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WYWIAD Z MIR. BECKIEM 
Min, Beck udzielił genewskiemu korespon- z 

dentowi niemieckiej agencji Tel. Union na 
stępującego wywiadu, który ukazał się w prasie 
niemieckiej: 

— Jak ocenia pan minister obecne stosunki 
niemiecko - polskie i ich -perspektywę na przy- 
szłość? — zapytał dziennikarz niemiecki, 

— Sądzę, „że najlepszą odpowiedzią na 
pańskie pytanie jest wskazanie na osobisty 
kontakt z ministrami Rzeszy, który  zawarłem 
w czasie mego pobytu genewskiego. 

Ciężki kryzys Światowy, który musimy 
przezwyciężyć, jest z psychologicznego punk- 
tu widzenia, kryzysem zaufania. Ma on jednak 

przyczyny techniczne, z których zapewne naj- 

większą jest, że przez długie lata próbowano 

rozwiązywać zagadnienie organizacji i po- 
koju  przedewszystkiem przez metody  ab- 

strakcyjne, zamiast wyciągać i rozbudowywać 

realne twórcze pierwiastki powszechnego po- 

koju. 

Pierwiastki te — to właśnie wzajemne 

stosunki graniczących ze sobą organizmów pań. 
stwowych. Normalizacja i ulepszenie tych sto- 

sunków sąsiedzkich jest rzeczą najbardziej po- 
zytywną, jaką tylko można w interesie pokoju 
uczynić. 

Osobisty kontakt odpowiedzialnych polity. 

ków może być uwzględniony, jako współ- 
czynnik twórczy, choćby tylko dla tego, że 

wnosi on do urzęowania Często aremicznej 
procedury elementy ludzkie i bezpośrednie. 

'Pragnąłbym też to stwierdzić także przy sto- 
sunkach polsko - niernieckich. 

Spodziewam się, że uda się nami zarówno 
we wzajemnym naszym interesie, jak i ogól- 

mym, rozwiązać te praktyczne sprawy, które 
wypływają z każdego takiego stosunku Sę- 
siedzkiego i że uda się to w duchu  wzajem- 

nego szacunku i zapfania. 

— Jak pan minister ocenia 

polsko - niemieckich stosunków 
czych? 

— 0 ile chodzi o nasze stosunki gospodar, 
cze — powiada p. min. Beck — jestem zda- 

nia, że musimy wyjść tu z przyczyn kryzysu, 
który dokucza jednakowo obu naszym narodom. 

Jest rzeczą wskazaną, abyśmy dążył najpierw 
do praktycznego rozwiązana tych zagadnień, 
które po większej części wynikają z gruntu 
rolniczego naszego wspólnego kryzysu. 

Widzę więc tu w pierwszym rzędzie ko- 
nieczność pogodzenia się co do tej produkcji 
rolnej, którą może rzucić na rynek zarówno 
Polska jak i Niemcy. 

Samo przez się rozumie się, że pozosta- 
je otwartą sprawa obecnej sytuacji w naszej 
wzajemnej wymianie gospodarczej. Ježeliby 
się nam udało zastąpić 'w tym właśnie kierun- 
ku wzajemną konkurencję przez wzajemne 
porozumienfje,  urzeczywistnilibyśmy w ten 
sposób wielki krok naprzód. 

zagadnienie 
gospodar- 

  

„Ange eve nieme 
LONDYN. PAT. Artur Gilliam  sekre- 

tarz. generalnego angielskiego Związku za- 

wodowego robotników przemysłu chemicznego 

występuje dzisiaj na łamach „Sunday Кетегее“ 

oskarżeniem przeciwko Niemcom o fabrykację 

gazów trujących... i wymienia szereg fabryk, 

wyrabiających te gazy. I tak fabryka w Opel 

pod Frankfurtem n.M wytwarza straszny no- 

wy gaz, którego składnikiem trującym jest 

arszenik. Gaz ten powoduje zewnątrz rany i 

oparzenia, a wenątrz wymioty. W wypadku za- 

stosowania tego gazu, nie pomogą maski och- 

ronne, albowiem wymioty zmuszą do zerwa- 

nia maski. Fabryka „von Heyden* pod Drez- 

nem, pozornie wyrabiająca sacharynę, jest tak 
urządzona, iż w ciągu jednej nocy może ulec 

transformacji na fabrykę, produkując ą specjal- 

ny gaz trujący, którego składnikiem jest hy- 
drocjanek potasu. 

Fabryka berlińska „Schering £ Kahlbau“ 
czyni również doświadczenia z gazami ru- 

jącymi. Na pozór fabryka ta zajmuje się wyro- 
bem materjałów do użytku fotograficznego i fil 

mowego, faktycznie zaś wytwarz agaz trują- 

cy, w którego skład wchodzi chlor i brom. 

Gaz ten wywołuje łzawienie i tymczasową śle. 

Ls rasa] i 

Trzęsienie ziemi 
w Paryżu 

We wtorek ubiegły doznał Paryż lekkiego 
trzęsienia ziemi, Zaczęło się ono o godz. 7 m. 

54 zrana, trwało niespełna trzy minuty i było 

tak nieznaczne, że mieszkańcy nie odróżnili go 

od codziennego wstrząsu, jakiemu podlegają uli 
ce i domy Paryża skutkiem nieustającego ruchu 
aut, tramwajów i huku kolejki podziemnej. 

Sejsmograty obserwatorjum Saint.Maur za- 

notowały jednak drgania powierzchni ziemi, 
które zresztą żadnych szkód w mieście nie wy- 

rządziły. EL. 

Należy przyklasnąć taktownym i nio- 

dnym słowom ministra Becka. 

Normalizacja stosunków z Niemcan.i, 

oto jest program, do którego oddaw: a 

nawołujemy. 

Wywiad z min. Beckiem stwierdza. 

1) że nasze pogodzenie się z Gdań- 

skiem nie jest fragmentem oderwany 

od całości, nie jest posunięciem, któreby 

znajdowało się w niekonsekwentnym i 

nielogicznym stosunku do całości, od któ 

rej oderwać sprawy gdańskiej jest nie- 

sposób. 

2) Że nasze dobre stosunki z Sowieta 

mi, które przedewszystkiem min. Beck 

potrafił ułożyć, nasze 'wzajemne z So- 

wietami obietnice pokoju, nie przeszka- 

dzają nam w pokojowej normalizacji sto 

sunków z Niemcami. Byli publicyści 

w Polsce, którzy sądzili inaczej, sądzili, 

    

że jedno wyklucza drugie. Wywi 

min. Becka poucza ich, że byli w bię 

dzie. 

3) Poza sierą stosunków  połskonie- 

mieckich, leży znaczenie słów wypoiwie- 

dzianych przez min. Becka o „metodach 

abstrakcyjnych" — le mieux est I'enne- 

mi du bien'* mówi jedno przysłowie fran- 

cuskie, a drugie bieży mu z pomocą: 

„qui trop embrasse mał čtreint“. Otóż 

metody abstrakcyjne dzisiejszych  idea- 

łów międzynarodowych i ich realizacji, 

rzeczywiście są fatalne. Konierencje Fa- 

skie daleko więcej zrobiły dla ludzkości, 

mz pakty Kelloga. Postawiono wojnę po- 

za prawem, a z tego będzie taki skutėk, 

że jeśli ona nie daj Boże wybuchnie, to 

będzie prowadzoną zupełnie okrutnie, bo 

obie strony będą wołały, że mają do czy- 

mienia z napastnikiem, banitą, wywo- 

łańcem, wobec którego żadne normy nie 

obowiązują., 

Normalizacja stosunków  sąsiedzkich 

wzmacnia nasze stosunki sąsiedzkie, iak 

jak zaognienie, zajątrzenie wzdłuż 

szych granic, obniża nasze znaczenie, 

naszą wagę gatunkową. Unormalizowa- 

liśmy nasze stosunki z Sowietami, teraz 

kolej na Niemcy, a potem przyjdzie czas 

na załatwienie sprawy litewskiej. Cat. 

I 

potę. Wystarcz ajedna cząstka gazu na 5 mil- 

jonów cząstek powietrza. Autor wymienia je- 

szcze fabrykę w Dreznie i posiada wiadomości 

o wielu innych jeszce fabrykach w Niemczech, 

na- 

   

  

    

dakcH— 17-44, АСИ 

  

игасй—-225. 

Opłata pocztowa uiszczoną ryczałtem. i 

Redakcja rękopisów miezamówionych nie zwraca. Administra- i 
cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. ł 

BWZRERUDZEW TZZDWOS: KSZIDOZIC AE ISI INITMIS 

Kongres radykałów w Vichy TEL 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANUWICZE — tl. Szeptyckiego — A. Laszuk.. 
GŁĘBOKIE — ш. Zamkowa 14 Księg. W. Wiodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“, 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
ŁIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski, 
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MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
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PODBRODZIE 

POSTAWY — 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA —- Księgarnia Spoidz. Naucz. 

— l, Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgzrała Polska — St. Bednarski 
Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 
SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY —. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte .<:y. 

-—. M, Lewia — Biuro e uł 3 Maja 5. 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk 

PREMJER DALADIER O POLITYCE ZAGRANICZNEJ FRAŃCJI 
PARYŻ. PAT. Kongres partji radykal 

nej w Vichy obradował nad polityką za- 
graniczną Francji. B. minister Nogareau 
przedstawił sprawozdanie, w którem z si 
łą przekonania podkreślił niebezpieczeń- 
stwo hitleryzmu, który pragnie uzasadnić 
agresywność dążeń niemieckich doktry - 
ną o rzekosiej wyższości. rasy miemiec- 
kiej. 

Następny mówca, Kayser, potępił te- 
r6rystyczne metody niemieckie i wyraził 
zadowolenie z odprężenia, jakie nastąpi 
ło w stosunkach francusko-włoskich, Oraz 
ze zbliżenia francusko-sowieckiego. Pod- 
kreślił, że Francja politykę swą powinna 
opierać na zasadach paktu Ligi Narodów 
i wzmocnienia organizacji genewskiej. 

Kongres uchwalił rezolucję, wyraża- 

  

Kanclerz Dollfuss wyjechał na odpoczynek 
WIEDEŃ. PAT. Kanclerz Doiliuss wyje- 

chał z żoną na krótki wypoczynek i wróci do 

Wiednia prawdopodobnie we środę. Lekarze 

spodziewają się, że po powrocie kanclerz bę- 

dzie mógł urzędować normalnie. 

„Reichspost“ donosi, że policja wiedeńska 

przesiuchuje w dalszym ciągu osoby, które 

pozostawały w stosunkach z Dertilem. Z powo- 

WARSZAWA. PAT. W niedzielę o godz. 

12.40 powrócił z Genewy minister spraw za- 

granicznych Józef Beck wraz z małżonką 

i szeiem gabinetu dyr. Dembickim. Na dworcu 

inistra spotkali w-min. Szetnbek, szef proto      

du obciążających wyników dochodzeń zatrzy- 

mano w areszcie ojczyma i matkę Dertila. 

Sensację budzi w Wiedniu urlopowanie kie 

rownika policji państwowej Hedricha, Funkcje 

jego objął radca ministerjałny Presser, który 

pełnił te funkcje jeszcze przed Hedrichem. — 

Radca Presser Objął osobiście kierownictwo 

śledztwa przeciwko Dertilowi. 

  

Min. J.Beck pewróciłde Warszawy 
kułu dyplomatycznego Romer, ambasador Po- 

tocki, minister Arciszewski, minister  Muehl- 

sztejn, wicedyr. gabinetu Sokołowski, naczelnik 

wydziału Przesmycki, Obecny był również po- 

seł rumuński Cadere. 

Polska a Iaponja 
Gświadczenie posła pelskiege w Tokio p. Mościckiego 

dła prasy 

TOKIO. PAT. Agencja Reutera gonosi, że 
nowy polski minister pełnomocny w Japonji 

Michał Mościcki oświadczył prasie, iż Polska 
jest związana z Japonją bezpośrednio węzłami 
natury intelektualnej i politycznej, 

Nawiązując do stosunków - gospodarczych 
minister Mościcki stwierdził, że Polska jest 

głównym dostawcą wyrobów wełnianych, im_ 
portowanych przez Japonię. Organizacja tran 

sportu morskiego między Gdynią a Jokohamą 
ożywi niewątpliwie stosunki handlowe — ро!- 
sko - japońskie. 

Minister Mościcki zakończył wyrażeniem 
nadziei że nowe stowarzyszenie japońsko ‚ 
polskie oraz lzba handlowa poisko - japońska, 

która ma wkrótce powstać w Warszawie, — 
przyczyni się do wzajemnego zbliżenia sie 
obu państw. 

Doskeła precesu lipskiego 
Prasa niemiecka © przebiegu rozprawy 

LIPSK. PAT. Dzienniki lipskie, omawia- 

jąc przebieg pierwszej części procesu o pod- 
palenie Reichstagu dochodzą do 
wniosków. 

„Leipziger Neueste Nachrichten“ 
nia, że aczkołwiek 

ciekawych 

są zda- 
№ toku dotychczasowego 

| 
wyrabiających gazy trujące. Niemcy posiadają 
już dzisiaj zapasy gazów trujących, wystar- 

czające, aby wszystkie główn e miasta Europy 
zostały pokryte całunem śmierci. 

Żadna maska nie zabezpieczy przed zatruciem 
BRUKSELA. PA. Dzienniki belgij- 

skie donoszą, że pewien kupiec belgijski 
zdołał uzyskać z niemieckiej fabryki pro- 
duktów chemicznych granat rzekomo wy- 
pełniony gazem łzawiącym, który podda- 
no doświadczeniom za zgodą władz woj- 

skowych. 
Wynik doświadczeń stwierdził, że ża 

dna maska nie mogła obronić się przed 
tym gazem. Zapewniają, że fabryki nie- 
mieckie wyrabiają wielką ilość pocisków, 
wypełnionych tym gazem. 

  

Po odmowie Niemiec w sprawie rozbrejenia 
LONDYN. PAT. Sytuacja, wytworzona 

przez odmowne stanowisko Niemiec w spra- 

wie rozbrojenia, jest dziś głównym tematem 
rozważań prasy niedzielnej, 

„Observer* wyraża żal, że wojna nie była 
prowadzona 0 6 miesięcy dłużej. Wówczas 
pokój zostałby podyktowany w Berlinie, Niem- 
cy otrzymaliby poglądową lekcję, co znaczy 
inwazja wojenna, i naród niemiecki byłby wów- 
czas bardziej świadom swej klęski i nie pro- 

pagowałby więcej wojny jako najwyższej for- 
my „aryjskiego wyczynu”. Propaganda Hitle- 
ra o rasy niemieckiej Która przy- 
pisuje obecnie przegraną żydom i socjalistom, 
nie miałaby wówczas tego znaczenia, jakie 

posiada teraz, posługując się kłamstwem i fał. 

szem, 

Autor artykułu pociesza się, że duch 

agresywno - militarystyczny hitlerowskich Nie. 
miec wywołuje zwrot w przekonaniach in_ 
nych państw, które pragną utrzymania pokoju. 
Niemcy nie będą miały możności rozprawienia 
Się z sąsiadami Oddzielnie, wszyscy bowiem 
zostali zaałarmowani i trzymają się razem. — 
Nigdy żaden naród nie mógł być bardziej pe- 
„wien swych przygotowań do wojny, niż Rzesza 

niemiecka Hohenzollernów 'w roku 1914, a i te 
Niemcy wojny nie wygrały. Nowe Niemcy ma- 
ją jeszcze mniej szans w nowej wojnie i zosta 
ną jeszcze bardziej ukarane. * 

> Korespondent dyplomatyczny * „Observera“ 
twierdzi, że rząd angielski zgadza się w 
poglądach z Francją i uważa, że sytuacja od 
grudnia, kiedy to Niemcom przyznano równo- 
uprawnienie zbrojeń, uległa radykalnej zmia- 
nie. Równouprawnienie było przyznane Niem- 
com, zanim Hitler objął władzę, Niemcy hi- 
tlerowskie muszą najpierw dowieść swej po- 
kojowości, której narazie wszystko co czy- 
nią — zaprzecza. Dlatego Wielka Brytanja 
nastaje na okresie próbnym. 

„Niemiecki plan inwazji 

przewodu sądowego ani Torgierowi ani Bułga- 
rom nie udowodniono współudziału w zbrodni, 
to jednak uznać ich należy za „moralnych pod- 

palaczy”, których powinna spatkać ta sama 
kara co faktycznych sprawców, Wszak nie 
chodzi o karę za podpaienie Reichstagu, lecz o 

„ Zadanie śmiertelnego ciosu komunizmowi ca- 
łego świata. Ten moment ma w procesie rolę 
decydującą, tych kilka głów — to „dro. 
biazg“ — kończ ydziennik. 

Przedmiotem zażartych ataków prasy nie- 
mieckiej jest bułgar, Osk. Dimitrow, którego 
rzeczowa obrona nieraz wprowadza w kłopot- 
liwą sytuację trybunału, | 

Święto Strzelców Ka- 
niowskich 

w Łodzi 
ŁÓDŹ. PAT. Odbyły się tu uroczystości, 

związane z obchodem 15-lecia 31 pułku strzel 

ców kaniowskich i poświęceniem sztandarów 

wojewódzkiej Federacji P.Z.0.0. i grodzkie- 

go Związku rezerwistów. W uroczystości wzię 

li udział prezes Federacji gen. Górecki, pre- 

zes Związku rezerwistów wojewoda  Kościał- 

kowski, wiceprezes b. min. Medard Downaro- 

wicz, liczne delegacje z innych województw, 

m. in. z Wilna. 

Na placu Hallera zebrało się około 30 

tys. ludności. Odprawiono tam mszę polową, 

po której odbyło się poświęcenie sztandarów, 

następnie defilada 31 p. strz. kan., związków 

Ъ. wojskowych sfederowanych i zw. rezerwi- 

stów. Wieczorem odbyła się uroczysta aka- 

demja, w czasie której wygłosili przemówie- 

nia gen. Górecki i wojewoda Kościałkowski. 

do Francji” 
   

przy pogwałceniu neutralności Szwajcarji i Beigji 
PARYŻ. PAT. „Petit Parisien* zamiesz- 

cza artykuł Augura, w którym autor nawiązu- 
jąc do niemieckiego planu inwazji do Francji 
przez Szwajcarję pisze, iż nie brak dowodów 
istnienia projektu pogwałcenia nentralności 
Szwajcarji. Nie wyklucza to bynajmniej pla- 
nu pogwałcenia neutralności Belgji, jeżeli 0- 

koliczności będą tego wymagały. 
Marsz przez Szwajcarję prowadzi wprost 

do serca Francji Dowódcy Reichswehry u- 

ważają że pąwodzenie zależeć będzie Od na- 

głego i gwałtownego uderzenia na przeciwnika 

zanim zdoła się on zorganizować. Istnieje 

przekonanie, że przy pomocy agitatoców nie- 

mieckich uda się łatwo sparaliżować komu. 

nikację telefoniczną z Bazyleą, Szafuzą a na. 

wet z Zurychem i w ten sposób wprowadzi się 

zamęt wśród armji szwajcarskiej, zanim roz- 

pocznie się mobilizacja. 

jacą zaufanie rządowi i podkreślającą 
konieczność pokojowej pracy w duchu 
Ligi Narodów, przy niezbędnem  posza- 
nowania wolności i bezpieczeństwa 
wszystkich narodów a w szczególności 
Austrji. 

Rezolucja podkreśla konieczność po- 
szanowania traktatów wyrażając zado- 
wolenie z zawartego „paktu czterech* i 
ze zbliżenia Francji z Włochami i So- 
wietami. Wreszcie domaga się zniesie- 
nia gazów trujących, ograniczenia i kon 
troli zbrojeń państw, umiędzynarodowie- 
nia lotnictwa i przemysłu chemicznego. 

PARYŻ. PAT. Premjer Daladier wy- 
startował samolotem z lotniska Le 
Bourget pod Paryżem do Vichy. Na iot- 
nisku żegnał premjera minister lotnictwa. 

Uczestnicy kongresu partji radykalnej 
w Vichy zgotowali premjerowi w chwili 
gdy zjawiż się na sali obrad, gorącą owa- 
cję. 

Na bankiecie, który odbył się po 
zamkuięciu kongresu, premier Daladier 
wygłosił mowę, poruszając zagadnienia 
polityki zagranicznej. 

MOWA PREMJERA DALADIER 

W ciągu ostatnich miesięcy Francja 
cieszyła się zagranicą coraz większem 
zaufaniem. Przypisać to należy polityce 
francuskiej, przewidującej i rozsądnej. 

W Europie, żyjącej w niepokoju, 
gdzie tak często roziegają się nawoływa- 
nia do gwałtów, Francja spokojna i 
pokojowa, powinna  przedewszystkiem 
zapewnić swą własną swobodę. Świat 
cały zna wolę pokoju Francji, która nie 
zamierza ani zagrażać, ani poniżać ża- 
dnego narodu, bez względu na to, jaki sy 
stem rządów kraj ten obrał, lub popiera. 
Dlatego jesteśmy zdecydowani nie do- 
puścić do żadnej dałszej redukcji sił woj 
skowych peza redukcjami, przewidziane” 
miu przez szczery i lojalny układ między 
narodowy, zapewniający stopniowe  roz- 
brojenie, oraz stałą i automatyczną kon 
trolę. Wykonanie tego układu powinno 
być w skuteczny sposób zapewnione. 
Jest to punkt, wykluczający wszelkiego 
rodzaju targi. 

Przedstawiając zasady planu rozbro- 
jeniowego premjer oświadczył, że pozy- 
skał on poparcie Anuglji, Stanów Zjedno- 
czonych, Włoch i Rosji sowieckiej i wie 
lu innych krajów. Premjer zaznacza, że 
zasługuje na uwagę głos jednego z naj- 
wybitniejszych członków rządu brytyj- 
skiego, który dał wyraz solidarności swe 
go kraju, o ile chodzi o podział odpowie-- 
dzialności za sprawy europejskie, jedno- 
cześnie zapewniając o przywiązaniu i 
poszanowaniu absolutnem wielkich ukła- 
dów międzynarodowych, mających na 
celu utrzymanie pokoju w Europie powo- 
jennej. : 

Gdyby stopniowe rozbrojenie i kon- 
trola nie uzyskały należytego poparcia, 
powstałoby niebezpieczeństwo wojny a 
nowa wojna byłaby końcem Europy. Do: 
tychczas i w przeszłości wszelkie próby 
trwałego porozumienia Francji z Niem- 
cami kończyły się niepowodzeniem. Nikt 
nie zaprzecza Niemcom prawa istnienia, 
nie myśli o uszczupleniu tego prawa. 
Rząd niemiecki wprawdzie mówi o woli 
pokoju, ale pocóż wówczas odbywają się 
te manifestacje zorganizowanych mas, 

dlaczego Niemcy odrzucają ten pierwszy 

etap rozbrojenia? dlaczego domagają się 

prawa budowy kosztownego materjału 
wojennego, który wkrótce potem musiał- 
by ulec zniszczeniu, gdyby doszło do 
podpisania konwencji? 

Premjer zakończył swe wywody tem, 
że nikt nie może czynić Francji wyrzu- 
tów z powodu jej postanowienia zorga- 
nizowania własnej obrony, zważywszy, 

że niejednokrotnie dała dowody swej 

szczerej i tojalnej miłości pokoju. 

POGRZEB GEN. JUDENICZA 

CANNES PAT. Odbył się tu pogrzeb genera 
ła carskiej Rosji Judenieza, trumnę złożoao 
w podziemiu cerkwi rosyjskiej, gdzie spoczy- 
wają zwłoki w. Ks. Mikołaja Mikołajewicza. 
W pogrzebie wzięli udział przedstawiciele ar- 
mji franeuskiej i liezni oficerowie b. armji 

carskiej. 

SAMOLOT BEZ PILOTA 
PARYŻ. PAT. Dzienniki doux 

włoskiem lotnisku Montecello pod 
dokonane będą doświadczenia z t. z 
pilotem. Jest to aparat, który zain» 
ny na samolocie daje możność pilotowania tego 

samolotu przy pomocy fal elektrycznych, wj- 

syłanych z ziemi, lub też z drugiego aeropla- 

nu. Aparat ten jest uzupełnieniem aparatu, 

zwanego autostable, pozwalającego na utrzy- 

manie równowagi samolotu. 

  

ЭМН 

TRS PARA KTS | 

S-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 
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EGRAMY 
INSPEKCJA ROBÓT WODNYCH 

WARSZAWA. PAT. — 8 b.m. wyjeżdża mi- 
nister komunikacji Butkiewicz na inspekcję ro- 
bót wodnych i drogowych, wykonywanych 
przez Fundusz Pracy. Program objazdu obej- 
muje obejrzenie wału przy ujściu rzeki Koprzy- 
wianki do Wisły, pozatem inspekcję robót wi- 
ślanych od Tarnobrzega*pod Annopol. W szcze- 
gólności objazd dotyczy uporządkowania Wisły 
poniżej Zawichostów. W podróży inspekcyjnej 
weźmie udział minister opieki społecznej dr. Ни- 
bicki, oraz wiceminstrowie Łechnicki, Kasiński 
i innį. 

ZJAZD ZWIĄZKU B. POWSTAŃCÓW 

ŚLĄSKICH 

KATOWICE PAT. Odbył się tu walny 
zjazd delegatów Związku b. powstańców ślą- 

  

skieh, przy udziale 400 uczestników. Przewod 
niezył adwokat Chmielewski z Poznania. Zjazd 
powitał wojewóda (Grażyński, omawiając za- 
dania Związku na najb 

  

zą przyszłość. Koń- 
   cząc wojewoda wzniósł okrzyk na cześć Mar- 

szałka Piłsudskiego, który to okrzyk żebrani 
powtórzyli z entuzjazmem. Przyjęto sprawo- 

zdanie zarządu i udzielono mu absolutorjum 

Wybrano zarząd nowy w  dotychezaso- 
wym składzie. Wysłano depesze hołdownicze 
do P. Prezydenta Rzeczypospolitej i P. Mar 

szałka Piłsudskiego. Związek 

24,384 ezłonków i pomyślnie. 
W uchwalonych rezolucjach Zjazd stwier 

liczy obecnie 

rozwija się b. 

dza, że cały naród polski przeciwstawi się 
wszelkim Wo- 

bec niesłychanej buty Niemeów. na Górnym 

próbom  rewizjonistyeznym. 

Śląsku, Zjazd domaga się represyj w stosun- 

ku do tej części prasy, która szkodzi intere- 

som państwa, służąc celom rewizjonistycznym, 

RADA BANKU POLSKIEGO 

Dnia 12 b.m. poa przewednietwem* preze- 
sa dr. Władysława Wróblewskiego odbędzie 
się posiedzenie Rady Banku Polskiego, na któ 
rem dyrekcja złoży sprawozdanie z działalno- 
ści Banku w. miesiącu ubiegłym. 

PIERWSZE KINO W POCIĄGU 

Ministerstwo komunikacji udzieliło ze- 

zwolenia na urządzenie w pociągu—wystawie 
gospodarczej, który objedzie wszystkie więk- 
sze miasta Polski, kinematografu dla wyświe- 

tlania obrazów, propagujących towary pro- 
dukcji polskiej. Kinematograf zorganizowany 
będzie w oddzielnym wagonie. 

Konferencja w sprawie 
taryf za elektryczność 

W tych dniach odbyło się w Warszawie 
posiedzenie komisji taryfowej związku  ele- 
ktrowni polskich. Na posiedzeniu, które zgro 
madziło kierowników licznych elektrowni ko- 
munalnych i prywatnych, omówiono dotych- 

czasowe wyniki wprowadzenia taryf  bloko- 
wych dla odbiorców prywatnych. Wyniki te 
świadczą o znacznem obniżeniu się przecięt- 
nej ceny za kilowatogodzinę, powstałem przez 

zastosowanie degresji ceny w miarę wzrostu 
spożycia. Dałej zaobserwowano pewien, nie- 
znaczny zresztą wzrost zapotrzebowania prą- 
du w gospodarstwach domowych do celów po- 

zaoświetleniowych. Wzrost ten nie wyrównał 

jednak strat, wywołanych  oszezędnościami 
na oświetleniu, obserwowanemi u znacznej licz 

by odbiorców i w rezultacie wpływy elektro- 
wni znacznie spadły. Kierownicy elektrowni, 

które taryfy blokowe wprowadziły, przypu- 
szczają jednak, że nowe formy taryfikacji u- 
chroniły zakłady od większych strat, które 
zapewne miałyby miejsce przy starych sy- 
stemach taryfowych, mniej atrakcyjnych dla 
odbiorców. 

Następnie dyskutowano nad możliwością 

zastosowamia taryfy blokowej do lokali han- 
dlowych, jak sklepy, cukiernie, biura. Właści 
wej formy taryf dla tych odbiorców jeszcze 

nie znaleziono. 

Nowoczesne taryfy blokowe, wprowadziły 

dotąd elektrownie: w Gdyni, Piotrkowie, Czę- 
stochowie, Kielcach, Białymstoku, Bydgo- 
szezy, Brześciu nad Bugiem, Kaliszu, Lubti- 
nie, Elektrownia Okręga Warszawskiego, Ele 
ktrownia Obwodowa Pomorze i Elektrownia 
Okręgowa w Zamościu. 

  

PODRÓŻUJESZ BEZ KŁOPOTU 

  KORZYSTAJĄC Z SAMOLOTU



Nowe programy szkolne 
— nowe podręczniki 
Dowiadujemy się, że w związku z dał- 

szym etapem realizacji ustawy o ustroju 
szkolnictwa, wprowadzone będą w następnym 
roku szkolnym 1934-35 nowe programy nauki 

w lll-ej i Vl-ej klasach szkoły powszechnej — 
oraz w ll-ej klasie gimnazjalnej. W klasach 
tych obowiązywać będą od r. szk. 1934-35 pod- 

z sęczniki, przystosowane do nowych programów. 

"MW związku z tem autorowie i wydawcy 
przygotowujący dla tych klas podręczniki, 

winny się zgłosić w ministerstwie oświaty 
(wydział programawy)  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 20-go października b. r., 

podając imię ni nazwisko autora, dokładny ty- 
tnuł uodręcznika oraz klasę, dla której jest 
przeznaczony ponadto zaś adres wydawnictwa 

względnie autora. 

W tym samym terminie mogą — jak nam 
„. komunikuje ministerstwo oświaty — autorowie 

1 wydawcy zgłaszać podręczniki dla I, II, i V 

  

klasy szkoły powszechnej oraz dla I klasy 

gimnazjalnej. 

Z podręczników zgłoszonych dla tych 

klas zatwierdzona będzie tylko ilość ogiai- 
czona, z uwagi na ustaloną przez ministerstwo 

maksymalną normę 4 podręczników na każdy 
; przedmiot w poszczególnych klasach szkoły 
; powszechnej oraz 3-ch podręczników na każ- 

dy przedmiot w poszczególnych klasach gim- 
nazjum. 

Nowe podręczniki do nauki języków  ob- 

cych nowożytnych obowiązywać będą w r. 
szk, 1934-35 jedynie w klasie I-eį gimnazjal- 
nej, w kl. Il-ej natomiast obowiązywać będą 

jeszcze dawne podręczniki. 
Przy opracowywaniu nowych  podręczni- 

ków winni się autorowie-zastosować do wska- 
zań, zawartych w ogłoszonych drukiem  pre- 

jektach programów dla szkół powszechnych 
oraz gimnazjów. 

Rękopisy w iłości 7-miu egzemplarzy z 
dołączeniem próbnej okładki oraz 4 stron 

druku podręcznika i wzorów rycin, ponadto 

z podaniem ustalonej ceny wraz z uzasadnia- 
jącemi ją obliczeniami kosztów wydania nad- 

. syłać należy do ministerstwa oświaty (wydział 
propagandy) w nieprzekraczalnym terminie do 

ы dnia 15-go lutego 1934 r. Na próbnej okładce, 
jakoteż na karcie tytułowej rękopisu należy 

wymienić dokładny tytuł podręcznika z okre- 
śleniem klasy, dla której jest przeznaczony. 

Zgłoszenia podręczników, wpłypwające po 

ustalonych terminach nie będą uwzględniane. 
Autorom, którzy zgłoszą podręczniki w wy- 
znaczonym terminie, udzielać będzie  mini- 

< sterstwo za pośrednictwem wydawców, względ 
2 nie osobiście, wyjaśnień w sprawie ewentual- 

nych zmian, jakie mogą zajść w projektach 

programów przed ostatecznym ich ustale- 
niem. 

BUONA ZUBROWKA 
W „La Tribuna Roma" z dnia 29 września 

umieszcza p. Guido Puccio entuzjastyczny fel- 

  

jeton o swojej podróży po polskich kresach 

i wileńszczyźnie. Co go najbardziej zaintere- 
sowało? 

— Polska — pisze potrafi zgotować tu- 

  

tyście rozkoszne niespodzianki? Ktoby  przy- 
puszczał, że w tym pięknym kraju, posiada- 

_ jącym tak wspaniałe miasta jak Warszawa i 
: " Wilno, znajduje się największa w Europie 

L dziewicza puszcza? Dwa tysiące pięćset kilo- 

metrów kwadratowych! 

A w puszczy tej żyją niespotykane w Eu- 
ropie zwierzęta — ultimi bisonti — czyli po 
polsku żubry, Od nich pochodzi owa „buona 
vudka“, która nazywa się „giubruika“ czyli 

po polsku zubrowka. Etykieta butelki przed- 
stawia właśnie dwa żubry, walczące ze sobą 
rogami. 

Oprócz żubrówki najsilniejsze wrażenie 
na p. Puccio wywarły Troki i Karaimi. Pejzaż 
trocki jest zupełnie północny, przypominający 
Fintandję. Domki trockie są śliczne. Jeden z 

nich reprodukuje zachwycony turysta, dając 
pod fotografją podpis: „una graziosa casetta 
a Troki“. Zdaje się, że to domek  Firkowicza, 
słynącego swemi przysmakami karaimskiemi. 

Karaimi odznaczają się tem, że hodują o- 
górki, z których przyrządza się znakomita „mi- 
zerja”: wymawiać to słowo należy jak wło- 

- _ skie „miseria“. Poza tem, są to właściwie 
я Żydzi, którzy nie uznają talmudu, 

S Entuzjastyczny feljeton jp. Guido Puccio 
У może się nam wydać naiwny. Ale to drobiazg: 

entuzjazm jest ważniejszy. Evviva signor Guido 
Puccio! . El. 

  

rAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 ŁAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOB4R 
OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ŹLICZE*! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA. 

TORJUM POD WILNEM. 

Aparat 
Mnie się zdaje, że wszyscy ludzie choć 

raz w życiu Śnili taki sen: jakiś potwór, ja. 
kieś straszne widmo goni ciebie, jakieś nie- 
bezpieczeństwo zbliża się fatalnie i nieuchron 
nie; chciałoby się uciec, biec jaknajprędzej i 
nagle — nogi odmawiają posłuszeństwa, no- 
gi wrosły w ziemię! Potworna mara zbliża się 
coraz bardziej, jest tuż, tuż, już cię chwyt1.. 

Człowiek się budzi z czołem  zroszonem po- 
tem i później długo w noe nie może zasnąć. 
— To najstraszliwszy sen, jaki zdarzyło mi 

się przyśnić. Nie wiem czy śnił ktoś odwrot- 
nie. Mnie się raz tylko zdarzyło: goni mię 
niesamowity pociąg; uciekam po szynach 
i braknie już tchu; latarnie lokomotywy są 
coraz bliżej, blask ich wierci jakby w poty- 

liey czaszki. Uciekam, uciekam, wpadam do 
domu, do przedpokoju, ale potworny, zły po- 

ciąg wtacza się za mną do salonu, okrąża 
stół w jadalnym, przeciska się do sypialni, 

już, już i..nagle ja, ja zmieniam się w jakie- 

goś ptaka, lecę w górę, w górę, coraz wyżej, 
wyżej, ponad dom, ponad miasto, wokół ro- 
bi się jasno, wąż pociągu znikł w dole bezsit- 
my, a seree rozpiera bezmierne szczęście woł- 
ności! — To był najpiękniejszy sen mego 
dzieciństwa. — Pamiętam go do dziś wcale 

            

  

POZNAŃ PAT. W wielkiej sali po- 
wystawowej w obecności 5.000 widzów 
odbył się w niedzielę w Poznaniu mię- 
dzypaństwowy mecz bokserski między 
reprezentacjami Polski i Czechosłowa* 
cji, zakończony zastużonem zwycięstwem 
Pelski 10:6. 

Najpiękniejszą była walka Rogalskie 
go z Szilhanem (waga kogucia). Polak 
miał dużą przewagę i jedynie gong ura 
tował Czecha od nokautu. Doskonale 
spisał się Piłat w wadze ciężkiej, wygry- 
wając z przeciwnikiem przez techniczny 
nokaut. 

Zawiódł Rudzki, którego prymitywny 
sposób walki nie dorównał doskonałemu 
technicznie Prohasce. Nie dopisał Chmie- 

SŁOWU 

Wygraliśmy z czeskimi bokserami 10:6 
NIESPORTOWE ZACHOWANIE SIĘ CZECHÓW 

iewski, który wprawdzie wygrał, lecz nie 
pokazał ładnej gry. Rozczarował Wol- 
niakowski, który był w słabej formie i 
gong uratował go od nokautu., Antczak 
walczył b. dobrze, 

Czesi po zwycięstwie Chmielewskie- 
go, niezadowoleni z orzeczenia  sęuzie- 
go, Wiedeńczyka, który sędziował spra: 
wiedliwie, opuścili sing i salę i dopie- 
ro po dłuższej przerwie walkę podjęto na 
nowo. Orzeczenie sędziego w sprawie 
Antczaka wywołało burzę protestów pu- 
b!iczności. 

Osłainia walkę poprzedzii straszliwy 
hałas, dopiero zwycięstwo Piłata uspo- 
koiło publiczność. 

Dwa rekordy Światowe Wałasiewiczówny 
KATOWICE PAT Podczas  niedziel- 

nych zawodów lekkoatletycznych Wala- 

siewiczówna zaatakowała 3 rekordy świa 

towe. Na 50 metrów próba nie udała się 

głównie wskutek 4 fałstartów, mimo to 
Walasiewiczówna wyrównała rekord świa 

towy Czeszki Mezlikowej, uzyskując 

wynik 6,4. 

Na 80 m. Walasiewiczówna — рорга- 

wiła swój rekord światowy wynoszący 

9,9 o 0,1 sek, nowy rekord wynosi 9,8. 

Na 1.000 m. Wałasiewiczówna pobi- 
ła również rekord światowy osiągając 

3,02.5. Dotychczasowy należał do An- 

gielki Lunn 3,04,8. Wałasiewiczówna wy 

kazała wspaniałą formę. 

Polska przegrała w piłkarskiej Olimpjadzie 
wojsk 

BUKARESZT. PAT. W niedzielę zakoń- 

czyła się Wojskowa Olimpjada piłkarska, w 
której uczestniczyły armje polska, rumuńska 
i czechosłowacka. W niedzielę ostatni mecz 
pomiędzy Rumunją a Polską zakończył się 

owej 
zwycięstwem armji rumuńskiej 3:0 (1:0). W 
klasyfikacji narodów Czechosłowacja zajęła 
pierwsze miejsce z 4 punktami przed Rumu- 

nją (2 punkty) i Polską (0 punktów). 

Walki ligowe dobiegają końca 
Warszawianka wysuwa się na czoło grupy 

„Spadkawej” 
KRAKÓW. PAT. W sobotę rozegrany 

został w Krakowie mecz o mistrzostwo ligi 
pomiędzy K.S. 22 Strzelec a Garbarnią, za- 

kończony niespodziewanie wysokiem zwycię- 
stwem drużyny krakowskiej w stosunku 6:2 

(2:1). 

Garbarnia grała bardzo dobrze, zwła- 
szcza wyróżnić należy Pazurka i Wilczkie- 
wicza. U gości najlepszy był Biegański, po- 
zatem na wysokości zadania był jeszcze Sro- 
czyński. Reszta grała słabo. 

* 

KATOWICE PAT. Mecz o mistrzostwo 
Ligi w Wielkich Hajdukach między Ruchem 
a Wisłą, wywołał olbrzymie zainteresowanie, 
gromadząc na boisku Ruchu przeszło 8,000 
widzów. Zwyciężył Ruch 2:1 (1:0). Gra bar- 
dzo ciekawa i emocjonująca, równorzędna. 
Ruch był tylko zespołem agresywniejszym. 

* 

LWÓW. PAT. Mecz ligowy „Czarni' -- 
„Warszawianka'* zakończył się wynikiem bez 
bramkowym 0:0. 

* 

KRAKÓW. 

Ligi. Cracovia pokonała Pogoń 3:1 (2:1). 

Wszystkie cztery bramki zarówno dla siebie 
jak i dla przeciwnika zdobyli gracze Craco- 

vji.. Pierwszy punkt padł w 20-ej minucie ze 

strzału Kisielińskiego. W 31 minucie Malczyk 

podwyższył wynik na 2:0 dla Cracovji, w 5 

minut później Doniec z Gracovji, chcąc podać 
piłkę własnemu bramkarzowi, mimowoli strze 
Jił bramkę dla Pogoni. Po przerwie Kubiński 

ustalił wynik dnia. 

* 

ŁÓDŹ PAT. Mecz ligowy Ł.K.S. — -Le- 
gja zakończył się nieznacznem zwycięstwem 

ŁK.S. 1:0 (1:0). 

Pierwszy poseł Chin przy rządzie Rzeczypospolitej 

  

Pierwszy poseł Cha 

  

przy rzedzie Rzeczypospolitej dr 
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Franek ' te, z córką. 

Wstrząsające szczegóły masowej rzezi 
chrześcijan asyryjskich w Iraku 

Jak wiadomo Rada Ligi Narodów zarzą- 
dziła śledztwo w sprawie masakry chrześci- 

jan asyryjskich w Mosulu. Badanie to w 

szczególniejszy sposób interesuje opinję pub- 

uczną Anglji, svóra domaga się zapewnienia 

Asyryjczykom sprawiedliwości i bezpieczeń- 

stwa. 

W tych dniach „Times'* umieścił list pe- 
wnej wybitnej osobistości, domagający się, 

by Anglja nadal sprawowała mandat nad A 
syryjczykami, Autor sugeruje myśl, że Wiel- 

ka Brytanja pokryje koszty przeniesienia te- 
go szczepu na wyspę Cypr lub do Syrji, natu- 

ralnie po uprzedniem porozumieniu się z 

Francją. 

Dziennik angielski ogłasza pozatem szcze- 

góły owej rzezi, dokonanej w pierwszych dn. 

ubiegłego miesiąca. Gdy ujawniły się pierwsze 

poważniejsze oznas: wzburzenia ludności, ofi- 

cerowie angielscy i iraccy zapewnili miesz- 

kańców wsi asyryjskich, że jeżeli wydadzą 
broń, nie będą narażeni na żadne niebezpie- 

czeństwo. 

w międzyczasie nastąpiło starcie między 
małym zrewoltowanym cddziałem Asyryjczy- 
kow a armją Iraku. Asyryjczycy owładnęli 

jaszczem amunicji i zmusili wojsko Iraku do 

cofnięcia się na odległo.v około 10-ciu kilo- 
metrów. Zemsta armji Traku nie kazała długo 

czekać na siebie. Wszedłszy do rozbrojonych 
uprzednio wsi asyryjskich, ołnierze zgru- 

powali asyryjczyków i poczęli moraować ich 

bagnetami, nożami i kijami. Innych zamknęli 

w mieszkaniach i wystrzelali co do nogi z ka- 

rabinów maszynowych przez okna. Pewnego 

oficera angielskiego, który interwenjował, 

„Normandie“ największy okret Świata 
W dokach Saint - Nazaire budowany jest 

obecnie największy parowiec  transatlantycki 

świata „Normandje”, którego rozmiary przę- 
kroczą znacznie wszystko, co istniało dotych- 

czas w tej dziedzinie, nie wyłączając takich 
olbrzymów, jak „Majestic, „Lewiatan* i t. p. 

„Normandja“, budująca się na obstalunėk 
PAT. Mecz o mistrzostwo „Generalnej Kampanji Transatlantyckiej*, kur-     

Nr. 6424 
dokładnie. W owe lata wydawał się czemś 
najbardziej godnem miana „sen*', bo zawie- 
rał wszystkie pierwiastki niemożliwości, sza- 
loną fantazję myśli, nie skrępowaną powło- 
ką cielesną, czemś, co nigdy nikomu wyda- 
rzyć się nie może. Ale minęło lat kilkana- 
ście i oto żyjemy w czasach, kiedy rzeczy 
podobne ziścić się mogą nieomal dosłownie. 

Myślę, że taki sen, przeżył na jawie oby- 
watel sowiecki Krawiez. 

Przed kilku dniami doniosły gazety ry- 
skie, że na polach Letgalji opuścił się aparat 
lotniczy, z którego wysiadł pilot. Gdy mu na 
jego pytanie, gdzie się znajduje, odpowiedzia- 
no; że w każdym razie poza granieami SSSR 

— odetchnął pełną piersią i powiedział: „W 
takim razie wszystko w porządku''. Odwie- 

zieny następnie do Rygi opowiedział histo- 
rję następującą : 

Przez dłuższy czas służył w czerwonych 

wojskach lotniczych. Następnie przeniesiony 

został do Komisarjatu Komunikacji i osta- 
tnio obsługiwał pocztową linję lotniczą  Le- 
ningrad — Moskwa. . Życie w Sowietach za- 
wsze było koszmarne, obecnie ustabilizowała 
się sytuacja głodu, nędzy, a żelazna obręcz 
niewołi zaciska się wokół mieszkańca Rosji 

Piękny oksz 

  

wytwarzając dla wszystkiech jednolity regime 
więzienia. Dzień po dniu, noc po nocy prze- 
żywa człowiek własną młodość, będąc drob- 

nym trybikiem państwowej maszyny SSSR, 
by, nie zaznawszy wolności, zardzewieć i 
skończyć. Myśl o ucieczce wywołuje dreszcz 
rozkosznej nostalgji i potwornego strachu 
zarazem. Jak? Co się stanie, jeżeli się nie uda! 
— Latając, myślał o tem Krawicz niejedno- 
krotnie, ale regime sowiecki przewiduje i u- 
przedza najtajniejsze myśli lotnika, zarówao 

jak każdego innego obywatela. A więc dobie 
ra się odpowiednio załoga samolotów. W po- 
cztowych, podwójnych, pilot strzeżony. jest 
przez mechanika, a mechanik przez pilota, 
nikt zaś na terenie całego państwa, nie wie- 
rzy jeden drugiemu. Ustanowienc są stacje 
pościgowe, wiadomy jest każdy skręt  aero- 
planu, na wysokości tysięcy metrów. Najlżej- 
szy odruch wywołać może podejrzenie, a kto 
jest podejrzany ten jest jednocześnie skaza- 
ny. Tak, z Sołowek uciec nie można już. 

Biedny człowiek. Wysiadł z maszyny i 
poprosił pić. W pobliskiej chacie chłopskiej, 
gospodyni podała mu skromne  wiešniaczė 
śniadanie: masło, jaja, kartofle. Zdziwiony 

Krawiez zapytał, — jakie dziś święto obcho- 
dzone jest w kraju. Gdy mu odpowiedziane, 
że żadne — ździwił się jeszcze bardziej: „My, 
na lotniskach sowieckich jadamy takie po- 
trawy tylko w największe święta rewolucyj- 

sować będzie między Hawrem a Nowym Yor- 

kiem. Budowę jej rzopoczęto w październiku 
1932 r., ma ona być ukończon ana jesień roku 

przyszłego. Będzie to największy i najszybszy 

okręt. Będzie on miał 75.000 tonn pojemności, 

podczas gdy  „Majestatic* liczy 56.000 t., a 

„Lewiatan* (dawny „Vaterland*) -— 49.000 t. 

Odległość między Hawrem a Nowym Yorkiem 
przebywać będzie „Normandja* w 4 i pół dnia, 

zamiast dotychczasowych 6—7. Długość jej 
* wynosić będzie 312 metrów, szerokość 36, wy- 

sokość 32. Szerokość ta odpowiada szeroko- 

ści Champs - Elysees, długość równa się od- 
ległości od Placu Madelaine do obelisku na 

Placu de la Concorde. Koszty budowy „Nor- 
mandji* obliczone są -na 750 miljonów fran- 

ków, włączając w to pożyczkę w kwocie 

300. miljonów udzieloną przez państwo. 

Okręt zaopatrzony będzie w turbiny ele- 
ktryczne o ogólnej mocy 160.000 H. P. Chy- 
żość jego wyniesie 30 węzłów t. zn, 54 kilo- 
metry n agodzinę, co odpowiada dobrej 
szybkości automobilu na szosie. „Normandja” 
obliczona jest na pomieszczenie 3.500 pasaże- 
rów, w czem 2.200 podróżnych i 1.320 osób 
załogi. Będzie ona miała 530 kabin  luk- 
susowych w cenie 230 dolarów, «a przejazd. 

Bilet I klasy kosztować będzie 210 dolarów, 

a w klasi e turystycznej 116 dolarów, czyli 
o sześć dolarów więcej, niż cena pobierana 

obecnie. A zatem płacąc o sześć dolaró wię- 
cej, jechać się będzie o dwa dni króciej do 
Ameryki. Ponadto „Normandja* tem się ró- 
żni od innych okrętów, że posiadać będzie 
swój własny teatr z własną trupą. 

ne'*'. —Następnie ciągnął swą opowieść dalej, 
Latał zazwyczaj z mechanikiem, którego 

się bał i nie dowierzał 'mu. Niespodziewanie, 
dnia 1 października dano mu innego mecha- 

nika. mę 
A więc dnia 1 października wsiadł do 

maszyny nr. 6424, sowieckiej konstrukcji, r02- 

wijającej szybkość do 180 kilometrów na go- 
dzinę. Samolot prócz dwóch ludzi załogi, u- 
nieść mógł 700 klg. bagażu, a ilość benzyny 
przewidziana jest na 4 godziny lotu bez lą- 
dowania. Odległość pomiędzy Petersgurgiem 
i Moskwą wynosi 640 kilometrów, w ten spo- 
sób po przylocie do Moskwy benzyna jest 
już na wyczerpaniu. Odległość od Petersbur 
ga do granicy łotewskiej wynosi 354 kilome- 
try. 

Był pochmurny dzień jesienny. Aparat 

wzleciał. Krawicz spojrzał w dół i stwier- 

dził, że z trudem zaledwie można się orjen- 
tować według ziemi. Leciał i patrzał uważ- 
nie trzymając się narazie szyn olejowych li- 
nji Petersburg — Moskwa. Gdyby tak skrę- 

cić na zachód, ale gdyby się mu nie udało 

uciec... Zawiózł by go po takich samych szy- 
nach, taki sam pociąg na Murman, do Kare- 

1, па Solowki. 
Coraz wyżej i. wyżej. Pod nim leżały 

wsie i miasta objęte zmorą sowieckiej nie- 
woli. Potworny koszmar  niebezpieczeństwa 
wieje stamtąd, ale on jest wysoko, wysoko, a 

chcąc położyć kres temu okrucieństwu, ofice- 

rowie iraccy potraktowali w sposób brutalny 

i przemocą odstawili do Bagdadu. 

Ogólna liczba ofiar, rekrutujących się 

tylko z pośród spokojnej ludności, wynosi od 
700 do 1000 osób. Są to niemal wyłącznie mę- 
żczyźni. Kobiet i dzieci zabito koło dwudzie- 

stu. 

Skład reprezentacyjny 
na mecz z Czechami 
WARSZAWA. PAT. Po niedzielnych mi 

strzostwach kapitan związkowy ustanowił 

polską reprezentację piłkarską na mecz z 

Czechosłowacją: Bramkarz Albański (Pogoń!. 

(Polo- 

nja. Pomoc: Kotlarczyk II (Wisła), Mysiak 

(Cracovia). Atak: Król (ŁKS), Matjasz (Po 

goń), Nawrot (Legja), Pazurek (Garbarnia), 

Niechcioł (Pogoń) rezerwa: Szumiec, Pająk, 

Obrona: Martyna (Legja), Bułanow 

Cebulak , Dziwisz, Ciszewski, Włodarz. 

Pięćdziesięciu ludzi spłonęło 
W Griilith Park, pomiędzy Dam i Mine- 

ral Wells, w Stanach Zjednoczonych, miał miej- 
sce 4 października olbrzymi pożar lasu, spowo- 
dowany nieostrożnem rzuceniem niedopałka w 
suche gałęzie. 

Kilkuset bezrobotnych było zatrudnionych 
w tym czasie przy robotach leśnych. Pięćdziesię- 
ciu z pośród nich nie zdołało wydrzeć się z pło 
nącego dokoła lasu i poniosło śmierć w płomie- 
niach. 

Po zgaszeniu pożaru odnaleziono w zgli- 
szczach trzydzieści trzy zwęglone trupy. 

Szczątków siedemnastu innych nie odszukano, 
EL. 

ZE ŚWIATA 
„BRACTWO KRWI'* W JAPONJI 

W Japonji wykryto tajną organizację ро- 
lityczną „Bractwo krwi'', które miało na ce- 
lu mordować wysokich dygnitarzy japońskieh 
szkodliwych dla kraju. Na czele „Bractwa * 
stał kapłan jednej z sekt. Wszystkich eztoa- 
ków tej organizacji aresztowano i postawio- 

no w stan oskarżenia jako przestępeów poli- 
tycznych. Społeczeństwo japońskie odnosi się 
do tej organizacji dość przychylnie, jako do 
tępiącej nadużycia. 

SZKLANE MOTORY 

Inżynierowie niemieccy pracują obecnie 
nad konstrukcją szklanych motorów. O ile wy 
nalazek ten da wyniki dodatnie — cena mo- 
torów spadnie o połowę, a przedewszystkiem 
pozwoli na natychmiastowe znalezienie defek- 
tu w czasie pracy motoru. 

POSTĘPY TELEWIZJI 

Telewizja w Anglji stała się obecnie bar 
dzo popularna. Ogromna liczba aparatów ra- 
djowych jest przystosowana do telewizji. An- 
glik może, np. podczas Derby, widzieć konie 

biegnące do mety. Wprowadzenie telewizji bę 
dzie stanowić nową epokę w technice radjo- 

wej. Będzie można nietylko słyszeć, ale i 
dzieć wszystko, co się na Świecie dzieje. 

wi- 

tam na zachodzie wolność. Był — jako się 
rzekło — chmurny dzień rosyjskiej jesieni. 
Czy Krawiez znał wierszyk: „Osień, graczi 
ulietieli...'* 

Z trudem orjentując się w obłokach, na- 
dał samolotowi kierunek nieco zachodni, już 

po pierwszych 100 kilometrach. Musiał jed- 
nak lawirować nieco i w ten sposób zbliżyli 

się do Ostrowa mając już poza sobą. 500 ki- 

lometrów. Benzyna była na wyczerpaniu. 
Trzeba pomyśleć o lądowaniu. Lądowali w 0- 

strowie. Niespodziewanie mechanik  ošwiad- 
czył, że ma tu krewnych i chciałby się z 
nimi zobaczyć. Odszedł. — Teraz, albo nigdy! 
— Krawicz wsiadł z powrotem na aparatu i 
poleciał. 

Pod wieczór, dnia 1 października mie- 
szkańcy miejscowości Bałtinowo, w Letgalji 
spostrzegli krążący nad polami samolot o so- 
wieekich znakach rozpoznawczych „SSSR 
6424''. Początkowo sądzono, iż jest to jeden 

z aparatów, obsługujących linję Berlin — Mo- 
skwa, która przechodzi w tych stronach. Ale 

dziwne zachowanie aparatu zwróciło pow- 

szechną uwagę. O godzinie 6-tej wieczorem 
samolot przeleciał ponad drzewami majątku 
Szkilbany i osiadł na łące w odległości 1 ki- 
lómetra od dworu. Poprzednio lotnik wyrzu- 
cił większą ilość worków z pocztą, zapewne 
w celu, aby ulżyć samolotowi lądowanie. 

"Tymczasem w kilka godzin później war- 

nie do zniesienia. 

(W WIRZE STOLICY 
BILET TAŃSZY OD BUŁKI. 

Można dziś być obwieszonym znaczkami 
P. N., które oznaczają jak wiadomo hasło: 

pieniędzy niema, a jednak mimo tej golizny 

wypuścić się w: podróż tu lub ówdzie. Sym- 
patyczne pociągi uroczystościowe są napraw- 

dę za bezcen. Do Gdyni tam i z powrotem 18 

zł., teraz do Krakowa na tę Kalwarję 13 zł, a 

dancing, narty, plaża, hokej, pokaz, oko, 

bridž! Jeździć, tylko jeździć. 

Największą atrakcją w podróży jest je- 

dzenie. W Tyrołu można czasem i wyjrzeć 

przez okno, u nas nie warto — dostaje się 
melancholji od tej równiny, jeść, jeść — to 

* najmilsze zajęcie. Dobrze jeśli się ma żonę, jeśli 

tak przezorną żonę, że zapakuje tyle wałówki, iż 

nie zdąży się skonsumować całej na dworcu, 
Kupować, płacić za prowjanty na stacjach 
mógłby Ford nie P. N. 

Bufety są zdžierusowską, rabušniczą — л- 
stytucją. Szklanka herbaty (lury) 50 gr.!! 

kubek mleka 35 gr.!! (litr mleka 12 gr.!) pół 

bułki z przezroczystym plasterkiem kiełbasy 

75 gr.!l  Ciastko  (stęchłe) — niewiadomo, 
jeszcze się nie znalazł miljoner coby zażądał. 

W tych warunkach podjeść sobie trochę 

jest niepodobieństwem.  Taniejby kosztowała 
podróż dookoła Polski niż lekkie śniadanko: 
10 bułeczek — 7 zł. 50, 4 szklanki herbaty — 
2 zł. 2 kubki mleka — 70 gr., dodatkowy 

kawałek cukru — 15 gr. za użycie łyżeczki 

1 zł. Lepiej zaciskać na każdej stacji pasek 

o jedną dziurkę, przyjechać do Gdyni jak 

osa, ale nie korzystać ze zbójnickich bufetów. 

Dyrekcja kolei bierze bardzo dużo za 
dzierżawę bufetów stacyjnych. Mylne stawianie 
sprawy, w Rosji oddawano bufety za mały 
czynsz, lecz zato dyrekcja kontrolowała ceny 

i wyroby — wszystko było doskonałe, za Dez- 

cen, to też w Rosji podróżowano często tylko 

dla przyjemności jedzenia po stacjach, 

Nasze cenniki  aprowizacji kolejowej są 

Karol 
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ASAREREGO PROSZYŃSZIEG 
  

wyszła z druka 

1 jest do pabycja 

we wszystkich księgarniach 

(ena zł. 3.80       

„Eliksir miłosny” 
Na wyspach malajskich tubylcy wytwa- 

rzają ze znanych sobie roślin „eliksir miłos- 

ny''. Eliksir ten dają malajczycy młodym ko- 

bietom w celu wywołania u nich afektu. Ko- 

biety malajskie do tej trucizny są przyzwy- 

czajone i trucizna ta nie szkodzi im, wywo- 

łując natomiast miłosne ekstazy. Dla Euro- 

pejczyków eliksir ten ogromnie szkodliwy 

jest, tak, że ostatnio zdarzało się wiele wy- 
padków zatrucia, co znów pociągnęło inter- 

wencję władz. 

czały nad terytorjum sowieckiem dwa moto- 
ry lecące w pogoń. Straż graniczna zaalac- 

mowana została ucieczką aeroplanu. Tak się 
złożyło, że gdy po kilku godzinach pojawiły 
się na niebie lecące w pogoń sowieckie aero- 
plany, zostały ostrzelane przez własną straż 
graniczną. 

Grigorij Władimirowicz Krawiez wsadzo- 
ny został do wagonu i odprawiony do Rys:. 
Ciągle nie był pewny kierunku w jakim po- 

ciąg idzie, ciągle jeszcze nie wierzył nikon 
i bał się straszliwie, że wiozą go ku granicy 
sowieckiej, by wydać władzom granicznym. 
Uspokoił się dopiero na dworcu w Rydze. 

A. więc uciekł, przed czemš, co go dusiło, 
napawało przerażeniem, jak zmora 

Wzbił się w obłoki i uciekł. 

Wróćmy na ziemię. Na ziemi przyjęte są 
różne przykre prawa. Naprawdę nieraz nie- 
ludzkie, skoro się mówi i komentuje możii- 
wość wydania zbiegłego lotnika na mocy kon 

wencji o wymianie przestępców. Na  szczę- 
ście Krawiez nie może być traktowany jako 
przestępca kryminalny. Aparatu przecież 

nie chciał ukraść, a tylko posłużył się nim 
do ucieczki. Pozatem obok praw pisanych, są 
przecież na Świecie prawa niepisane, prawa 
ludzkiego serca, sumienia, prawo pomocy cier 

Senna. 

piącym — to prawo stosowane być winno do 
wszystkich uciekających z Rosji Sowieckiej. 

Aż.  



W kliku wierszach 
15-go bm. były mistrz woj. wileńskiego, a 

obecnie czołowy motocyklista wileński Kalinow- 
ski, zmierzy się na torze Stadjonu Ośrodka W. 
F. z drugim nie mniej utalentowanym motorzystą 
Kieberem. 

W ub. niedzielę, w ramach zawodów organi 
zowanych przez W. Т. С. i M. Kleber odniósł 
nieznaczne zwycięstwo. 

Obecnie odbędzie 
Kalinowskiego. 

się rewanż, na prośbę 

* + * 

Dziś o godz. 9 rano, w Zakrecie odbędzie 
się tradycyjny bieg naprzełaj, będący oficjalnym 
zakończemem sezonu. 

* * * 

Dziś o godz. 4 po poł. spodziewany. jest 
powrót uczęstników raidu motocyklowego Wil- 
no — Białystok — Wilno. Meta na placu Kated- 
ralnym. 

* $ & 

Zawody, bokserskie o drużynowe  mis- 
trzostwo zostary już zakończone w niektórych 

okręgach. 
W Poznaniu mistrzostwo zdobyła 

Warta. 
W Krakowie mistrzem 

drużyna Wawelu. 
W Warszawie mistrzostwa przyniosły zwy- 

cięstwo pięściarzom Skody, którzy pokonali Po- 

łonię w finale 10 : 6. : 

W innych okręgach zawody nie wyłoniły 

jeszcze mistrzów. M. in. w Wilnie o tytuł dru- 

żynowego mistrza walczyć będą zespoły: Og- 

niska i WKS'u. 

znowu 

została ponownie 

* * * 

Stosunkowo dobra pogoda | zapa! tenisi- 

stów dały impuls do jeszcze jednej imprezy 

Sekcja Tenisowa ŻAKS organ:zuje па Ког- 

tacha w Parku Sportowym turniej, który na 

przestrzeni trzech dni (najbliższy piątek,  S0- 

bota i niedziela) wykaże jesienną forme za- 

wodników. W powyższej imprezie weznią u- 

dział czołowi zawodnicy Wilna. 

Poszczególne spotkania zapowiadają się 

ciekawie ze wzgłędu na poprawę formy, ja- 

| ka się dała zaobserwować u poszczególnych 

_ graczy na ostatnich treningach 

Urzędowa agencja niemiecka Wolifa po- 

daje, że niemiecki związek piłkarski uwzględ- 

mił w kalendarzyku swoich najbliższych mię- 

dzypaństwowych spotkań mecz z Polską. — 

Mecz ten jak twierdzi agencja Wolffa odbę- 

dzie się dnia 29 października na specjalnie 

rozbudowanym stadjonie Jahna w. Gdańsku. — 

Na tydzień przed tem spotkaniem Niemcy wal. 

czyć będą z Belgją, a wtydzień po tem spot- 

kaniu z Norwegją. Przygotowania do me- 

czu z Polską są już daleko posunięte, stadjon 

w Gańsku został rozszerzony na tyle, aby 

umożliwić przynajmniej 25 tysięcom widzów 

obecność na meczu. W końcu agencja pod- 

kreśla olbrzymie znaczenie tego meczu, któ- 

ry dochodzi do skutku na specjalne życze- 

nie komisarza sportowego Rzeszy  Niemiec- 

kiej von Tschammer - Osten. 

Niedawno zakończył się olbrzymi raid sa- 

mochodowy, urządzony przez sowiecki Auto- 

mobil - klub na olbrzymiej przestrzeni 9,400 

klm. Trasa raidu prowadziła z Moskwy do 

Karakum i z powrotem do Moskwy. Na 9.400 
kim. uczestnicy musieli przebyć 1200 klm. 
przez piaszczystą pustynię Karakum. Udział 

w raidzie wzięło około 20 samochodów kon. 

strukcji sowieckiej i trzy zagranicznej. Wszy- 

stkie maszyny sowieckie funkcjonowały bez za- 

rzutu i wróciły do Moskwy w dobrym stanie. 
Dzięki raidowi udało się uzyskać najlep- 

szą i najkrótszą drogę przez pustynię Kara- 
kum, na przebycie której potrzeba 6 i pół dnia 
zamiast 13 dni 

* * * 

Prasa fińska podała niedawno sensacyjną 

wiądomość 0 starcie Nurmiego we Francji па 

zaproszenie klubu Ladoumegue'a. Start miał 

nastąpić w dniu 8 października r. b. W jednym 
z biegów miało dojść do pojedynku pomiędzy 

Nurmim, Ladoumegueiem, Purje i in. 
W odpowiedzi Paavo Nurmi ogłosił pu- 

bliczną zaprzeczenie.  Nurmi twierdzi, że nie 
zgodził się na start w projektowanych zawo- 

dach w dniu 8 b. m. Ponadto nie zamierza 
również w przyszłości utrzymywać jakiegokol- 

wiek kontaktu z wymienionym klubem. 
Następnego dnia po tem zaprzeczeniu — 

„Hełsingin Sanomat* ogłosił korespondencję 
z Paryża, której autorem jest menager  Lado- 
umegueiem Antos Celle. 

Ponieważ klub Ladoumegue'a 
niego tych umów opublikuje on wszystkie po- 
siadane dokumenty, z których wynika niezbicie, 
że Nggmi zgodził się na cztery starty we 
FrańCj! za wynagradzeniem w sumie 120.000 
fińskich marek, w ostatniej chwili jednak za- 

Francji za wynagrodzeniem w sumie 120.000 
żądał on 240.000 fińskich marek. 

się nie zgodził na podwyższenie sumy, 
mi odmówił udziału w zawodach. 

Nie jest wykluczonem, że w związku z tą 
aferą wyjdą na jaw skandaliczne szczegóły, 
dyskwalifikujące nietylko Nurmiego, lecz tak- 

że wiele innych „gwiazd* fińskich. 

    

  

    

  

    
    

    

    

    

   
    

   
    

   

   
    

   

    

  

Nur- 

* * * 

Wydział gier i dyscypliny Ligi PZPN zwe- 

ryfikował ostatno 2 mecze ligowe jako walko- 
wery. Mecz Warszawianka — 22 p .p. zakoń- 
czony zwycięstwem  Siedlczan w stos. 2:1 

zweryfikowano jako 3:0 dla Warszawianki 

_ wskutek udziału w drużynie 22 p. p. niezgło- 

szonego gracza. Pozatem spotkanie Legja — 

Ruch (1:4) zweryfikowano jako 0:3. 

  
  * 

Jak juž donosilišmy w niedzielę dnia 15bm. 
rozegrany zostanie w Warszawie sensacyjny 
mecz piłkarski Polska — Czechosłowacja. Jest 
to eliminacyjne spotkanie przed mistrzostwami 
świata, które po raz pierwszy zostaną rozegrane 
w roku przyszłym w Rzymie. Polska należy do 
jednej grupy z Czechosłowacją i rozegra z nią 
dwa mecze. Jeden w Warszawie, jeden w kwiet- 

— miu roku przyszłego w Pradze. W razie równoś- 
—& zwycięstw o zakwalifikowaniu się do finału 

Tozstrzygnie stosunek bramek, w razie wyników 

; temisowych dojdzie do skutku trzecie spotkanie. 

Miarą potężnego zainteresowania  Opinji 

Sportowej w Czechosłowacji meczem piłkarskim 
w Polsce, jest wycieczka dziennikarzy czeskich, 
która przyjeżdza na zawody do Polski. Jest to 
pierwsza zorganizowana i tak liczna wyprawa 
dziennikarzy praskich na zawody piłkarskie 
zagranicą. 

  

  

  

  

SŁUWU 

Plan inwestycyj turystycznych Tydzień sportowy 
Jesienny bieg naprzełaj 

Biegi naprzełaj tak popularne na zacho- 

dzie — w Polsce, a zwłaszcza w Wilnie, nie 

cieszą się wśród zawodników należytem zro- 
zumieniem Są one jednak (nikt tego przy- 

jpuszczam nie zakwestjonuje) jedną z prak- 

tycznych, form lekkiej atletyki, dostosowa- 
nych do użycia. 

Nic więc dziwnego, że studenci angielskich 

czy amerykańskich uniwersytetów stają na 

starcie masowo, walcząc o zwycięstwo dla po- 
szczególnych wydziałów, kursów. Nam do 
takiego zrozumienia sportu b. daleko.. 

Dobrą wróżbą lepszej przyszłości jest tu 
zainteresowanie publiczności, która z cieka- 

wością przygląda się walce zawodników na 
trasie. 

Tym razem w Zakrecie na strzał starte- 
ra ruszyło 9 zawodników. Zwycięstwo Żylewi- 

cza (Ognisko), który systematycznością tre- 

ningu osiąga coraz lepsze wyniki, było zgóry 
przesądzone. Zwłaszcza, że w biegu nie brał 

udziału, wielokrotny tryumfator na tym dy- 
stansie dr. W. Sodorowicz — który studjuje 

obecnie paragrafy regulaminów wojskowych 
w Szkole Podchorążych w Warszawie. 

Odrazu obejmuje prowadzenie Żylewicz 
i nie oddaje go do mety. 

Jako drugi przyszedł Zajewski (Ognisko) 
trzecim był Wingrys (5.M.P.) 

Po biegu naprzełaj musimy czekać na 
śnieg, aby znów zobaczyć znajome twarze, 
tym razem, na nartach 

Zakończenie sezonu wioślarskiego 
Wczoraj, w godzinach popołudniowych 

odbył się długodystansowy bieg na przestrze- 
ni ośmiu kilometrów (Werki — Wilno). W 
biegu startowało pięć osad, co, jeżeli się zwa- 
ży na charakter biegu, świadczy o dużem za- 

interesowaniu klubów. Poszczególne osady by 
ły wypuszczane ze startu w minutowych od- 
stępach czasu, tak że, biorąc pod uwagę ich 
dosyć równy poziom, nie można było się spo- 
dziewać walki na torze. 

Najlepiej równowagę sił uwidaczniają 
czasy, różnicę których, jak na ten dystans, 

trzeba uznać za minimalną. 
Bieg wygrała osada 3 p.a.c. w czasie 25 

m. 4 s. drugą była osada A.Z.8. — 25 m. 14 

s. na trzeciem miejscu uplasowała się czwór- 

ka 3 b. sap. z czasem 25 m. 23 s., czwarte i 

piąte miejsce przypadło w udziale policji. 

W biegu pań, który się odbył na trasie 
pięciokilometrowej walczyły dwie osady AZS. 
Bieg pań z powodu jego wewnętrznego chara- 

kteru nie wzbudził większego zainteresowa- 
nią. 

Przy tej okazji należy zaznaczyć, że 
urządzanie biegów długodystansowych @а 
pań, jest naszem zdaniem niewskazane. Wysi- 

łek przy wiosłowaniu jest duży, nie należy 
go więc potęgować przez przedłużanie trasy. 

Przejechanie w walce pięciu kilometrów wy: 

maga nielada treningu. 
Eksperymenty tego rodzaju należy za- 

kwalifikować jako przecenianie własnych mo- 
żliwości. 

Przygotowania do XII Olimpiady 
Polski komitet olimpijski zatroszczył się o 

podjęcie przygotowań do olimpjady 1936 roku. 

W tym celu odbyto posiedzenie i referenci po- 
szczególnych działów sportu omawiali obecny 

poziom, dochodząc zgodnym chórem do wnio- 

sku, iż sport polski, by godnie wystąpić w 

Berlinie, potrzebuje już teraz trenerów i stworze- 

nia specjalnych kursów przygotowawczych . 

Na podstawie zebranych  opinji podzie- 

lono wszystkie działy sportu na cztery gruby 

według ich wartości w stosunku do šwiato- 

wego poziomu. Do grupy pierwszej zaliczono 

te gałęzie sportu, których udział w elimpjadzie 

zdaniem komitetu, jest konieczny. Tu figurują: 

lekka atletyka, wioślarstwo, hippika i dział 

sztuki sportowej. 

Do grupy drugiej mającej bardzo poważ- 

ne szanse na wyjazd do Berlina zaliczono 

szermierkę, boks i narciarstwo. Do trzeciej 

grupy zaliczono te, które dają nadzieje zdecy- 

zostało skrzyw- 
dzone 

Liga niechce mieć Wilna w swoich szere- 
gach. Ta tendencja uwidoczniała się już nie- 
jednokrotnie i obecnie podkreślona została 
krzywdzącą decyzja Wydziału Gier i Dyscy- 
pliny PZPN'u,  unieważniającą zwycięstwo 

odniesione przez WKS — Śmigły w walce z 

Naprzodem śląskim o wejście do Ligi. 

Mecz wygrany 4:2, został przerwany w 

83-ciej minucie gry z racji zdekompletowania 
drużyny Naprzodu. Lekarze badający „kontuzjo- 
wanych* graczy śląskich orzekli zgodnie: sy- 
mulacja, a więc nie może być chyba winy wil- 

nian w zdekompletowaniu drużyny Naprzo- 

du, tak samo, jak nie może być argumentem 

niedyspozycja psychiczna sędziego. Wypa- 

dek z bramkarzem jest zdarzeniem — рггуКтет, 
ale — niestety — dość często zdarzającem się 
1 w żadnym razie "nie może być  decydują- 
cym. 

Tłomaczenie sędziego p. Przeworskiego, że 

wypadek z bramkarzem (już w pierwszych 

minutach gry) wyprowadził go z równowagi 

psychicznej, nie wytrzymuje krytyki. Skoro p. 

Przeworski widział, że jest źle — trzeba było 
temu złemu zaradzić, a nie ratować swoją 

pozycję składaniem sprawozdania po meczu, 
zaprzepaszczonym prze zsiebie. 

Na boisku Wilno mecz wygrało. Może 
wygrało, — jak chce część prasy sportowej 

— przy pomocy „spalonych* i „skoordynowania 
współpracy nogi z ręką* u Naczulskiego, ale 

wygrało. Drużyna nie naraziła się na żad- 
ne sankcje karne ze strony sędziego (z dru- 
żyny Naprzodu Kania i Kałusz zostali usunięci 

z boiska) i wytrwała do końca nie stosując 

żadnych tricków Przy zielonym stoliku prze- 
grała. 

Akcja mająca na cełu przeciągnięcie do 
Ligi Polonji prowadzona jest bardzo intensy- 

wnie. W rozgrywkach półfinałowych dano jej 
za przeciwnika najsłabszą drużynę — Polonję 
przemyską, a obecnie buduje się sztuczne prze- 

szkody na drodze WKS'u. 

Akcja wyraźna i zrozumiała. Primo  Po- 
lonja ma „р1есу“, secundo — !iga dbająca 
o swoje finanse (często odnosi się wrażenie, że 

te właśnie finanse absorbują zarządy klubów li- 
gowych znacznie więcej niż „czysty sport“) 
niechce mieć w swych szeregach drużyny z 
odległego bardzo i biednego Wilna. Wojarze 
do Wilna nie uśmiechają się ligowcom. Wolą 
mecze na własnem, warszawskiem podwórku. 
Blisko i wygodnie. 

Unieważnienie meczu warszawskiego za- 
skoczyło cały świat sportowy. Z takim zalat- 
wieniem sprawy nikt się nie liczył. Absolutnie 
nikt. się nie liczył. Absolutnie nikt. „aoezłsko 

nikt. „Przegląd Sportowy", pismo — śmiemy 

przypuszczać — orjentujące się dobrze w spra- 

wach sportu pisało o meczu obszernie tytułując 

artykuł: „3:0, czy 7 minut dogrywki? Nie 

miał więc wątpliwości co do tego, że mecz 

musi być uznany, omawiano jedynie kwestję 

walkower czy dogrywka 7-io minutowa. 
Szkoda słów na teoretyczne dochodzenia, u- 

i użalanie się. Mecz został unieważniony i diu- 

żyna musi jeszcze raz wygrać. Musi „oliwa 

wyjść na wierzch*. Wilno zasługuje na miej- 
sce w Lidze i musi to miejsce zająć ku pożyt- 
z, sportu wileńskiego, sportu polskego wo- 
góle. 

Jedenastu dzielnych wukaesiaków — zdola 
to wyperswadować.... nogami, na boisku, wszy- 
stkim przeciwnikom naszej drużyny. W. T. 

dowanej poprawy, a mianowicie: Hokej, pły- 

wanie, łyżwiarstwo, kołarstwo, zapasy i strzela 

nie. Wreszcie w grupie czwartej umieszczono 
wszystkie inne sporty, poziom których w obe- 

cnej chwili nie wróży specjalnych nadziei. 
Opinja ta wypada już nieco odmiennie 

aniżeli rok temu. Uderza zwłaszcza zdeklaso- 

wainie szermierzy, których doniedawna uwa- 

żaliśmy za najpoważniejszy atut _ olimpijski. 

Sport polski jest jeszcze ciągle tak nieustabili- 

zowany i ulega krańcowym przeobrażeniom, że 

i w tej klasyfikacji zajdą już zapewne w przy- 
szłym sezonie zmiany . 

O ile przygotowania te przeprowadzone 

zostaną z całą starannością możemy oczekiwać 
większego jeszcze postępu, ja kw obliczu olimp 

jady w Los Angeles, kiedy to w ciągu kilku 
miesięcy nasi lekkoatleci doszli do zdumiewa- 
jących wyników. Tym razem sprawa będzie 
łatwiejszą, gdyž, odpadają troski  olbrzy- 

mich kosztów, jakie musiał ponosić PKO wy- 
suwając polską drużynę za ocean, Bliskie sto- 
sunkowo sąsiedztwo Berlina wyklucza i te 
niespodzianki jakie sprawiła podróż morska 
rujnując formę i siły naszych najlepszych. 

  

Ćwiczenia I wykłady 
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA USB. 

‚ W bieżącym roku akademickim  ćwieze- 
nia i wykłady z wychowania fiz. będą otwar 
te dla studjujących na wszystkich wydzia- 
łach, a szczególnie zalecone są na wydziałach: 
Humanis ym, Matem.-Przyr., Sztuk Pięk 
nych i Lekarskim. Wykazanie się odpowied- 
nią frekwencją na ćwiczeniach w. f. upoważ- 
niać będzie uczestniczących do odbioru pod- 
pisów w indeksach i otrzymania  zaświad- 
czeń z odbycia kursu koniecznych do egzami- 
nów nauczycielskich i pedagogicznych. 

Odbycie kursu niezbędne jest dla obie- 
rających zawód nauczycielski i wskazane dla 
obierających zawód lekarza szkolnego i spor 
towego. 

Ćwiczenia z zakresu wychow. fiz. prowa- 
dziś będą: p. Janina Kuleszanka w wymia- 
rze 4 godz. tygodniowo i p. Konstanty Pietkie 
wiez w wymiarze 8 godz. tygodniowo. W III 
trymestrze p. K. Pietkiewicz łącznie z ćwi- 
czeniami, wykładać będzie teorję gimnastyki 
i sportów. 

Badanie lekarskie ćwiczących i  wykła- 
dy w zakresie biologicznych podstaw wycho- 
wania fiz. obejmuje docent dr. Edward Czar- 
neeki w wymiarze 2 godz. tygodniowo. 

Ćwiczenia w I trymestrze obejmować bę- 
dą gimnastykę metodyczną i gry, w II trym. 
gimnast. metod i narciarstwo, w III sporty 
wodne, lekką atletykę, gry sportowe i pró- 
bę uzyskania Państwowej Odznaki Sportowej. 

W I trym. ćwiczenia odbywać się będą 
we wtorki i piątki w sali gimnastycznej Gma- 
chu Głównego na terenie lokalu AZS. w na- 
stępujących godzinach: 

Grupa I żeńska godz. 17 — 18; II grupa 
żeńska godz. 18 — 19; grupa III żeńska 
godz. 19 — 20 pod kierunkiem p. Kuleszanki. 
grupa IV męska (senjorów) godz 20 — 21, 
grupa V męska godz. 21 — 22 pod kierun- 
kiem Pietkiewieza, 

Pozatem w Domu Akademiekim będą od- 
bywały się ćwiczenia dla mieszkających tam 
studentów we czwartki w godz. 20 — 22. 

Zapisy do poszczególnych grup będą 
przyjmowane w poniedziałek i wtorek dnia 
91 10 b.m. w lokalu AZS godz. 18 — 20. 

Ćwiezenia rozpoczną się w Gmachu Głów 
nA dnia 13 b.m., w Domu Akademickim 12 
.m. 

   

ZWYCIĘSTWO LOTNIKÓW WILEŃSKICH 

W uzupełnieniu podanej wczoraj wzmianki 
© zwycięstwie lotników wileńskich na meetin- 
gu lotniczym we Lwowie, dowiadujemy się, że 
biorący udział w tym meetingu samolot Aero- 
klubu Wileńskiego PZL 5 z obsadą: pilot Za- 
krzewski Bronisław i obserwator Pilniak Bogu. 
sław zdobył pierwsze miejsce w regularności 
lotu, drugie miejsce w ilości przebytych kilo- 
metrów, drugie miejsce w punktualności lądo- 
wania (opóźnienie 20 sekund), oraz trzecie miej 
sce w ilości międzylądowań. Wyniki te w su- 
mie złożyły się na pierwszej miejsce. w 
zawodach dla lotników  wileńskicn. 
Zważywszy, że do zawodów stawały samoloty 
RWD, a tylko jeden samolot PZL 5, który jako 
najpowolniejszy miał najmniejsze szanse, zdo- 
bycie pierwszego miejsca przez Aeroklub Wi- 
leński należy zalczyć do wyją'k: w. sikctesów. 

WILNO. Do 1 grudnia urząd wojewódzki 
przedłoży Funduszowi Pracy projekty inwe- 

stycyj o znaczeniu turystycznem. Chodzi mia 
nowicie o doprowadzenie do względnie możli- 
wego stanu miejscowości, które ze względu na 
swoje położenie mają dwie możliwości tury- 

styczne dotychczas niewykorzystane. 

Fundusz Pracy po zapoznaniu się z prze- 
dłożonemi wnioskami ustali ogólny plan in- 

westycyjny w tej dziedzinie z tem że ewen- 

tualne roboty rozpoczęłyby się już wczesną 

wiosną. 

Remont Pałacu Sapieżyńskiego na Antokolu 
WILNO. Rozpoczęte prace nad konser- 

wacją budynków i bram b. pałacu Sapie- 
how na Antokolu posuwają się szybko na- 

przód. Obecnie prowadzone są roboty. sztu- 

Wykopaliska przy 
WILNO. W związku z odnalezieniem ko- 

ło Z. Mostu szczątków starożytnej budowli 
na miejscu przeprowadzone zostały badania 

konserwatorskie. Odnalezione przejście pod- 

sz   

murarskie, mające na celu przy- 

budynkom dawnego wy- 
katorskie i 
wrócenie bramom i 
glądu. 

a s a : 

Zielonym Moście 
ziemne jak się zdaje jest pozostałością daw- 

nych magazynów zamku królewskiego.. Wer- 
sja, że natrafiono na basztę obronną, nie znaj 
duje potwierdzenia. 

  

KRONIKA 

widna 
PONIEDZ. 

Dziś 9 Wschód słańcz g. 5,37 

i 
S nos Zachód słońca g. 435 
Franciszka 

"NAIRU SEA 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 
Z dnia 8 października 1933 r. 

Ciśnienie średnie. 760 

Temperatura średnia: -- 9. 

Temperatura najwyższa: + 12. 

Temperatura najniższa: + 5. 

Opad 
Wiatr: połudn. zach. 

Tendencja: lekki wzrost. 
Uwagi: dość pogodnie. 

MIEJSKA. 
— Prace w Bazylice. Po ukończeniu 

wzmacniania ściany Bazyliki od strony skwe- 

ru, z kolei przystąpiono do prac konserwa- 
cyjnych od Cieletnika, — Dotychczas wbito 

juž kilkanašcie pali želbetonowych. 

— Komitet Rozbudowy. Wobec wyczer- 
pania kredytów Komitet Rozbudowy 
sił przyznawanie jakichkolwiek  požy 

na remont i. nowe budowie. 
— Remont domów. W ub. sezonie letuim 

zremontowano w mieście 456 budowli mu:t- 

wanych i drewnianych, co pochłonęło 64545 
złotych. 

— Wodociąg na ul. Lwowskiej. W tym 
tygodniu magistrat przystąpił do robót wodo- 
ciągowyen na uł. Lwowskiej. Potrzebne ma- 
terjały są już grupowane. 

SST ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— K i podobieństwa w rozwoju 

Ludów Bałtyckich", Jest to tytuł odczytu jaki 
wygłosi p. Dyr. Instytutu Naukowo - Badaw 
czego Europy Wschodniej, Wł. Wielhorski w 
dniu 12-go b .m. w lokalu Instytutu. Odczyt or 
ganizuje Związek Polaków Ziemi Kowieńskiej. 

MILJONY! 
MILJONY! 
MILJONY! 

Słychać osiainio iu i tam, 
A to czemt? 

BO JUŻ 19 PAŹDZIERNIKA 
rozpoczyna się 

CIĄGNIENIE 
I klasy 28 zreformowanej Loterii Państw, 

To też każdy 
KTO CHCE BYĆ W POSIADANIU 

MILIONA ZŁOTYCH 
niech bezwzględnie knpi los w największej 
i najszczęśliwszcj w WILNIE kolekturze 

„„LICHTLOS““ 
2) 

Wielka 44, Ad. Mickiewicza 10 

   

    

   

  

P. K. O. 81.051. 

  

POCZTOWA 
— Komisja teletechniczna. Z Warszawy 

przybyła specjalna komisja  teletechniczua, 
zadaniem której jest zbadanie mocy sieci te- 
lefonicznych miejskich i międzymiastowych. 

Komisja będąc zaopatrzona w odpowicd- 
nie aparaty, ulokowała się w centrali telefo- 
nieznej Wilno. 

AKADEMICKA. 
— Hallo! Chór Akademicki! Pojutrze inau- 

guracja, w której chór bierze udział. Próba 
dziś, w poniedziałek, o godz. 20-tej w lokalu 
Seminarjum  etnograficznego (Zamkowa 11). 

Przyjmujemy nowych członków- 
KOLUJOWA 

— Pociąg Warszawa — Moskwa. Mimo 
zmian w zimowym rozkładzie pociągów, któ- 

ry obowiązuje od dziś, czas kursowania po- 

ciągu Warszawa — Moskwa pozostał bez 
zmian. 

RÓŻNE 
— Gość jugosłowiański. Przez sobotę ba- 

wił w Wilnie p. J. Szerman z Belgradu, b. 
deputowany do Skupszezyzny. 

— Związek Polaków Ziemi Kowieńskiej 
w Wilnie podaje, że od dnia 9 października 
rb. Sekretarjat Związku będzie czynny we wtor 
ki w godz. 8—10 rano i we czwartki w godź 
18—20. Sekretarjat przyjmuje listy do prze- 
syłania na Litwę, oraz udziela wszelkich in- 

formacyj. , 
— Stan ństwa na granicy. Sporzą- 

dzone dane statystyczne wskazują na wyraźną 

poprawę stanu bezpieczeństwa nad granicą Sso- 

wiecką. Np. za ub. trzy miesiące nie zanotowano 
żadnego napadu, lub dywersji. Koniokradztwo 
zostało całkowicie ukrócone. Incydenty ze strażą 
sowiecką należały do rzadkości 

„ šli Mocarstwowej 

„posługując się przytem drabiną. 

— Pożegnanie dyr. Zapaśnika. Komitet Ma 
turzystów państw. gimn. im. Ad. Mickiewicza 
w Wilnie zawiadamia kolegów maturzystów te- 
goż gimnazjum, iż w dniu 14 bm, o godz. 22 oqd- 
będzie się w salonach Georges'a raut pożeg- 
nalny ku uczczeniu przechodzącego w stan spo- 
czynku dyr. Bronisława Zapaśnika. 

Po zaproszenia koledzy maturzyści powinnt 
zgłaszać się do sekretarjatu gimnazjum 11 -13 
do dnia 12 bm. włącznie. 

— Uczestników Pierwszej Załogi Obrony 
Lwowa w szkole im. Henryka Sienkiewicza z 
31 - 10 na 1 - 11 1918 oraz Rodziny po Poleg- 
łych i Zmarłych uprasza się o nadesłanie, pod 
adresem E. Świstelnicki Lwów, pl. Kapitulny 
Nr. 7 Ep. do dnia 20 bm. wiadomości o sobie, 
a przedewszystkiem o podanie miejsca obecnego 
zamieszkania, celem otrzymania bliższych infor 
macyj w ważnych sprawach, dotyczących b. 
uczęstników i ich rodzin, jak Krzyża Niepodleg 
łości, rewindykacyj osiedla i t.p, 

— Policja bez bagnetów. Wobec przydzie- 
lenia policji pochewek do pałeczek gumowych 
ukazało się zarządzenie, aby poliejanci zao- 
patrzeni podczas słażby w rewolwery, nosili 
miast bagnetów, wyłącznie pałeczki. Bagnet 
policjant może nosić wyłącznie poza służbą. 

— Obroty na giełdzie zbożowo - towaro. 
wej. Z zestawień urzędowych wynika, że na 
wil. giełdzie zbożowej dokonano w ub. miesią- 
cu tranzakcji na 1.844 tonn. 

ŻYDOWSKA 
— Koło L. O. P. P. przy Żyd. Klubie 

Myśli Mocarstwowej, W dniu wczorajszym od- 

było się w lokalu Żydowskiego Klubu My- 
zebranie poświęcone spra- 

wom L. O. P. P. Zebraniu w którem wzięło u- 

dział z górą 200 osób przewodniczył dr. A. 

Hirschberg. Po referatach pp. dr. Genzela i 
A. Kasztańskiego zebrani uchwalili konieczn- 
ność zorganizowania kursów dla instruktorów 
obrony przeciwlotniczej i gazowej oraz u- 

tworzenia koła L. O. P. P. przy Żydowskim 
Klubie Myśli Mocarstwowej. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia* — Dzisiej. 

szy wieczór piosenek Hanki  Ordonówny. — 
Dziś H. Ordonówna czarować będzie” widow- 
nię wykonaniem. najulubieńszych piosenek swe 
go bogatego repertuaru. Wielki talent tej 
znakomitej interpretatorki różnorodnych piose- 
nek wywołuje entuzjazm publiczności. Akom- 
panjament objął Roman Szlozberg. Zaintere- 
sowanie występem H. Ordonówny  olbrzy- 

mie. Kasa czynna dziś w ciągu dnia całego 
od godz. 11-tej rano. 

— Teatr Miejski Pohułanka, Dziś 
działek 9 b. m. Teatr nieczynny. 

Pierwsze propagandowe przedstawienie 
poniedziałkowe odbędzie się w następny po- 
niedziałek. 

— Zniżki do Teatru Miejskiego na Pohu- 
lance — wydaje kancelarja Teatru od 11 do 
2-eį pop. 

— Stały Teatr Objazdowy — gra dzš 
9 b. m. komedję W. Fodora „Sekretarka pana 
prezesa” — w Wilejce Powiatowej, 10. X w 
Mołodecznie, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS. — King-Kong 
PAN — Dzieje grzechu. 
LUX — Szatan zazdrości. 
CASINO — Don Kichot 
ROXY — Na rozkaz kobiety z Polą Negri 

WYPADKA I KRADZIEŻE. 

— SEKCJA ZWŁOK ZASTRZELONE- 
GO RESTAURATORA. Jak się okazuje, se- 
kcja zwłok zastrzelonego onegdaj « podczas 

napadu, restauratora Kodesza wykazała, że 0- 
trzymał on trzy postrzały. Dwa strzały od- 
dane były z przodu, trzeci zaś z tyłu. Właści 
wie ten ostatni strzał okazał się śmiertelny. 

Sprawca napadu Wł. Bituński przebywa 
na Łukiszkach. W najbliższych dniach zapa- 
dnie decyzja co do jego losów. Jak się zda- 
je, nie stanie on prędzej przed sądem nim 
nie zostanie poddany obserwacji psychjatrów. 

— Złodziej z drabiną. Przy ul. Brackiej 
4 jakiś złodziej usiłował dostać się na strych 

Pajęczarz, 
gdy go zauważono ratował się ucieczką i ini- 
mo pościgu zdołał umknąć. 

— NAPAŚCI ULICZNE. Wczoraj w no- 
cy na przechodzącego ul. W. Pohulanka inž. 
Grumberga napadło dwu osobników, którzy 
bez żadnego powodu rzucili się na przechod- 
nia dotkliwie go bijąc. Jednego ze sprawców 
ujęto. Również na ul. Wileńskiej jakiś pijak 
pobił przechodzącego Abrama Berlinera (Wis 
B W 
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zsę Zanim dacie 

Baczność! zac zna z, ® scowych wileńskich 

Sprawdzcie аее toszto- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do ы oraz de 

wszystkich pism TANIQ I bardzo 
wygodnie jest załatwić 

ха pośredsictwem Biurą Reklamowego 

| S. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tel. 82. 

ponie- 

e
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žank Akceptacyjny 
a rolnictwo 

W dniu 7 października r.b. z inicjatywy 
Dyrektora Centralnego Biura do Spraw Fi- 
nansowo-Rolnych p. Stanisława Lipskiego 
przy udziale przedstawiciela Ministerstwa 
Rolnictwa i R.R. p.  Wierusz-Kowalskiego 
odbyło się w Wilnie, w Dużej Sali Konferen- 
eyjnej Urzędu Wojewódzkiego, posiedzenie, 
poświęcone Bankowi Akceptacyjnemu, przy 
udziale przedstawicieli rolnietwa i bankowo- 
ści z terenu czterech województw wschodnich. 

Opradom przewodniczył Naczelny Dyrek- 
tor Banku Akceptacyjnego p. Z. Czałbowski. 

Przemówienie wstępne wygłosił p. Dyrektor 
Lipski, stwierdzając, że liczny udział zebra- 
nia jest dostatecznym dowodem niewątpliwej 
potrzeby porozumienia się na temat zagadrue- 

nia Banku Akeeptacyjnego, który jest jednem 
z najważniejszych ogniw ustawodawstwa #- 
nansowo-rolnego. Zdaniem mówcy — inten- 
cją ustwodawey było równoległe  realizowa- 
nie wszystkich ustaw konwersyjnych, gdyż 
tylko w ten sposób da się dostosować spłarę 
zadłużenia rolniczego, do zmienionych przez 
kryzys możliwości gospodarczych, dlatego też 
konieczne jest zbadanie przyczyn, hamują- 

cych zawieranie układów konwersyjnych po- 
między rolnikami a instytucjami  wierzyciei- 

skiemi w rozumieniu ustawy o Banku Akcep- 
tacyjnym. - 

P. dyr. Lipski wyraził przypuszezenie, że 
nie znajdzie się instytucja wierzycielska, któ- 
raby się zdecydowała na przyjęcie odpowie- 
dzialności za dezorganizację acji rządu na tym 
ważnym odcinku zagadnień finansowo-rol- 
nych. 

Następnie w wyczerpującym referacie 
p. dyr. Czałbowski omówił etapy powstania 
ustaw finansowo-rolnych ze szezególnem u- 
względnieniem zasad Banku Akceptacyjnego 
i techniki zawierania układów. 

Po referacie wywiązała się dyskusja, w 
której wzięli udział zarówno przedstawiciele 
rolnietwa, jak i instytucyj  wierzycielskich. 
W dyskusji wysunięto pod adresem Banku 
Akceptacyjnego szereg postulatów aktualnych 
dla województw wschodnich. 

Posiedzenie zakończyło się przemówieniem 
p. wojewody wileńskiego Władysława  Ja- 
Szezołta, który zaznaczając konieczność wy- 

kazania jak najlepszej woli w realizacji usta- 
wodawstwa ratowniczego, wezwał zebranych 
do wytężonej pracy nad osiągnięciem pomyśl- 
nych dla rolnictwa rezultatów. Pan  woje- 
woda podkreślił specjalnie przychylne stano- 
wisko pana Ministra  Rolnietwa i Re- 
form Rolnych  Nakoniecznikoff - Klukow- 

skiego do potrzeb rolnictwa województw 
wschodnich i złożył na ręce dyrektora Lip- 
skiego podziękowanie p. ministrowi za ten 
jego stosunek, prosząc o zachowanie go na 
przyszłość. 

Żegnająe uczestników konferencji pan wo 
jewoda złożył jednocześnie podziękowanie pa 
nu dyrektorowi Lipskiemu za cenną iniejaty- 
wę zwołania zebrania. 

Konferencja przedstawicieli 
biur finansowo-ro!nych 

W dniu 6 b.m. w Urzędzie Wojewódzkim 
odbyła się konferencja  Przewodniczącyca 
Wojewódzkich Urzędów Rozjemczych i  kie- 
rowników Wojewódzkich Biur do Spraw Fi- 
nansowo-rolnych z terenu czterech  Woje- 
wództw Wschodnieh. Obradom przewodniczył 

p. Stanisław Lipski — Dyrektor Centralnego- 
go Biura do spraw Finansowo-Rolnyeh, które 
zwołało powyższą konferencję. 

Sprawozdania z poszczególnych  woje- 
wództw dały całokształt stanu akcji finanso- 
wo-rolnej i zobrazowały stopień wyzyskania 
ustaw ratowniczych przez rolników. 

Ustalono szereg doniosłych i aktualnyc1 
dla tego terenu zagadnień i wniosków, któ- 
re się złożą na dalszą pracę Komitetów i 
Biur ratowniczych przez rolników. 

Ustalono szereg doniosłych i aktualnych 
dla tego terenu zagadnień i wniosków, które 
się złożą na dalszą pracę Komitetów i Biur 
dla Spraw Finansowo-Rolnych w zakresie 
istniejących ustaw ratowniczych. 

  

Budowa pałacu arcybiskupiego 
W związku z budową na pl. Magdaleny 

pałacu arcybiskupiego, kierownictwo robót 
zwróciło się do kilku tut. artystów z prośbą 
o opracowanie kartuszy na przyszłą dekora- 
cję frontonu pałacu. Jak się okazuje, proje- 
ktowane jest umieszczenie nad portalem wiel- 
kiego medaljonu z herbem „grabie'', klejno- 
tem J.E. Arcybiskupa Jałbrzykowskiego. 

rtolfiócka | 
— Powiatowy Zjazd Działaczy gospod. i 

społ. w Stołpcach. Prezydjum Rady BBWR 
postanowiło na posiedzeniu odbytem dnia 6. 
b. m. pod przewodnictwem. posła ). Gorzkow- 
skiego zwoła ćn adzień 22 b. m. Powiatowy 

Zjazd działaczy gospodarczych i. społecznych 
z powiatu. 

Na zjeździe wygłoszone zostaną następują- 

ce referaty: 
Zagadnienia rolnicze w powiecie stołpec- 

kim p. Pikiel. Gospodarka i przemysł leśny p. 

Klimkiewicz. Sprawa rzemiosła i handlu p. 

Chajmowicz. Spółdzielczość i kapitalizacja p. 
inż. Kraszewski. Samorząd w powiecie stołpec- 
kim p. inż. Dudziński. 

Zjazd odbędzie się w sali „Ogniska“ ko- 
lejowego Początek Zjazdu ©0 godz. 12.30. 

—Młodzież wiejska w Uciesze. W dalszym ciągu 
działalność kulturalną  smshrdluetaonshirdlcmi 
młodzież wiejska na terenie powiatu rozwija 
ożywioną działalność kulturalną. Chodzi jej 
o wciągnięcie do swych szeregów jak najszer 

szych rzesz ludności białoruskiej. 
_ Ostatnio znów w Uciesze gm. łużeckiej 

odegrano sztukę w języku polskim i białorus- 
kim. Publiczność polska i białoruska dopisa- 
„sala. 

— Znaczna kradzież. Hurynowi Włodzi- 
mierzowi ze wsi Zadwieje, gm. żuchowickiej 
skradli złodzieje z zamkniętej komory 80 kg. 
żyta, nowy kożuch, burkę, buty prócz tego 

inne przedmioty między niemi až 164 mtr. 

płótna. Dochodzeni e prowadzi policja. Po- 

szkodowany ocenia swe straty na przeszło 
gw zł. 

* 

 



  

— „Czwartek literacki“ Zw. Dziennikarzy 
i literatów wojew. nowogródzkiego w Nowo- 
gródku. W dniu 12 bm, o godz. 20-ej, w salo- 
nach Ogniska, odbędzie się „Czwartek Literac- 
ki* Wojew. Zw. Dziennikarzy i literatów. 

Program przewiduje: referat p. ]. Wyszomir 
skiego, cenionego dziennikarza j pisarza z Wil- 
na, oraz dyskusję przy herbatce. 

— Urzędowa. W dniu dzisiejszym obejmuje 
urzędowanie nówomianowany. naczelnik Wy- 
działa w Urzędzie Wojewódzkim, p. M. Jasiń- 
ski, na miejsce odchodzącego do Torunia p. na- 
czelnika Z. Szczepańskiego. 

— (o graja w kinie miejskiem? Od dnia 6 
bm. dźwiękowiec polski pod tyt. „100 proc. dla 
mnie“ z asami humoru sceny polskiej pp. K. 
Krukowskim i Wł. Walterem w rolach głów- 
nych. Dyrekcja kina zapowiada wystawienie w 
najbliższym czasie filmu p. t. „Wolne dusze”, 
z Normą Shearer i Lionelem Barrymore w ro- 
lach głównych. 

— Zgon stuletniego żebraka. W nocy na 4 
bm. zmarł w stodole urz. gm. Horodeczno stylet 
ni żebrak, Hocko Leon, nie mający stałego miej- 
sca zamieszkania i wspomagany Od czasu do 
czasu przez gminę. Śmierć nastąpiła wskutek 
starości. 

— Ujęcie na gorącym uczynku  pędzenia 
samogonki. W lesie obok wsi Rybaki, gminy 
ździęciolskiej pow. nowogródzkiego patrol 
miejscowego posterunku P. P. ujął na gorącym 
uczynku pędzenia samogonki Żegało Mikołaja 
mieszk. wsi Ponikwa gm. kuszelewskiej i Wo 
robieja Witolda oraz Wieremieja Hipolita ze wsi 
Worokomszczyzna gm. dworzeckiej. 

Na miejscu znaleziono aparat do pędzenia 
samogonki oraz 10 wiader zacieru, który znisz- 
czono na miejscu. 

zrodiięhyka 
— Troszkę w tył. Na rogu ur. Bośniackiej 

i Napoleońskiej znajduje się stoisko  dorożek. 
Otóż od pewnego czasu dorožkarze ustawia 

ją się. w ten sposób, że zagradzają zupełnie przej 
ście z jednego na drugi chodnik ul.Napoleoń- 
skiej. 

Władze powołane powini 
cie dorożek z Į 
wet z punktu 
ul. Napoleońskiej nie sz. 
te cofnięto więcej na ul. 

zarządzić ustnię 
Bośniacką. Na 

  

   

  

  

ziłoby aby stoisko 
Bośniacką. 

— Z życia harcerskiego. W niedzielę dn. 5 
bm .odbędzie się w Białymstoku pierwsza powa- 
kacyjna odprawa instruktorów Chorągwi Białos-. 
tockiej Harcerzy. 

Na uroczystość tą, lokaino - harcerską wy- 
jeżdzają z Grodna: podharcm. z Komendy Huf- 
ca Grodzieńskiego pp. Stefan Walczak i Jan 
Kraśnik. 

— Posiedzenie P. K. P. R. W dniu 9 bm, o 
godz. i2-ej w lokalu Okręgowego T-wa Orga- 
nizacyj i Kółek Rolniczych odbędzie się posie- 
dzenie Powiatowej Komisji Przysposobienia 

Rolniczego. 

— Napadnięty na drodze, Na idącego szosą 
koło Czechowszczyzny hornickiej Ejsmonta An- 
drzeja m -ca Grodna (Konna 1) napadło trzech 
osobników, którzy go pobili i zabrali 100 zł. go 
tówką. „Poszkodowany Ejsmont poznał jednego 
z nich, którego zatrzymano, a okazał się nim 
Stefan Jurkowski zam. w Grodnie przy ul. Na- 
zaretańskiej Nr. 9. 

Brzytwą podcięta sobie gardło. W dniu 
6 b. m. popełniła samobójstwo przez podcię- 
cie gardła brzytwą mieszkanka wsi Żukie- 
wicze gm. hornickiej Malwina Bożko . 

Przyczyną  rozpaczliwego czynu była 

przewlekła choroba żołądka, z które denatka 

nie mogła się wyleczyć z braku funduszów. 

— Nieszczęśliwy wypadek, W dniu 5 b. m 
w warsztatach Spółdzielni „Mars“ robotnik 

Antoni Stapowicz (Wróblewskiego 16) w cza- 
sie pracy przy heblarec doznał odcięcia 

dwóch polców. 

ŻŁ.1. 24.1. [ena ziżona! 
Już ukazał się w sprzedaży Nr. 31 
najlepszego ilustrowanego społeczno- 

literackiego tygodnika: 

Kobieta współczesna 
Do nabycia we wszystkich 

kioskach! 

  

  
  

WACŁAWA WALICKA 

etycznego wyglądu , 

  

— Nad kanałem Ogińskiego. Pod tym ty- 
tułem ukazał się na szpaltach czwartkowego 

1. K.C. reportaż p. Romana Burzyńskiego, po- 

święcony Słonimowi. 
Każdemu z nas kresowian zależy niewąt- 

pliwie na podnoszeniu znaczenia miast i opi- 

Sie ziem, które zamieszkujemy. Chcielibyśmy 
jednakże, by dane zawarte w artykułach były 

prowadzone tak pod względem conajmniej 

geograficznym jak historycznym i t. p. Wtedy 

taką korespondencję czytamy z przyjemne- 

ścią a krytyczn euwagi pod adresem admi 

nistracji czy «gospodarki miejskiej notujemy 

i staramy się w miarę możności braki usunąć. 

Inasczej rzecz się ma gdy artykuł jest od a 

(do z zmyślony, zawiera multum nieścisłości, 
więecej fantazji, 

P. Roman Burzyński zaczął artykuł od 

„Słonimka”*, następnie podsłuchał rozmowę 

o.... plantacji pieprzu tureckiego, podał ilustra- 

cję mostu na kanale syst. inż. Pruchnickiego 

z... „urządzeniem do podnoszenia przęseł — 

celem  przepuszczania statków", których — па 

tym moście nigdy nie było i niema i chce gwa.- 

tem przekonać czytelników, że w Słonimie jest 

kanał aż... „50 kim. długości!* A o pięknej 
historji miasta jego i rozwoju ani słowa, 

  

— Reduta. W dniw 11 października o @. 
8 m. 30 w łokalu kina „Casino“ odegra- 

ny będzie przez „Redutę“ „Махера“. Słowac- 
kiego. 

— Pożar. W dniu 6 b. m, o godz. 

wskutek nieostrożnego obchodzenia się z og- 

niem powstał pożar w zabudowaniach braci 

Błaszczewiczów,  wskute kczego spaliła się 

stodoła wraz z tegorocznemi zbiorami, pa- 

szą i narzędziami rolniczemi. Podczas akcji 

ratunkowej  Błaszczewicz Nikifor doznał 
iekkich poparzeń twarzy i rąk. 

— Z działalności Zw. Strzel. W dniu 

1 b. m. w lokalu szkoły powszecnej w Łancew- 

Łogu oddział Zw. Strzeleckiego urządził 

odegra- 
komedyjki p. t. „Podejrzana osoba” i — 

anie z rozkazu”. 

Frekwencja jak na Łancew - Ług dość duża 
— 82 osoby. 

A 2424 
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przedstawienie amatorskie, na którem 
2 no 

    

     
Bziałki 

Kcmunikacja pociągami i 
Warunki kupna; 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

| 
& 

Szukanie Poiski 
! Szukaniem Polski — nieraz wznio- 

słem, nieraz niezaradnem, nieraz 
wkraczającem na beznadziejne ma- 
nowce, — był ruch socjalistyczny w 

Polsce w okresie pierwszej rosyjskiej 
rewolucji. 

Autorka kreśli sceny wprost waię- 
te z życia, odtwarzając zdarzenia z r. 

1906 w Kieleckiem. Dziś, gdy wolna 
Polska już została odnaleziona 1 gdy 
ruch socjalistyczny kompletnie się 
zdegenerował i stracił siły, — dobrze 

jest spojrzeć wstecz i przypomnieć 
przeszłość tak niedawną, a tak nie- 
skończenie daleką.... 

Towarzyszka Marta jechała we wrześnio- 

wy ranek furą żydowską do Białogonu. Fura 
nie była dziś przepełniona po brzegi, jak to 
bywało zwykle, bo dopiero dobiegała 9-ta, i 
w dodatku był to targowy wtorek. Jeszcze 

rojno jest na rynku kieleckim — ktoby tak 

wcześnie wracał? Luźno było siedzieć i wy- 
godnie zato trzęsło bardzo po bruku, dopie- 
ro na szosie wózek potoczył się spokojnie. 
Biała, wapienna szosa wiła się serpentyną, w 
jaskrawem słońcu poranka. Bokami stały 
dość nisko mgły nad ścierniskami i nad głę- 
bokiemi parowami i stawami wśród falistego 
terenu. Taki był miły, rzeźwiący chłodek. 

Towarzyszka Marta otuliła się szezelnie 
peleryną zakopiańską i nawet kaptur nasu- 
nęła na głowę od wapiennego kurzu. Nielicz- 
mi współtówarzysze podróży widocznie byli 

zmęczeni i senni — widać zbyt dużo wyda: 

li energji, by tak wcześnie załatwić interesy 
i wracać. Obok towar 

    

wydawca Stanisław Mackiewicz. 

„ki Marty siedzia- 

P STT 

(Rok 1906) 

ła stara Żydówka w zatłuszczonej watówce i 
drzemała w najlepsze. Gęś, kupiona na ryn- 
ku w Kielcach, uczuła mniej energiczną dłoń 
i zapragnęła wydobyć się z czułego uścisku.. 
Całe senne towarzystwo raptem obudziło 

się, powyskakiwało z wozu, 87 łapać gęś, któ 

ra wyfrunęła z fury. 
— Uj, taka piękna gęś! Uj, taki piekny 

szmalec! Uj, takie piękne pierze! — zachwy 
cała się Żydówka, gdy gęś wróciła na jej 
wzburzone tym wypadkiem łono. 

Towarzyszka Marta musiała nawet dot- 
knąć pierza gęsi na natarczywe żądanie są- 
siadki, jednak przezornie odsunęła się tro- 

chę od niej po przyjrzeniu się jej ubraniu, 
przyczem z uśmiechem w oczach  powiedzia- 

ła sobie: 

— No, przy bliższem zetknięciu się z 
proletarjatem, mniej dajemy, a więcej  bie- 
rzemy, — nie trzeba być tak zachłanną! 

Uciszyło się znowu, i towarzyszka Mar- 
ta wróciła do przerwanych rozmyślań. Nie 

były wesołe. 

Dwa prądy, które wytworzyły się w Pol 
skiej Partji Socjalistycznej oddawna, bar- 
dzo ujemnie oddziaływały na pracę wśród 
mas robotniczych i w samej organizacji. 

Dyrektywy Centralnego Komitetu  Robotni- 
czego P.P.S. były nieraz sprzeczne same z 
sobą, a jeszcze bardziej z życiem. Z jednej 
strony rozwijała się akcja bojowa — zaled- 
wie przed miesiącem  Krachelska-Dobrodzie- 
„ka rzucił bombę na Skałłona, 15 sierpnia w 
„krwawą środę'* w samej Warszawie zginę- 

  

PZ 

ażtslacja maj. 

 Lamdwarów 
ietniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaltej wielkości. 

część pożyczką długoterminową, 
reszta ratami miesięcznemi. 

Cena 2d 600 złotych za działkę. 

w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

BA FILMOWEJ TAŚMIE 
„DON KICHOT* — „CASINO*. 

Trzysta dwadzieścia osiem lat minęło od 
powstania dzieła Cervantesa o Don Kichocie z 

la Manczy, a wciąż świeże są karty najsławniei 

szego z romansów rycerskich. Postać hidalga 
z la Manczy stała się niemal symbolem, podob- 

nie jak pękata figurka jego wiernego giermka 

Sanczo Pansy. 
Obok ironji jest w dziele Cervantesa ro- 

mantyzm i poezja. Wizja pięknej, urojonej rze 

czywistości — wytworzona w wyobraźni Don 

Kichota jest dla niego żywiołem. Ciawiedž śmie- 

je się ii drwi — a szlachetny rycerz posępnego 

oblicza walczy z wiatrakami w obronie uciśnio- 

nej ludzkości, — Zresztą niejeden gruby tom 
napisano na temat książki Cervantesa. Nas tu 

interesuje film, Zrobiony jest on znakomicie z 

fragmentów, umiejętnie dobranych i „розеете- 

gowanych. Wykonanie techniczne, a więc zdję- 

cia, montaż, nagranie — bez zarzutu. Kreacja 

Szalapina jest pierwszorzędna. Wielki śpiewak 

jest jednocześnie wielkim aktorem. W roli San- 
czo Pansy bardzo dobrze prezentuje się, Dor- 

ville. 

Film pozostawia mocne wrażenie. 
Końcowe sceny palenia ksiąg i śmierć Don 

Kichota zamknięte są przepięknym wzrokowo — 

słuchowym montażem. Z popiołów powstaje 

księga Cerwantesa, by w sławie żyć przez wie- 

ki. 
Piękny, subtelny film, zrobiony z poczuciem 

smaku i kultury artystycznej. 
Na marginesie dodać należy, iż francuska 

wersja djalogów wprowadza francuską ortofo- 

nję w nazwach. A więc zamiast prawidłowego 

hiszpańskiego — Don Kichot (Don Quijote). 
jest Don Kiszot, zamiast la Mancza (La Man- 
cha) — la Mansza i t.d. Spopularyzowany przez 

Francję w Polsce Don Kiszot jeszcze więcei 

dzięki francuskiej wersji filmowej stanie się u- 
żywany wbrew prawidłowemu brzmieniu ory- 

ginału. 
Dodatki są bardzo dobre, wręcz doskonałe. 

Z całym naciskiem należy to podkreślić, gdyż 

zasadzie — „dobry film z dobrym dodatkiem 
stało się zadość. Krótkometrażówka polska (Da- 

wna i obecna Warszawa) przynosi zaszczyt jei 

twórcom. Filmik rysunkowy  Fleitschera 0 

„Czarodziejskiem zwierciadle* budzi entuzjazm 

na sali. Ulubienica publiczności Betty Boop i 

bajeczna fantazja rysunkowa — to coś znaczy. 

Jednem słowem program pierwszej klasy. 

Tad. C. 

— @т. Krzemiański | 
Chorcby wewnętrzne zpec. fołądka 

i įsilt przyjmsie od 12 — 2 1 4—6 
Wilno, Kwiatawae 7, tet, 14-25,   
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Na” Ewan 5, L nnstind! 

ło na ulicach w l-m dniu 116 poliejantów, ro- 
syjskich, eo zresztą było zupełnie zrozumiałe 
wobec wzmożonej reakcji w polityce rządu 
rosyjskiego — z drugiej strony w takiej wła- 
śnie chwili, potrzeba było rozwijać i pogię- 
biać robotę organizacyjną i agitacyjną, bo 
w przeciwnym razie w szeregi partyjne mo- 
głyby się wedrzeć elementy bandyckie i pro 
wokatorskie. 

autobusem co godzinę, 

uf, Mickiewicza 15. 

A tu właśnie akcja bojowa w doskona- 
ły sposób przerzedziła agitatorów, którzy nie 
mogli się tak konspirować, będąc w ciągłym 
ruchu i robocie. Sama towarzyszka Marta 

wisiała już na włosku, bo na ulicy w Kielcach 
aresztowano w pamiętną środę jej siostrę, 

bardzo podobną uo niej, co było ostrzegaw- 
czym dzwonkiem dla niej samej. 

Sprawa narazie zakończyła się szczęśli- 
wie, bo po sprawazeniu osobistości, momental 

nie siostrę wypuszczono, jednak siostra wy- 

raźmie słyszała imię i nazwisko partyjne 
Marty z dodatkiem: 

— Tiomka goworil, czto udrała kudato 

— nado poiskat'w Warszawie. 

Marta byla, na szezęście,  zameldowana 

pod własnem nazwiskiem, prywatne jej mie- 
szkanie nie było zaszpielowane, ani też mie- 
szkanie jej matki w pobliżu. Musiała jednak 

do końca miesiąca wychodzić tylko wieczora- 
yi, zmieniła uczesanie, zaczęła się inaczej u- 
bierać i nosić okulary zamiast binokli — 
co tak doskonale zmieniło jej sylwetkę, że sa- 
ma siebie w lustrze nie poznawała. Zresztą ra 

towało ją i to, że miała właśnie w tym cza- 

sie szereg konferencyj w Warszawie i Ra- 

domiu. 

„No, jak dotąd trzymam się. Czy się 

długo utrzymam — w to wątpię'* — myślała. 

Teraz myśl jej zwróciła się do niedawno 

  

Uroczysta premj]era! Korona sezonu! Rewelacja XX wieku! 
Najpetęžniejsze widowisko doby obecnej 

„IU 

„М, 
Niema stėw zachwytu! 

FIO 

IKING-KON 
2 lsta pracy — 3 miljony dolarów koszt realizacji 

Honorowe bilety nieważne. Początek o godz. 

DOR SZALAPI 

ósmy cud świata 
w-g Edgara Wallacea 

W dziejach kinematcgrafji tego jesscze nie było. 
4ej W niedz. cd Z-ej 

  

OCZAROWAŁ WSZYSTKICH! 
Spieszcie dziś zobaczyć jego najlepszą kreację p. t. 

DON KISŻOT — cERVANTESA ..».. 6. W. PABSTA 
  

  

„PAŃ” 
NIEBYWAŁE POWODZENIE 

DZIEJE GRZECHU 
Jeszcze dziśl — Juteo premiera. 

  

Dziś! sobowtór Marleny Dietrich nowa gwiszda TATULAN BANKKEAG i Gzry Cooper w przeboju swiatowym 

LUX | Szatan Zazdrošci 
Film tesosiągnął największy suFces na ekranch Ameryki i Eurepy.— Nad program; Dodztći dzwiękewe. 
  

  

Dziś nasza 
Džmiękowe kino rośzczka, пгоста 

„RÓXY” 
MIGKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 
UWAGA! Chcąc umożl 

  

  

Raaje wiieńzkie 
Poniedziałek dnia 9 października 

7,00 — Czas. Gimnastyka. Muzyka, Dzien- 

nik poranny, Muzyka, Chwilka gosp. domow. 
11.30 — Przegląd prasy 

11.40 — Wiad o eksporcie. 

11.57 — Sygnał czasu 
12.05 — Muzyka. 

12.30 — Dziennik poranny. 
12.35 — Muzyka. 

51.25 — Program dzienny. 
15.30 — Giełda rolnicza. 

15.40 — Audycja @а dzieci, 

16.05 — Koncert. 
16.40 — Francuski 

16.35 — Muzyka lekka . 

17.50 — Wil. kom. sport. 

18.00 — Z cyklu „Wędrówki mi 

wizyta w Centrali Telefonicznej w W 
mmtklio-2iżAshrdluetaoi  shrdłu etaoin shrdlu 

18.20 — Koncert 

19.05 — „Z litewskich spraw aktualnych. 

19.20 — Komunikaty. 

19.25 — Pogad. muzyczna. 
19,40 — Progr. na wtorek. 

19.45 — Dziennik wieczorny. 
20.00 — Operetka „Jesienne manewry" 

Kalmana. 

22.00 — Wiad. sport. 
22.10 — Muzyka tan. 

23.00 — Kom. meteor. 

23.05 — Muzyka tan. 

DZIAŁKI BUDOWLANE 
w najłedniejszym punkcie Antckola. 

przy tl. Tatrzańskiej róg Senatorskiej 

sprzedaje 
za gotówkę lub na raty 

chrześcijański Bank Spółdzielczy 
na Antokolu, Wilno, ZAMKOWA 18, tel. 1881 
ziemia własna (u'e czynszowa) całość nadaje 

się dla zorganizowania Spółdzielni 
budowl:no-mieszkaniowej. 

    

  

  
    

LEKATZE 

DrGinsberg „EWA 
Choroby skórne, wene- czne i kobiece przenio- 
ryczne i moczopłciowe. sła się na nl Zamkową 
Wileńska 3, od 8 — 1 3 m. 9, przyjęcia od 2 

i 4 — 8. Tel. 567. do 4 i pół, 

DOKTOR 
Jadwiga 

odbytych konferencyj. Jakież ciężkie były te 

konferencje! Ciągły dwugłos w Centralnym 

Komitecie rozbijał konferencje  poszezególne 

— kończyło się na sporach i dyskusjach pro 

gramowych. 

Towarzyszka Marta szczególnie bała się 

tych wiecznych dyskusyj, zrażona do nich je- 

szcze z czasów swej pracy w Rosji. Wycho- 

wana na rosyjskiej literaturze  socjal-demo- 

kratycznej, nie mogła jeszcze się przystoso- 

wać do kategorji myślenia socjalistów w Poi- 

sce. Wprawdzie, w jej własnej psychice od- 
była się prawdziwa rewolucja z chwilą, gdy 

weszła w kontakt z proletarjatem w Polsce,, 

zauważyła bowiem, że ten proletarjat kroczy 
drogą rewolucji, pobudzony do tego ciągłemi 

gwałtami z jednej strony, i stkostnieniem 

śmiertelnem machiny administracyjnej — z 

drugiej. 

Tu czuć było wyraźnie prochem, wrzało, 

jakieś tamy musiały być zburzone — naród 

cały, chwilami nawet bez różniey klas, łączył 

się we wspólnym wysiłku, by przebić drogę 

ao wolności. Przypomniała sobie starcie swo- 

je niedawne z socjal-demokratami i argumen 

tami, jakiemi ich pobiła. Przytoczyła mi ustęp 

z artykułu Marksa z Nowej Gazety Nadreń- 

skiej z sierpnia 1848 r. „Polska musi mieć 

roziegły teren conajmniej з 1072 roku, musi 

posiadać nietylko dorzecze, ale i ujście wiel- 

kich rzek swoich, oraz przynajmniej nad mo- 

rzem Bałtyckiem wielki pas wybrzeża'*. Na- 

razie zaimponowała im autorytetem samego 

Marksa, ale potem orzekli, że jest socja!-va- 

trjotką, a Marks też mógł sobie raz pozwolić 

na sentyment względem Polaków, ze wzlęę- 

du na ieh rewolucyjność. 
A o tem wiecie, że w 9 miesięcy po WY- 

daniu Manifestu Konninistycznego, kiedy 

w roku 1863, ponownie wybuchło po- 

  

    

Drukarnia „Słowa Wilno Zamkowa 2. 

ZNIOTE 

naszego kina i przyjm. pod nwagę penujący kryzys Dyrekcja 

POLA REGĘ 
„IK ROZĘAZ ROBIETY" 

OBNIŻYŁA CENY BILETÓW: iwić Sz. Pabiiczności uczęszczanie da 

w dramacie niezwykłej kobiety, którą potęga 
uczuć wzniosła z ulicy na wyżyny tronm 

Nad a: 
Dodatki dźwiękowe. 

Partar Ii m. gr 235 li m. gr. 50 

|ovRzewo OPAŁOWE, ||: 
brzozowe, sosnowe i oiszowe, 

о 

węgie! górnociqski 
3. 

poleca 

SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEGICZA 
w Wilnie, ui, Tartaki 28, tel, 

Dostzrtza również dlą urzędów i instytucyj. 

Dla P. P. Urzędników na raty. 

  

b. daże — sionsczne z 
Kueue kuchuią do wynajęcie 

i SPRZEDAŻ od zaraz — tamże po- 
'TTYTTYTYYCYWYESYT="" koje pojedyńcze — ul. 

a „. Bakszta 2 

PEBACNEN OSOZ 2 
DO SPRZEDANIA Ładnie 

umeblowany pokój z Sołtsńska 33 a m. 1 
O lesa obiadami dla studentżi 

lnb dwóch W. Pohu- 
lapka 43 m. i I piętro 

  

NI ABAŁARÓ A     zd pa 0 

iokałe — — — — — а 
NT = Duży pokój 

Potrzebne seda ma: 1 
MIESZKANIE 
2 pokojowe z wygoda- 
mi Łęskawe ołerty do 
administracji dła W. L. 

—- 

chni i ntczymaniem — 
Mił: 3 m. 4 obok ulicy 
S:snowej. 

POKO 
DO WYNAJĘCIA 

jasny, duży, nmeblo- 
wany ze wszystkiemi 
wygodami: ielefon — 
wanna: Portowa 26 m. * 

Lekcje 

” Przyjmę dziec! 
do kompletn prywat: 
uego,— Wiek 7—8 lat, 
program drugiego só- 

działu. 
Mickiewicza 48- m. 6. 

Zgłoszenia do 12 rsue 
i.od 3—5 po poł. 

  

MIESZKANIE 
nowoczesne, 4 pokojo- 
we ze wszelkiemi wy- 
godami(łazienka, water) 
do wynajęcia, — Ulica 
Piłsudskiego 7, tel. 11.74 

0 

  

MIESZKANIE 
3 - POKOJOWE 

z wygodami do wyna* 
jęcia. Zwierzyniec So- 
suowa 17. Stróż ZE 

DO WYNAJĘCIA 
4 i 6 pokojowe 

MIESZKANIE 
z wygodami. W, Pohu- 
lanka 39 m. 3 

  

  

wstanie polskie, Marks wchodził w układy ze 
zdetronizowanym, żyjącym na wygnaniu w 

Paryżu, księciem Brunświckim, w celu uży- 

czenia powstańcom polskim jego składu. bro- 

ni, Układy te wprawdzie rozbiły „się, ale fakt 
faktem pozostał. Mało wam jeszcze, więc wi- 
dzicie, że w roku 1866 Engels pisze w angiel- 

skiem czasopiśmie „Dobro Publiczne'* : 

„Gdziekolwiek klasy robotnicze wzięły 
samodzielny udział w ruchu politycznym, tam 
od samego początku ieh polityka zagraniez- 
na wyrażała się w tych dwóch słowach: „Od- 
budowanie Polski“. Tak bylo, naprzykład, 
w Niemczech w roku 1848 i 1849 — pisma 

robotnicze żądały wojny z Rosją dla odbudo- 

wania  Polski*'*. „Gdzieście wyczytali io 

wszystko? I cytujecie widzę, Z notatek  ja- 

kichść. „Znajdziecie te cytaty w*) Krytyce 
dr. Wł. Gumplowicz. 1906. 
za rok bieżący. Znajdziecie tam jeszcze o po- 

glądach Engelsa i Marksa co do sprawy pol- 
skiej, a mianowicie: Engels chciał odbudowy 
Polski nie etnograficznej a historycznej, do 
którejby należały ziemie rdzennie litewskie, 
białoruskie, ukraińskie i tego Engels nie od- 
wołał nawet po 1871 roku po upadku komuny 
paryskiej. Co do Marksa, to wiadomo jest, 

że potępił Napoleona III i jego ministrów, 
że mimo przyrzeczeń, nie nie zrobili dla Poi- 

ski, natomiast chwalił komunę, za jej przy- 

jaźń dla Polski*'. 
Podniósł się gwałt straszny na Martę. 

Socjal-patrjotka, imperjalistka polska, 
wrzeszczano ze wszystkich stron. Marta nie 

oponowała, śmiała się serdecznie. 

   

    

   

    

*) Krytyka — miesięcznik, poświęcony 
sprawom społecznym, nauki, sztuki, pod: re- 
dakcją Wilhelma Feldmana. Kraków. Socja- 
lizm i kwestja polska. dr. Wł. Gumplowicz. 

1906. 

   
2- POKO TE 

na z używalnością ku. — 

0 czenice za dostępni 
—- płatą. Nauka Adak 

Królewska 5 —11. 

  

    

  

ъ ао wscyatkiego — mem 
świadectwa Nieświetka 
14—16 m, 4 Nowikows 

Młoda 
panienka — łagośzcgo 
usposobienia poszakuje 
posady w charzkierze 
pielęgniarki przy dzie- 
ciach lub starszych. — 
Chętnie na prowiacji, 
Oferty pszysyłać Wilne 
Bakszi+ 2 pod „Pieięg- 
marka“ 

Za utrzymanie 
i skromne wynsgrodze- 
mis wyjadę de majątku 
na cały rok do naski 
dzieci. 

sza Redzkcji pod „Student 
Poliiechuiki Lwowsk." 

UCZEŃ SŁUŻĄG 
państwowego gimnazj, do wszystkiege 
VIII ki., z dobrej re- Posiadając Świsdectws 
Gziny, Wielkopolanin— poszakcje pracy. ir- 

  

751. 

  

0 Z poważną rekomenda- Sznla Grochowska el 
cją, z powodu trudnego Sapieżyńska 5 m. 14 
położenia — poszukcje 
korepetycyj z wszystk. Różne 
przedmiotów, nie wyłą- 
Ezając greki i będzie w EEE EE 
kontakcie ze szkołą — 
uczn's, Wynagrodzenie Ogrodnik 

niskie, ewentnalnie na z ukończoną szkołą о- 
mieszkanie. — Łeskawe grodniczą i kilkoleinią 
zgłoszenia przyjmuje przktyką, zakłada ogro- 
„Štowo“ pud „kam“ — @у owocowe—ozdabme, 

= oraz ndziela porad fe: 
chowyčh. Wilno, ulica 
Žxirowa Gėra 18—1 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkanie 
z człodziennem mizzy- 
maniem 75 zł mies, — 

"* Opieka dobra — Plac 
АЬ МеіюроШп[пу L 

PoszukUsą - 
PRACY -„Opuszczona > 

chora na Basedowa p. 
= —————— | znajdnię się w ogła- 

M ŁÓD A kanym siauie z córęcz- 
ką 13 letnią zdoiną dzie- 

iutel'g. nauczycielka: weczką już wG-ym ed- 
wychowawczyni wyje. dz ale szkoły będicej— 
dzie do dzieci od lat 7 Mieszkanie nie epłace- 
40 10 z prsygotowa- ne, dłag nz chiet za- 
uiem do I kl, gima. — ciągnięty, wała przete 
wizdeciws i referencje o pomoc w nadziei 

poważne - uł. Wielka otrzymania takowej w 

27—3 oż 12—2 „Słowie* pod I terę I. 

  

  

Na Kursy Kroju 
i szycia przyjmję u- 

  

  

    

= 

    

W dobrem jestem towarzystwie, Marksa 
i Engelsa! Zresztą wolno wam byč imperja- 
listami rosyjskiemi, wolno mnie uprawiać 
imperjalizm polski. Potęga Polski była $> u- 
znana przez całą Europę, gdy Rosja wyelo- 

dziła. zaledwie z powijaków —takl 
Umiała Marta zawsze na autorytetach o- 

przeć swoje pragnienie Polski Niepodlegtej, 
szukała argumentów na poparcie sprawy Nie- 

podległości, a uczucie zawsze ją niosło na te 
pola bitew powstańczych, gdzie walezyłi jej 

dziadowie i pradziadowie. 

Dziś ta żywiołowa tęsknota, znalazła о)- 

ście i była w zgodzie z tem, co spostrzegła 
dookoła siebie. Z tego powodu czuła się szezę 

śliwą, czuła chwilami skrzydła u ramion po- 
mimo blisko trzydziestu lat. 

— Przewrót społeczny, no, do tegó je- 
szeze daleko, ale przewrót polityczny jest biiź 

szy, — powtarzała sobie i teraz w myśli. 
To też absurdem jej się wydało hasło socjai- 
demokracji Królestwa Polskiego i Litwy: 
„Przez Socjalizm do niepodległości:*! Jednak 
nie mogła się zgodzić, że najbliższe etapy wał 
ki.jaż napewno doprowadzą do Generalnej 
rozprawy o Niepodległość. Gdy przed kiłku 
laty weszła w szeregi P.P.S., znowu rozdwo- 
jenie nastąpiło w jej duszy, bo nie widzia- £ 
ła możliwości natychmiastowego  przystąpie- + 
nia do walki o Niepodległość, jak tego żąda 

ła prawica PPS, chociaż nie pragnęła tej wał- 

ki, łączye z walką rosyjskiego proletarjatu 

© wolności polityczne, jak tego chciała le- 
wica*). „Prawica PPS stworzyła organizację 

bojową, którą pragnęła z czasem przekształ- 
cić w regularne szeregi, ale tymczasem chwy- 

ciła się strasznej taktyki ter>ru. (UNS 

   

  

*) W okresie przedrozłamowym — гол- 
łam w PPS nastąpił w listopadzie 1906 roku. 

Mg u ERROR EA AOIEEZOAIZRKOSEAZÓ. ZZOZ ORO D SANT SISISSS A SIS WRĘZREZZZEDRZZOZ SE WAOOOZY A OZROOEOOZOO REZ TOOREKZZO CZEK. 
Redaktor w.-z. Witołd Tatarzyński. 

„POSZUKUJĘ — 
szdy pokojowej lab @ 

  

   


