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Nr, 80259, 

Jeszczė rozmodt 
Przyznam się, że że z pewnem za- 

żenowaniem zwróciłem się do p. Ole- 
chnowicza z prośbą 0 jeszcze jedną 
rozmowę. Udzielił już przecie wielkiego 
wywiadu memu bratu, potem mówił u 
Włóczęgów, ma mówić na Środzie Lite- 
rackiej. Obawiam się, że to go męczy 
i wyczerpuje + raczej przeszkadza, 
niż pomaga w uporządkowaniu własnych 
wrażeń. Ale człowiek przyjeżdżający z 
Sołowek po siedmioletnim pobycie, nie 
zdarza się codzień, więc instynkt dzien- 
nikarski bierze górę nad delikatnością. 
P. Qlechnowicz jest bardzo. zmęczony, 
ale bardżo uprzejmy. Otrzyma teraz 
małą posadę w magistracie, będzie kon- 
trolerem liczników elektrycznych. - Woli 
to, niż pracę kancelaryjną, która po tem 
strasznem wyczerpaniu nerwowem musi 
go męczyć. Chce pisać swe wspomnie- 
nia i wydać je odrazu w kilku językach, 
potem zająć się teatrem białoruskim, chce 
wrócić do swego życia, które kiedyś by- 
ło jego życiem: dramatopisarza. Poka- 
zuje mi kurtę aresztancką, śmierdzi ona 
czemś w rodzaju dziegciu. W państwie 
Sowietów jeden zmysł nie daje nam za- 
pomnieć,, że jesteśmy w socjalistycznym 
raju, to zmysł powonienia. 

Mówimy o literaturze: 

— Przyznam się panu, — mówi p. 
Olechnowicz — że nie czytałem, że ucie- 
kałem od książek literatury sowieckiej. 
Czytałem tylko t. zw. klasyków, to jest 
tychże starych autorów, którzy nie są 
wyjęci z bibljotek sowieckich. Zresztą 
'wszyscy tak robili. Nawet komuni- 

« ści wolą klasyków, widać wolą. oddalić 
się choć przez czytanie od sowieckiej 
rzeczywistości. 

Ale ja przyszedłem do p. Olechnowi- 
cza 'wi zupełnie specjalnym cełu, chcia- 
łem się go pytać nie o to, lub owo, a 
tylko w jednym kierunku. Pytania moje 
miały być trochę  dostojewskowate. 
Wspominał oń w swoich  wymurzeńiach 
porzednich © strasznej demoralizacji 
więźniów. Chodziło mi specjalnie o de- 
moralizowanie się inteligentów, czy się 
demoralizują .prędzej, czy powolniej, niż 
„naród bogonosiec', — „lud bogonoś- 
ny“, czy w życiu obecnem prędko odróż- 
nia się inteligenta od nieinteligenta. 

— Co do zewnętrznej powierzchności, 
— odpowiada p. Olechnowicz, to mimo 
jednakowych łachmanów + zarostu, po- 
znaje się odrazu z . wyrazu. twarzy, Z 
dźwięków mowy inteligenta od nieinteli- 
genta. Tej różnicy rząd sowiecki za- 
trzeć mie potrafił. Co do demoralizacji, 
to więżniowie, którzy stawali na czele 
swoich tolwarzyszów i gnębili ich sa- 
mi, byli ogromnie odpowiedzialni przed 
administracją. Byli odpowiedzialni za 
materjał, za produkcję, musieli uga- 
niać się w „sow-soriewnowanju* (socja- 
listycznej rywalizacji). Ta odpowiedziai- 
ność wytwarzała w mich twardość, a 
czasami zwierzęcość w żądaniach pracy 
od *współwięźniów. 

Słuchając tego, co mówi p. Olechno- 
wicz, myślę o tem, jak dalece życie na 
katordze w Sowietach, podobne jest do 
życia w Sowietach wogóle. U nas ży- 
cie na wolności, czy w więzieniu, to dwa 
bieguny. Tam różnica o ileż jest mniej- 
sza. 

Przerywam mu jednak i mówię: 

— To się jednak stosuje do wszyst- 
kich, nietylko do byłej inteligencji. Mnie 
chodzi o inteligencję, specjalnie o inte- 
ligencję, przytem rozróżniam  imteligen- 
cję właściwą, taką, która pamięta jeszcze 
czasy dawnego režimu i inteligencję, 
która w czasie przewrotu październiko- 
wego nie miała ukończonych lat 10-ciu, 
czyli pierwsze pokolenie inteligencji wy- 
chowanej już na terytorjum Sowietów. 

— Tak, — mówi p. Olechnowicz — 
najmniej poddają się demoralizacji ‹ - 
dzie najstarsi. Byli tam byli prokurato- 

rzy, byli generałowie, profesorowie — 
ci świństwa żadnego nie zrobłą, do Iso 
nie pójdą, donosem nie będą starać 
się ulżyć swojej karjerze.  Powiedział- 
bym, że ci są całkiem odporni na demo- 
ralizację. Gorzej jest z młodszymi, t. zw. 
w siłe wieku, jeszcze gorzej z młodzie- 
żą. 

— A więc uleganie demoralizacji -— 
powiadam — stoi w stosunku prostym 
do siły życiowej, do witalności danego 
osobnika. 

— Tak, można tak powiedzieć, (p. 
Olechnowicz robi ciągle wrażenie  czto- 
wieka strasznie wyczerpanego, z trudem 
zbierającego myśli), Kto więcej zdolny 
jest do życia, tem więcej dba o swoją 
SRórę. Młodzież inteligencka, to już 
młodzież sowiecka. jak ich aresztują, 
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z. Olechnowiczem 
zasądzają do katorgi, to nie wywołuje w 
nich takiego uczucia protestu, buntu, 
złości, jak u nas. Uważają to za rzecz 
naturalną. — Stary -reżim... Prawdziwego 
kontrrewolucjonisty, prawdziwego  Sspi- 
skowca, nie widziałem w Rosji, ani. jed- 
nego, nie słyszałem o takim. Ale oczy- 
wiście, że wszystkim, którzy ten „stary 
režim“ znali, wydaje się on czemś do- 
skonałem, wszyscy do niego tęsknią i 
w każdej chwili gotowi do niego wrócić. 
A młodym wydaje się jakąś głupią 
bajką. Nie wydaje się możliwe, . aby 
można było ot w każdej chwili pójść do 
skiepu, kupić sobie białą-bułkę, albo koł- 
nierzyk, Wiedzą, że tak jest w krajacn 
burżuazyjnych, ale „wiedzą* jednocześ- 
mie, że tam z tego korzysta wszystkiego 
kilka tysięcy burżujów, a za to miljony 
robotników szuka odpadków po rynszto- 
kach. 

— Więc pan nie wierzy w powrót do 
starego reżimu? 

— Nie, nie, — to niemożliwe. Ta 
młodzież nawet, która nienawidzi władzy 
sowieckiej, również. nienawidzi władzy 
starego reżimu, który zna tylko z pro- 
pagandy. 

— A czy pan spotkał religijną mło- 
dzież, kogoś młodego, któryby wierzył? 

— Ja nie, a pan? — pyta się mnie p. 
Olechnowicz. 

— ]а także nie, — odpowiadam, — 
ale ciągle słyszałem o niej. Opowiadano 
mi o udziale młodzieży w nabożeństwach 
wielkanocnych, w Kijowie mówiono ini 
nawet o literaturze mistycznej, szerzonej 
przez kółka, zawiązane wśród młodzieży. 

— Otóż ja taksamo. Słyszałem, 
Są młodzi ludzie, którzy się modłą, ale 
ich nigdy nie spotkałem. Siedzący ze 
mną w jednej celi komsomolec opowia- 
dał mi, że stał z polecenia swej wia- 
dzy ną czatach, aby. piltować kołegów, 
którzy przekradali się do cerkwi i że 
ci koledzy korzystali z tego, jak drzwi 

że 

cerkwi przesłaniał tramwaj, aby do niej. 
wskoczyć. | : 

— Pan wspominał o Węgrach, któ- 
rzy byli na Sołowkach, a którzy swego 
czasu byli wymienieni — przybyli do 
Rosji jako uczestnicy rewolucji węgier- 
skiej. Czy dużo z cudzoziemców,  któ- 
rzy dobrowolnie do Bolszewji przyjecha- 
li, siedzi w więzieniach? 

— O, tak, dużo, bardzo dużo. Prze- 
dewszystkiem ci komuniści, którzy bez 
pozwolenia swoich władz partyjnych ze 
strachu opuścili swój kraj rodzinny, od- 
razu trafiają do więzienia. Potem ludzie, 
którzy będąc rewolucyjnie nastrojeni, u- 
ciekają do Sowietów także przeważnie 
są brani do więzienia, dopóki nie uda się 
im dowieść swojej rewolucyjności. Ale 
i potem są wysyłani wgłąb Rosji, Wre- 
szcie komuniści, którzy przyjeżdżają oii 
cjalnie w drodze 'wymiany, czy jakiej 
innej, przy pierwszej możliwej aluzji do 
chęci powrotu są  więzieni, a przede 
wszystkiem rozstrzeliwani. ; 

—A więc i Wojewódzki — pytam, 
mógł ulec takiemu losowi? 

— O Wojewódzkim dowiedziałem się 
tutaj dopiero. Sądzę, że Wojewódzki 
mógł nawet złożyć podanie o paszport 
zagraniczny i został rozstrzelany. G.P. 
U. ogromnie obawia się rozczarowanych 
cudzoziemców. 

— Teraz pytanie narodowościowe. 
Nie spotkał się pan chyba z prześlado- 
waniem języka białoruskiego? 

— Wiem tylko o więzieniu tych 
ludzi, którzy przy układaniu słownika 
białoruskiego ujawnili kontrrewolucyj- 
ne skłonności. — No, to oczywiście było 
śmieszne. Urzędnicy w Mińsku niechęt- 
nie odpowiadają po białorusku, ale ten 
język białoruski jest im narzucany zgóry 
(słowa p. Olechnowicza). Napisy wszy- 
stkie były w języku białoruskim na pierw 
szem miejscu, potem polskim, żydow- 
skim i rosyjskim. Teraz jednak otrzy- 
małem kopertę: stempel pocztowy Mińsk 
po polsku i Minsk po rosyjsku, białoru- 
skiego Mienska niema. 

— No to oczywiście musi być jakieś 
zatarcie, jakiś wypadek, — mówię i py- 

tam dalej: 

—. Oczywiście, „wrieditielstwo“ na- 

prawdę nie istnieje. 

— Ależ naturalnie, Wszystkie te pro- 

cesy „wrieditielej*, to tylko szukanie ko- 
ziów ofiarnych, aby 'wytłumaczyć  dla- 
czego się wszystko nie udaje. 

Na tem kończę rozmowę, ciesząc się, 
że potwierdza ona naogół tezy mojej 
„Myśli w obcęgach*, które wielu ludziom 
tak sporne się wydawały. Cat. 
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GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch*. 

KLECK — Sklep „Jedność”. 
UDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 
i nadesłane milimetr 50 gr. Kronika rekiamowa milimetr 60 gr. 

zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za 
RAKI zaa 

SUBSKRYPCJA POŻYCZKI OSIĄGNĘŁA 
245 971.008 złotych 

WARSZAWA. 

PRZEZ KOMISARZA GENERALNEGO 

PAT. — WEDŁUG MELDUNKOW, OTRZYMANYCH 

POŻYCZKI NARODOWEJ, OGÓLNA 

SUMA SUBSKRYBOWANEJ] POŻYCZKI OSIĄGNĘŁA OD NIĘDZIELI WIECZO- 

REM 245.971.000 ZŁOTYCH. 
W SAMEJ WARSZAWIE. W NIEDZIELĘ SUBSKRYBOWAŁO 2847 О- 

SÓB NA OGÓLNĄ SUMĘ 1.065.450 ZŁ 
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MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANUWICZŁ — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk., 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

DRUJA — Kowkin. 

OSZMIANĄ — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PIŃS$K — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rauch'” 

SLONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

| PODBRODZIE 

| ST. ŚWIĘ! CIANY — M, Lewin — Biuro 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

gazetowe ul, 3 Mzjż 5. 

SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte -<xy. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk 

W numerach 

Hindenburg ukończył 
86 lat 

BERLIN. PAT. — Z okazji przypadają- 
cej na dzień jutrzejszy 86-tej rocznicy uro- 
dzin prezydenta Hindenburga, prasa poświę- 
ca mu dłuższy artykuł, podkreślając, że do 
zasług jego na polu wojennem dołączyła się 
ta wielka zasługa, że powołał na stanowisko 

kanclerza Rzeszy Hitlera i przekazał ' swą 

spuściznę w pewne ręce. 

  

Mowy polityczne nad grobem sterowca „R 101" 
Tragiczny wypadek samolotu. — 3 osoby zabite. 

PARYŻ. PAT. — W niedzielę odbyło się 
w miejscowości Allone pod Beauvais uroczyste 
odsłonięcie pomnika ofiar katastrofy sterow- 

ca angielskiego „R 101''. Na uroczystości te 
przybył samolotem z Londynu premjer Mac- 
Donald z ministrem lotnictwa lordem Lon- 
donderry. Ze strony francuskiej wzięli w 

nich udział premjer Daładier, minister lotni- 
stwa Cot i minister Laurent—Eynac. Po 
odsłonięciu pomnika wygłosił przemówienie 
premjer Daladier, przypominając  tragedję 

sterowca „R, 101'* i podkreślając przy tej 

sposobności przyjaźń łączącą Francję i Wiel 

ką Brytanję, oraz ich wspólną wolę zachowa- 

nia pokoju. Przemawiał następnie Mac Do- 

nald, dziękując rządowi i narodowi francu- 

skiemu za ich gorące uczłucia. Stało się bar- 
dzo dobrze — oświadczył premjer brytyjski, 

— że Francja i Wielka Brytanja razem 

wzniosły ten pomnik, ponieważ dzieje obu na- 
rodów prześwietlone są pamięcią pionierów. 

W przyszłości pragniemy być jedynie pionie- 

Kongres prawników hitlerowskich 
W LIPSKU 

LIPSK. PAT. Drugi dzień kongresu narodo- 
'wo - socjalistycznych prawników stał pod 
znakiem wielkiej manifestacji publicznej przed 

Trybunałem Rzeszy jako najwyższą magistratu- 
rą sądownictwa niemieckiego, gdzie w obecno- 
ści 20.000 słuchaczy wygłosił znamienne prze- 
mówienie minister Frank, inicjator zjazdu i 
prawa ręka Hitlera. 

Mówca, powołując się na wierność  idea- 
łom rewolucji, oświadczył, między innemi: 

„Jesteśmy narodem panów. Skończyć mu- 

simy z dekadencją dawnego systemu. Chcemy 
reformy prawa niemieckiego w duchu rasowej 
świadomości i zamanifestowania wszędzie cha- 

rakteru narodu, prawartości, krwi, ziemi, hono- 
ru, obrony Ojczyzny i wolności, Nie wyrządza- 
liśmy i nie chcemy też wyrządzać nikomu w 

przyszłości żadnej krzywdy, domagamy się 
jednak traktowania nas jako narodu kulturalne- 

pragnącego sprawiedliwego pokoju w 
świecie". 

W niezwykłe ostrej formie min. Frank za- 
protestował przeciwko Kkampanji prasy zagra- 

nicznej, zarzucającej zakulisową pracę rządu i 

czynników politycznych, stwierdzając, że proces 
lipski prowadzony jest objektywnie i że zbrod- 
niarzy spotka zasłużona. kara. 

*   

Wydaleni z Sowietów dziennikarze 
NIEMIECCY " 

NOWOGRÓDEK. PAT. W niedzielę o godz. 
13.15 przybyli do granicznej stacji Kołosowa 

trzej wydałeni z Sowietów dziennikarze  nie- 
mieccy Rudoli Hernstadt, Artur Just, Karol 

Goerbing. O godz. 14 dziennikarze niemieccy 

przybyli do Stołpców, skąd przez / Warsza- 
wę udają się do Berlina. : 

Straszliwa epldemja malar|i 
NANKIN. PAT. Z okręgu Ping-Kiang w 

prowincji Honan wskutek panującej tam epide. 
mji malłarji zginęło przeszło 50.000 osób. — 
Grzebanie ofiar napotyka na wielkie trudności, 

ponieważ nie można wprost znałeźć ludzi, 
fktórzyby się tego podjęli. Władze miejscowe 

i misjonarze czynią wszystko możliwe, aby za. 
pobiec szerzeniu się epidemii. 

Zlazd gospodarczy w Gdyni 
GDYNIA. PAT. W niedzielę odbył się 

w Gdyni, w gmachu Szkoły Morskiej, zjazd 
działaczy gospodarczych i społecznych  woje- 
wództwa pomorskiego, zorganizowany przez 
BBWR. W żjeździe wzięło udział przeszło 
1200 osób z Pomorza i całej Polski, Przewod- 
niczył zjazdowi prezes Rady Wojewódzkiej 

BBWR p. Paluch. 
Pienarne obrady zagaił prezes Paluch, za- 

znaczając, że zjazd obecny to pierwszy etap 

realizacji wytycznych  zemierzeń  gospodar- 
czych BBWR na tutejszym terenie, mający na 
celu osłabienie fali kryzysu własnemi siłami, 
Województwo pomorske — to zaplecze morza 

i Gdyni — ma ku temu naturalne warunki, 

Nasze gospodarcze wysiłki na Pomorzu powin- 
ne iść i pójda nietylko na wałkę z kryzysem, 
lecz również przeciwko pruskiej penetracji 

gospodarczej. 
Po tem przemówieniu wygłosili referaty: 

prezes Ligi Morskiej gen. Orlicz - Dreszer na 
temat sytuacji gospodarczej Polski i inż. Celi- 
chowski — na temat „Drogi Rozwojowe życia 

gospodarczego". 
Po obradach  komisyjnych wznowiono о- 

brady płenarne, poczem uchwałono na pod- 
stawie sprawozdań przewodniczących komi- 
sji, szereg tez idącyh po myśli zasadniczej idei 
zjazdu. . 

Polska — Czechosłowacja | 3:4 
-BUKARESZT. PAT. — W niedzielę roz 

począł się w Bukareszcie turniej piłkarski z 
udziałem reprezentacyj wojskowych Polski, 

Rumunji i Czechosłowacji. 
Pierwszego dria rozegrano spotkanie mię 

dzy Czechosłowacją a Polską. Zakończone 
zwycięstwem drużyny czeskosłowackiej 
(2:1). Gra była prowadzona w żywem tempie 

i stała na dość wysokim poziomie. Walka 
była bardzo zacięta. Z powodu ostrej gry sę- 
dzia Rumun Istrate wyłączył z gry dwóch 
Czechów, i jednego Polaka, mianowicie Soś- 
nicę. 

  

      

obrać nędzy i nieład W 0.0... 

4:3. 

W pierwszej połowie gry, Czesi mają lek- 
ką przewagę zaakcentowaną dwiema bramka- 
mi. Polacy rewanżują się jednym punktem, 
zdobytym przez Peterka w 27 min. Po zmia 
nie pól Polacy utrzymują grę otwartą, a na- 

wet chwilami górują nad przeciwnikiem, «do- 

bywająe dwie bramki — w 1i 32 min. Zwy- 

ciężają jednak ostatecznie Czesi. 
Zawodom przyglądało się przeszło 3 ty- 

siące widzów. Poza przedstawicielami rządu 
obecny był również książę Mikołaj. - * 
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Powrotna fała rozczarowanych zbiegów 
WOŁOŻYN. (tel. wł.) — Pamiętne 

wszystkim zbiegostwo do Rosji w latacii 
1930 — 1931 odzywa się obecnie falą 
powrotną tych uciekinierów. W ciągu 2 

ostatnich miesięcy powróciło na odcinku 

granicznym, powiatu wołożyńskiego 25 

osób, które w swoim czasie zbiegły do 
Rosji. Wycieńczone, w łachimanach, opo- 

wiadają one okropności o nędzy i nie- 

porządkach w Rosji. Nie mogły wyjść z 

podziwu, widząc w Polsce sprzedawany 

bez ograniczenia biały chleb, nie mówiąc 

0 innych artykułach pierwszej potrzeby. 

Prócz tych zbiegów notuje się uciekinier 

stwo z Rosji t. zw. „kołchozników* i 

„kolektywników*, którym z narażeniem 

życia udało się przedostać do Polski. 

ważnienie aktu 

rami.' Zebranie takie jak dzisiejsze, ma o 

wiele większy wpływ na przyjaźń dwóch na- 

rodów, niż wszystkie dokumenty pisane. 
Po tych przemówieniach odbyła się defi- 

lada wojskowa. Samółot francuski t-wa lotni- 

czego zrzucił na pomnik wiązankę kwiatów. 

W czasie uroczystości nad Allone krążyło 10 

angielskich samolotów i 18 francuskich. 

Po uroczystości odsłonięcia pomnika od- 

było się śniadanie w ścisłem gronie. W cza- 

sie śniadania premjer Dalądier odbył bardzo 

przyjazną rozmowę z premjerem Wielkiej 

Brytanji. Po uroczystościach Mac Donald 

oświadczył przedstawicielom prasy, że rozmo- 

wa jego nie miała charakteru politycznego. 

Dla ministrów francuskich i dla mnie same- 

go — powiedział premjer Mac. Donald — 

dzień dzisiejszy był bardzo wzruszający. 

Mimo tego oświadczenia Mac Donalda 

dzienniki wieczorne przypisują wspomnianej 

rozmowie doniosłe znaczenie polityczne. Pod- 

czas niej dojść miało do zasadniczego poro- 

zumienia co do aktualnych problemów mię- 

dzynarodowych. 
* * * 

LONDYN. PAT. — Samolot prywatny, 

wracający z Beauvais, z uroczystości odsło- 

nięcia pomnika ofiar katastrofy „R. 101*', 

spadł w hrabstwie Kent. Trzy osoby, w tej 

liezbie prezes. brytyjskiego t-wa żeglugi po- 
wietrznej Gilchrist, poniosły śmierć. 

 WAGEOARORZO SZER STRRTONEZEOTEO II 

Trójbój kobiecy 

WARSZAWA. PAT. — W trójboju ka- 

biecym o mistrzostwo Warszawy zwyciężyła 

Walasiewiczówna, mając 183 punkty. Drugie 

fniejsce zajęła Wojnarowska, mając 102 pua- 

kty, trzecie Kałużyna — 9 punktów. Wynik 

Walasiewiczówny nie jest rekordem, gdyż 

jest o 2 punkty gorszy od od wyniku Kono- 

packiej. W biegu na 100 metrów  Walasie- 

wiczówna miała 12,6 s., w skoku wzwyż 133 

em., w rzucie oszezepem — 31 m. 49 em. 

Uroczystości strzeleckie 
w Lidzie 

LIDA. PAT. Wieczorem dnia 30 ub. m. w 

prastarych ruinach Zamku Gedymina odbyła 

się podniosła uroczystość strzelecka z okazji 

25-lecia Z. $. Po odebraniu przez komendan- 

ta powiatu Z. S. por Bożka raportu od skon- 

centrowanych oddziałów Z.5. z Lidy i powia 

tu lidzkiego, prezes zarządu powiatu й. В. 

Lida insp. Wilezyński odebrał przy rozpalo- 

nem ognisku przyrzeczenie strzeleckie od 

strzelców, poczem wygłosii przemówienia pre 

zes zarządu Oddziału Z. S. Lida prof, Hanus 

oraz komendant powiatu Z. $. por. Bożek. # 

zamku wyruszyły oddziały na uroczysty cap- 

strzyk po ulicach miasta. 

W uroczystości na Zamku Gedymina 

wzięli udział przedstawiciele władz i organi- 

zacyj, oraz bardzo liczna publiczność. 

Do soboty wieczór przybyło na koncentra- 

cję około 200 strzelców, reszta w liezbie oko- 

ło 300 przybywała w ciągu niedzieli. 

Przed świetlicą strzelecką wystawiono 

postument Marszałka Piłsudskiego, pięknie 

udekorowany zielenią i iluminowany. Obok 

stanęła warta honorowa. 
-— -.›і:›(‚___.… 

Willa w Brzuchowicach 
wróciła do swej umysłowo- 

chorej właścicielki 

Sąd Okręgowy we Lwowie rozpatrywał w 
> cywilnym sensacyjną sprawę © unie- 

sprzedaży i kupna słymnej z 
procesu Gorgonowej willi w. Brzuchowicach. 

Willa ta, w której rozegrał się tajemniczy dra. 
mat nocy sylwestrowej była, nabyta przez 

inżyniera Zarembę od umysłowo chorej żony, a 
matki zamordowanej Lusi Zarembianki. 

Rodzina p. Zaremby w osobach jej braci 
pp. Kudelków, domagała się od inż. Zaremby 
zwrotu wilii, twierdząc, że akt sprzedaży willi 
przez żonę mężowi, dokonany był w chwili za- 
mroczenia umysłowego i jako taki jest nieważny. 

Sąd przychylił się do tych wywodów, akt 
unieważnił i owiana ponurą sławą willa wró- 
ci znów do swej umysłowo chorej wi 

i jej spadkobiercy, Stasia Zaremby. 

Ponieważ w stanie zdrowia E Zarembiny 
nie następuje poprawa, Staś zaś jest niepełno- 
letni, opiekunami ich majątku zostali miano- 
wani bracia Kudelkowie. 

Przejęcie willi już nastąpiło. 

gazetowy 2 
WARSZAWA -— Kiosk Ksicz. Kol „Ruch“. 

3-ej gr. 40. Za tekstem 15 z AE = i 
świątecznych oraz z prowincji o proc „drożej 

50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. į 

TELEGRAMY 
POSEŁ RUMUŃSKI U MIN. BECKA 

GENEWA. PAT. — Minister Beck przy- 

jął w dniu 1 b.m. posła rumuńskiego w Pol- 
see ministra Cadere, bawiącego przejazdem w 

Qienewie w drodze: powrotnej z kongresu Fi- 
DAC'n w Casablanca, gdzie został wybrany 

na prezesa tej organizacji. 

OBŁAWA NA KOMUNISTÓW 

BERLIN. PAT. — Z Brunświku donoszą, 
że policja urządziła w górach Harzu wielką 
obławę, na komunistów, aresztowując 100 о- 
sób, oskarżonych o nielegalną działalność. 
Zwołany niezwłocznie sąd doraźny skazał 
aresztowanych 63 komunistów na kary wię- 
zienia, pozostałych zaś osadzono w areszcie. 

MEETING LOTNICZY WE LWOWIE 

LWÓW. PAT. — W dniu 1 b.m. na lot- 
nisku 6 pułku lotniczego we Lwowie odbył 
się drugi z rzędu meeting lotniczy, oraz wy- 
ścig samolotów o nagrodę miasta Lwowa. Ža- 

wodom przyglądało się 20.000 publiczności. 
W ramach programu odbyły się loty szybow- 
ców, holowanych przez samoloty, przyczem 
największy podziw budziły akrobacje na szy- 
bowcu, wykonane po raz pierwszy w Polsce 
przez por. Bleichera, który na wysokości 600 

metrów wykonał trudne ewolucje. W między 

  

czasie odbywał się wyścig okrężny sześciu 
samolotów o nagrodę m. Lwowa na trasie 

długości 55 km. Zwycięzcą wyścigu został 
Adam Szarek z Aeroklubu Lwowskiego na 
samolocie RWD 8 — osiągając na tej tra- 
sie czas 22 min. 39,6 sek. Na zakończenie od- 
był się pokaz obrony przeciwlotniczej prze- 

ciwko 14 samolotom wojskowym. Zbliżająca 
się eskadra powitana została ogniem artyle- 
rji przeciwlotniczej i ciężkich karabinów 

maszynowych, 

LEKKOATLECI WILEŃSCY W KATO- 
. WICACH. 

KATOWICE. PAT. — W międzyokręgo- 
wym meczu lekkoatletycznym rozegranym w 
Katowicach reprezentacja Śląska pokonała 
Wilno w stosunku 79 i pół do 631 pół. Wy- 
niki były naogół słabe. Na 14 konkurencyj 
Śląsk wygrał 10, w tem wszystkie rzuty i 
skok w dał, Wilno —tyłko 4 konkurencje. Na 
wyróżnienie zasługują jedynie dwa nowe те- 
kordy okręgu wileńskiego, ustanowione w 
kuli i oszczepie. 

W kuli Fiedoruk uzyskał wynik 13 me- 
trów 95 em., a Wojtkiewicz w rzncie oszcze- 
pem osiągnął 58 metrów 61 cm. 

+ . ® 

KRAKOW. PAT. — Czwėrmecz  lekkoa- 
atletyczny: Cracovia — Warszawski AZS — 
poznańska Warta — śląski Stadjon zakoń- 
czył się zwycięstwem AZS*u — 55 p. Drugie 
miejsce zajęła Warta — 34 p., trzecie Cra- 
covia, czwarte Stadjon. 

1 frontu walk ligowych 
KRAKOW. PAT. Rozegrany w Krakowie 

mecz o mistrzostwo Ligi Wisła — Legja przy- 
niósł zwycięstwo Wiśle w stosunku 3:0 (1:0). 

Wynik ten krzywdzi Legję, która w dru- 

giej połowie miała znaczną przewagę i przed 

przerwą potrafiła utrzymywać grę równorzędną. 

Pierwszą bramkę zdobywa dla Wisły Optuło- 
wicz z karnego. Po przerwie wypad Solty- 

siaka daje Wiśle drugi punkt. Na 5 minut przed 
końcem, mimo znacznej przewagi Legji, Bator 
przedziera się przez obronę drużyny warszaw- 

„skiej i ustanawia wynik dnia. 

. . * 

KRAKOW. PAT. Drugi mecz ligowy  ro- 
zegrany w Krakowie między Garbarnią a-Pod- 

górzem, zakończył się wynikiem nierozstrzyg- 

niętym 0:0. Po zmianie pól  zazaczyła się 
lekka przewaga Garbarni, niewykorzystana cy- 
frowo z powodu słabej gry ataku. 

* * » 

SIEDLCE. PAT. Mecz ligowy K. S. 22 

Strzelec przeciwko Warszawiance wykazał nie- 
znaczną przewagę 22 p. p., który też odniósł 
zwycięstwo w stosunku 2:1. Początkowo gra 

była równorzędna, bez przewagi żadnej ze stron 
Prowadzenie dla miejscowych zdobywa Kili- 
mek, wyrównuje Korngołd. W 29-tej minucie 
Warszawianka miała okazję do podwyższenia 
wyniku z karnego. Środkowy napastnik jed- 
nak możliwość tę zaprzepaścił. Po zminie pól 
Świętosławski zdobywa drugą „ bramkę | dla 

siedlczan, ustalając wynik dnia. Sędziował 
Rettig. 

. * * 

ŁÓDŹ. PAT. Mecz o mistrzostwo Ligi mię_ 
dzy ŁKS i Cracovią przyniósł po zaciętej walce 
stojącej na niskim poziomie, nieznaczne zwy- 
cięstwo Cracovii 1:0 (0:0). 

Gra naogół wyrównana. Zwycięską bram- 
kę dla Cracovii strzela  Kubiński w ostatniej 
minucie gry. Sędziował dobrze Staliński. 

* * * 

LWÓW. PAT. W meczu o mistrzostwo Li- 
gi Czarni pokonali Wartę 4:2 (3:2) Zawody 
miały sensacyjny przebieg, gdyż Warta po 20 

minutach prowadziła 2:0. Poznańczycy zała- 

mali się jednak i w przeciągu następnych 6 

minut pozwolili sobie strzelić aż trzy bramki, 
Po przerwie Czarni mieli już znaczną przewa- 

gę, zaakcentowaną dalszą bramką. Widzów 

zaledwie 200 osób.



    

‚ метп leczeniu. Odosobnieniem 

_ gruźlicę byłoby może najlepszem 

OBOWIĄZKOWE BADANIE NOWOWSTĘPUJĄCYCH 
NA U. S.B. JAKO CZYNNIK WALKI Z GRUŹLICĄ 

Dziś (dnia 2 października) rozpoczyna się 
w Klinice Wewnętrznej na Antokolu obowiąz 
kowe badania lekarskie wszystkieh nowowstę 
pujących w bież roku akademickim na Uni- 
wersytet Stefana Batorego. Badania te o- 

bejmą więc i tych kandydatów, którzy zło- 
żyli w Dziekanatach świadectwa lekarskie in- 
nych lekarzy. 

Wprowadzenie tej inowacji na naszym U- 
niwersytecie stoi w związku z akcją walki z 
gruźlicą wśród młodzieży akademickiej. A- 
kcję tę w ten sposób znakomicie się rozsze- 
rza. Wiadomem jest powszechnie, że jednem 
z najważniejszych zadań walki z gruźlicą, jest 
możliwe wczesne wykrycie wszystkich cho- 
rych na gruźlicę, wynalezienie źródła zarazy 
t.j. osób, wydzielających przeważnie z plwo- 
ciną zdrazki gruźlicy i poddanie ich właści- 

chorych od 
otoczenia zapobiega się szerzeniu choroby. 

Już w roku 1887 sir Robert Philip, twór- 
ca pierwszej nowoczesnej poradni przeciwgru 
žliezej w Edynburgu, tej podstawy, około któ 
rej skupia „się eała współczesna akcja prze- 
ciwgruźlicza, określił jako jej zadanie: a) wy- 

   

    

szukiwanie wypadków gruźliey, b) „opieke 
nad chorymi gruźliczymi i ich rodzinami w 
szerokiem znaczeniu tego słowa. Podobnie 
Calmette (we Francji) i Malvoz (w Belgjii 
określili w kilkanaście lat potem (1900 r.) 
jako cel poradni: 1) zapobieganie szerzenia 
się gruźlicy, 2) wyszukiwanie chorych na gru 
źlicę, nadających się do leczenia sanatoryjne- 
go. I tu zostało mocne podkreślone społecz- 
ne zmaczenie pracy nad zwalczaniem gru- 

źlicy, powtarzane potem stale przez wielu 
fizjologów zagranieznych, a z polskieh w pier 
wszym rzędzie przez Baranowskiego, Soxo- 
łowskiego, Dłuskiego, Sterlinga i wielu in- 
nych. W myśl tych zasad poddanie badaniu 
wszystkich ludzi dla wydzielenia chorych na 

ruź! rozwiąza- 
niem. kwestji, lecz technicznie jest ono niemo- 
żliwe. Jednakże zbadanie pewnych grup la- 
dności daje się w zupełności wykonać, cze- 
go dowodem jest choćby masowe badanie dzie 
ci w wieku szkolnym. Badanią masowe na- 
potykały zawsze na trudności, gdyż następ- 
stwem ich było eliminowanie osób, naszących 
w sobie i wydzielających wciąż zarazki ruo 
źlicze,.a więc niebezpiecznych dla otoczenia. 

   

Społeczeństwa musiały się oswoić z tą myślą, 
że odosobnienie pewnych jednostek w celach 
zapobiegawczych jest koniecznością. Wszak 
dziś jeż nikt nie sprzeciwia się, jeśli chore- 
go dajmy na to, na szkarlatynę  (płonieę), 
ospę, czy dur brzuszny, odosobniamy w okre- 
Sie rozsiewania zarazy od zdrowych jedno- 
stek: a wszak gruźlica jest w pewnym okre- 
sie taką samą chorobą zakaźną. 

Badanie młodzieży akademickiej przepro- 
wadzono po raz pierwszy w Jenie w 1928 r. 
przez  Kayser-Petersena. Zastosowano tam 
obowiązkowe prześwietlenie rentgenowskie 
zapisujących się na uniwersytet. Podobne 
badania zastosowano w niektórych innych u- 
niwersytetach w Niemczech i Szwajearji. W 
Polsce wprowadzono je po raz pierwszy we 
Lwowie w r. 1930. Wyniki tych badań, opra- 
cowane szczegółowo i sumiennie, zostały ogło 
szone w Polskiej Gazecie Lekarskiej (Nr. 12 
z r. 1932). Ze sprawozdania tego widać, że 
młodzież akademicka przychylnie przyjęła te 
badania i poddała się wszelkim rygorom, 1o- 
zumiejąc ich wielkie znaczeńie społeczne, mi-- 
mo, iż jako główny eel badania lekarskiego 
postawiono tam „wykluczenie niebezpiecznej 
dla otoczenia jednostki i uchronienie w ten 
sposób studjującej młodzieży od zakażenia 
na terenie uniwersyteckim, oraz uchwycenie 
i danie możności leczenia tym studentom, 
którzy nie będąc niebezpiecznymi dla innych, 
mogą oddawać się studjom““. 

Główny nacisk położono na gruźlicę płuc, 
gdyż ta stanowi praktycznie najważniejsze 
źródło zakażenia. W ten sposób wyłączenie 
od stndjów stanowiło podstawę walki z gru- 
źlicą w środowiska lwowskiem. Wszystkie 
pozostałe przypadki poddano leczeniu i* 0- 
piece Poradni przeciwgruźliczej lwowskiej, 
„Opieki Zdrowotnej'', która prowadzi poza- 

„tem szeroko zakrojoną akcję przeciwgruźli- 

czą przez stosowanie szeregu celowych zarzą- 

dzeń profilaktycznych. 
Inicjatywa badań lekarskich młodzieży 

wstępującej na Uniwersytet, jako jednego z 

MANEWRY 
Do szetegu prawd elementarnych zaliczyć 

należy tę, im więcej mówi się o rozbroje- 
niu, potrzebie kultywowania ducha antymili- 
tarnego wśród społeczeństw, tem większe, tem 
bardziej intensywne są przygotowania wojel:- 
ne. Jest to pewnik, a ilustracją tego aksjo- 
matu są chociażby ostatnio, odbyte manewry 
we wszystkich niemal państwach akurat w 
czasie, gdy dyplomaci na zebraniach między- 
narodowych ronią krokodyle łzy i mówią 
pięknie zaokrąglone frazesy — о konieczności 
zmniejszenia zbrojeń, które są klęską ludz- 
kości. 

Ta obłuda, zakłamanie i blaga, to sig- 

num temporis naszych dni. Ale zostawmy na 
boku filozofję, każdy dobrze rozumie, że nie 

należy przejmować się zbytnio tem, eo mówi 

np. p. Henderson, a natomiast więcej trzeba 
zwracać uwagę na przebieg wielkich  lotai- 

  

czych manewrów w Anglji lub gry wojennej 
zmotoryzowanej kawalerji we Francji, 

też ćwiezeń Reichswehry w Niemczech. 
to bowiem to tylko słowa, samoloty 

czy 
Tam 

zaś i 

„zmotoryzowana kawalerja to czyny a wiado- 

mo przecież, że po czynąch się tylko pozna- 

je.. 

Tegoroczne manewry jesienne odbyły się 
pod znakiem motoryzacji. Samochód pancer- 
ny, czołg, samolot, motocykł z przyczepką za- 
opatrzoną w karabin maszynowy oto bohate- 

rowie sezonu. Koń dawny, nieodłączny towa- 
rzysz żołnierza, coraz bardziej zostaje usuwa 
ny z szeregów, ale mylą się ei, którzy sądzą, 

że rola jego jest już skończona.. Motoryza- 
cja bowiem mimo swych stron dodatnich, ma 
również dużo rozmaitych „ale'*, że wskażemy 

tylko na przeszkody terenowe. ° 
Manewry jesienne roku pańskiego 1933 

otoczone były we wszystkich państwach taje- 

mnicą i tylko lakoniezne wiadomości o ich 

ogniw szerszej akcji walki z chorobami spo- 
łecznemi i gruźlica w szezególności, wycho- 

dząca z grona profesorskiego spotka się na- 

pewno z przychylnem pr: lem całego spo- 

łeczeństwa i młodzieży w  szezególności. 

Przedewszystkiem rodzice będą mogli być 

spokojni, że ich dzieci, pracując wspólnie w 

zakładach i pracowniach uniwersyteckich 
nie będą narażone na zakażenie gruźlicze. 

, Wysiłki Uniwersytetu Iiwowskiego, a po- 
tem Krakowskiego poparł również Rząd, prze 

znaczając specjalne subsydja na cele walki z 
gruźlieą na terenie uniwersytetu. Wilno nie- 

stety z takich subsydjów jeszcze nie korzy- 
stało, idąc naprzód własnemi siłami. Fun- 
dusze jednak będą potrzebne, gdyż tym czyn- 

nikiem zwalezającym będzie nie jednorazowe 

badanie, lecz stała opieka lekarska, którą 
nad badanymi roztoczy Akademicka Porad- 
nia Przeciwgruźlicza, przy pomocy lekarzy i 

wywiadowczyń społecznych. Poradnia taka 

została uruchomiona przy Akademickiej Ka- 

sie Chorych Bratniej Pomocy P.M.A. USB. i 
powinna powstać również przy Akad. Kasie 

Chorych Wzajemnej Pomocy Studentów Ży- 
dów. 

  

      

   

  

   

  

Badania stanu zdrowotnego nowowstępmn- 
jących podjęte żostały na terenie Wilna przez 
Senat Akademieki, który w zrozumieniu do- 
niosłości podobnego badania postanówił w r0- 
ku bieżącym wprowadzić je w Uniwersytecie 
Stefana Batorego. Wyłoniona Komisja wzo- 

rując się na akcji środowiska lwowskiego przy 
jęła odpowiedni program i za zgodą Dyrek- 

tora Kliniki Wewnętrznej prof. dr. A. Ja- 

nuszkiewicza rozpoczyna w tejże Klinice w 
dniu dzisiejszym badania stanu zdrowotnego. 

młodzieży. 

  

  

Każdy nowowstępujący poddany będzie 

prześwietłeniu kłatki piersiowej promieniami 

Roentgena, a następnie poddany  komisyjne- 

mu badaniu przez lekarzy klinicznych. W ra- 

zie potrzeby będą wykonane i dodatkowe 
badania kliniczne (np. krtani) i laborato- 
ryjne (płwociny, krwi i t.p.). 

Tegoroczne badania lekarskie będą mia- 
ły na celu poznanie stanu zdrowia kandyda- 

tów, oraz stwierdzenie, czy niema fizycznych 

zkód, któreby im utrudniały w przy- 
szłości "wykonywanie obranego zawodu. W;- 
niki badania będą przesłane do wiadomości 
właściwych Dziekanatów w postaci odpowied- 
nich wniosków, a karty badań posłużą ża 
materjał dla działalności poradni przeciwgru- 

źliezych.. Nikt jednak w bieżącym roku nie 

zostanie niedopuszczony do studjów. jak to 
miało miejsce we Iiwowie, będą natomiast 

zastosowane inne środki zabezpieczające oto- 
czenie przed zakażeniem ze strony chorych 
osobników. Z nich w pierwszym rzędzie na- 
leży wymienić przymusowy roczny urlop zdro 
wotny w celu leczenia sanatoryjnego. 

Lekarze przeprowadzający badania sa 
przeważnie dobrze znani młodzieży akadentic 
kiej z pracy w przychodni Akademiekiej Ka- 
sy Chorych. Młodzież poddać się powinna ha- 
daniom z tem przeświadczeniem, że są one 
przeprowadzone wyłącznie dla jej dobra. Za- 
znaczyć przytem można, że tegoroczne bada- 

nia nowowstępujących będą przeprowadzane 
bezpłatnie. 

Oby więe od dziś rozpoczynające się ba- 
dania lekarskie nowowstępujących były po- 

czątkiem trwałej i skutecznej akcji biorącej 

    

  

w celową opiekę zdrowie młodzieży na cały 
okres trwania jej studjów. 

Któż dziś może przypuścić ilu studen- 
tom w przyszłości to jedno badanie uratuje 
życie? 

Dr. Stanisław Kowalczewski. 
  

Mistrzostwa hippiczne Polski 
WARSZAWA. PAT. — W trzecim dnia 

zawodów konnych o mistrzostwo Polski od- 
był się finał skoków. Zwyciężył por. Po- 
horecki na koniu Olaf — 0 błędów i 8 pun- 
któw karnych. Drugie miejsee zajął mjr. 
Trenkwald na koniu Madzia — 12 bł..6 pua- 
któw karnych, trzecie — rtm. Lewicki na ko 
niu „Kikimora* — 18 błędów i 4 p. Mi- 
strzem Polski został por. Pohorecki z Centrum 
Wyszkolenia Kawalerji, mając 23 punkty w 
sumie, wicemistrzami zostali mjr. Trenkwald | 
i rtm. Lewicki. 

JESIENNE 
przebiegu przedostały się do prasy. Wielka 
Niemowa nie lubi rozgłosu i reklamy. Pod 
tym względem nastąpiła zasadnicza zmiana 

w porównaniu do czasów przedwojennych. 
Mam właśnie przed soba zeszyty  „Illustrirte 
Zeitung** z jesieni 1913 roku. W kilku z rzę 
du numerów opisane są. szczegółowo manewry 

SŁOWO 

UROCZYSTY WYJAZD 
J.E. Arcybiskupa Jałbrzykowskiege do Rzymu 

wilne manifestuje swoje uczucia dla Ojca Św. 
WILNO. Dnia 30 września b. r. J. E. Ks, 

Arcybiskup R. Jałbrzykowski Metropolita Wileń- 

ski wyjechał z Wilna, udając się ad limina Apo- 

stolorum, by złożyć Ojcu św. sprawozdanie 

ze swych rządów archidjecezją i hołd w imieniu 

wszystkich wiernych. Wyjazd J. E. Ks. Arcy- 

bskupa Metropolity nosił niezwykle uroczysty 

charakter, gdyż wszyscy wierni pragnęli przy 

tej okazji zamanifestować swe uczucia wzglę- 

dem obecnie nam miłościwie panującego Ojca 
św. i Najdostojniejszego Arcypasterza. Od rana 

samego jeszcze przed godziną 7-mą zebrały się 

organizacje religijne, społeczne ze sztandarami 

przed Ostrą Bramą, gdzie odprawiono cichą 

Mszę św. na intencję JE. Ks. Arcybiskupa Me- 

tropolity, okolicznościowe zaś przemówienie 
wygłosił ks. kan. Sawicki, dając wyraz głębo- 

kich, uczuć, żywionych przez ludność wileńską 

    

do Ojca św i Arcypasterza. : 
Na dworcu żegnali Ks. Arcybiskupa przed. 

stawiciele władz z p. Kowalskim, starostą 

grodzkim, jako reprezentantem Wojewody wi- 

leńskiego, Kapituła metropolitalna, liczny za- 

stęp duchowieństwa, przedstawiciele Akcji Ka- 

tolickiej, przedstawiciele organizacyj społecz- 

nych i szereg wybitnych osobistości miasta 

Wilńa. Podróż JE. ks.. Arcybiskupa Metropolity 

obfitowała w szereg podobnych momentów, 

w Grodnie, w Sokółce i Białymstoku, gdzie na 
peronach dworców gromadzili się przedsta- 

wiciele władz, duchowieństwa i organizacyj spo- 

łecznych, entuzjastycznie manifestując na cześć 

Ojca św. i Arcypasterza. : 
Do granicy Archidjecezji Wileńskiej towa- 

rzyszył Ks. Arcybiskupowi, ks. kanclerz  Sa- 

wicki i ks, dyrektor Kafarski. 

Przejazd J. E. Arcybiskupa przez Grodno | 
GRODNO. Onegdaj w godz. przedpołud- 

niowych przejeżdżał pociągiem z Wilna, uda- 
jacy się do Rzymu J.'E. Arcybiskup Romuaid 
Jałbrzykowski. Na dworcu kolejowym przed 
nadejściem pociągu zebrały się już tłumy lud 

ności — by złożyć hołd Ojcu Świętemu — na 
ręce Arcypasterza. W chwili nadejścia po- 

ciągu, na peron wyszli przedstawiciele władz 
ze starostą Drożańskim na czele, prezyden- 
tem miasta O'Brien de Lacy'em, oraz klerem 

miejscowego duchowieństwa. Na peronie 
przybycia pociągu oczekiwała orkiestra strze- 
lecka, hufce harcerskie i młodzież szkolna 

ze sztandarami. 
Z chwilą zatrzymania się pociągu, na pe- 

ron wyszedł J. E. Arcybiskup, który prze- 
szedł wzdłuż zebranej ludności — witając ją. 

W czasie reprezentowania się ludności ze 
wszystkich stron posypały się ną Arcybisku- 

pa kwiaty, oraz wzniesiono okrzyki „Niech 
żyje '! Orkiestra przez cały czas przygrywa- 

ła. 
Po parominutowym postoju pociągu J.E. 

Arcybiskup Jałbrzykowski przy dźwiękach 
marsza odjechał w dalszą podróż, żegnając i 
dziękując licznie zebranej publiczności. 
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Król Aleksander jugosłowiański w Rumunii 

  

za 

Do Sinaia, letniej rezydencji króla rumuńskiego przybył król jugosłowiański Aleksun- 

der, w celu wzięcia udziału w obchodzie 50-lecia pałacu królewskiego, oraz w uroczystoś 

ci odsłonięcia pomnika króla Karolo I i jegomałżonki. Na zdjęciu król Karol II (z lewejj, 

król Aleksander, w. ks. Mikołaj (za królemAłeksandrem) po wyjściu z monastyru w Si- 

naia. Н 

  

28-a PAŃSTWOWA LOTERJA 
pod hasłem: 
28-a Loterja posiada tylko 4 klasy, a więc 

trwać będzie tylko 4 miesiące — — 

„Ćwierć losu do wszystkich 4-ch kl 
kosztuje tylko zł. 40— 
(zamiast po przednich zł, 50— ) 

WE WSZYSTKICH 4-c 
Ilość większych wygranych nie została zmniejszona, a ilość średnicki mniejszych znacz- 
nie powiększono. — Wprowadzono 1320 wygranych pocieszenia po zł 500.— oraz - 

400 dodatkowych po zł. 2.500.— każda. — Niema stawek w pierwszych 3 ch klasach. 
SĄ TYLKO WYGRANE. 

GŁÓWNA WYGRANA MILJON ZŁOTYCH II! 
Losy do nabycia w największej i najszczęśliwszej 

w WILNIE kolektnrze se L E CH T 

=== 
Wielka 44. Tel. 425. P. K. O. 81,051. Tel, 13.58. Ad. Mickiewicza 10. 

PRĘDKO 
' 

TANIO: 

  

Macdonalda a armją pruską pod wodzą ks. 

Bluchera v. Wahlstatt. Artykuł mjr. dyplo- 
mowanego sztabu Postela, opisujący  prze- 
bieg, założenia i rezultaty ostatniej gry wo- 
jennej w cesarskich Niemczech dyszy dumą, 

zadowoleniem i radością. Armja niemiecka 
jest potężna, najlepiej zorganizowana, najle- 
piej zaopatrzona w środki techniczne. Nawet 

Francuzi — zaznacza — pisząc o swojej awja 
cji twierdzą, że „Nous sommes bien loin de 

  

  

Cesarz Wilhelm ze sztabem. na 

jakie się wówczas odbyły we Francji, Niem- 
czech i Rosji. Ostatnie przed wielką wojną! 
Były one jakby generalną próbą dramatu, któ 
ry rozegrał się w rok później, aczkolwiek 
nikt z ówczesnych ich reżyserów nie przypu- 
szczał, że jest to próba ostatnia. 

Niemieckie Kaisermanoewer odbyły się na 
historycznych terenach śląskich, gdzie przed 
stu laty (26 sierpnia 1813 roku) toczyła się 
wiełka bitwa pomiędzy francuskim korpusem 

manewrach jesiennychsw roku 1913. 

ce qu, ont nos rivaux d'Allemangne — ily a 

un abime““. / 

Szereg szkiców i zdjęć fotograficznych 

ilustruje plastycznie najważniejsze momenty 
manewrów. Oto atak kawalerji grupy czer- 
wonych pod Ober Ansdorfem. Na wielkiej 
równinie pędzą cwałem zwarte * szwadrony 
dragonów i huzarów. Piechota niebieskich 
przyjmuje atak prażąc ogniem rozwiniętych 

bataljonów, pędzące szeregi jazdy. 

    

h LASACH: 

LOS“ 

  

Na wzgórzu przy zatkniętym sztandarze 

cesarskim w otoczeniu generalicji stoi Wil- 

helm II i bacznie obserwuje przez lornetkę 

atak. Tuż obok, król grecki Konstanty, sze- 

fowie sztabów generalnych: Austrji Conrad 

v. Hoetzendorf, Włoch gen. Pollio, Niemiec 

v. Moltke. Wszyscy uorderowani, w pięknych 

mundurach, błyszezących pikielhaubach. 

Oto dalej stary hr. Zeppelin w mundurze 

ułańskim rozmawia z generalfeldmarschallem 

hrabią v. Haeselerem. Manewry - są trium- 

fem hr. Zeppelina. Jego powietrzne cygara 

spisują się doskonale, biorąc udział w fikcyj- 

nej walce. Przez rzeczkę w poświacie księży- 

cowej przeprawia się oddział piechoty. Żoł- 

nierze idą wbród po pas w wodzie. Mimo cięż 

kich tornistrów i ładownie, twarze żołnie- 

rzy uśmiechnięte. Idą pewnie przez wodę, 

chociaż tuż obok widnieje łuk mostu. Spe- 

cjalny rysownik, którego dziełem był tem 

szkie trochę widocznie przesadził z tą rado- 

ścią i przeprawą. Jakby tam nie było, nikt 

w końcu września z przyjemnością nie, pakuje 

się do wody. Jeżeli trzeba, to się robi, ale 

zaraz przyjemny uśmiech to zawiele. Jed- 

nakże inny rysunek nie pasowałby do całości 

sprawozdania o manewrach nastrojonego na 

zwycięsko-butny ton. Prócz tego tonu wszy- 

stko i atak kawalerji na szerokim  błoniu 

zwartym frontem i wzgórze z: cesarzem, 0b- 

serwującym walkę i te piękne mundury, Ка` 

piące od złota i orderów, wszystko to ma w 

sobie coś z napoleońskich reminiscencyj. 

Tak, bo też to były ostatnie jesienne mane- 

wry XIX wieku. Za rok kanonada pod Lie- 

61 Namur, terkot mitraljez pod Wierzbo- 

łowem zwiastowały krwawy początek wieku 

XX-go. 

W tym samym mniej więcej czasie, co ma- 

newry niemieckie, odbyły się kilkunastodnio- 

we ćwiczenia wojsk rosyjskich pod Carskiem 

Siołem, w których brał osobiście udział Mi- 

    

Pierwsza urzędowa piel- 
grzymka 

Wkrótce bo 10 paźdz. b. r. wyrusza z 
Polski pierwsza urzędowa pielgrzymka naro- 

dowa do Rzymu z”* okazji trwającego 
Roku Jubileuszowego. Zorganizowała 

z ramienia Episkopatu Polski Kancelarja Pry- 

masa Polski. Kierownictwo objął ks. dr.  Ja- 

nicki, Radca tejże  Kancelarji. Stroną tech- 

niczną zajęlo się P. B. P. „Francopol“ z War- 

szawy. Program pielgrzymki jest bardzo 

bogaty i zawiera wiele  urozmaiceń. Jeden 

dzień jest przewidziany na Wiedeń, gdzie u- 

czestnicy pielgrzymki będą mogli zobaczyć 

wszystkie te miejsca, które były Świadkiem 

ostatnich uroczystości wiedeńskich. Z Wiednia 
pociąg zawiezie pielgrzymów do Asyżu, by tam 

zwiedzić wszystkie pomiątki, a szczególnie 
grób św. Franciszka. Stąd nastąpi wyjazd 

wprost do Rzymu. Sam pobyt w Rzymie po- 
trwa pełnych sześć * dni (od piątku wieczora 

do czwartku popołudnia). 

Kierownictwo pielgrzymki uzyskało do 

dyspozycji uczestników samochody i autokary, 

które umożliwią dokładne zwiedzenie Stolicy 

chrześcijaństwa. Plan zwiedzenia miasta jest 

tak ułożony, że nie pomija niczego godnego 

widzenia. 
dziela, dnia 15 października. 
w polskim kościele św. Stanisława odprawi 

dla polskich pielgrzymów uroczystą Mszę 

św. Ks. Arcybiskup Marmaggi, Nunjcusz A- 

postolski w Polsce. W .czasie Mszy św. kazanie 

wygłosi ks. prałat Janasik, rektor tegoż ko- 

Ścioła, audytor specjalnej audjencji. Popołud- 

niu Ojciec św. będzie przyjmował pielgrzym- 

kę na specjalnej audjencji. Warto zaznaczyć, że 

obecnych będzie 16 Biskupów polskich, co nie- 

wątpliwie nada całej uroczystości szczegól- 

nego blasku i charakteru naprawdę narodowe- 

go. 

Dniem kulminacyjnym będzie nie- 
Przedpołudniem 

Środę, driia 18 października przeznaczyło 

kierownictwo na odbycie za pewną dopłatą 

„dwuch wycieczek. Jedna wyjeżdża pociągiem 

do Neapolu. Po zwiedzeniu miasta odjazd 

autami na: Wezuwjusz (wjazd na krater), stąd 
znowu samochodami do Pompei i Sorrento. Na- 

stępnie z Sorrento statkiem do Capri i spo- 

wrotem temi samemi drogami do Rzymu. Druga 
wycieczka uda się do najpiękniejszych punk- 
tów kampanji rzymskiej. Mianowicie zwiedzi 
Tivoli, Villa D'Este, Castel, Gandolfo (letnia 

rezydencja Ojca Św., znana nam Polakom z 

fresków, wykonywanych przez naszego rodaka, 

art. Rozena). 

" W drodze powrotnej pielgrzymi zobaczą 

Florencję, Padwę i Wenecję. W Wenecji we- 
zmą udział w przejażdzce vaporettami na Li- 

do. Do Katowic wraca pielgrzymka we wtorek, 
dnia 24 paźdz., gdzie nastąpi rozwiązanie 

pielgrzymki. Cena udziału wynosi dla uczest- 
ników klasy III 590 zł, a dla klasy II 785 zł., 
łącznie z paszportem. Jeszcze jest  kilkadzie- 

siąt miejsc wolnych. Zgłoszenia przyjmuje do 
dnia 5 października włącznie Kancelarja Pry- 
masa Polski, Poznań, Ostrów Tumski 1. Zgła- 
szający się winien wpłacić odpowiednią kwo- 
tę do Barku Zw. Spółek Zarobkowych w Po- 
znaniu przez P. K. O. 200.800 ze zaznaczeniem 

„Pielgrzymka do Rzymu B. 29955". 

NOWE KSIĄŻKI 
JAN KUCZYŃSKI. jachtowa praktyka morska. 
Warszawa, 1933, Główna księgarnia Wojskowa 
str.322. Z ficznemi ilustracjami 4 tablicami. 

Miłośnicy sportu jachtowego — @ prawdziwem 

zadowoleniem przytwitają ukazanie się cennej 

pracy J.Kuczynskiego. У 

Książka podaje dokładny opis jachtu i jego 
urządzeń oraz najszczegółowiej informuje o spo- 

sobie kierowania i zapobiegania wypadkom w 
podróży. W dodatku znajdujemy wyjątki z pra- 
wa morskiego oraz przygody celne na wodach 
morskich. Jest to więc doskonałe vademecum 
jachtowca. Razem z poprzednio wydanem „Ma- 

newrowaniem jachtem żagłowym”* tegoż autora 

tworzy to dzieło wyczerpującą, zwięzłą i dobrze 

ujętą monografję, dotyczącą sportu jachtowego. 

Na prace j. Kuczyńskiego należy zwrócić 
szczególną uwagę. 2 

  

kołaj II i wielka gra wojenna. kilku korpu- 
sów francuskich pod Tuluzą. Manewry fran- 

cuskie' nie miały jednak tej dekoracyjności. 

Zdjęcia przytoczone przez  „Iilustrirte Zei- 

tung'* wyraźnie to podkreślają. Oto gruby, 

niezgrabny gen. Joffre, kierownik manewrów, 

w źle dopasowanym, pomiętym mundurze 

  

Mikołaj II na manewrach 

rozmawia z prezydentem Poincare, którego 

postać pod względem zewnętrznym bardziej 

przypomina jakiegoś kupczyka, aniżeli głowę 

państwa. Dalej kilku dragonów franeuskich 
siedzi jakby na majówce przy karabinie ma- 
szynowym i tylko jedno, co zwraca specjal- 

Ostateczne uregulowanie zobo- 
wiązań ordynacji Zamoyskich 

Jedao z największych dóbr ziemskich — м/ 
Rzeczypospolitej „Ordynacja Zamoyska* znaj- 

dująca się w posiadaniu hr. Maurycego  Za- 
moyskiego, powołana do życia aktem kon- 

stytucyjnym Jana Zamoyskiego, kancierza i het- 

mana koronnego w r. 1580 zatwierdzona uch- 

wałą Sejmu Walnego w roku 1590, oraz po- 

twierdzona w okresie zaborów przez cesarza 

Rosji, Mikołaja I w roku 1848, rozciągająca 

się na obszarze około 86.000 ha i posiadają- 

ca około 110 fotwarków, kilkanaście leśnictw i 

duży szereg zakładów przemysłowych, stanęła 

w dobie obecnego kryzysu w obliczu spłacenia 

swoich zobowiązań, które urosły do olbrzy- 

mich rozmiarów na skutek wysokich ciężarów 

publicznych ponoszonych w wyjątkowo mak- 
symalnych rozmiarach, konieczność zaciągnięcia 

pożyczek na pokrycie tych ciężarów, poza 

tem szeroko zakrojone inwestycje w okresie 
nietyłko odbudowy po zniszczeniach _ wojen- 

nych (wywieziono przez Rosjan gotówki 

sumę 2 miljonów rubli), lecz w czasie dałszegu 

rozwoju gospodarczego) kolejki dojazdowe, 

elektrownia, etc. wymagały dalszych  wkta- 
dów. Administracja musiała w tych warunkach 

korzystać z drogiego kredytu prywatnego. 

W tym stanie rzeczy obecny ordynat Ma- 

urycy hr. Zamoyski, zwrócił się do Rządu by 

zezwolił na wydzielenie z ordynacji odpowi 

nich terenów na. parcelację oraz odrocz 

wypłat na dwa lata. Zaznaczyć naicży, 
dobra te w składzie obecnym trwają od, 1580 

r. i stanowiły pod względem gospodarczym 
jednostkę potężną. Ostatnio w Nr. 64 Dzien- 

nika Ustaw ukazało się rozporządzenie P. 

Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie  wy- 

łączenia z Ordynacji. Zamoyskiej terenów prze- 

znaczonych na pokrycie długów. 

Obszar podlegający « wyłączeniu z Ordy- 

nacji Zamoyskiej na pokrycie zadłużenia — jej 

w stosunku do Skarbu Państwa i Instytucji Pu- 
blicznych, został ostatecznie powiększony o 

9.200 ha, t. j. około 40 proc. poprzednio prze- 

znaczonej na ten cel przestrzeni 23.500 ha. 
Na pokrycie wierzytelności prywatnych 

wyłącza się z Ordynacji Zamoyskiej 13.000 ka, 
ogółem zatem Ordynacja Zamoyska przezna- 

cza na uregulowanie swego zadłużenia 45.700 
ha. Cyfry te są ciekawe, gdyż charakteryzują 
sytuację dłużnika, chcącego regulować swe za- 

na 

     

  

że 

dłużenie w okresie tak silnego nasilenia kry- 

zysu. 

Na skutek tych wyłączeń obszar Ordynacii 

Zamoyskiej zmniejszył się prawie o połowę. 
Ż uzyskanych z likwidacji sum, spłaconę 

zostaną przedewszystkiem i z pierwszeństwem 

przed wszystkiemi  wierzytelnošciami wszyst- 
kie należności z tytułu pracy, niezaspokojone w 
trybie układów dobrowolnych. Reszta zaś u- 
zyskanych sum przekazana będzie tlo depo- 

zytu sądu okręgowego dla podziału pomiedzy 
wierzycielami Ordynacji Zamoyskiej. 

Żadne postępowanie egzekucyjne tak w try 

bie sądowym, jak i administracyjnym nie mo- 
że być skierowane do obszarów wyłączonych 

z Ordynacji Zamoyskiej, jak również do docho- 

dów tych obszarów i funduszów uzyskanych 
z ich realizacji. 

Nadmienić należy, iż dążenie Ordynacji 

Zamoyskiej do uregulowania swych  zobowią- 

zań w obecnym czasie, kiedy naogół dłużnicy 
zwlekają z regulacją swych zobowiązań jest 

zjawiskiem wyjątkowem i zasługuje na podkre- 
ślenie. 

TYYYYTTTYYYWYTYYYYYYYVYYYYYVYVYVYVYYVYVVY 

szenie do pism miej- 
я ® scowych wileńskich 

Sprawdzcie żądajcie koszte- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

wszystkich pism TANIQ I bardzo 

wygodnie jest załatwić 

S. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

: r Zanim dacie ogło- 

Baczność 
ceny ogłoszeń i 

ogłoszenia do SŁOWA oraz de 

za pośreduictwem Biira Reklamowego 

tel. 82. 

e
 

VY
YY

YY
VV

YY
YY

VY
VV

VY
 F
e
y
y
e
t
e
r
e
t
y
e
r
s
y
v
y
r
y
s
a
ą
 

” 

"POPIERAJCIE L.0.P.PJ 

    

ną uwagę, to olbrzymie działo, które ciągną 
samochody. Ta ilustracja, to jakby pierwsza 
jaskółka dzisiejszej motoryzacji. 

Między wierszami relacji z ćwiczeń fran- 

cuskich, czuć wyraźnie lekceważenie. „Fran- 

zosischen Taktik'', ani się umyła do taktyki 

niemieckiej. Niespodziewała. się „Ill. Zei- 

pod  Carskiem  Siołem. 

tung““, że już nie długo będzie musiała gorz- 
ko pożałować tego hurra-tonu  zarozumial- 

stwa, gdy przyszła Marna i Verdun. $pó- 
źniony to był jednak żal.. Esquire.
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Tegoroczny zdobywca 
puharu „Stowa“ 

w tenisie 

  

ROZMOWA Z KEWESEM 

Po zdobyciu puharu „Słowa'* pytam 30: 
„Co było najbardziej charakterystyczną ce- 
«ва turnieja?** A on mi na to odpowiada — 

„Brak narybku wśród pań, widzi się na tur- 
'niejach zawsze te same zawodniczki'*, 

Cheę go zaskoczyć i pytam dalej — 

„A kto najbardziej się panu podobał? . — 
„Frliezka'* — Nie spodziewałem się, muszę 

się przyznać, takiego zwrotu w rozmowie — 
„był on bowiem, mojem zdaniem rewelacją 

turnieju““. I długo jeszcze Kewes opowiadał 
o grze najmłodszego uczęstnika. Istotnie, jak 
już poprzednio pisaliśmy w sprawozdaniach, 
wykazał Frliezka dobrą szkołę i opanowa- 
nie kortu, set wygrany u Puszkarzewicza jest 

niewątpliwie poważnym sukcesem. 
Szkoda — mówi dalej zdobywca puharu 

— że nie brał udziału w turnieju Grabowiec- 
ki. Jest on niewątpliwie najlepszym wśród 
wilnian. Po otrzymaniu wyrównania można 
byłoby z nim wygrać. Przytem każde spotka- 
nie z Grabowieckim należy do przyjemności. 

Na. zakończenie rozmowy propozycja: 
Patrząe na tłumy grających i minimal- 

ny ich udział w turnieju, zastanawiałem się 
— mówi Kewes — nad tem, dlaczego nie 
biorą oni udziału w zawodach, a zwłaszcza 
w turnieju „Słowa'* z wyrównaniem: 

Często się słyszy, że odstrasza -poezątku- 
jacych tenisistów sam fakt grania z rutyno- 
wanymi zawodnikami. Chętnie / natomiast 
zmierzyńby swe siły w gronie początkują- 
eych, takieh jak oni. Trzeba z tego. wyciąg- 
nąć wniosek: czy nie należałoby za przykła- 
dem innych związków, urządzić coś w. rodza- 
ju „pierwszego kroku tenisowego'* — krótko 

    

  

do zawodów nie stawali. Bo trzeba jakoś zdo- 
bywać masy dla tenisa żawodniczego — koń- 
czy mój rozmówca. 

Rzeczywiście, może i warto o tem po- 
myśleć i podebatować na jednem z posiedzeń 
Okręgowego Związku L. T. Odpowiednia na- 
groda — magnes imprezy — zawsze się znaj- 

dzie. > "Ja 
ь, ZLA 

- TENISOWY TURNIEJ ZAMKNIĘCIA 
A.Z.S-u 

Tenisowy turniej zamknięcia AZS'u nie 
został zakończony.  Finałowe spotkania gier 
pojedynczych panów odbędą się dziś. Klasy A 
o li rano, klasy B — o 3.30. W klasie A wal- 

© czyć będą Grabowiecki z Kewesem, B — Za- 
borowski z Piotrowiczem. 

Po trzechdniowych rozgrywkach w grze 

pojedyńczej pań zwyciężyła p. Dowborowa 
wygrywając walkowerem z p. Grabowiecką i 
6:3, 6:0 w finałowem spotkaniu z p. Hohen- 
dlingerówną. 

W grze pojedyńczej panów rozegrano na- 
stępujące spotkania: Merecki — Minkowicz — 
6:3, 6:2; Zaborowski — Piotrowicz 6:3. 0:8; 
Kewes — Merecki 3:6, 6:1, 7:5. 

W trzecim secie Merecki prowadził już 
5:3, lecz musiał ustąpić. Grabowiecki — Za- 
ak 6:3. 6:1. 

inał, Grabowiecki — Kewes, rozegrany 
będzie dziś. 

Gry mieszane. Finał. Grabowieccy contra 
Hotendlingerówna — Lisowski 10:8, 6:2; Dow- 
borowa — Kewes contra Grabowieccy 6:3, 
4:6, 6:4. 

Gry podwójne panów. Finał. Grabowiecki 
-- Turczyński contra Kewes — Merecki 6:3, 
6:4, 6:4. 

_ Gry pojedyńcze panów, kl. B. Bukow- k — Wiścieki 6:3, 6:4, Piotrowicz — „Olek“ 
+2, 6:3, Zaborowski — „Minkowicz 7:5, 2:6, 

6:3. Piotrowicz — Е die Bukowski 6:2, 6:0. Final 
Grać będą Piotrowicz i Zaborowski. 

Na specjalne wyróżnienie. zasłużył Zabo- 
Towski który odniósł szereg b. ładnych zwy- 
<ięstw wykazując dobrą formę 

PODRÓŻUJESZ BEZ KŁOPOTU, |       
  

|KoRzysrając Z SAMOLOTU 
L 2 

Wyszła z druku i jest do nabycia 
we wszystkich księgarniach 

Wyprawa Wileńska 
r. 1919 

we wspomnieniach cywil 
przez ZYGMUNTA. NAGRODZKIEGO 

Cena zł. 1. 
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Tydzień sportowy 
W.K.S. POKONAŁ „NAPRZÓD” 4:2 

Wilnianie zakwal.fikowali sie do finału 
WARSZAWA (tel. wł.) Dziś odbył się 

tu trzeci, decydujący mecz piłkarski o wej- 

ście do Ligi pomiędzy WKS — Śmigły, a 

Naprzodem. Zwyciężyli wilnianie w stosunku 

4:2 (2:1) kwalifikując się przez to samo do. 

finałowych rozgrywek. 

Zwycięstwo wilnian nie było zupełnie za- 
służone i gdyby nie szczęście  dopisujące 

im przez cały mecz i zdekompletowanie dru- 

żyny, wynik mógłby być zgoła inny. 

Ślązacy przeważali przez cały niemal czas 

i byli zespołem lepiej zgranym i technicz- 

nie przygotowanym. 

Dzięki „słabej formie'* sędziego p. Prze- 

worskiego gra stała się b. brutalna. Ofiarą 

jej padli trzej gracze Naprzodu, przyczem 

bramkarza Wysockiego i napastnika Nastu- 

lę odwieziono do szpitala. 

Przed końcem gry sędzia zmuszony był 

przerwać grę z racji zdekompletowania dru- 

żyny śląskiej. 

Bramki dla Wilna uzyskali: Drąg, Na- 

czulski, Pawłowski i Zbroja (z karnego), dła 

Naprzodu — obydwie Piec. 

Widzów mimo atrakcyjności meczu za- 

ledwie dwa tysiące. Sędzia słaby. 

. . 

„WKS — Śmigły pokonał Ślązaków 4:2** 
oto wiadomość, która zaelektryzowała wczoraj 

całe Wilno sportowe i była omawiana, spraw 
dzana (telefon redakcyjny dzwonił cały wie- 
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czór). Nawet ludzie mało naogół interesują- 

cy się piłką nożną i uważający ją jako 

sport niegodny ich uwagi, wczoraj stawali 

się zagorzałymi kibicami piłkarstwa, snując 

różowe perspektywy dla piłkarstwa 

go, będącego obecnie... o krok od li 

  

Zainteresowanie zrozumiałe, gdyż rzeczy- 
ięstwo drużyny wileńskiej. 

   

  

    

  

wiście zw. 

   

— Šmigly, nad mistrzem okr. śląskiegi 

ostatnio — po szeregu zwycięstw — mistrza 

grupy i najpoważniejszego bodaj przeciwni- 

ka w walkach o wejście do ligi, drużyną Na- gl, yną 
przód (Lipiny), jest sukeesem nielada. 

    

   

  

już walczyły wspomniane dru- 
żyny, uzy identy wynik 1:0, oraz 

— w Katowicach, na kor WKS'u i dru- 

gi — w Wilnie, na korzyść Naprzodu. Wcezo- 

rajszy, decydujący mecz tych drużyn, rozegra 

ny w Warszawie. Zakończył się walnem zwy- 

cięstwem wilnian. 
Dzięki temu zwycięstwu WKS — Śmi- 

gły zakwalifikował się do walk finałowych, 

z drużyną warszawskiej Polonji, o miano aaj 

Dwa 

    

   

      

lepszej drużyny polskiej A — klasy i pro- 
mocję do Ligi, naszej extra — klasy piłkar- 

skiej. 

Entuzjazm ten jest zrozumiały, ale nieco 
przedwczesny bowiem po drodze do wrót pro 

wadzacych do ligi są dwie przeszkody: dwa 
z Polonią. Dopiero pokonanie Polonji 

WKS'owi tę bramę. 

„my, że dzielna drużyna i z tych 

e zwycięsko, chociaż z treści te- 

lefonicznej wiadomości, nadesłanej od nasze 
go korespondenta warszawskiego, wynikało- 
by, że drużyna nasza wygrała nieprzekony- 

wująco. 

    

      
  

  

Powszechne zawody strzeleckie 
Chłodna i pochmurna jesień, spędza z boiska 

i bieżni najzapałeńszych sportowców. schodzą 

z boisk gibcy, wygimnastykowani, świecąc z 

daleka odznaką sportową,  tkwiącą dumnie 

w klapie marynarki. jednak ich ambicja spor- 
towa nie może być całkowicie zaspokojona, 

dopóki obok odznaki sportowej nie pojawi się 

na ich marynarce wielokąt odznaki strzelec- 

kiej. Dwie te odznaki uzupełniają się wza- 
jemnie i dopiero łączne ich zdobycie dać 
może sportowcowi zadowolenie ze spełnionego 

wobec państwa obowiązku. Dobrze jest być 

dobrym biegaczem, skoczkiem, czy silnym mio- 
taczem, ale nie wolno nie być dobrym strzel- 
cem, bo wszak strzelectwo, to słusznie tak na- 

zwany, sport obrony: narodowej. 
A właśnie teraz, kiedy już trudno jest zaj- 

mować się innemi sportami, można jeszcze 
zdążyć poprawić swą reputację strzelecką, bo 

wszak strzelnice nie szybko jeszcze zamykają 
swój sezon sportowy. 

Chcąc też udostępnić wszystkim zdobycie 
odznaki strzeleckiej lub podwyższenie klasy 

odznaki już posiadanej, Związek Strzelecki 

zorganiżował wielkie powszechne zawody 

strzeleckie, które będą trwały do 30 paździer- 

nika b. r W tym czasie każdy oddział Zw. 
Strzeleckiego będzie organizował na terenie 
swej działalności zawody strzeleckie,  do- 
stępne dla najszerszych mas publiczności. Każ- 

dy więc może zdobyć dziś odznakę strzelec- 

ką. Nawet ten, kto nie uprawia innych 
sportów, kto wogóle jeszcze nie strzelał — mo- 

że i powinien teraz spróbować swych sił. A 

nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. 
Przeciętny palacz więcej wyda dziennie na 

papierosy, anizeli wyniesie” koszt amunicji 

potrzebnej dla wystrzelenia odznaki. 

Strzelectwo jest sportem — uniwersalnym. 

Nie zna, tak jak'inne sporty granic wieku i 

płci. Strzelać może każdy, zarówno 10-letni 
chłopiec, jak  stateczna  matrona i sędziwy 

staruszek. Dla tego też, nikt nie może zna- 

leźć należytego wytłumaczenia, jeśli spotka 

go słuszny zarzut, że nie posiada odznaki 

strzeleckiej. Przecież zdobyć ją tak łatwo. — 
Wystarczy tylko zwrócić się do miejscowego 
oddziału Zw. Strzeleckiego, gdzie wyszkoleni 

instruktorzy udzielą odpowiednich wskazówek, 

nauczą jak należy strzelać i zorganizują spec- 

jalne strzelania dla chcących zdobyć odznakę 
strzelecką. Е 

Jak widzimy nie potrzeba wiele — po- 
trzeba dobrych chęci i odrobinę czasu, a czeka 

nas za to nagroda w postaci odznaki strzelec 

kiej. Nie może być w Połsce niedługo .oby- 
watelki i obywatela, którzy nie posiadają 
odznaki strzeleckiej, Wszyscy powinni zaznać 
emocji tego atrakcyjnego sportu, jakim jest 
strzelectwo. 

A więc wszyscy na strzelnicę, wszyscy po 

"odznaki strzeleckie. 

Zawody motocyklawo - cyklistowskie | 
NA TORZE STADJONU OŚRODKA W.F. 

Świetny był pomysł zorganizowania na 
prowizorycznym torze, na Stadjonie Ośrodka 
W. F., zawodów  motocykłowo - cyklistow- 
skich. _Rozruszałi się trochę zawodnicy i co 

może ważniejsze, ruszyła publiczność. Przy- 
szło jej moc, jak na nasze stosunki, i widać 
było, że wszystkim podobało się. Można obec- 
nie gwarantować, że na następnej imprezie, 

znów będzie ruch na „trybunach”. 3 

Biegów było dużo, Wszystkie  przepro- 
wadzone były sprawnie i wypadały ciekawie, 

Oto wyniki: Bieg o mistrzostwo toru na 
dystansie 3 okrążeń. .Po kilku  przedbiegach 

w finale zwyciężył Jasiński (K. P. W.) w czasie 

2;16,2, przed Andrukowiczem (WTMC) i 

Kornbergiem. 
Bieg premjowy z 3 finiszami na 12 Okr. 

Jurewicz — 15 pkt., Michałowski (KPW) — 
11 pkt., Pieślak (WTCM). 

Bieg niestowarzyszonych na 3 okr. toru. 
Aleksandrowicz 9;7,4, Radek, Bobrowicz. 

Bieg główny. 21 okr, toru — 10 klm. 
Jasiński w czasie 17,56,9, Szewiałło (Grod- 

PASENTS RER KTS PINIEEDSĖS SY PETN 

Klub prawników 
buduje własne korty 

„Ze smutkiem musimy stwierdzić, że znacz- 

na ilość sportowych klubów wileńskich marnie 
je. Są nadal, prowadzone te lub inne sekcje, 
skupiają mniej lub więcej liczne rzesze spor- 
toewców, większość jednak jest obecnie za- 
ledwie cieniem swoim z przed kilku lat. 

Szczęśliwym wyjątkiem jest Towarzy- 
sko - Sportowy -Klub Prawników, powstały 
przed rokiem. $ 

Dzięki energicznej, a celowej pracy zarządu 
Klubu, z prezesem p. prokur. Komarem na czele 

ilość członków wciąż wzrasta,'a wyniki uzy- 
skane, zarówno na polu sportowem jak i ze- 

środkowania życia towarzyskiego we własnym 
lokalu klubowym, są coraz pomyślniejsze. 

Wniedzielę odbyła się właśnie zabawa ta- 
neczna z okazji inauguracji sezonu towarzysko- 
sportowego. 

W miłej pogawędce z uprzejmymi gospo- 
darzami dowiedzieliśmy się, że Zarząd Klubu 
postanowił zmienić lokal (obecny, wobec du- 

żej frekwencji jest już niewystarczający) oraz 
przystąpić do budowy własnych kortów, przy 
ul. Dąbrowskiego. 

Klub Prawników nie myśli o rekordach. Za- 
daniem jego jest szerzenie zamiłowania sportu 
jako przyjemno - pożytecznej rozrywki po 
ciężkiej pracy zawodowej. to też sekcja teni- 

sowa, gimnastyczna i narciarska pracuje in- 

tensywnie, 

no) 17,57,2, - Kalinowski (KPW) 17,59,1. Ja- 

śiński decyzją kom. sędz. został  zdyskwali- 
fikowany za puszczenie kierownicy na finiszu, 

Bieg dla członków WTCM na 5 okr. Wy. 

grał Andrukowicz 3,57,9 przed Maksimowiczem 

J. i Jurewiczem. 
Największą sensacją były biegi motocyk- 

lowe. Wzrastając stale i systematycznie za- 

interesowanie sportem motocyklowym  uwido- 
czniło się wczoraj. 

Przyjechali niemal wszyscy szczęśliwi po- 
siadacze motocykli oraz wszyscy przyszli posia_ 
dacze „takowych“. 

Niektóre biegi wypadły b. ciekawie i wy- 
kazały nieprzeciętne zdolności trzech zawod- 
ników: dr. Puchowskiego, Kalinowskiego i 
Klebera. 

Zwyciężył wszystkich Kleber dzięki za- 
pewne najsilniejszej maszynie, gdyż pozostali 
dwaj współrywale do pierwszego miejsca w 
niczem mu nie ustępują jako zawodnicy, Wszy: 
scy jeździli brawurowo. . 

W biegu 8 okrążeń walczono w dwóch 
kategorjach. 

Kateg. 350 cm. W przedbiegu wygrał Ig- 
natowicz przed Rudakiem, w finale — Igna- 
towicz przed Morozem. 

Kat. 500 cm. Wprzedbiegach: dr. Puchow- 

ski przed Kieraszewiczem, w drugim znów dr. 
Puchowski przed Rabinowiczem, Półfinałowe 
spotkanie. Dr. Puchowski przegrywa z Kle- 
berem, który znów w finale pokonał — nie 
bez trudu — Kalinowskiego. 

, Mając taką trójkę motocyklistów i po 
podreperowaniu toru na wirażach możemy 
śmiało organizować dużą imprezę sprowa- 
dzając kilku dobrych -motorzystów z Warsza- 
wy. 

Zawody zorganizowane przez Wil. Two. 
C.iM. przy wydatnej pomocy Ośrodka W. Е. 
udały się i daj Boże aby były organizowane 
„jeknajczęściej. 

RZBOSTEYNTA PO ZZO LIR SA KACA TEOBOBŁSCA 

Tragiczny wypadek na 
polowaniu 

WOŁOŻYN. PAT. W dniu 24 ub. m. — 
grono myśliwych z Wołożyna wyruszyło wcze- 
snym rankiem na polowanie, Po przybyciu na 
tereny łowieckie poczęto tropić zwierzynę. 
W pewnej chwiłi ze ścierniska poderwało się 
stado kuropatw, do którego strzelili jednocze- 
śnie pp. ]. ]. i D., przyczem tak niefortunnie, że 
p. J. trafił p. D. śróciną w oko, powodując cał. 
kowitą utratę oka.  Postrzelonego odwieziono 

natychmiast do kliniki w Wiłnie, 

ie Placu Katedralnego członkowie 

ROZPOCZĘCIE TYGODNIA LOTNICZEGO 
WILNO. W związku z Tygodniem LOPP, 

w kościele św. Jana odprawione zostało wczo- 
raj uroczyste nabożeństwo z udziałem  pocz- 

tów sztandarowych szkół wileńskich i orga- 

nizacyj LOPP, oraz przedstawicieli władz. 

Po nabożeństwie uformował się pochód 
szkół i organizacyj LOPP, które na czele z 
orkiestrą wojskową ruszyły ul. Zamkową, Mie 
kiewicza, w kierunku placu Łukiskiego. Na- 
stępnie ul. Mickiewicza przeszli w kierunku 

Ligi Obro- 
ny Powietrznej i Gazowej w maskach prze- 

ciwgazowych. W czasie pochodu propagan- 
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Dziš 2 

*Aniołów Str. 
Jutro 

Teresy 

PROGNOZA POGODY PA.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Z dnia 1 października 
Ciśnienie średnie: 769. 
Temperatura średnia: + 13 

Temperatura najwyższa: + 17. 

Temperatura najniższa: + 7. , 

Opad: 
Wiatr połudn. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: dość pogodnie. 

wschód słońca g, 5,23 

Zachóś słońce z. 4,59 

SKARBOWA 
— Świadectwa przemysłowe. Urzędy Skar 

bowe upoważnione zostały do zwalniania od 
opłaty świadectw przemysłowych tych  rze- 
mieślników, którzy nie korzystają 2 pimey 
najemnej. 

MIEJSKA. 
— Nowy kierownik rynków. Na miejsce 

ławnika Kruka, kierownietwo działem rynko- 
wjm ma przejść w ręce szefa sekcji fińanso- 
wej.p. Żejmy. Zmiany te podyktowane są po- 
trzebą doprowadzenia targowisk do należy- 
tego stann.' 

— Komunikacja z Pośpieszką. Od dziś, 
autobusy trójki nie dochodzą już do Pośpie 
ki, ograniczając kursowanie do ul. Tramwa- 
jowej. т 

Organizacja pomocy bezrobotnym. W nad 
chodzącym okresie zimowym, pomocą _ bezro- 
botnym będzie kierował wyłącznie Fundusz 
Pracy, a nie poszczególne instytucje. Reje- 
stracja kwalifikacyjna rozpocznie się nieba- 
wem. W. pierwszym rzędzie będzie rozdawa- 
ny węgiel i żywność. 

— Ziemniaki dla bezrobotnych. Fundusz 
Pracy organizując dożywianie bezrobotnych w 
okresie zimowym, zwrócił się do organizacyj 

rolficzych z- prośbą: o zainicjowanie zbiórki 
ziemniaków na rzecz bezrobotnych. : 

Akcja ta będzie przeprowadzona w ciągu 

października. 

— Wodociąg na Wileńskiej. Wczoraj za- 
kończone, zostały główne roboty wodociągowe 

na ul. Wiłeńskiej do mostu Zielonego. 
W przyszłym tygodniu. rozpoczną się pra- 

ce nad układaniem przewodów wodociągowych 
na ul. Kałwaryjskiej. 

— Bezrobocie, Na terenie Wilna mamy о- 

becnie 5625 bezrobotnych. _ W: porównaniu z 

tygodniem poprzednim bezrobocie zmniejszy- 

ło się o 38 osób. 

AKADEMICKA. 
— (rodziny urzędowania w Bratniej Po- 

mocy Polskiej Młodz. Akademickiej Uniw. 
Stefana Batorego. Zarząd „Stowarzyszenia 

Bratnia Pomoe Polskiej Młodzieży Akademie- 

   

    

kiej USB. podaje do wiadomości, że sekreta- 
rjat i agendy Stowarzyszenia czynne są со- 
dziennie w godz. 13 — 15i 19 — 21. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— I Środa Literacka po wakacjach odbę- 

dzie się w najbliższą środę, 4 b, m. o godz. 
20.30 w lokalu Związku Literatów, Ostrobram- 

ska 9. Zaproszony został na nią literat bia- 

łoruski p. Franciszek Olechnowicz, świeżo 

zwolniony drogą wymiany z więzienia. sowiec- 

kiego. Prelegent opowie o swojej tułaczce po 

więzieniach bolszewickich, w których spędził 

7 lat, m. in. na osławionych Wyspach Sołowie- 
ckich. 

Wstęp dla członków bezpłatny, 

wadzonych gości I zł. Młodzież 
płaci 75 gr. - 

— Rada Wil. Zrzeszeń Artystycznych — 
(Ostrobramska 9) uruchamia w pierwszym ty- 

godniu b. m. cykl odczytów p. t. „Dawne Wil- 
no”, oraz „Studjum Muzyczne”, na które złożą 

się wykłady z dziedziny literatury muzycznej, 

harmonji i instrumentacji nowoczesnej. *tustro- 

wane przykładami z płyt. Szczegóły w an- 
szach. lnformacyj udziela się codziennie tele- 
fonem Nr. 78 od godz. 3 do 4 po poł. 

KOLEJOWA 
. — Konierencja kolejowa w Bukareszcie. — 

W dniach od 9 — 14 października r. b. w 

Bukareszcie odbędzie się europejska konfe- 

rencja rozkładu jazdy 4 kursowania  wago- 

nów bezpośredniej komunikacji, Z ramienia 
Dyrekcji PKP w Wilnie wyjeżdża do Bu- 
karesztu p. o. kierownika oddziału  komuni- 
kacyjnego p. Franciszek Szreders. Na konferen= 
cji tej będą rozpatrzone sprawy ustalenia 

nowego rozkłądu jazdy, który wejdzie w ży- 
cie z dniem 15. V. 34 r. 

Ponadto na konferencji zostaną poruszo- 

ne sprawy przyśpieszenia biegu pociągów 
państw bałtyckich a mianowicie Estoniji, Fin- 
landji, Łotwy z państwami Europy Południowej 
i Środkowej Dalekiego Wschodu z Europą Za- 

chodnią i Środkową. 

RÓŻNE 
— Akcja przeciwtyfusowa. W celu niedo- 

puszczenia do rozszerzenia się tyfusu, epide- 
mja którego wybucha zwykle w okresie jesien- 
nym, lekarze miejscy opierając się na otrzy- 

manych instrukcjach wszczęli « odpowiednią 
akcję zapobiegawczą. W pierwszym rzędzie 

zwrócono uwagę na stan sanitarny posesyj, stu- 
dni i mieszkań w dzielnicy żydowskiej. 

ula wpro- 

akademicka 

dowego nad Wilnem, ukazały się samoloty 
LOPP. я 

W poludnie w sali konferencyjnej Urzę- 

du Wojewódzkiego prezes Komitetu Woje- 
wódzkiego LOPP wice-wojewoda Jankowski 

udekorował kilkunastu działaczy pracujących 

w dziedzinie krzewienia lotnictwa i gazow- 
nictwa odznakami LOPP. Z racji Tygodnia 

LOPP domy i witryny wystaw udekorowa- 

ne były chorągiewkami LOPP. 

W czasie trwania Tygodnia LOPP odbę- 
dą się pokazy przeciwgazowe, loty lotnicze i 
inne liczne imprezy, związane z krzewieniem 

wiedzy lotniczej i przeciwgazowej. 

— Parlamentarzyści angielscy. W począt- 

kach października spodziewany jest przyjazd 

do Wilna grupy parlamentarzystów  angiel- 

skich, którzy bawią obecnie na terenie państw 
bałtyckich. 

— Organizacja eksportu rzemieślniczego. 
Dyrektor Młynarczyk objeżdża obecnie po- 
wiaty i organizuje tam rzemieślników przy- 
sposabiając ich do potrzeb eksportu. Speejal- 
na uwaga zwrócona jest na t. zw. galanterję 
drzewną poszukiwana przez. Londyn. 

— Czytelnia Czasopism Artystycznych R. 
W.Z.A. licząca zgórą 70 czasopism w 7 języ: 
kach, otwarta jest codziennie od 6 do 9 wiecz. 

Miesięczna karta  czytelniana kosztuje 1 zł., 

jednorazowy wstęp 20 groszy. Informacje na 
miejscu. Telefon 16-34, 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki Pohulanka. Dziś, w po- 

niedziałek 2 b.m. Teatr na Pohulance — nie- 
czynny, Administracja wydaje zniżki od godz. 
10 m. 30 r. do 2-giej po poł. у 

— Teatr Muzyczny „Lutnia''. Występy 
Opery Warszawskiej. Dziś, pod batutą Wale- 
rjana Bierdiajewa wystawiona będzie po raz 
drugi „Tosca'*. W roli tytułowej wystąpi 
Franciszka Plattówna. Partje główne męskie 
wykonają: Gołębiowski i Mossakowski. Za- 
znaczyć należy, że są to dwa "ostatnie przed- 
stawienia opery warszawskiej. 

2 Pierwszy Mistrzowski Koncert w Sali 
Konserwatorjum. Światowej sławy śpiewaczka 
operowa, najgenialniejsza „Carmen*, Wanda 

Wermińska, Wystąpi tylko raz jeden w Wilnie 
w Sali Konserwatorjum (Końska 1), w nie- 

dzielę 8-go października o godz. 8-ej wiecz. 

Pani Wermińska wystąpi w Wilnie po 

raz pierwszy, gdyż będąc zajęta występami 

w operach zagranicznych i obecnie przed jej 

wyjazdem zagranicę, udało się ją zaangażować 

tylko na jeden koncert. Bilety na ten niezwy- 

kły u nas koncert, już nabywać można w 

kasie konserwatorjum od poniedziałku w godzi- 
nach 11 do 2 1 ой 5 do 7T-ej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Noe w Kairze. 
PAN — Dzieje grzechu. 

LUX — Mumja 
CASINO — Noc miłości 
ROXY — „Pod Twoją obronę''. 

WVPĄDKI I KRADZIEŻE. 
— SFAŁSZOWANE WEKSLE. Na szkodę 

Stef. Mielnika (Połocka 28) jakiś: osobnik 
sfałszował 3 weksle po 100 zł. i zdołał opłacić 
niemi towary kolonialne. 

— Oszustwo. Sabina Zielińska (Cedrowa 
36) dała niejakiemu B. Metryckiemu . (Leg- 
jonowa 162) około 30 zł. 

Pieniądze były rzekomo niezbędne dla wy- 
robienia obywatelstwa, 0 które Zielińska sta- 
rała się od dłuższego czasu. 

Metrycki pieniądze przywłaszczył. 
dowana złożyła skargę w policji. 

— ZASŁABŁ W CELĘTNIKU. Wczoraj 
w Cielętniku zasłabł Jan Jastrzębski z Mej- 
szagoły. Przewieziono go do szpitala św. Ja- 
kóba. 

MIĘDZY HANDLARZAMI. Na ul. Po- 
narskiej wynikła bójka między handlarzami 
Berkiem Izakiem a Jakóbem  Raduszkiewi- 
czem na tle podziału pieniędzy, uzyskanych 
ze sprzedaży owiec. 

Obu opatrzyło Pogotowie Ratunkowe. 

  

Poszko- 

ŚWIR 
W dniu 26 bm. uczniowie 7 kl, szkoły pow- 

szechnej im. Ignacego Mościckiego, Prezydenta 
Rzeczypospolitej w Świrze, uchwalili zakupić 
jedną 50-złotową obligację Pożyczki Narodowej 

Pieniądze w kwocie zł. 48 złożyli na ręce 
p. inspektora szkolnego w Święcianach z prośbą 
o zakupienie obligacji. 
powszechnej w Świrze mogą być dumni ze swe- 
go czynu. Postąpili jak prawdziwi Polacy - 
partjoci. 

SIEDEMNASTOLENI ZABÓJCA 

Wezoraj przed sądem okręg. stanął pod 
zarzutem dokonania morderstwa 17-letni mie- 
szkaniec folwarku Janówka w gminie Podbrze 
skiej, niejaki Wacław Marcinkiewiez. 

Treść tej wyjątkowej, jeżeli chodzi o 
wiek przestępcy, sprawy przedstawia się. na- 
stępująco: 

Właścicielem owego folwarku był Maho- 
metanin Amurat Jasiński, dzierżawił zaś u 
niego część folwarku niejaki Lebiedź. 

Pomiędzy Jasińskim i Lebiedziem istnia- 
ły częste zatargi na tle osobistem. 

W lipen powstał między nimi nowy za- 
targ o jakąś marynarkę, która zginęła  Że- 
biedziowi, a miała rzekomo znajdować się w 
mieszkaniu Jasińskiego. 

Powstała ostra sprzeczka. Pośrednikiem о- 
wego zajścia był właśnie Marcinkiewicz, na- 
robeczak- Lebiedzia. 

W pewnym momencie, gdy sprzeczka przy 
jęła najbardziej ostry zwrot, Marcinkiewicz 
wyjął nieoczekiwanie z kieszeni jakiś tępy 
przedmiot i uderzył nim z całej siły po gło 
wie Jasińskiego. Ostatni padł na ziemię, jed- 
"kże miał jeszcze tyle sił, że powstał i sam 

pojechał do lekarza w Wilnie. 
Niestety, silne uderzenie spowodowało pe- 

knięcie czaszki i Jasiński zmarł na stole ope 
racyjnym w szpitalu. 3 : 

Na wczorajszej rozprawie młodociany 

przestępca nie przyznał się do chęci „zabój- 

stwa, wyjaśniając, iż chciał tylko Jasińskie- 

go nastraszyč. z 
Sąd skazał go na osadzenie w domu po- 

prawczym. 

2 

  

Mali obywatele szkoły * 

» 

Odznaka honorowa L.0.P.P. 

d
 
d
 

& 

    
Nowa odznaka honorowa LOPP za zasługi w 

dziedzinie lotnictwa i obrony przeciwgazowej 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„DZIEJE GRZECHU* — „PAN“ 

Największą wada tego filmu jest to, że na- 
kręcono go „według* powieści Żeromskiego. 
Ale jednocześnie jest to jego siła atrakcyjna. 
W treści, nawet po wypraniu jej ze wszystkich 
piękności,  czarodziejstwa i potęgi słowa, 
pozostało jeszcze tyle bogactwa, że starczyła 

z naddatkiem na cały film. у 

Nie można powiedzieć, by przeróbka w 
Wcale 

  

ujęciu Henryka Szaro nie udała się. 

dobrze poradził sobie reżyser ze skrótami. Nic 
łamiąc konstrukcji całości przeprowadził zde- 

cydowaną linię akcji. _Tragedja Ewy  Po- 
bratyńskiej rozwija się stopniami przypadku 
od początku aż do finału, ogarniając coraz 

szersze kręgi. 

Mówiąc o „Dziejach grzechu” jako 0 

filmie należy zapomnieć, że ma to coś wspól- 
nego z Żeromskim.  Scenarjusz 1 tyle. Na- 
zwisko Żeromskiego poza afisz sięgać nie 
powinno. Stojąc na tym punkcie podkreślić wy- 
padnie zdecydowanie dobrą fotografję, trafny 

montaż, no a przedewszystkiem doskonałe 

wykorianie aktorskie. Płaza — Spławski Stępow- 
skiego i Pochroń Samborskiego- to postacie 
pierwszorzędnie odtworzone. Czysta robota, 
warta najlepszych ekranów Światowych. Mniej 

się udał Łukasz  Damięckiego. W epizodach 
najlepszy jest Kurnakowicz jako Horst. Re- 
żyserja: odznacza się widoczną starannością. 

Nawet zapożyczenia (np. scena porodu z 

„Erotikonu“  Machatedo) są na miejscu. 

Pewne wtręty nawiasowe w rodzaju podkre- 

Ślenia potrzeby akcji świadomego  macie- 
rzyństwa i rozwodów mogłyby równie do- 
brze nie istnieć, bo nie należą do trzonowei 

akcji. 
Osią akcji jest Ewa. Karolina Lubieńska 

zrobiła miłą niespodziankę. Po słabych rolach 

w filmach poprzednich zadebiutowała wreszcie 

z prawdziwym sukcesem, choć postać Ewy dła 

niej właśnie była trudna. A może akurat dla 
tego zagrała ją dobrze, że musiała dokładnie 

pomyśleć i przestudjować rolę. 

Strona dźwiękowa. Piosenki  przyczepio- 
ne nieco sztucznie. Podkład muzyczny  sub- 
telny. (Autor Wł. Dan). Fatalne natomiast 

jest bezsensowe rozwiekanie dialogów. Dyk- 

cja takich mistrzów jak Stępowski lub Wę- 
grzyn traci na tem okropnie. Czas skończyć 

z tym przesądem. Mikrofon doskonale znosi 

normalne tempo mowy. > 

Całość przedstawia się nieżle. Mogło być 
gorzej. Dobrze, że nie było. Tad. С. 
  

D-r M. GIRSZOwiCź 
(sp*c. serca i przem-anv msteiji) 

; WZNOWIŁ PRZYJĘCIA 
ml. Jasińskiego 6 (obok Szdow ), tel 721 

  

—'ТЕСЛА .- Nr. 40 Prof. Piccard rozmawia 
z -prof. Burzyūskim i kpt. Hynkiem. Premjer 
p. Jędrzejewicz razem z ministrem Zarzyckim 
spacerują w Gdańsku. Minister Beck gawędzi z 
prezydentem Francji Lebrunem. Karol Radek-So 

- belsohn siedzi w Moskwie i marzy o swym tri- 
umfalnym pochodzie wzdłuż całej Polski. Rcihard 

Dix i Doris Kenyon pięknie i czułe się ściskają. 

Słowem, każdy robi, co może i jak może, 
a całość składa się na jeden tydzień życia świa 

ta. > 

— ZIEMIA. Nr. 10 Rocznicę Odsieczy Wie- 
deńskiej uczcił K.Konarski artykułem p.t. „1683- 
1920“.0 krajoznawstwie sowieckiem PZ K. 
Kułweć. Artur Górski kreśli „List z” Pienin". 
Ilarjon Swiencicki (!) zastanawia się nad „Zna- 
czeniem zbiorów muzealnych",  ].Jodkowski 
opowiada czem jest „Wawel  nadniemeūski“, 
czyli zamek w Grodnie, nazwany w ten spo- 
sób po raz pierwszy na łamach naszego pisma. 

O Toruniu w twórczości St. Przybyszew- 
skiego mówi A. Miinnich. Pozatem — kronika, 
przegląd wydawnictw i t. d. 
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ZAPISUJMY SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARZY- 

STWA POPIERANIA BUDOWY  PUBLICZ- 

NYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH 

Zapisy przyjmuje Inspektor Szkolny i Kiero- 

wnicy wszystkich Szkół Powszechnych. Tam 

też nabywać można cegiełki Towarzystwa po 

5 gr., 10 gr., 20 gr. 50 gr.i 1 zł.



              

  

| grodžėjvia 
— Teatr Miejski, W dniu dzisiejszym 0 g. 

20.15 w teatrze miejskim odbędzie się prem- 
jera sztuki Ebermajera i Cammerlohra p. t. — 
„Ach! ta gotówka-* w reż. Romana Tańskiego 

+ * * 

We środę dnia 4 b. m. o godz. 20-tej w te“ 
atrze miejskim- odbędzie się koncert artystki 0- 

perye warszawskiej p. Wandy Wermińskiej. 

— Spłata Pożyczki Narodowej przez pra- 
cowników Zarz. Miejskiego. Jak się dowiadu- 
jemy pracownicy Zarządu Miejskiego i Przed. 
siębiorstw miejskich m. Grodna zwrócili się 
do swych władz przełożonych z prośbą 0 

umożliwienie im spłaty pożyczki w całej sub- 

skrybowanej wysokości jednorazowo przez za- 
liczenie tejże na pobory za miesiąc sierpień. 

Jeżeli prośba ta nie zostanie uwzględniona 
pracownicy zmuszeni będą zwrócić się do 
Ministerstwa Skarbu z prośbą o rozłożenie 
spłaty subskrybowanej pożyczki na-12 rat. 

nowogęódzka 
— Z życia „Amarantowej Trójki''. Czter- 

dziestodniowy obóz żeglarski „Amarantowej 
Trėjki““, nowogrėdzkiej drużyny harcerzy im. 
Marszałka Piłsudskiego, w Trokach pod Wil 
nem, przyniósł w rezultacie: 20-cia sprawno- 
ści żeglarskich, oraz dziesięć wyższych stopni 
harcerskich. Obóz odbyła drużyna pod zna- 
kiem własnego taboru żeglarskiego, który w 
postaci łodzi i kajaków wykonała we włas- 
nym warsztacie w zimie. 

Na I[V-tem Jamborec, drużyna była re- 
prezentowana przez dwóch swoich członków, 
z pośród których jeden, jako pilot szybow- 
cowy znalazł się w grupie szybowcowej. 

Po wakacjach drużyna wzięła się z za- 
pałem do pracy. Wznowiła internat dla bez- 
domnych i biednych ezłonków swoich, wśr- 
sztat stolarski, oraz jak zawsze tak 
teraz wzięła się ochoczo do pracy społecznej, 
która jest nakazem chwili. Drużyna wzięła 
czynny udział przy organizowaniu i technicz 
nem przeprowadzeniu wojewódzkiego Zjazdu 
Gospodarczego, jak nie mniej przy propago- 
waniu Pożyczki Narodowej. To ostatnie za- 
danie spełniała drużyna w dwojaki sposób. 
Najpierw wygłaszając prelekcje i śpiewając 
do mikrofonu lokalnej rozgł nowogródz- 

i szopkę nowo- 
sprawie pro- 

  

   

    

    

'Dziennikarzy i 
nem zadokumentowali chłopey, że są wier 
mi synami Oje Fi z drobnych ofiar sub- 
skrybowań pożyczkę narodową w wysokości 
50 zł. 

— W Nowogródku zorganizowano Straż 
Obywatelską Pożyczki Narodowej. Wzorem 
innych miast i Nowogródek przystąpił do 
zorganizowania Straży Obywatelskiej pożycz- 

ki Narodowej. W tym celu w dniu 30 wrze- 
śnia, z imiejatywy burmistrza m. Nowogród- 
ka p. inż. L. Wolnika, zwołane zostało zebra- 
nie organizacyjne przedstawicieli  spoleczef- 
stwa, na którem Straż powołano. Do Straży 
wchodzą obywatele, którzy już swój 
obowiązek obywatelski, przez _ subskry- 
bowanie pożyczki wypełnili. Zadaniem Straży 
Obywatelskiej będzie dopilnowanie, aby każ- 
dy obywatel spełnił swój obowiązek względem 
Państwa przez subskrypcję pożyczki wedle 
możności. 

Obecny na zebranin organizacyjnem delc- 
gat powiatowego komitetu pracowniczego Po- 
żyezki Narodowej p. Jastrzębski przedstawił 
wyniki akcji na terenie m. Nowogródka i po- 
wiatu. M. in. poruszono również i kwestję 
„poszczególnych wpłat, dokonanych przez po- 
Żyeznobioreów, Jako przykład społeczeństwa 

   

  

        $Odano m. dni. subskryncja nożya przez 
"T-wo Bazar Przemysłu Ludowego w Nówo- 
gródku, które miast proponowanej przeż ko- 
mitet kwoty 1000 zł, subskrybowało sumę 
3.009 zł, apteki prowizorów  Lejzerowskiego, 
oraz Ginzburga i Delatyckiego — miast pro- 
ponowanej kwoty po 500 zł. wpłaciły pierw- 
szą 1000 zł, drugą 800 zł., oraz subskrybo- 
wali pożyczkę wszyscy pracowniey tych 
aptek; dziekan prawosławny 0. M. Gorbace- 
wiez nie czekając na propozycję komitetu oby 
watelskiego wpłacił na rzecz pożyczki kwotę 
150 zł., inny zaś obywatel m. Nowi cu 
kiernik Kasperowiez miast kwoty 50 zł., wpła 
cił kwotę 100 zł. Obywatel amerykański Piotr 
Sadowski, zam. w Nowogródku przy ul. Ogro- 
dowej subskrybował pożyczkę w kwocie 2.000 
złotych. 

Nie brak też było i wypadków mniej o- 
bywatelskiego spełnienia obowiązku subskryp 
cji pożyczki narodowej. Na zebraniu orga- 
nizacyjnem Straży Obywatelskiej  cytowano 
nazwiska: mec. Kdwarda Jaroszewicza, któ- 
ry miast sumy 2,000 zł. proponowanej przez 
Komitet obywatelski — subskrybował kwotę 
300 zł.; sp-ka Efroma Szlomy w Nowogród- 
ku miast kwoty 2,000 wpłaciła sumę 400 
najlepszem wzięciem się cieszący krawiec 
"damski w Nowogródku Sosnowski, miast kwo 
ty 2000 zł. proponowanej przez Komitet — 
subskrybował kwotę 50 zł., inny zaś obywaiel 
Szloma Mowszowicz zamiast kwoty 300 zł. 
subskrybował sumę 100 zł. 

"Zebrani członkowie straży obywatelskiej 

  

   

   

  

R. S. WARREN BELL. 

2 postanowili, że z dniem 2 października, oby- 
watele uchylający się -od obowiązku subs 
bowania Pożyczki Narodowej — będą pu 
nie wskažywani, 

  

  

    
    

  

  

Pozatem uchwalono, by w okresie suh- 
skrybowania Pożyczki Narodowej cały czas 
w Nowogródku obnoszno transparenty pro- 
pagując pożyczkę i przypominając opiesza- 
łvm konieczność wypełnienia obowiązku oby- 
watelskiego. i 

Zmacznieisze wpłaty na rzecz pożyczki 

  

spodziewane są w Nowogródku od ponied 
ku następnego tygodnia t.j. od dnia 2 2 paž- 
dziernika. 

  

— Wysokość subskrypcji pożyczki Narodo- 
wej, W pierwszym dniu subskrypcji Pożycz- 

ki Narodowej zostało zgłoszono 774 pożyczek 

na kwotę 112.000 z. 

W dniu dzisiejszym suma ta sięga już o- 

koło 125.000 zł. przyczem do sumy tej nie 

włączono kwot subskrybowanych przez urzęd- 

ników i wojsko. 

— Echa Walnego Zjazdu Kół S. W. w 
Baranowiczach. W dniu 24 września sala kon- 
ferencyjna starostwa niezwykły przedstawia- 

ła widok. 

Oto z pobliskiego kościoła  parafjalnego, 

po mszy o godz. 10.30 przybyły do tego lo- 

kalu, łaskawie użyczonego pzrez p. staro- 

stę dełegatki Kół Gospodyń z całego powiatu 

baranowickiego w liczbie przeszło 100 osób, 
aby radzić o swoich sprawach. : 

Punktualnie według programu zjazd ten 

zagaja prezeska powiatowa organizacyj a za- 

razem znana działaczka p. Marja Górska, w 

serdecznych słowach o głębokiem znaczeniu 

wychowawczem i państwowem wita zebra- 

ne. Od Związku Pracy Obywot. Kobiet wita 
Zjazd niżej podpisana. Roczne treściwie uję- 
te sprawozdanie składa instruktorka kół S. W. 

p. Romanowska. Dowiadujemy się, że Kół 
S. W. jest 12, a członkiń 300. Urządzają te 
Koła Kursy i konkursy. ‚ 

Konkursy lniarskie i ogródków warzyw- 

nych, urządzane były też kursy zdrowia: — 

przeprowadzała je higjenistka z Stacyj Opie- 
ki nad Matką i Dzieckiem z Baranowicz, 1a- 

skawie użyczona przez Zarząd Z. P. O. K. 
„Kursy zdrowia” odbyły się w pięcu miej- 

scowościach a mianowicie; w Nowej - My- 
szy, Swojatyczach,  Stołowiczach,  Rodkiewi- 
czach i Zubielewiczach. 

Trzy koła w tym czasie posiadały aptecz- 
ki, są to koła w Hucie, Johalinie i Stołowiczach, 

Cztery koła miały kursy pieczenia ciast. 
'. Odbyły się także kursy w Zabielewiczach, Sto- 

V łowiczach w Nowej - Myszy i w Zaosiu. Stoło- 
wickie koło 

skich. 

Zorganizowano 6 zespołów konkursowych 
Inu, Takąż samą ilość zorganizowano og- 

ródków warzywnych. Po za konkursami dostar- 
czono gospodyniom nasion warzywnych. W 

dziale gospodarczym  ważnem jest zapocząt- 
kowanie zakładania dołów z kompostem i 
plantacyj żywokostu. Oświatę krzewiono nie- 
tylko przez kursy ale i przez pogadanki, któ- 
re bądź były wygłaszane przez instruktorki, 

bądź dosyłane na piśmie, łącznie z komunika- 
tami Zarządu. 

W dziale pomocy społecznej dla koła w 
Brasławszczyźnie, gdzie warunki są b. ciężkie 
uzyskano od p. starosty zapomogę i prowa- 

dzono kuchnię dla 70 dzieci, zorganizowano też 

zbiórkę starych ubrań. Dano dzieciom sukienki, 

gdy przystępowały do pierwszej Komunji Św. 
Urządzono wycieczkę do Wilna, Wzięło u- 

dział 25 gospodyń. Zwiedzono Targi, Wysta» 
wę Lniarską i pamiątki Wilna. Koło z Swoja- 
tycz jeździło z wycieczką na dożynki do 
Spały. 

Po Sprawozdańiu instruktorki p. Roma- 
nówskiej delegatki z Kół, zdawały  szczegó- 
łowe sprawozdania. Okazuje się, że życie to- 
warzyskie kół ujawnia się w urządzanłu wspól. 
nego oplatka i jajka święconego, oraż 

miało kurs wyrobów  trykotar- 

zabaw i przedstawień. Koła czytają pisma rol- $ 
nicze, które albo sami preńumerują, albo wy- 
pożyczają ż Kółek Rolniczych, zebrania urzą- 
dzane są pefjódyćznie, a jedno z kół ma ustalo- 
ną, raz na zawsze datę zebrań. * 

Delegatka z Brasławszczyzny serdecznie w 
imieniu dzieci dożywianych tam, dzięki pomo- 
cy udzielonej przez p. starostę w serdecznych 

słowach wyrażała podziękę za taką pomoc, a 
delegatka z-koła w Johalinie, malując w sło- 

wach wymownych nędzę tej wsi, prosiła 0 roz- 

ciągnięcie nad dziatwą z tej wsi podobnej o- 

pieki, jaką uzyskało koło w Brastawszczyžnie, 

Referat p. Kozłowskiej na temat „Czem 
są i co nam dają Koła Gospodyń Wiejskich” 
wygłoszony przez inspektorkę Izby Rolniczej z 

Wilna inżyniera Marję Karłowską, wysłucha- 
ny był z wielką uwagą i napewno głębokie 

zrobił wrażenie. 

W dyskusji nad sprawozdaniami i refera- 

tem, zabierały głos liczne delegatki, wykazując 
duże wyrobienie i swobodę w wyrażaniu swych 
myśli. 

Punktualnie, co należy też podkreślić z uzna- 
niem, zakończono pierwszą część zjazdu i uda- 

2) 

Dwaj złodzieje 
Nagle błyszczące drobne narzędzie wy- 

padło mu z rąk, podczas gdy zrywał się z zie 
mi z taką zręcznością, jakby miał wewnątrz 
ukrytą sprężynę. Odruchowo sięgnął ręką do 
tylnej kieszeni. Jednak nawet w czasie swe- 
go pobytu w „Robinsonowej chatce'* Wyny- 
ates nie mógł się obyć bez dywanów, którę 
tak doskonale głuszyły kroki, że w tej chwił:, 
gdy złodziej dostrzegł obecność gospodarza, 
ten był już przy nim. Złodziej zdążył wyjąć 
rewolwer, ale zanim podniósł go do strzału. 
pięść Wynyatesa uderzyła go między oczy. 
Cofnął się, opuszczając rewolwer, a Wynya- 

tes uderzył go po raz drugi kolbą w czoło. 
Zbytecznem byłoby powtarzać ten cios. 
Wynyates zdjął ze swej szyi jedwabny 

szał i związał nim ręce leżącego. Potem, о- 
kiem znawcy stwierdził, że złodziej był tylko 

czasowo ogłuszony i związał mu kolana szua- 

"rem od portjery. 
Ё "Stal długo, wyprostowany, zaryślony. 

Dotąd wszystko poszło dobrze, ale co dalej? 
Aby nchronić się od szarpaniny, Wyny= 

ates w nadmorskiej „chatce'* — jak nazywał 

swój bungalow, — nie miał telefonu. Niektó 

rzy z sąsiadów mieli telefony,z których możsa 
było skorzystać w nagłym wypadku. Należa 

  

ło więć zdecydować się teraz i, albo udać się 
do sąsiadów, by zatelefonować po policję do 

Seaborough, leżącego w odległości dwuch mil 

zaledwie, albo obudzić szofera, śpiącego w ga 
rażu, przy końcn ogrodu, i posłać go autem 

po policję. 
Podczas gdy zastanawiał się nad wybo- 

rem dwuch dróg, jakiś nowy, podejczany 
dźwięk tknął go, jak uderzenie prąda  elek- 
trycznego. Każdy nerw natężył się w oczeki- 
waniu. Słyszał niewyraźne kroki. Czyżby 
wspólnik? Wynyates wiedział, że nateżało 

mieć się na baczności. 
Przygotował rewolwer do strzału i zaczął 

skradać się ku parawanowi. Tak, był tam 

ktoś w hallu. Co za bezczelność! Światto było 
zapalone! 

Wynyates okrążał cicho parawan. Męż- 
czyzna w sportowem ubraniu stał, odwróco- 
ny plecami ku nadchodzącemu, oparty o dę- 
bowe biurko. Wynyates przyglądał mu się. 

Stał nadsłuchując, a gdy odwrócił się, ujrzał 
przed sobą Wynyatesa. 

IL. 
Był to wysoki, gibki mężczyzna, około 

trzydziestki, o szlachetnych rysach i małym 
czarnym wąsiku. Ujrzawsży Wynyatesa, eof- 

  

no się na obiad do „Gospody 
wonego Krzyża”. 

O godz. 15 zaczęto prowadzić dalszy ciąg 

Poiskiego Czer- ” 

obrad. Wypełniły ten czas dwa referaty na 
aktualne tematy: 

1) „Uprawa i przeróbka Inu* wygłosiła 

p. Józefowiczówna, 2) Zastosowanie ziół lecz- 

niczych p. Przewłocka. 

I znów dyskusja ożywiona aż do zam- 

knięcia Zjazdu. Jakie ten kobiecy zespół wy- 

raził życzenia. Stopniowe, ostrożne, ujmowa- 

nie handlu produktami 'wiejskiemi w własne rę- 

ce. Konieczne urządzanie poletek došwiad- 

czalnych z lnem. Po skończonych punktualnie 

obradach w tejże samej sali, zasiadają delegat. 

ki do smacznego, obfitego, ładnie nakry- 

tych stołach podwieczorku. Miły nastrój po- 

tęguje się i wyraża w ożywionej rozmowie, 

deklamacjach i chóralnych śpiewach. Śpiewają 

„Sto lat" paniom z Zarządu i panu Staroście, 

śpiewają hymn państwowy a na zakończenie 

„Wszystkie nasze dzienne sprawy”. 

O godz. 19-tej w Sali „Ogniska* kolejo- 
wego Koło Gospodyń z Huty udatnem przed- 

stawieniem sztuki p. t. „Przebudzenie o 
zdrowej tendencji, bawi członkinie zjazdu. 

Na zakończenie młode członkinie których nie 

brak mają ulubione tańce. 
Pani inspektorka Kozłowska miała oka- 

zję parę razy pochwalić delegatki i nastrój 
zjazdu. Sądzimy, że to nie były słowa zdaw- 

kowe, ale wyrażały szczere uznanie dla cichej a 

wytrwałej pracy „powiatowych pszczół” z na- 

szego powiatu. 
Z każdym rokiem, te gosposie kresowe 

czują się coraz mocniej polskiemi obywatelka- 

mi i dobremi chrzešcijankami. 
Stefanja Bojarska 

Reierentka Ośw. KSW w pow. baranowickim 

— Pożar. W dniu 28 września r. b. we 

wsi łwankowicze gm. Mołczadź  wybuchł* 

pożar w zabudowaniach Moszka Worobja. Od 
piorunu spaliły się dom mieszkalny, chlew, 

przybudówka, stodoła i tegoroczne zbiory. 

Straty wynoszą około 2000 zi. 

Pożar powstał wskutek nieostrożnego оь- 
chodzenia się z ogniem. 

— Kradzież płótna. W nocy 26 września 
mieszkańcowi wsi Szwirony gm. Mołczadź, — 
skradziono ze spiżarni około 127: mtr. płótna 

wiejskiego i garderobę. 

— Zamykać okna. W dniu 28 września 
z mieszkania Fani Lwowicz przez niezam- 

knięte okno skradziono kołdrę i dwie kapy. 

— Młodzież szkolna a Pożyczka Narodowa, 
Nie brak w naszym powiecie dzieci, którzy 

śpieszą z pomocą Państwu przez podpisywanie 
Pożyczki Narodowej. 

Młodzież szkoły powszechnej w Lacho- 

wiczach podpisała deklarację na 100 zł, — 

młodzież szkoły w Niedźwiedzicach na 50 zł., 
młodzież gimnazjiim żeńskiego Barbary Radzi- 
ziwiłłówny dwie deklaracje po 50 zt. 

lidka 
— SPŁONĄŁ W STODOLE. W dniu 29 

IX. w nocy we wsi Łazduny gm, ługomowickiej 
spionęła stodoła wraz ze śpiącym w niej 
wiaścicielem Spurgjaszem Michałem. lat 54. 
Jek wykazało dochodzenie, rozmyślnego podpa 
lenia. dopuścili się bracia denata w celu zdo- 
bycia tą drogą majątku wartości 40.000 zł. 

— ZABIŁ Z DUBELTÓWKI. Gajowy la- 
sów państwowych z nadleśn. stołpeckiego Wą 
sek Stefan podczas obchodu lasu na terenie gm. 
wieniec - spotkał mieszkańca wsi  Czesnoki 
Walenko Mikołaja, tat 18, któzy kradł drzewo. 

Ponieważ defraudant stawił czynny о- 
pór, gajowy zmuszony był dó użycia broni, 

AAC Walentę na miejscu wystrzałem z du- 
beitowki 

  

   

  

nswoczesny, 

precyzyjny 
graficzny o niezrównanej 

jj gotowości ćc zdjęć i naj 

“ pardziej wszechstrozny. h 

možliscš.iach użycia. — 

niezwykle 

aparat toto- 

  

Do nabycia w składzicach fotogtaf cznych. 

Wyczorpujące katalogi i opisy użycia 
bezpłatnie! 

Ernst Leitz, 
zakłady optyczne w Wetziar. 

Jenerslus reprezentacja: 
Warszawa, Chmielna 47a)5.     

nął się do okna, przez które widocznie wszedł 

ale, gdyby nawet nie zauważył błysku zgubiej 
zabawki w ręku gospodarza, ton jego słów za- 
trzymałby go na miejscu. 

— Ręce do góry! — był to rozkaz wy- 
powiedziany spokojnie, ale nie dopuszcził 
sprzeciwu. 3 

— Przepraszam, — powiedział przybysz, 

— czy to jest dom pana... 

— Ręce do góry! 4 

Usłuchał rozkazu, alenie podniósł rąk 
nad głową w dziki wschodhi sposób, ale zgiął 

   

łokcie i stał z dłońmi przyciśniętemi do pier- 
si. > 

— Musiałem się omylić, — dodał prze- 
praszająco. 

— Musiał pan zrobić wielki błąd — mru- 
knął Wynyates. — Niechno pan usiądzie tu- 
taj, — podsunął mu krzesło o wysokiem 0- 
parciu. — I proszę się nie ruszać, bo prze- 
wiercę momentalnie dziurę w pańskiej 
głowie! 

— Niema potrzeby, by to robić, — odpo 
wiedział nieznajomy łagodnie, chciałem 

tylko wytłómaczyć, że myślałem, że wchodzę 
do bungalowu jednego z moich przyjaciół, ma 

jora Armstronga. 
— Siedź pan spokojnie, — Wynyates nie 

spuszczał broni. — Czy pan, — dodał, gdy 
tamten usłichał rozkazu, — zawsze składa 
wiżyty przyjaciołom o północy, przez okno i 
sam zapala światło?. 

Drukarnia 
z 
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Miła 
r Śpiewaków, 

ulespodzianka|! niedošcign, 
Wkrótce śpiewak 
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Cale 

Wilno 

„EL 

Pan mūvi 9 
Ps 

Raślje wiieńskie 
PONIEDZIAŁEK, 2 PAŹDZIERNIKA 1933 

7.00: Cza, gimnastyka, muzyka, dziennik 
por. muzyka, chwilka gospodarcza. 11.30: 
Przegląd prasy, 11.40: Wiadomości eksp. 
11.50: Wiadomości bieżące. 11.57: Czas, 12.05 
Muzyka, 12.30: Dziennik poł, komunikat me 
teorologiczny. 12.35: d. c. muzyki. 15.25: Pro 
gram dzienny. 15.30: Giełda roln. 15.40: An- 
dycja dlad zieci: „Babie lato'* — słachowi- 
sko pióra Cioci Hali. 16.05: Koncert. 16.40: 
Francuzi. 16.55: Koncert solistów. 17.50: Wil. 
kom. sport. 18.00: „Roboty Publiczne z Fun- 
duszu Pracy'* — odezyt. 18.20: Audycja żoł- 
nierska. 18.45: Operetka francuska (płyty). 
19.05: Z litewskich spraw aktualnych. 19.20: 
Rozmiait. 19.25: „Adam Wieniawski — s 
wetka'*. 19.40: Program na wtorek 19.45: 
Dziennik wieczorny. 20.00: Koncert. 20.46: 
„Współczesna literatura rumuńska** — felj. 
20.58: d.c. koncertu. 22.25: Wiad. sport. 22.%5 
Muzyka taneczna. 23.00: Komun met. 23,05 
Muzyka tan. 

LECZNICA 
LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

POMOCY SANITARNEJ. 
przy: ul. Miękiewicza Nr. 33-a tel, 17-77 
(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyję- 
cia chorych ambulatoryjnych przez leka- 
rzy specjalistów w godzinach w dzień od 
9—2 i WIECZOREM 5—7. oraz obłoż- 
nie chorych o każdej porze dnia i nocy. 

Kažių chorobę wyieczysz 
jeżeli regularnie zażywać będziesz 

ZIOŁA Dra BREYERA 
najskuteczniejsze. w nast. chorobach: 

    

   

  

  

      

r. 1—w kaszłu, astmie, rozedmie płuc 3.50 
Nr. 2 — w reumatyzmie, artretyzmie, złej 

przemianie materji, nieczystości 
cery, chorobach skórnych 3.50 

Nr. 3 — w chorobach żołądkowo - kisz- 
kowych, wątrobowych, żółtaczce 3— 

Nr. 4 — w chorobach nerwowych, bólu 
głowy, bezsenności, ogólnem wy- 
czerpaniu 4 — 

Nr. 6 — w niedokrwistości i ogólnem osła- 
bieniu. 5.50 

Nr. 7 — w chorobach nerkowych i pęche- 
rzowych - 4— 

Nr. 9 — przeczyszczające w chronicznem 

„zatwardzeniu i hemoroidach 1.50 

Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w 
aptekach, składach aptecznych i drogerjach 

lub w wytwórn: i 

„POLHERBA“' — KRAKOW PODGÓRZE, 
Skrytka Nr. 48. й 

Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo 
w wytwórni broszurę „Jak odzyskać zdrowie". 
PYYYYTYYYYYYYYYYYYYVYCYYTYYTYVYYYYYYYYPYYSTYYY 
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— Jestem z nim w dobrych stosunkach! 
— W takim razie zna pan, zapewne, do 

skonale jego bungalow? 
— Noc jest tak ciemna, a bungalowy są 

tak do siebie podobne! 
— Wyobrażałem sobie, że mój dom ró*- 

ni się od innych! 
Wynyates cofnął się nieco i przycisnął 

dzwonek koło kominka. Długo nie odejmaował 
palca i słychać było w całym domu nieustan- 

ny, dokuczliwy dźwięk dzwonka. 
— Przedewszystkiem mój bungalow jest 

dwa razy większy od wszystkich innych i 
może w tem właśnie tkwi przyczyna, dla kró 

rej obaj z przyjacielem zaszczyciliście mnie 
swoją wizytą nocną. 

— Z przyjacielem? Cóż to znaczy? 
— Powiedzmy wspólnikiem! Tym, ktory 

robił „czarną robotę''. Niewątpliwie, że pan 

jest mózgami tej współki. 
— Doprawdy nie jestem w stanie zrozu- 

mieć, eo pan mówi! — odrzekł „gošė““, opie 
rając się o poręcz krzesła i zakładając nogę 

na nogę z miną znudzoną. 
— Dobrze, może to pana zainteresuje, że 

on jest porządnie związany i leży w sąsied- 
nim pokoju. Mam zamiar ugościć pana tem 
samem i oddać obu w ręce policji. 

Mężczyzna wzruszył ramionami. 

— Mam nadzieję, że uda mi się przeko- 
nać ich, że nie przyszedłem tu po złoto! — 

usta jego rozchyliły się w uśmiechu. 

„Słowa* Wilno Zamkowa 2, 

o arcydziele poiskiem 

Łodziania TAPICER-DEKORATOR 
WŁADYSŁĄ w SZCZEPAŃSKI otworzył wy- 
twórnię mebli miękich w Wilnie ul. Nie. 
miecka 2 sklep trontowy gdzie poleca wła- 
snego wyrobu najmodniejsze otomany, tap- 
czany, łóżka, fotele klnbowe i kozetki oraz 
przyjmuje zamówienia w zakresie tapicer- 
stwa, a także przerabiam wazeikie miękie 
meble i wykonywam gustowne dtkoracje. — 
Wykonanie solidne i punktnalne. Obsłnga 

iachowa.     
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—————— Poszukujemy 
Dr.Ginsberg _ Panienki 
Choroby skórne, wene- 40 dzieci, ze skrom- 

a Wileńska 3, od 8 — 1 
i 4 — 8. Tel. 567.  !nb niemieckim, Oferty 

do redakcji pod „przy- 
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RE niais kaaiėkių 
Т Z- 

JURCZENKOWA „„Lokale 
Ordynator szpit. = pe 

Sawicz Potrzebne 
MIESZKANIE 
2 potojowe z wygode- 
mi Lsskawe oferty = 

Choroby skėrne, 
weneryczne, kobiece 

WILEŃSKA 34, 
Od 5 — 7 wiecz. admiaistcscji dla W. 

nacocooccozooocoooooocjj 

RJA PAŃSTWOWA 28 LOTE 
4 KLASOWA 

główna wygrana w najszczęśliwszym wypadka 2 (00,000 
Losy do nabycia u kolekt. 

K. Gorzuchowskiego 
Zamkowa 9 

„Zwiększona ilość wygranych. 
Cały los 40 zł. — Pół losu 
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— Mam nadzieję, że pan się będzie sta- 
    

  

rał, ale oni są sceptykami. Zresztą jest bardzo 
wielu gentlemenów pańskiego zawodu, któ- 
rych wygląd zewnętrzny i zachowanie są Ь 

zarzutu. 

— Miło mi, że-pan uznaje moje zache- 

wanie jako bez zarzutu i powtórzę ment 

krawcowi komplementy, dotyczące mego wy- 

glądu zewnętrznego! — zauważył nieznajomy 
nawpół ironicznie, a nawpół ze zniecierpliwie 
niem. С 

Bates — lokaj i stróż w jednej osobie 1 
jego żona sypiali* w suterenach. Rozległo się 

klapanie miękkich nocnych pantofli i ukazał 

się stary sługa, W naprędce. narzuconem U- 

braniu. Lokaj, widząc nieznajomego, myślał. 

że jest to przyjaciel pana, któremu trzeba 

podać coś orzeźwiającego. Lecz gdy się do- 
wiedział prawdy, naczerwonąą jego twarz wy- 
płynął wyraz zdumienia. 

— Czułem się samotnie w Moortown, — 

wyjaśniał Wynyates staremu słudze, — zła- 

pałem ostatni pociąg do Seaborough i przy- 

szedłem do domu w samą porę, by złapać ra 

busiów. 

— Złodzieje! — jęknął stary sługa, -— a 

ja oglądałem wszystkie drzwi i okna! 

Spojrzeniem przebiegł pokój, odrazu kon- 

stantując brak szeregu drobnych , przedmio- 

tów i zatrzymując się na torbie, którą zło- 

dzoej złożył przy parawanie. 

20 zł, — Ćwiartka 10 zł. 
Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. 

  

DRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe i olszowe, 

węgiel górnośląski 
SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. || 
Dla P. P. Urzędników na raty. 

Dzieje Grzechu” 
które odniosło niebywały sukces na wczorajszej premjerzai 

ILS L 711 

STUDENT 
Zuajdujący się w cięż- 
kich warunkach poszz- 
kuje pracy w warazis- 
tach mechanicznych fab 
innej Legjonowa 41—3 

OSOBA 
dobcze oznajomione z 
pielęgnacą chorych, 
zuajdująca sięw bardze 
ciężkich warunkach wa- 
terjalnych prosi o ja 
kąkolwiek pracę, Legja- 
nowa 4l m 5 Włady- 
sława Witko ' 

Młoda 
panienka — łagodnego 
usposobienia poszukuje 
posady w charakterze 
pielęgniarki przy dzie- 
cisch lub starszych. — 
Chętnie na prowiacji. 
Oterty pszysyłać Wilno 
Bakszt: 2 pod „Piełęg- 
niarka* 

Za utrzymanie 
i skromne wynagrodze- 
nie wyjadę do majątku 
na cały rok Go nanki 
dzieci. Zgłoszenie do 
Redakcji pod „Stadent 
Politechniki Lwowsk.* 

POKO 
DO WYNAJĘCIA 

jasny, duży, umeblo- 
wany ze wszystkiemi 
wygodami: telefon — 
wanns: Portowa 26 m. 4 

  

Na Kursy Kroju 
i szycia przyjmję u- 
czenice za dostępną о- 
płatą. Nauka solidna. 
Królewska 5 —11. 

Przyjmę dzieci 
do kompletn prywat. 
nego.— Wiek 7—8 lat, 
program drngiege od- 

działu, 
Mickiewicza 48 m. 6. 

Zgłoszenia do 12 rane 
i od 3—5 po poł. 
  4 

Poszukują 
PRACY 

TEFTTTTYYYWYFYTTTTY 
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MEODA — — — — — — * 
intelig. nanczycielka- POSZUKUJĘ 
wychowawczyni wyje- pracy rybaka stawo- 
dzie do dzieci od lat 7 wego, mam dobre refe- 
do 10 z przygotowa- rencje — Zwierzyniec 
niem do I kl. gimu. — Niedzwiedzia 4 m. 4. 
Świadectwa i referencje — — 
poważne —. ul. Wielka 
27—3 od 12—2. SŁUŻĄCA 

do wszystkiego 
posiadająca świadectwe 
poszukzje pracy. Ut- 
Szała- Grochowska sek. 
Sapieżyńska 3 m. 14 

ZEDERIARESEEŃ SIARA 

Różne 
ass L ЕО 

Ogrodnik 
z ukończoną szkołą a- 
grodniczą i kiik. 
praktyką zakłada ogro= 
dy owocowe—ozdi 
oraz udziela porad fa- 
chowych. Wilno, ulica 
Żwirowa Góra 18—1 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkasie 
z całodziennem utrzy- 
maniem 75 zł mies. — 
Opieka dobra — Pise 
Metropolitelny 3 m. 8. 

ora 
  

    

  

      

    

Opuszczona 
przez męża — ciężko 
chora na Basedows p 
I zasįdaję się w opłe- 
kanym staaie z córecz- 
ką 13 letuią zdoiną dzie- 
weczką juz w6-ym ed- 
dz ale szkoły będącej— 
Mieszkanie nie 
ne, dłog ms chleb za- 
ciągnięty, woła przeto 
o pomoc w  nadziei 
otrzymania takowej w 
„Słowie* pod I terą Г. 

      
       

  

   

  

     

— Przedewszystkien: zamknij porządnie 

tamte okno, — rozkazał Wynyates, — i zam. 
knij również drzwi. A teraz... — kiedy słu- 

żący wykonał oba rozkazy, — zawołasz Сот- 
pentera i każesz mu pojechać do Seaboroagh, 
niech tam opowie, w polieji, co się stało 

sprowadzi policjantów. Ale poczekaj chwilę! 
Wpierw przynieś mi' jakiś sznur, lub linkę, 
żeby utrzymać tego chłopca na miejsen. 

" — Słucham, sir! — i stary człowiek znów 

zaklekotał swemi pantoflami. 
— Nie mam zamiaru uciekać, — zanwa- 

żył spokojnie młody mężczyzna. — Nie potrze 
buje pan zadawać sobie tyle kłopotu. 

— Nie powinieu pan dziwić się, že woly 

być ostrożny. , 
Nastąpiła cisza, którą przecywał tyłka 

odgłos starego zegara. Człowiek, zmuszony do 

siedzenia nieruchomo na krześle, wydał west- 
chnienie, ale Wynyates pozostał miewzruszo- 
ny. A jednak nie był człowiekiem twardym i 

ał już żałować, że był znicszony wy- 

go miłego, eleganekiego, dobrze mówią 

cego m ;anę do szarej i męczącej smnot- 
ności więzienia. Ale był również busiues=ma- 
nem i miał głębokie poszanowanie jęeż 

własności, uważał, że obowiązkiem 
było uczenie, tych, którzy tego nie rozumieli, 

rozróżnienie meum od tuum. 
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Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.    


