzleciał na 16,200 mtr., a Ciałkowski or 
ganizuje międzyplanetarną komunikację 
loiniczą. 

„ Ktėž to jest ten Ciolkowski, zapyta- 
Cie: 

Polak, obywatel ZSSR, pioner  lot- 
nictwa, od pięćdziesięciu już lat ргаси- 
jący w tym kierunku. 

Jeszcze na 8 lat przed wynalazkiem 
braci Wright opracował on — rzekomo 
— model samolotu. Obecnie w dniu swo- 
ich 75-ch urodzin, w dniu obchodzonym 
niezwykle uroczyście przez rodzinne ju- 
bilata miasto Kaługę dowiadujemy się 
rewelacyjnych szczegółów. 

Jako owoc długoletnich prac i do- 
ciekań Ciołkowskiego powstał, już jest 
opracowany, już się montuje częściowo 
wielki, stalowy, dyryżabl. 

_ Coś, czego jeszcze nie było. Co za- 
cmt wszystkie sterowce świata z Zeppe- 
linem na czele, co pozwoli zawojować 
stratosferę, przenieść się na jedną z pla- 
net, eksploatować energję słoneczną. Jak 
u nas parę, jak... Dnieprostroj. 

I na tem nie koniec. 
Ciołkowski opracował nowy typ pła- 

towca.  Startoplan wysokości.  Sa- 
molot szybkości przygotowany do dal- 
szych podbojów stratostery. Wszystkie 
projekty i wyliczenia są już zupełnie go- 
towe. Tylko zacząć budować. 

Wkrótce zaczniemy, mówi swoim 
gościom w. dniu jubileuszu. A prasa po- 
dając o tem dodaje, że niemiecki uczo- 
ny, prof. Obert, ten sam, którego rakie- 
ta gościła już w stratosferze, pisał do ju- 
bilata: „Pan zapalił przed nami światło, 
będziemy więc pracować aż ziszczą się 
marzenia człowieka”. 

I Ikara, dodajmy. W. T. 

— о — 

SŁOWO 

GŁ 3139715 

— PRZEBIEG „TYGADNIA ROLNI- 

CZEGO NA TERENIE POW. DZIŚNIEŃ 
SKIEGO. Kierownictwo akcją ma terenie 
powiatu spoczywało w; ręku Zarządu Okrę- 
gowego Towarzystwa Organizacyj i Kėlek 
Rolniczych, na terenie gmin — w ręku 

gminnych komitetów Tygodnia, utwarzo- 
nych z przedstawicieli lokalnych Kółek 
Rolmiczych i Spółdzielni. 

Najliczniejsze zebrania były: 8 b. m. w 
Jaźnie przy 850 uczestnikach, 6 b. m. w P'i 
sie przy 700, 7 b. m. w Prozorokach i 8 b. 
m. w Hermanowiczach, gdzie było po 500 o 
osób. 

Na zebraniach tych przedstawiciele Ok- 
ręgowego T-wa wygłosili referaty o poło- 
żeniu ekonomicznem rolnictwa i drogach 
ku jego naprawie. Stanowisko centralnych 

organizacyj rolniczych w tych kwestjach 

uzyskało całkowite poparcie, Poza:tem wy- 
sunięte zostało i zaprotokułowano szereg 
miejscowych bolączek, kitóre później znala- 
zły swój zbiorowy wyraz w uchwałach zja- 
zdu powiatowego. 

Zjazd powiatowy odbyty w dniu 11 
listopada zgromadził 197 przedstawicieli z 
miejsc. Główną część zjazdu stanowily re- 
feraty: jeden! o sytuacji  ekomiomicznej i 
drugi o wzmocnieniu siły omganizacyjnej 
rolnictwa powiatu. Po referatach prze- 
prowadzono ożywioną dyskusję przy udzia- 
le 29 mówców. . 

Z uchwał zjazdu niżej wyszczególnione 
są najbardziej charakterystyczne: 

żądanie obmiżenia cen na artykuły prze- 
mysłowe do poziomu cen. produktów  rol- 
nych, 

zmiana krótkoterminowych pożyczek na 
długoterminowe przy obniżeniu oproceato- 

wania do 5 proe. rocznie; 

obniżenie taryf kolejowych i zastoso- 
wamie preferencji dla dalszych odległości; 

obniżenie opłat na targowiskach i rze- 
žmiach į t. d. 

Z wielkim aplauzem spotkano waiosek o 
calkowitem zniesieniu samorządu powiato- 

wego. 

Obrady zjazdu jak maogół i przebieg ca- 
łego Tygodnia na terenie powiatu cecho- 
wał poważny mastrój. Stamiowisko mówców 
odznaczało się troską io ogólne dobro Pań- 

sibwa. Panujący ma zjeździe nastrój naj- 
lepiej charakteryzuje fakt odrzucenia przez 
zjazd wniosku o skreśleniu zaległości po- 
datkowych. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„BEZBOŻNE DZIEWCZĘ* — „HELIOS“ 

Jeszcze jeden film z gatunku „Szarych 

domów", jeszcze jedno ogniwo dość długie- 
go łańcucha dyskusji na temalt więzien- 
nietwa. 

7 literatury temat ten przedostał się 
na ekran jeszcze w okresie filmu niemego. 

„Bezbożne dziewczę” pochodzi z tamtego 
właśnie cezaisu. Jest to obraz reżyserji po- 
tenta miemego ekranu Cecile de Mille'a. 
haaLucstattsc a. etaoetaoishrdtensachirz 

Dziś już mamy nadmiar filmów: osnu- 
tych na: podłożu obyczajowem. Co więcej 
bliskie jest wyschnięcia amerykańskie źró- 
dło tematów do „Wielkomiejskich ulic“ i 
t. p. — Pnohibicja stworzyła Al Capone'ów, 
a ci gatunek filmów. Amerykańska poli- 
cja waleząca na filmie w przemytnikami 
alkoholu- stamie się włkrótce amachroniz- 
mem. 

„Bezbożne dziewczę* mie zawiera. tych 
wszystkich motywów, głównym punktem 
jest tu pnotest. przeciw mieludzkim meto- 
dom w zakładach poprawczych. Temat ten 
był aktualny i dlą Polski z okazji Studzień 
ca. Obecnie oglądamy już raczej więzienia, 
pensjonaty (np. „Gehenna kobiety"). 

Razem z tem wszystkiem „Bezbožne 
dziewczę”, choć film w zasadzie niemy, z 
dorobioną jedynie muzyką — robi jeszcze 
wrażenie. Aktorzy są coprawda ucharakte- 
ryzowami zbyt jaskrawo, efektowną grą 
nadrabiają braki dkspresji (szczególnie 
Ina Bas uette) — ale reżyserja od pierw- 
szych chwil opanowuje uwagę widza, pro- 
wadząc ją pnzez stopnie napięcia do Ко- 
niecznego rozwikłania. Sceny zbionowe są 
skomponowane psychologicznie i malarsko 
m wielką znajomością rzeczy. Razi mieco, 
zwykłe dla C. Mille'a, moralizowanie przez 
stosunkowo grube pociągnięcia. Wymagra- 

  

dza ten brak bogactwo szczegółów i umie- 
jętny montaż. 

Film ten był już kiedyś w Wilnie Wy- 
świetlany jeszcze przed „rewolucją dźwię- 
kową”. Zdążył się jednak porządnie zatrzeć 
w pamięci. Jako przykład dobrej roboty za- 
sługuje na obejrzenie. Tad. C. 

60 stypendjów -12 tys.zł. 
Znana spółka wydawnicza Towarzystwa 

Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich, Książ 
nica Atlas dorocznym zwyczajem dokonała 
dnia 26-XI r.b. losowania stypendjów dla mło- 

7. ER į 
arząd Spółki ustalił 60 stypendjów, po 

200 zł. każde, a mianowicie: maj ss 
cza — 5, im. Konstantego Wojciechowskiego 
— 5, im. Jana Szaroty — 4, im. Stanisława 
Leonharda — 4, im. Feliksa, Kierskiego — 4, 
im. Bronisława Geberta — 5, za dobre po- 
stępy w nauce filologii klasycznej — 5 w 
przedmiotach handlowych — 5, dla uczniów 
szkół zawodowych — 2, dla Polaków zamie- 
szkałych zagranicą — 7. 

Na Wilno w tym roku przypadło tylko je- 
dno stypendjum, które zdobył p. J. B, uczeń 
gimn. O.O. Jezuitów. 

Zarząd Spółki prosi uprzejmie o przestrze” 
ganie terminu podawania nazwisk kandydatów 
na następne stypendja w roku szkolnym 1933 
PA a to przed dniem 10 października 

r. 

  

  

Wzrost wkładów oszczędno- 
ściowych w PKO 

w mies. październiku 1932 r. 

Miesiąc październik zaznacza się w PKO 
dalszym znacznym wzrostem wkładów oszczę 
dnościowych oraz liczby oszczędzających.Wkla 
dy osczędnościowe wzrosły w ciągi m-ca 
sprawozdawczego o dalszych 6.290.051 zł. 2- 
siągając na dzień 31,10 1932 r. stan z'ożycu 
371.674,360, łącznie zaś z wkładami pochodzą- 
cymi z waloryzacji dawnych wkładów таско- 
wych zł, 407.338,499.— 

Równolegle ze wzrostem kapitałów ©szczę- 
dnościowych wzrosła w tym czasie batdzo zna 
cznie liczba oszczędzających w PKO. W ciągu 
m-ca października wydała PKO 25.336 nowych 
książeczek oszczędnośiowich. Ogólna liczba 
książeczek oszczędnościowy:h czynnych ta 
dzień 31.10 1932 r. wynosiła 878,698, łącznie 
zaś z książeczkami pochodzącymi z waloryza- 
cji 916.181 książeczek. 
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JAK MINĘŁA NIEDZIELA SPORTOWA 
Z frontu walk ligowych 

Pogoń na czele tabeli 
Polonia biie Legję. Trzeci mecz mistrzów A-Kl. 

Konferencja porozumiewawcza 
organizatorów i działaczy 

sportowych 

Przed kilku dniami odbyła się xsnie- 
rencja ponozumiewawecza działaczy sporto- 
wych, zwołana z inicjatywy grupy osób, z 
prezesem OZLA płk. Wendą ma czele, któ- 
rym dobro sportu wileńskiego ieży na ser- 

cu. 
Zebranio się aby omówić w ogólnych za 

rysach sytuację, jaka się wytworzyła i 
dokładniej omówić kilka najbardziej boią- 
cych.... bolączek sporttu naszego. 

Gros zainteresowania  ześrodk»wała 
sprawa ewentualnej likwidacji Ośrodka W. 
F. Władze centralne powołane do przepro- 
wadzenia akcji wychowania fizycznego na 
terenie Państwa są zdamia, że instytucjami 
powołanemi w pierwszym rzędzie do u- 
trzymywania ośrodków, dających możność 
racjonalnego uprawiania ćwiczeń ciełes- 
nych majszerszym wanstwom ludności, są 
samorządy. Państwowy Urząd W. F., 
stwarzając okręgowe ośrodki w. f., praguął 
przygotować dla miast dobrze postawione 
warsztaty pracy. 

Obecnie Państwowy Urząd zabiega, aby 
stworzone i dotąd przezeń utrzymywane O- 
środki przeszły pod zarząd i finanse miast 
sobie zaś zostawi tylkio te Ośrodki, zada- 

nie których będzie szkolenie instruktorów 
dla całego kraju. 

Niestety, zarząd maszego miasta nie 
daje mie i nie interesuje się zupełnie tą, tak 

niewątpliwie ważną i konieczną dziedziną 
pracy społecznej. Alkcja wych. fizycznego 
prowadzoną przez miasto wygladałaby 
niestety, suchotniczo. Raczejby wcale nie 
wyglądała. 

Najlepszym tego dowodem jest działa|- 
ność, a raczej niedziałalność, całkowite u- 
śpienie Miejskiego Kom. W. F.. : 

O działalności tego komitetu społeczeń- 

stwo wileńskie dotąd dowiedziało się tyle 
tylko, że... płacił regularnie peasję, i to 
dość wysoką, (300 zł. mies.) jednemu ze 
swych funkejonarjuszów. 

Pozatem nic nie było słychać. 
Zastamawianio się i nad tem, na wspom- 

nianem zebraniu i postanowiono rozruszać 
komitet, wlać w niego nowe siły. Zwrócić 
się pozatem do p. Wojewody o pomoc pro- 
sząc go jednocześnie o interwencję w spra- 
wie pozostawienia Willmu, talk miezbęd- 
nej placówki, jalką jest Ośrodek №. Е. — 

Specjalna delegacja. pod przewodni- 

ctwem p. płk. Wendy uda się w tej sprawie, 
wyjaśni położenie, postara się zaintereso- 
wać sprawą bolączek sportu wileńskiego 
Po audjencji u p. Wlojewody odbędzie się 
druga konferencja, w składzie szerszym z 
udziałem zarówno sfer sportowych, mauczy- 
cielstwa w. f. i prasy. $ 

W trakcie dyskusji jaka się wyłoniła 

przy omawianiu życia sportowego Wilna 
— wysunięta została koncepcja stwo- 
rzenia Związku Związków. Instytueji Cen- 
tralnej u nas, ześrodkowującej wszystkie 
wysiłki i dążemia. 

Nie przyjął się ten projekt. Głosy opo- 
zycji podkireśliły, zresztą — maszem zda- 
niem — zupelnie słusznie, że skoro mamy 
Miejski Komitet W. F. to jego właśnie za- 
damiem jest być tym ośrodkiem wszystkich 
łączącym i wszystkim z pomocą przychio- 

dzącym. : 
Kwestja ta będzie jeszcze omawiana na 

jednej z mastępnych konfereneyj. (t). 

Wczorajsze spotkania drużyn ligowych 
przyniosły przesunięcia na czołe tabeli i na jej 
szarym Końcu. 

Pogoń dzięki zwycięstwu nad Ruchem wy- 
sunęła się na czoło. Ma obecnie o jeden punkt 
więcej od Cracovii, która ma jeszcze jeden mecz 
do rozegrania. 

Polonia pobiła Legję. To sensacja, choć 
złośiwi uśmiechają się, słysząc ten wynik. 
Tak, czy inaczej, a najstarszy klub stołeczny 
ma teraz szanse zostać w Lidze. Losy Czar- 
nych są gorsze. ŁKS w wypadku  przegrania 
meczu przez Cracovię i wygrania przez siebie 
z Legją będzie miał z Pogonią równą ilość 
punktów przy lepszym stosunku bramek. 

w tkanin rewanżowem finalistów, kan- 
dydatów do Ligi znów uzyskano wynik remi- 
sowy. 

Będzie trzeci mecz, decydujący. W tych 
warunkach trudno jest stawić choroskopy. (t) 

WARSZAWA. (PAT. Niespodziewane 
zwycięstwo Polonji. Rozegrany w' Wamsza- 
wile mecz 0 mistrzostwo ligi Polonja: — Le- 
gja zakończy! się miespodziewanem zwyscię- 
stwem Polonji 1:0. 

Zwycięstwo nie było zupełnie przekony- 

wujące, gdyż na ogół zaznaczała się prze- 
wiaga Legji. Jedyna decydująca o zwycię- 
stwie bramka padła w 45-tej minucie ze 
strzału Malika. 

* * * 

LWÓW. PAT. Rozegrany wczoraj we 
Livowie mecz ligowy Pogoń — Ruch,- za 
kończył się zwycięstwem Pogoni 2:1 (0:1), 

у 
KRAKÓW. PAT. Niespodzianką zakoń- 

czył się rozegrany w Krakowie mecz — 
Warszawianka - Wisła. Wbrew wszelkim 

oczekiwaniom zwycięstwo odniosła druży- 
na. stołeczna 2:1 (1:1). Przed przerwą za- 
zmaczyła się zdecydowania przewaga Wisły. 
W óśmej minucie Warszawianka zdobywa 
niespodziewanie przez Królewieckiego — 

Ibramkę, którą zawinił rezenwowy  bram- 
karz Wisły. W kilka minut później Artur 
wyrównuje. Po zmianie pól gra była rów- 
morzędna, szanse zwycięstwa na stronę 
Warszawianki pnzechylił znów Królewiec- 
ki, przyczem i tym razem słaby! bramkarz 
nie intenwenjował. 

+ % * 
LODŽ. 'PAT. — Mecz o mistrzostwo Li- 

gi. — ŁKS. pokonał wysoko Garbarnię 
6:1 (3:0). Gra caly czas pod znakiem sil- 
nej przewagi ŁKS. Bohaterem meczu był 
Król, zdobywając 5 bramek. Szósta była 
udziałem Herbetreicha. Dla Garbarni je- 
dyną bramkę strzelił Riesner. 

* * * 

KRAKÓW. PAT. Zawody rewanżowe o 
wejście do ligi pomiędzy Legją a Podgó- 
rzem zakończyły się ponownie wynikiem 
remisowym 0:0. W pierwszej połowie gry 
obustronnie nerwowa gra nie pozwala go- 
spodarzom zaznaczyć przewagi. Po pauzie 
altaki gości coraz gwałtowniejsze zawsze 
jednak interwenjuje na czas doskonały 
bramkarz Koczwarą. Pod koniec meczup 
gra była bardzo ostra. Sędziował Lustgar- 
tem. Widzów 4.000 — 

Wobec wyniku remisowego rozegrane 
zostanie trzecie decydujące spotkanie na 
gruncie meutralnym, prawdopodobnie 20 
b. m. w Łodzi. 

Katastrofalna porażka polskich bokserów 
Niemcy — Polska 14:2. 

DORTMUND. PAT. — Dzisiaj odbyło 
się w Dortmundzie międzypaństwowe spo- 
ńikamie bokserskie Polska — Niemcy, za- 
kończone zwycięstwem Niemców 14:2. 

Przebieg poszczególnych walk był na- 

stępujący: 
Waga musza: Polus walezył ze Span- 

naglem. — Spamnagel zwycięża na punkty. 
Waga kogucia: Forlański walczy z Ja- 

kubowskym. Silniejszy fizycznie i lepszy 
technicznie Niemiec zwycięża na punkty 
po 3-rundowej walce. 

Wiaga lekka: Amski walczy ze Schme- 
desem. W pierwszej rundzie wyraźną prze- 
wagę ma Amski, który napuje nad sytua- 
cją, uderza ceelniej i częściej. W dwu na- 
stępnych mundach lepszy jest Schmedes. 
Amski pod silnymi ciosami Niemca kilka- 
krotnie idzie na deski, lecz nie rezygnuje 

jednak z walki. — Wygrywa na punkty 
Schmedes. 

Waga półśrednia: Garncarek —Stnoh- 
mann. — Gancarek wywalcza dla Polski 
jedyne w tym meczu zwycięstwo, uzysku- 
jąc znakomitą przewagę mad  przesiwni- 
kiem we wszystkich trzech rundach. 

Gong ratuje Sitriohmarnna od knck- 
out'u. W tmzeciej aundzie Niemiec przy- 
szedł do siebie, mimo to Garncarek jest 
zmów lepszy. Zyskuje 2 punkty. 

SZA CHY 
pod redakcją inż. Jacewicza 

Zadanie Nr. 2 
Wiktor Per (Wilno) — Tęcza 1929 r. 

BIAŁE: Kr f4; W a7 i h5; S c5.i gó; Pio- 
my b3, b5, e3, £5 (9). 

CZARNE: Kr d5; G g8; Рюпу @6. @Т, 
h7 (5). 

Mat w dwuch posunięciach. 

Partja 

„Wiktor Per'' jest pseudonimem jedne 
go ze znamych szachistów wileńskich. 0 

Rozwiązanie zadania Nr. 1. 
E. Zakon. W f6 — £3. 

Turniej o mistrzestwo Wilna 
Gambit hetmański. 

BIAŁE CZARNE 

N. Judelewicz B. Borkum. 

1. @2 — @4 5 @8 — #6 
В, c2— 4 e7 — e6 
3. S а! — f3 @7 — @5 
4. 02 — e3 ©7 — ©6 
5. S bl — c3 S b8 — d7 
6. S f3— 65 

Warjant antimeraūski, wprowadzony 
jak i warjanit: meraūski, przez Rubinsztej- 
na, światowej sławy szachisty polskiego. 

6. SĘ Н а8 — 7 
Słabo, lepiej byłoby 6. . . . S @7 Х еб 

7. d4Xe5 S f6 — d7; 8 #2 — f4 G f8 — b4 
z równą grą. 

5 — M @ #8 — е7 
8. G fl — d3 0% 
Э0 -0 № 18 — е8 

№. 82 — @4 8 а7 — #8 
1, g4 — g5 S f6 — d7 
12. H di — h5 gl — s6 
13. H h5 — h6 S dT X e5 
14. d4 X eb а5 X e4? 

Czanne, oddając pole e4, umożliwiają 
białemu skoczkowi zajęcie ważnego stirate- 
gicznego punktu f6 (lub d6) przez c3 — 
— е4 — #6. 

15. G d3 X c4 
16. S c3 — e4! ® #8 — @а7! 

Jedyme posunięcie, pomieważ groziło 
17. S e4 — f6 + Gd7 X 66; 18.65 X £6 
z nieuchronnym matem na g7. 

10. WfL — dl К g8 — h8! 
Groziło W dl X d7 z matem albo wygra- 

niem sikoczka nprz. 17..... G e7 — £8; 
18. W dl X d7, G £8 X h6, 19. W d7Xc7. 

bT — b5 

18. S 44 — d6! GeT X а6 
19. 6 X d6 H c7 — b6 

20. G 4 — b3 G c8 — b7 
21. © b3 — c2 c6 — c5 
22. b2 — b3 Н b6 — c6 
23. G cl — b2 + e6 — 6 
24, 03 — 4 6 — ch 
25. Wall — cl c4 — c3 
26 G b2 — al e5 X 47 

Należało grać 26... . bb X b4! z zam- 
kmięciem gońca na a1. Teraz białe nie do- 
puszczają do (tego. 

2. b3 — b4 аП — а5 

———000————- 

Nr. 2 

28. а® — а3 a5 X b4 
29. a3 X b4 W a8 — a2 
30. H h6 — h3 H c6 — b6 + 
31 K gi — f1 H b6 — c6? 

Strata tempa. 
32 Gal X 3 + K h8 — g8 
33. G cz — b3! H c6 X e4 

Ozame już nie mają ratunku. Grozi im 
albo bicie wieży a2, albo ofiara gońca na 

£7. “ 
34, GbZ Xf7T+ Kg X 11 

35. Н h3 X h7 + . К# — е6 
36.W di — el K eb — @5 
37. W el X e4 W. e8 X et 

38. H h7 х @7 G b? — c6 
39.W cl — dl + czarne poddały się 

Komentarze N. Judelewicza 

* * * 

„Po szustej rundzie stan tabeli jest 
mastępujący: p. Kowalski ma 4 i pół punk 
ty (6); p. Zakon — 4 p. (5); p. Galin — 
4 p. (6); p. Judelewicz — 4 p. (5); p. Tir- 
sztein — 3 p. (5); p. Zawodow — 3 p. (6); 
p. Plater 2 i pół p. (4); pp. Kimels, Zeff i 
p. Rukowisznicow: — 2 i pół p. Reszta gra- 
czy mają mniej miż po 2 i pół punkty. 

Liczby w: mawiasach oznaczają ilość mo- 
zegranych partji. 

WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA 

AMERYKA. 
W! sierpniu roku bieżącego odbył się 

tu wielki 'turmiej o mistrzostwo Kalifornii, 
w którym rwzięło udział 12 graczy świato- 
wej sławy z p. Alechinem, mistrzem świata 
na czele. 

A. Alechim jeszcze raz podkreślił swą 
bezsprzeczną wyższość, zdobywając 8 i pół 
pkt. na 11 możliwych i wyprzedzając p. 
Kaschdana najlepszego gracza Ameryki (TI 
nagroda) o 1 punkt. 

CZECHOSŁOWIACJA 
W lipcu r. b. odbył się wielki między- 

narodowy: turniej szachowy w znanem uz- 
dmojowisku komnielowym Bad Sliac, w 

którym wzięło udział 14 graczy, przedsta- 
wiciely Czechosłowacji, Jugosławji, We- 
gier, Niemiec i Austrii. 

Pierwszą i drugą nagrodą podzielili się 
pp. Flohtr (Czechy) i dr. Vidmar (Jugo- 
sławja), którzy zdobyli po 9 i pół p. (13). 

Waga średnia: Chmielewski walczy z 
Boernlehrem. Lepszy technicznie Niemiec 
wypunktowuje Chmielewskiego. Byia to 
najpiękniejsza walka dnia. 

Waga półciężka: Tomaszewski — Ber- 
ger. Po przewadze technicznej i taktycznej 
w rundzie pierwszej, Niemiec zwycięża w 
drugiej przez techniczny knock-out. 

Wiaga ciężka: Zieliński — Kohlhaas. 
Pierwsza runda daje walkę wyrównaną — 
W drugiej i trzeciej rundzie Kohlhaas ma 
znaczną przewagę technicz:.ą j zwycięża na 
punkty. 

Ostateczny, wymiik meczu 14 — 2, 

Bokserzy ŻAKS'u prze- 
grywają w Białymstoku 

Bokserzy ŽAKSu rozegrali wczoraj 
miecz z reprezentacją Białegostoku, uzys- 
kując zaszczytny: dla siebie wynik 4:8. 

Bliższych danych 0 przebiegu poszcze- 
gólnych walk narazie brak, wiadomem jest 
tylko, że Pilnik już w 14 sekundzie znok- 
autował mistrza Białegostoku. 

Jutro podamy: szczegóły. (t) 

6 p.p. Leg. ŽAKS į:i 
Mimo przymrozków i ostatecznego za- 

miku zainteresowania się publiiczniości me- 
czami piłkarskiemi, kierownictwa sekcyj 
wspomnianych w tytule klubów zorganizo- 
wały w sobotę mecz. Zakończył się on wy- 
nikiem remisowym 1:1. Mecz nie był spe- 
cjalnie ciekawy, choć prowadzony w ży- 
wem tempie. Na wyróżnienie zasłużył so- 
bie Rotenberg z ŻAKS'u. Sędziował p. Ro- 
żewicki, mie wykazując zbyt wielkiej 
wprawy. ft) 

Co słychać nowego 
Dowiadujemy się i śpieszymy powiade- 

mić o tem wszystkich zainteresowanych 
że remont lokalu Ośrodka W. F. jest już 
na ukończeniu i w. dniu 17 b. m. sale tre- 
ningowe zostaną oddane do użytku ówiczą- 
cych. . 

Przed kilku dniami odbyła się konfe- 
rencja z udziałem przedstawicieli klubów: 
celem dokonania rozdziału godzin: korzy- 
stamia z sali. Obserwując przebieg konfe- 
rencji dało się zauważyć, że stare kluby 
nie zdradziły zupełnie chęci korzystania z 
sal natomiast b. energicznie dopominali 
się o godziny przedstawiciele oddzia- 
łów P. W., Zw. Osadników, nowopowstałe- 
go Klubu Prawników. Słowem — nowi lu- 
dzie ćwiczyć będą w odnowionych salach 
Ośrodka. = 

* * * 

; Wczoraj odbyła się w Związku Rezer- 
wistów konferencja, poświęcona w znacz- 
mej swej części akcji wychowania fizycz- 
nego. Komendant Ośrodka WF. kpt. O- 
stnowski wygłosił odczyt, omawiając w 
mim znaczenie Państwowej Odznaki Spor- 
towej. 

Konferencją, ujawniła żywe zaintereso- 
wanie się członków Związku wspomnianą 
alkcją. 

* * * 

„Najstarszym sportowcem na terenie 
Wilna, który zdobył dotychczas Państwo- 
wą Odznakę Sportową jest naczelnik wydz. 
Wojskowego Urz. Wojew. p. (Wiśniewski. 
Ma on, przepraszamy za niedyskrecję, 52 
lata. 

* * * - 

Kadra oficerska lekarzy szpitala na 
Antokolu odbywa obecnie zaprawę spor- 
tową przygotowując się do zdobycia POS. 

Čwiczenia prowadzi kom. Ośrodka WT. 
* * * 

Mimo różnych trudności drużyny bolk- 
serskie Pogoni i ŻAKSu wyjechały wczo- 
raj: pierwsza do Grodna, druga do Białe- 
gostoku aby walczyć tam z reprezentacja- 
mi tych miast. (t). 
WO WE RRC TOPR Z TORA. TYSOZZOZROOA 

Jak wyrównane były siły graczy šwiad- 
czy fakt, że między pierwszym a szóstym 
graczem była różnica 12 i pół p. Wybitni 
graczy starszego pokolenia pp. Spielmann 
(Austrja):  Maroczy (Węgry), zdobylii 
4 — 6 miejsce, zaś p. Bogolubow (Niemcy) 
— 8 miejsce.



| grodźięhyka 
— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 

POŚWIĘCONE  ODCHODZACEMU P. 
STAROŚCIE ROBAKIEWICZOWI. Stara- 
niem grupy radnych Rady Miejskiej w in- 
durze, Magistrat m. Indury zwołał speejal- 
mie posiedzenie Rady Miejskiej, poświęcone 

odchodzącemu do Warszawy stanoście p. 

Robakiewiczowi. p 
Na posiedzeniu tem, które odbyło się w 

ubiegłą sobotę mówcy podkreślili 0 donio- 
słem znaczeniu położonych przez p. Stamo- 
stę trudów dla dobra ludności powiatu, że 
za czasów swego urzędowania p. Starosta 
Robalkiewicz starał się usunąć antagoni- 
zmy marodowościowe w naszym powiecie i 
dbał o dobno wszystkich mieszkańców ma- 
szego powiatu mie odróżniając nikogo we- 

dług narodowości, czem zdobył sobie 
sypmpatję całej ludności maszego powiatu 

Wreszcie Rada Miejska uchwaliła dzię- 

ikować 'p. staroście za jego owocną i: oddaną 
pracę  dła dobra całej ludności maszego 

powiatu i życzyć Mu takiejże owocnej pra- 
cy na nowym stanowisku . 

— CZY BUCHALTER PROWADZĄCY 
U SIEBIE W! DOMU KSIĘGI HANDLO- 
WIE SWOICH KLIJENTÓW POTRZEBU - 
JE POSIADAĆ NA TO ŚWIADECTWO 
PRZEMYSŁOWE? Sąd Okręgowy w Grod 
mie w składzie jednoosobowym (sędzia p. 
Pacewicz), rozpoznał w tych dniach nastę- 

pującą sprawę: 
Funkcjonarjusze Urzędu Skarbowego 

lustrując przedsiębiorstwa znalazł w mie- 
szkamiu p. Bera Epsztejna księgi handlo- 
wie kilku tut. przedsiębiorstw handlowych, 
Księgi te znajdowały się w osobnym pokoju 
który miał wygląd biura, przyczem znalazł 
2-ch młodych praktykantów zatrudnionych 

przy tych księgach. ": 
Na podstawie sporządzonego protokułu 

Urząd Skarbowy ukarał p. Epsztejna za 

prowadzenie bez świadectwa. przemysłowe- 
go biura buchalteryjnego grzywną, naka- 
zmując wykupienie odnośnego świadecbwa 
przemysłowego. 

Pan Epsztejn: orzeczenie te zaskarżył do 
mi 

Na przewodzie Sądowym obrońca p. E., 

p. mec. Lobman dowiódł, że mie można trak 
tować przyjęcie przez buchaltera pracy do 
domu za prowadzenie przedsiębiorstwa — 
w danym wypadku biura, buchalteryjnego, 
gdyż w. obecnych czasach firmy handlowe 
nie są w: stanie zatrudniać buchaltera w 
w przeciągu całego dnia, 2 tylko przez pe- 

wne określone godziny, a buchalterowi zaś 
"wolno prowadzić te księgi u siebie w mie- 
szikamiu zamiast w sklepie swego klijenta. 
Oprócz 'tego mie załkłazanem jest buchalte- 
rowi przyjmowanie młodych ludzi do nau- 
ezania ich teoretycznie i praktycznie bu- 

<halterji, co miało miejsce w danym wy- 
padku z tymi dwoma praktykantami za- 
tnudnionymi bez żadnej zapłaty u Epsztej- 

na. ы В 
Sąd zgodził się z wywodami p. mec. 

Lobmama i zwolnił p. Epszteima od kary. 

KINA P. T. K. TEL. 214 
Limonas 24 2u uk Ša 
Początki sesasów: 18,15, 20.15 1 22.15 

    

Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 
Dziś! Potężny dramat na tle życia cyr- 
ARENA | r t 

NAMIĘTNOŚCI 
W rolach gł. znakomita gwiazda Liana 
Haid i słynny pogrom*a lwów Qskar 
Marion ze współudziałem trupy akro 
batów napowietrznych wszechŚwiato- 
wej sławy „5 ARTONIS'— Popularna 

piosenka: „Ty moje kobieciatkc“ 

wstęp Gd 80 gr. 
  

Oźwiękowiec 

Xino „Ą POL LO" 
Bominik. 26. 

Korzystajcie z okazji cena wstępu tylko 
49 gr. na ten film p t, 

Dzisięciu z Pawiaka 
Bohaierska epopeja z Działalności Na- 
rodu 1906 r. pułk Jana Jura Gorze: 

chowskiego 
W rojach głównych: Adzm Brodzisz, 
Zafja A ge Lubieńssa 

inni. 
  

KMO „PALACE“ 
Orzeszk. 13. 

Dziś! Dramat na tle stosnuków spo 
łe:znych w SWĄ intlacyjnej 

„DAMA ° 
. POD 

MASKĄ" 
W rolach głównych: Dita Parla, 
Ariette  Marchal, Władzimierz 

Gajdarow | Hanryk Gaorga 

WSTĘP OD 49 GR. 

E i k AEO OO CROWE ROAEORZA 

Poszątek seansów 
© g. 615, — 8, — 19, 

Największy i najpotężniejszy dźwięzowiec ilustrujący najbardziej 
nieprawdopodobne ajednsk prawdziwedramaty z czasów wojny 

światowej genjalaego ERNESTA LUBITSCA 

KINO 
DŽYIĘKOWE 

„ŚWIATOWIN" 

— UWADZE WŁADZ KOLEJOWYCH 
Podróżni przyjeżdżający ma dworzec gro- 
dzieński skarżą się, że ma dworcu niema 
ściennych mozkładów jazdy kolejowej, im- 
nych dyrekcji prócz dyr.wileńskiej i czę- 

Ści warszawskiej. 

Stacja gmodzieńska jest bądź co bądź 
Stacją dużego miasta i dworzec powinien 
być zaopatrzony w takowe rozkiady jazdy. 

  

— ORGANIZACJA DNI PRZECIW- 
GRUŹLICZYCH. W: dniu 9 listopada w 

sali magistratu odbyło się organizacyjne 

zebranie „Dni Przeciwgruźliczych". 

Zebranie zagaił prezes T-wa Przeciw- 

gruźliczego dr. Abramowicz, który omó- 

wił cel zebrania i prosi! o wybór przewod- 
miczącego zebrania. 3 

Wybrano wiceburmistrza inž. Winni- 

kowa. 
Następnie dr. Sobieniecki złożył spra- 

wozdanie z przeprowadzonych Dni Przeciw 
gruźliczych w woku ubieglym, poczem wy- 
głosił referat! o iwalce z gruźlicą i o no- 
wych sposobach leczenia gruźlicy. 

Następnie przystąpiono do wyłonienia 
Komitetu Dni Przeciwgruźliczych, pnzy- 

czem uznano, że zebrani będą stanowić Ko 

mitet Dni, a do prezydjum wybramo pp.: 
dra Abramowicza, Sobiemieckiego, Skotnie 

ką, Pankowską, Czyża, Kieziewicza, Suro- 
wińskiego, Rzepeckiego, Jamiolkowskiego 

i Staiwskiego. Wybramo 2 sekcje: finanso- 
wą z inż. Winniikowe ma czele i propagan- 
dową z drem Malkiewiczem na czele. 

Jak wiadomo, Dni Przeciwgruźlicze od 
będą się 'od dnia I gwudnia br. do 10 stycz- 
nia 1933 i propaganda obejmie nietylko 
miasto, ale i powiat. 

W najbliższym czasie isekcje opracują 
program w 19 wytycznych, damych przez 
Komitet, między imnemi mają się odbyć 

odezyty we wszystkich szkołach i wyświe- 
tlenie filmu dla starszych. 

— WIEC ROLNICZY. — W dniiu 10 Н- 
stopada w sali (kina Casino pod przewod- 
mietwem p. senatora Rdułtowskiego odbył 
się wielki 'wiec rolniczy. Zostały wygłoszo 

ne dwa referaty i przyjęte rezolucje. 
Szczegóły podamy w następnym 

menze. 

— OSTROŻNIE Z PETARDAMI. Dnia 
8 listopada odbyły się ćwiczenia: obrony 
biernej miasta, to też ma drugi dzień mo- 
żna było znaleźć na ulicach gilzy od świec 

i patamd. 
Korjanowicz (Włodzimierz .małazł na 

rynku petardę, zabrał ją do domu i zaczął 
rozbierać. 

Podczas rozbierania petarda eksplodc- 
wała i Korjanowicz doznał poparzenia rąk, 
twarzy i nogi. 

Ramnego odwieziomo do szpitala mię- 
dzykomunalnego; rany jego zaliczono do 
lekkich. 

NAUCZYCIELE ORGANIZUJĄ SIĘ 

W owiązku ze zjazdem dorocznym Od- 
działu Powiatowego Związku Nauczyciel- 

stwa Polskiego w dniach 5 i 6 bm., odbyło 
się w sali gimnazjum państwowego pod 
przewodnictwem prof. Brzeskiego zebranie 

informacyjmo - organizacyjne profesorów 
szkół Średnich m. Baramowicz, na które 
przybył przedstawiciel Zarządu Okręgowe 
go ZNP. z Wilna — p. Amitoszczuk. 

P. Antoszczuk 'w referacie informacyj- 
mym podkreślił konieczność konsolidacji 
mauczycielstwa: dla współpracy z państ- 
wem, wskazując, iż organizację nauczyciel 
ską, odpowiadającą temu zadaniu jest Z. 

N. P., tozporządzający sprawnie działają. 
cym aparatem administracyjnym, goto- 
wiością swych członków do poświęceń i sze 
nokim wpływem, wywieranym na masy. 

Zebrani odpowiedzieli ma przemówienie 
oświadczeniem przystąpienia, do ZNP. i za- 
wiązżali Sekcję Szkół Średnich ZNP., w któ- 
wej skład weszli członkowie grom pedago- 
gicznych gimnazjów państwowego i pry- 
watnego im. Barbary Radziwiłłówny. 

Na temże zebraniu ukonstytuował się 
zarząd sekcji, w osobach prof. Brzeskiego 
jako przewodniczącego i Turskiego jako 
sekretarza, oraz ustalono program pracy 
na najbliższe półrocze. 

‚ Sekcja prawdopodobnie obejmie w krót 

Ikim czasie profesorów innych zakładów 
średnich maszego miasta. 

— ROZPOCZĘCIE PRACY W ŚWIE- 
TLICY W LACHOWICZACH. Po przer- 
wie wakacyjnej na nowo uruchomiono świe 
tlicę powszechną Koła Młodzieży Ludowej 
i Strzelca przy szkole w Lachowiczach. 
AAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAASAAE 

mu- 

Największą i naibezpiecz- 
mniejszą zbłornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

  

Wstęn od 75 gr. 

KES | CZEOWIEK KTÓREGO ZABIŁEM 
Lionai Barrymore, Ph'lips Holmes I Mancy Carrol 
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SKLEP RADJOWY „„LUNR 
Grodno, ui. Dominikańska 1 te!. 186 

— POLECA — 

za 190 Zł. 
3-1ampowy odbiornik radjowy, z lampami (Philipsta), 

głośnikiem akumulatorem, baierją anodową 

№ 19 MiESiĘcY Po 10 zk. 
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wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

+. 

Na wieczór ten przybyły władze miej- 
sdowe, duchowieństwo i młodzież. 

Na wstępie przemówił do młodzieży 
prezes koła Brzozowski, poczem przema- 
wiali ks. Klonowicz i burmistrz Senkowski 
zachęcając młodzież do pracy. 

Wreszcie zabrał głos miejscowy dzia- 
łacz społeczny, kierownik szkoły p. Szej- 
ner, który mówił © sposobach pracy ma te- 
renie świetlicy i o wynikach, jakie zostały 

osiągnięte po roku pracy ma terenie świe- 
tilicy. 

Program pracy nia rok bieżący opra- 
tuje w czasie najbliższym sama mlodzież. 

Następniie odbyła się zabawa młodzieży. 
Przy sposobniości nadmienić należy, że 

młodzież w Lachowiiczach ze swych skła- 
dek prenumeruje różne dzienniki i pisma, 
zaopatruje świetlicę w gry i zabawy. 

Miejscowe stlarsze społeczeństwo także 
przychodzi z pomocą młodzieży. 

  

— ODZNACZENIA W DNIU 11 LI- 
STOPADA. — W dniu 11 listopada br. w 
sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkie- 

go w Nowogródku, p. wojewoda nowogródz 

ki Stefan: Świderski udekorował srebrny- 

mi krzyżami zasługi odznaczonych: ks. 

Mysakowskiego za: zasługi na polu wycho- 

wania fizycznego i przysposobienia wojsko 

wego oraz pp. Marję Rómerową, Stefamję 

Sobirajską i inż. Jana Lechowicza za za- 

sługi ma polu pracy społecznej. : 

Przed dekoracją odzmaczonych p. woje- 

woda. Świderski wygłosił przemówienie, W 

którem scharakteryzował znaczenie wyró- 

żniamia przez rząd tych obywateli, którzy 

odznaczyli się pracą dla. Państwa. 

Ceremonji asystowali licznie przybyli 

przedstawiciele miejscowych władz, urzę- 
dów i omgamizacyj społecznych. 

— ZESPÓŁ AMATORSKI SEKCJI О- 
ŚWIATOWEJ BEZPARTYJNEGO BLO- 
KU.— Podsekcja artystyczna Sekcji Oświa 

towej Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 

Rządem, organizuje dwa. zespoły: dramaty- 

czne, jeden polski, jeden zaś białoruski.— 
Onganizacją pierwszego zajął się p. radca 
Żdżarski, drugiego zaś p. Felicjan Ciaw- 
łowski. Zespół białoruski już przeprowadza 
próby i w niedługim czasie wyśtawi sztu- 
kę, pióra p. Felicjana Ciawłowskiego. 

  

— POSIEDZENIE ZARZĄDU KOŁA 
PRZYJACIÓŁ HARCERZY. W dniu 6 li- 
stopada w sali Reduta pod przewodnie- 
twiem p. Fr. Lisowskiego, iimspektora szkol 
mego odbyło się posiedzenie Zarządu Kola 
Przyjaciół Harcerzy w Stołpcach. Na ze- 
braniu zostały złożone sprawozdania z dzia 
łalmości zamządu i poszczególnych drużyn, 
oraz omówiono sprawę Walnego Zgroma- 
dzemia, które mą być zwołane w przyszłym 
tygodniu. 

— 7 ŻYCIA SAM: RZĄDU IPOWIATO- 
WEGO. Na dzień 16 'bm. wyzmiaczone ze- 
stało posiedzenie [Wydziału Powiatowego 
z następującym porządkiem dziennym: 1) 
„Przyjęcie protokółu z poprzedniego posie - 
dzenia Wydziału Powiatowego z dnia 27 
września br., 2) zaakceptowanie zarządzeń 
przewodniczącego [Wydziału Powiatowego, 
3) sprawy madzorcze, 4) sprawy finansowe 
i podatkowe, 5) sprawy drogowe, 6) spra- 
wy różne, 7) wolne wnioski. 

W. dniu następnym odbędzie się 25-te 
zkolei posiedzenie Stolpeckiego Sejmiku 
Powiiatowego, mia którem zostaną omówio- 
me mastępujące sprawy: 1) zaakceeptowa- 
nie uchwał Wydziału Powiatowego, powzię 
tych w zastępstwie Sejmiku w sprawach 
pilnych, 2) wzmowienie uchwał podatko- 
wych na rok budżetowy 1933-34, 3) doko- 
nanie zmiam w budżecie Sejmiku na rok 
bieżący przez przesunięcie niektórych kre- 
dytów, 4) sprawozdanie kasowo-nachunko- 
we z wykonania budżetu та I-sze półrocze 
bieżącego okresu obrachunkowego, 5) 
zmiama statutu etatów stamowisk pnacow= 

ników Wydz. Pow., 6) sprawa ustalenia 
dzielnicy murowanej m. Stolpców. 7) u- 
chwalenie statutu opłat za czyniności Po- 
wiatowego Urzędu Rozjemczego, 8) wolne 
winioski. ; 

WIECZORNICA KOLEJOWEGO 
PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO. — 
Dnia 10 listopada br. w sali „Ogniska kolc- 
jowego", ku uczezeniu 14-tej Rocznicy Od- 
zyskania Niepodległości odbyła się wie- 

czornica. Na pmogram złożyły się: Hymn 
narodowy wykonała orkiestra kolejowa, о- 
kolicznościowe przemówienie wypowiedział 
prezes Moszczyński, chór kolejowy — pod 
kierownictwem p. Juchniewicza odśpiewał 
trzy pieśni narodowe, zespól amatorski o- 
degral „W katordze“. 

Całość wypadła poważnie i ładnie. 
— AKADEMJA GIMN. PAŃSTW. -— 

Ku uczezeniu 14-tej Rocznicy Niepodleg- 
łości, w przeddzień Święta Narodowego, ud 
była się uroczysta: akademja. 

Słowo wstępne wypowiedział dyrektor 
gimm. Smoter. Referat okolicznościowy od- 
czytał uczeń gimn. Pieńkowski. Orkiestra 
strunna gimnazjum odegrała „Jeszcze Pol- 
Ska nie zginęła” i „Pierwszą Brygadę". — 

  

Orkiestrą kierował Marjan Mielniczuk. — @% 
Pozatem uczniowie wygłosili kilka dekla- į 
macyj i wystawili żywy obraz. 

Na akademji było bandzo dużo gości— 
Uroczystość miała bardzo miły nastrój. 

— WALNE ZEBRANIE RODZICIEL- 
SKIE. W dniu 1 listopada br. w sali szko- 
ły powszechnej w Stolpcach odbyło się 
pod przewodnictwem kier. szkoły p. P. Bar 
toszewicza Walme  zebiralniie rodzicielskie, 

nia: którem zostały omówione sprawy wy- 
chowawcze i finansowe. Referat w spra- 
wie współpracy domu ze szkołą wygłosił 
kier. szkoły, poczem zebrani uchwalili 
składkę, w wysokości 50 groszy od: dziecka 
na potrzeby szkoły. Sprawozdanie finanso- 
we za rok 1931-32 złożył członek Komitetu 
Rodzicielskiego, które przyjęto bez zmian. 
Do zarządu Koła Opieki Rodzicielskiej na 
miejsce p. Soroczyńskiego wybrano p. Ja- 
na Jasieńko. W wolnych wnioskach poru- 
szono sprawę poramiku uczniowskiego, któ- 
ry odbędzie się w dniu 10 listopada br. w 
gali Urzędu Pocztowo - Celnego. Na uro- 
czystość powyższą zostałi zaproszeni ro- 
dzice uczącej się dziatwy. 

  

    

PRIMERA" 

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“. 

  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGJIN© 
Wielka 47, tel. 15-41 

„IHE SEKRET SIX“ 
Ceny od 25 gr 

Dziś premjera! Niedwykle interesujący flm z życia amerykańskich królów podziemi 

». NTABEĄNICZA © czósTka) 
W rolach głównych CLARK GABLE, LEWIS STONE, WALLACE 
BEERY i inni. — Nad prcgram: Urozmsicone dodatui dźwiękowe. 

Początek o godz. 4, 6, 8, i 10,15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

  Dziś 
Gigantyczne, tryumłalae, genjalne w swej prawdzie arcydzi:ło króla reżyserów CECILLA DE MILLE'A 

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS Bezbożne dziewczę 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

      

  

  

   

T agiczne przeżycia dzisiejszej młodzieży. Najgłośniejsi artyści, Tysiące statystów. Kto tego flmu nie widzisź —- tem ® 
nic mie widział. Film ten tylka dla ludzi o silnych nerwach. Uprasza się Sz Publiczność o przybycie na początki uesu- 
sów o g. 4, 6, 8i 10.15, w sobotę i niedzielę o g. 2ej Na l-sy seans ceny zniżone. Honorowe bilety bezwzględnie 

nieważne. 

Dziś ostatni dzień „„SGGRĄWY BOW zla ble w ri głównej 
Dźwiękowe kino Jutro nareszcie długo oczekiwana premjeral 

SZ Światowo-zn:ny, ulabiony piosenkarz MAURICE CHEVALIER orsz słowik ekrrnu JEeANEtt(e Mac Donald 
33 w pełnym szampańskiego humoru filmie dźwiękowo śpiewnym 

Wielka 42, tel. 5 28 | | ] Ń A ] | 0 BA“ | 

p. t s 33 
Reżyserji geniurza ERNESTA LUBICZA. — Muz*k»: Qskzr» Strausa 

Dźwiękowe kino Spieszcie ujrzeć! Dziś ostatni dzień! 

HOLLYTWOGD Najpotężniejsze arcydzieło 5 
Mickiewicza 22 inuzyczne wszystkich czasów ROKAKĖĖ CYGARSKIE 

tel. 15-28 W roi. gł Brigida Heim i Józef Schiidkraut o; Światowej sławy orkiestra cygańska NOdEgGa 
Uwzg:! Niektóre romanse bęcą wykonane w języku rosyjskim 

N»sd program: atrakcje dźwiękowe. Ceny miejsc; Parter od 49 groszy 

Dzwiekowy Dziś wielka sensacja dnia! Przebój nad przeboje! Najnowszy i najlepszy film dźwiękowy 
Kino-Teatr reżysera genjalnego Carmine Gallone 

› ‹ OBŁAWA W PARYŻU „ŠWIATOWID“ _ _ - : 
Mickiewicza 9. w roli gl. urocza gwiazda francuskiego ekranu ANNA BELLA oraz ulubiony piose:ikarz sta- 

lic Świata Albert Prejean. W dnie świąteczne bilety honorowe _ nieważne. 

Dźwiękowe kino Dziś Największy tragik świata CONRAD VEIDT w swojem najpotężniejszem arcydziele dźwiękowem 
Aš „LUX "-0$TATNIA KOMPAKJA 

Mickiewicza 11 Arcydzieło JOE MAY'A, które wzbudziło zachwyta całego Świata. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4-ej, w dnie Świąteczne o godz. 1-€j 

Radjo wileńskie BZ —— 2: 

PONIEDZIALEK 14 LISTOPADA = Į 
11,40 Komunikaty prasowe, komunikat me- Pociągi na linji Woropajewo Dru a 

teorologiczny i czas; 14,55 Program dzienny; || „Dyrekcja okręgowa Kolei Państwowych'„w Wilnie podaje do wiadomości, pubficz- 
15,00 Chwilka muzyki operowej (płyty); 15,10 jj nej, że wobec ukończenia budowy nowej linji kolejowej Woropajewo — Druja długe- 
Audycja dla „dzieci: 1) Jak pani Łososiowa wę ści 89 klm. i podjęcia prowizorycznego iuchu pociągów, poczynając od dnia 15 bm. 
drowała do źródeł Wisły? — pogadanka józe- na wskazanej linji zostaną uruchomione pociągi mieszano - towarowe dla przejazdu 
fa Gliksmana; 2) Jimmy i śnieg — opowiada podróżnych w bezpośredniej komunikacji Woropajewo — Druja i z powrotem w-g 
nie Cioci Hali; 15,55 Muzyka w Wilnie — po- następującego rozkładu: 
gadankę wygłosi prof. Michał Józeiowicz; |— x 
i Len R 16,30 Muzyka (pły- ODJAZD: PRZY JAZ D: 
ty); 16, ak długo mogą żyć zwierzęta? — . . . 
odczyt wyglosi prof. M. Siedlecki; 17,00 Мигу- ią pak u OR я 152 
ka taneczna;; 17,55 Program na wtorek; 13,00 S. o > 72 Mior ROA 700 
Koncert popołudniowy (transmisja na wszyst- Wd OZNA o Die 9,16 
kie stacje) — Utwory fortepianowe w wyko- ZE e * эа 1040 
naniu Cecylji Krewer: 1) Kluck — Saint - Sa- D POWO 45 Mi 
ens: Alceste; 2) Schumann — Noweleta fis - RY 18,45 SA 28,05 
moll; 3) Głazunow — Barkarola des - dur; 4) Szarkowszcżyzna 22:35 Nana 2355 ЗЁЁ:_‹;:};.— Światło księżyca; 5) ROSE — Woropajewo- 035 Wilno 5,45 

., Ho wre e LES. Waudy 
endrichówny (sopran): — 1) Rybka, 2) Żal iai 

dziewczyny; 3) Zosia; 4) Karczmarka; 5) — Ulepszenia komunikacji podmiejskiej 
Krakowiak. 18,50 Rozmaitości; 19,00 Nędza z z ь IEEE ор Ę = A E 
nadmiaru bogactwa — odczyt litewski; 19,15 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie podaje do wiadomości, ogółnej 
Wileński komunikat sportowy; 19,30 Na wid- że dla ulepszenia komunikacji podmiejskiej poczynając od dnia 10 bm. na odcinku Wi 
nokręgu; 21,00 Prasowy dziennik prasowy; — no-- l.andwarów wprowadza się kursowa nie I wagonu $ kl. dla przejazda podróż- 
21,45 Operetka „Czarna Marjanna* — J. Straus nych w pociągu towarowo - zbiorowym Nr. 114. Wagon ten będzie odchodził z Wił 
sa; 22,00 Skrzynka techniczna; 22,15 Recital га 2 razy w tygodniu, to znaczv: *ve wtorki, czwartki i niedziele. W związku z tem 
na violi w wykonaniu St. Schleichkorna; 22,35 od dnia 10 bm. wymienia się rozkład jazdy pociągu Nr. 174 jak następuje: 
Muzyka taneczna; 22,55 Komunikat meteorolo- 
giczny; 23,00 Muzyka taneczna. ODJAZD: PRZYJAZD: 4 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA Wilno osobowa 23,50 Wilno towarowa 23,59 

Dam Handlowy Wilno towarowa 0,05 Lardwarów а56 
‚ Landwarów 1,10 Leśniki 1,35 

K. RYMKIEWICZ Leśniki 145 Ki ezisaki 20 
Rudziszki 2, Ikieniki 

Wilno, A. Mickiewicza 9 Olkieniki 3,45 Ciany 433 
gm e Aa S 5 Oeinkeles 6,00 

4 % arcinkance ,08 Jalszy tieg pozostał bez zmian. Kalosz | śniegowców| | 
damskich, męskich i dziecinnych 

Najnowsze fasony. Ceny niskie, | @ 

„TRYUMF i ŚMIERĆ 
NA PODNIEBNYCH SZLAKACH“ z 

napisa! B. W. ŚWIĘCICKI 
Pierwsza ilustrowenx broszura o poległych 

tragicznie loinikach-bohaterach 

por Fr. ŽWIRCE i inż. SŁ WIGURZE 
Żądać we wszystkich kioskach i księgarniach 

Cena tylko 1 złoty. 

RU 2 UW WY WE WZ WY BE ь 
е g — | —. — = — -- c Tai 

; Ue | | : Parcelacja maj. 

B G6ÓRNOSLĄSKI & ra Й ое i b Zjednocz, Kop. Górnosi. „PROGRESS* 
Ą kopalnie: Eugenie, Hr. Leura, Dębieńsko, a ы 

Matyl4s, Andeluzja, Radzionków, Mysło g Ž 
B wice, Ferdynand i Fiorentycu, в = letniskowo -ogrodniczo - budowlane 
B Wzgonowo i od jednej tonny w szczelnie 8 Zi ž 
8 zamkniętych i siew siej wozach g nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

ostarcza 

8 a Kcmunikacja pociągami i autobusem co godzinę. 

й M. DEULL WILNO, a Warunki kupna: część pożyczką długoterminową, 
EGZYSTUJE OD 1890 r. reszta ratami miesięcznemi. 

Biuro: sł. J:giellońska 3 Tel. 811 
Składy: Kijowska 8 Tel. 999. Cena 6d 600 złotych za działkę. 

aaa E ; INFORMACIE: 
w Wilnie: Pierwsza Wlieńska Spółka Parcelacyjna, 

ХЮ АСИ : ul, Mickiewicza 4, m. 2, 
we wszystkich aptekach i $ ь į 

stisdach aptecznych znanegė AA maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. są 

SR środka od odcisków 
Si : EE BEST - Prow. A. PAKA. AOWAOANEKAAAWOKOKWOAOAANKAI) 3a R 

SEMIEIENEE PCE ZRROTPZCDRZEREPLOWKER | KGFZĘ =“ "——— 
La L 

„A SZA ROR GSA FEE 

к z о . o 

g| POLKI ZAAŁAD ELERTOTECANCZMI | | Pzctonsinej kosmetyki leczniczej | torby skóme en UTT" 2 
я ryczne i moczopiciowe. EE m 

wino, Mickiewicza 31 m. 4. |yczne i moczopiiowć Mieszkanie 
j ELEKTROFON 

inż. S. KUBILUS 
Nowoczesna stacja ładowania akumulato- 

rów (dost:wa bezpłatna) 
Instalacje siły, Światła radje. 

> Wykonanie pierwszorzędne. 

Wilno, Poznańska 2, róg Wileńskiej, 
tel. 14 20 Przyst. autob. -. Nr. 2 Mata 

Pszhulanka — Poznańska, 
on 

W z CH GH W CH CE UW 7 WO EG WW WW WY WY 

ZBUJOTE A       

  

  

URODĘ 
<obiseg tosnerwuje, doskonali, odšwiažs, @- 
suwa 18] nkazy ł braki. Masaż kosmetyczny    

  

   
   

  

  

fx. Hauryłsiewizowa 

  

  

4 — 8. Tel. 567. 
= 

2 pokoje z kuchnią do 
wyssjęcia, Dowi'dzieć 
się Biełostocza 6 — 
codziennie od 3 popoż. 

    

  

  

Ё ła, elektryczny, wyszezu- | Choroby Skórne, lecze- do 4.30 

i tryski „Hormona" według jA a: A = <a 
amieę włosów, lupisż. żn- | lekarska i operacje ko = SĘ 

jdualne dobieranie kosmetyków do %aż- | smetyczne. Potrzebny 
dej zary, Ostatnie zdobycze kosmetyki та | Przyjm. 11 — 12; 5— pokój umeblowzny w 
T tjonalnej. 6 Wileiska 33 m. 1.— śródmieścia cliętnie £ 

Codziennie od 7. 10—%. Z powodu wyjazdu na utrzymaniem Zgłosze 
2 Ww.ž P stałe do Warszawy W nia do Administeecii 

grudniu przerwie przy- Słowa dia K L 

G NA A AU sec Re A 

z P Ę С RYZ 

  

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyńst:. 

 


