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Na Świeto Chrystusa-Króla 
W. dziejach myśli ludzkiej jest jeden 

kierunek, który obejmuje swym zasię- 

giem materję i ducha, przestrzeń i CZAS, 

życie jednostek i społeczeństw, który 

obejmuje całokształt zagadnień, dręczą- 

cych jaźń ludzką, kojarzący się z boskim 
pierwiastkiem, kierunek, posiadający ni- 
wzruszoną pewność posiadania prawdy, 

prawdy jednej, niezmiennej, odwiecznej, 

kierunek powszechny, zarówno pod ką- 

tem widzenia czasów, jak i ludzi, jak i 

zagadnień. Nic tak nie może myśli ludz- 
kiej imponować, jak monolitowość, jed- 
ność wewnętrzna, wiążąca myśl i sło- 
wo, i czyn w.jedną ściśle powiązaną 

całość w jednostce ludzkiej — a przez 

nią, dążącą do poddania jednej zasadzie 
życie zbiorowości, zasadzie tej samej, 
która jednostce ludzkiej przewodzi. Jed- 
nolitość psychiki ludzkiej jednostkowej z 
przejawami życia zbiorowego. jedna jest 
prawda dla mego „ja* i jedna jest praw 
da dla mojej „zbiorowości, w której ży- 
ję, w której rozwijam się, w której pra- 
cuję. Dlatego tak ważną jest rzeczą rzu- 
cenie mostów pomiędzy jaźnią jednostek 
a jaźnią środowiska społecznego. To 
decyduje o jedności kultury i cywiliza- 
cji o jej głębi i treści, o jej pochodzie 
nietylko wszerz, lecz także, i to  prze- 
dewszystkiem, w głąb. 

Tragedją współczesności jest rozbi- 
cie tej jedności, zatomizowanie prawdy, 
bez syntezy, bez myśli przewodniej, jed- 

nolitej, bez sięgania do źródeł, do źródła 
prawdy. A prawda przecie jest jedna od 
XVI wieku myśl ludzka rozbiła się na pe- 
wne, słuszne, czy mniej słuszne drobne, 

a luzem chodzące tezy, na szereg kierun- 
ków i kieruneczków, które w abstrakcji 
od dnia bieżącego, nie wydają się grcź- 
ne i szkodliwe, ale jakże ciężkiem brze- 
mieniem w praktyce dnia codziennego 
przytłaczają życie. Życie we wszystkich 
jego przejawach, życie jednostek i spo- 
ieczeństw, życie indywidualne, prywatne 
i życie zbiorowe, publiczne. Dzisiejs4y 
chaos, zamęt we wszystkich dziedzinach 
życia jest wynikiem braku jednolitości 
kultury, jest konsekwencją wymknięcia, 

się prawd ułamkowych z pod jednej za- 
sady. Zasadą tą dia naszej kultury i cy- 
wilizacji była, jest i będzie zasada 
chrześcijańska, w tak wspaniały i peł- 
ny, i gotycko wzniosły sposób rozwinię- 
ta w katolicyzmie. Dziś właśnie życiu 
współczesnego Świata trzeba  przypom- 

nieć, a nie tylko przypomnieć, trzeba na 
nowe tory przestawić zwrotnice psychi- 
czne i poprowadzić świat dzisiejszy pod 
panowanie jednej zasady Chrystusowej. 
Oto uzasadnienie idei. panowania Chry- 
stusowego w całej rozciągłości, w całej 
pełni, panowania nad człowiekiem, nad 
jego stosunkami indywidualnemi i zbio- 
rowemi. Idea Królestwa Chrystusowego. 

W naszej polskiej rzeczywistości, na 
tle ogólno-ludzkiego rozgardjaszu myśli 
i dążeń, najbardziej rzuca się w oczy 
rozdział życia prywatnego od życia pu- 
blicznego. Jakże często jesteśmy Świad- 
kami katolickiego życia jednostek, a 
wręcz niekatolickiego działania jednostek 
w życiu publicznem. Istnieje dwutoro- 
wość myśli, i słowa, i czynu. Istnieje 
rozdarcie prawdy na dwie części, gdy 

tymczasem ta prawda jest jedna. W pań 
stwie o większości praktykujących i 
wierzących katolików — mogą dziać się 

rzeczy w istocie swej sprzeczne z zasa- 

dami katolickiemi. W Polsce szczególnie 

potrzeba pogłębienia świadomości kata- 
lickiej w odniesieniu do zagadnień na- 
rodowych, państwowych, gospodarczo- 
społecznych, które składają się na treść 
kultury i cywilizacji naszej. A tą kultu- 
rę i cywilizację tworzą w całokształcie 

życia (poza dziedziną religijno-kościelią 
w ścisłem znaczeniu tego pojęcia) ludzie 
świeccy. Dlatego właśnie ludzie świeccy, 
świeccy katolicy powołani są do wpre- 
wadzenia, szerzenia, i pogłębienia, a 
wreszcie obrony, zasady  chrześcijań- 

skiej w życiu publicznem. Życie bowiem 
publiczne w lwiej swej części — to ży- 
cie ludzi świeckich. Taka  działalnos* 
świeckich — to działalność zwana dziś 
przez Stolicę Apostolską — Akcją Kato- 
licką. Święto Chrystusa Króla — świę- 
tem Akcji Katolickiej, czyli świętem 
udziału świeckich w czynnem szerzeniu 
pogłębianiu i w obronie koniecznej za- 
sad katolickich, przedewszystkiem w ży- 
ciu zbiorowem, społecznem, publicznem. 

Na horyzoncie tego życia pojawiają 
się raz po raz smugi ciemne, które roz- 
szczepiają jednolitość światła Chrystuso- 
wej zasady. Dzieje się to zwłaszcza tam, 
gdzie świadomość katolicka zostaje przy 
śmiona ignorancją zasad katolickich, gdy 
z błyskotliwością i rozlewnością uczuć 
religijnych nie idzie w parze znajomość 
rozumową chrześcijańskiego poglądu ra 
zagadnienia doby współczesnej. I tak 

  

rozszczepia się w życiu publicznem zasa 
da sakramentalności i nierozwiązalno- 
ści małżeństwa przez próby wprowadze- 
nia rozwodów i ślubów cywilnych. 

Święto Chrystusa - Króla — święto 
Akcji Katolickiej w zeszłym roku było 
pod hasłem tej jedności i spójni, któ*a 
daje społeczeństwu zdrowe podstawy by 
towania. Ale jest coś, co w życiu duszy 
współczesnego człowieka jest źródłern te 
go rozszczepienia, co stanowi o ciągłem 
zarzewiu namiętnych ogni, podpalają- 
cych podstawy bytu społecznego. 

jest to rozpasanie erotyczne, rozwiąz 
łość seksualna, pogoń za użyciem i nad- 
użyciem w tej dziedzinie. Jest to groźne 
zjawisko, zjawisko, z którem trzeba bę- 
dzie walczyć do końca istnienia cz:- 
wieka na ziemi, a warunkiem tej walsi 
będzie zawsze konflikt, wynikający z 
zepsucia natury ludzkiej przez grzech z 
tendencją chrześcijaństwa do nastawie- 
nia psychicznych torów ludzkości na no: 
mę duszy ludzkiej, do pierwotnego po- 
ziomu łaski przez łaskę, którą Chrys us 
sprowadził na ziemię. Dlatego walka ta 
będzie, i jest, i była walką odwieczną, 
i dlatego ta walka będzie zawsze zwy- 
cięską, warunkiem zdrowia społecznego. 
Człowiek zawsze będzie grzeszyć — ale 
dzięki łasce nie będzie deprawował się 
do ostatka. W cywilizacji i kulturze 
chrześcijańskiej załamania się być mogą 
często, ale upadek jest wręcz niemożli- 
wy. To jest chrześcijański pesymizm i 
to jest chrześcijański optymizm. 

Dlatego trzeba wałczyć z tem wszu- 
stkiem, co niesłusznie podnieca i po- 
budza erotyzm, dlatego trzeba walczyć z 
pornograiją i bezwstydem w druku i 
obrazach. Jest to hasło dzisiejszego 
święta Chrystusa - Króla. Hasło, które 
tak konsekwentnie łączy się z hasłem ze 
szłorocznem. . Katolicy świeccy hasło to 
muszą podjąć w imię nietylko doktryny 
— lecz w imię zdrowia i trwałości, na- 
szej kultury. Kto sam jest pod tym 
względem zdrowy i umiarkowany, kto 
jest w granicach zakreślonych w tym 
względzie przez zasady katolickie, --- 
ten jest najlepszym członkiem Akcji Ka- 
tolickiej, najpewniejszym  obywate'em 
państwa, jest jednym z granitów, na któ 
rych wspiera się gmach życia publiczi.e- 
go. 

Dlatego wszyscy mamy ten wielki о- 
bowiązek trzymania w wędzidle zasad 
chrześcijańskich siebie i ochrony spote- 
czeństwa przed złem. 

Zdrowe życie publiczne zależy ol 
zdrowia jednostek. 

I tu także widzimy ważność jedneli- 
tości zasady katolickiej. A jak wiele ta 
dziedzina wymaga kultury! Jak mocno 
jest ona zachwaszczona opacznym pury- 
tanizmem i szkodliwym liberalizmem. 
Jak wiele trzeba tu pracy, by w całuj 
pełni, w naturalnej pozie okazać katni- 
cki, właściwie katolicki punkt widzenia. 
Katolicy świeccy, w których życiu tuk 
wiele życie seksualne zajmuje miejsca, 
muszą tę dziedzinę przez pryzmat zasad 
katolickich przeprowadzić i rzejrzeć, 
aby Chrystus i tu królował, panowa 
zwyciężał! B. R. 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 

Godz. 10 m. 15. — Uroczyste nabożeństwo 
w kościele św. Jakóba, celebrowane przez jt, 
„ks. arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego, metrop» 
litę „wileńskiego. Okolicznościowe kazanie wy- 
głosi ks. prałat Leon Żebrowski. 

Godz. 10. — Nabożeństwa z okolicznościo- 
wemi kazaniami we wszystkich innych kościo- 
łach paraijalnych i  nieparafjalnych. Organiza 
cje społeczne biorą udział w nabożeństwie w 
kościele przez siebie wybranym. 

Godz. 12 m. 15 — Zbiórka wszystkich 
szkół, organizacyj społecznych, religijnych 1 pa 
rafij koło kościoła Św. Jakóba (plac Łukiski) 
ze sztandarami i orkiestrami. 

Godz. 12 m. 30 — Uroczysty pochód ku 
czci Chrystusa - Króla do Sali Miejskiej. (po- 
rządek pochodu podaliśmy w dniu wczoraj- 
szym). 

Godz. 13 m. 30 — Uroczysta akademia w 
Sali Miejskiej przy ul. Ostrobramskiej nr. 5. 
transmitowana przez radjo według następujące 
go programuż 

Uroczyste akademje: 
a) w Ognisku Akademickiem USB dla mło- 

dzieży szkół średnich i akademickiej. 
b) we wszystkich parafjach m4 Wilna, jak 

następuje: 

1) Dnia 30 bm. o godz. 17,30 (5,30 wiecz ) 
w sali parafjalnej przy kościele św. Ducha, vo 
Dominikański ul. Dominikańska nr. 4. 

2) Dnia 30 bm. o godz. 19 (7 wiecz,) w 
Ognisku Parafjalnem przy kościele po-Bernar- 
dyńskim ul, Św. Anny nr. 10. 

3) Dnia 30 bm. o godz. 19 (7 wiecz.) w 
górnej sali parafjalnej przy kościele św, Filipa 
i Jakėba ul. 3-g0 Maja (przy pl. Łukiskim). 

Dnia 30 m, o godz. 17,30 (5,30 wiecz.) w 
parafji N, Serca Jezusowego. 

5) Dnia 30 bm. o godz. 18 (6 wiecz,) w 
sali parafjalnej przy kościele św. Rafała ul. 
Wiłkomierska nr. 2. 

7) Dnia 30 bm o godz, 18 (6 wiecz.. w 
sali parafjalnej przy kościele Wszystkich Świę 
tych, ul Zawalna nr. 54. 
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GNASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, | 
DĄBROWICA (Połesje) — Ksjęgarnia K. Malinowskiego, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzimierow 
5RODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — uł, Suwalska 13 — S, Mateskį. 

W0ŁODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 
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Sejm zbierze się we czwartek 
WARSZAWA PAT. Marszałek 

Sejmu dr. Świtalski zwołał posiedzeaie 
Sejmu na czwartek dnia 3 listopada о 
godz. 10 rano. Na porządku dziennym 
obrad znajduje się pierwsze czytanie pro 
jektu preliminarza budżetowego na okres 

od 1 kwietnia 1933 roku do 31 marca 
1934 roku oraz projekt ustawy skarbo- 
wej, tudzież plan finansowo-gospodarczy 
i preliminarz wpływów i rozchodów 
funduszu inwestycyjnego  przedsiębior- 
stwa PKP. 

Preliminarz budżetowy na rok 1933—34 
wniesiony de Sejmu 

WARSZAWA. PAT, — Rząd wniósł 
dzisiaj do Sejmu  preliminarz budżetowy 
ma okres od: 1 kwietnia 1933 do 31 marca 
1934. 

Razemt z preliminarzem budżetowym 

wpłynął do Sejmu plan. finansowy przed- 
siębiorstwa Polskich Kolei Państwowych. 

Uchwała Rady Ministrów w: sprawie 
zatwierdzenia planu finansowego i gospo- 
darczego oraz preliminarza wpływów i 
rozchodów, funduszu inwestycyjnego przed 
siębiorstwa PKP. ma okres od 1 I do 31 
XII 1933 pnzewiiduje plan "w następują- 

cych sumach: 
WPŁYWY: 

333 tysięcy. 
WYDATKI: 974 miljony 333 tysiące. 
Z nadwyżki wpływów nad rozchodem, 

w. wysokości 162 miljony kwotę 112 miij. 
złotych przeznacza się na dopłatę de fun- 
duszu inwiestyeyjnego przedsiębiorstwa P. 
K. P., pozostała nadwyżka w wysokości 50 
miljonów stanowi wpłatę do Skarbu Pań- 
stwa, włączoną do budżetu państwowego 
na okres od 1 stycznia 1933 r. do 31 mar- 
ca 1933 r. 

1 miljard 136 miljončix 

Godziny urzędowania władz i urzędów 
WARSZAWA PAT. — Rada Mini- 

strów na posiedzeniu w dn. 29 paździer 
nika powzięła uchwałę, mocą której go- 
dziny urzędowania władz i urzędów 
państwowych w ciągu całego roku, —a 

  

więc również i w okresie ой 1 listopa- 
da do 31 marca — trwają od godziny 
8 do godziny 15, w soboty — od godzi- 
ny 8 do godziny 13.30. 

ТА 

  

NIEŚWIEŻ — 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Mi 
N,„ŚWIĘCIANY 
OSZMIANA -— Ksżęgaraia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska 

STAWY — Ksjęgarnią Połskiej Macierzy Szkolnej, 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
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KAS ROZETA aa - 

Zgon prof. dr. Bobińskiego 
PARYŻ. PAT. — Wczoraj zmąrt w .Pa 

ryżu prof. dr. Babiński, wszechśwuatowej 
sławy neurolog. Prof. Babiński urodził się 
w Paryżu w 1857 roku, jalko syn emigram- 
tów polskich. W moku 1914 wybrano go na 
członka paryskiej Akademji Medycyny. 
Śp. Bakiński był członkiem wielu towa- 
rzystw naukowych, między innemi Knólew 
skiego T-wa: Medycznego w Londynie. U- 
niwersytet lwowski! udzielił mu tytułu do- 
ktora honoris causa. Śp. Babiński przewod 
niczył licznym kongresom naukowym. — 

Zmarły był komandorem Legji Honorowej. 
Babiński pod pseudonimem Ali Bab opub- 
likował wielki słownik kulinanny, będący 
polączeniiem recept lekarskich z przepisąmi 

Tragiczna śmierć kontrolera 
kolejowego 

PRZEMYŚL. PAT. — W sobotę wie- 
czornym pociągiem odjechał do stacji 
Mszana kontroler kolejowy. Amdnzej Ro- 
baczyński. Na stacji Cuniów zauważono, 

że z dachu wagonu spływa krew. Zaalar- 
mowana służba kolejowa znalazła ma da- 
chu wagonu leżące w kałuży knwi zwłoki 
kontirolera. Dotychczas nie zdołano ustalić, 
czy Rebaczyński padł ofiarą nieszczęśliwe- 
go wypadku, czy też został — jak: przypusz 
czają — zabity przez uciekającego pasa- 
żera, jadącego bez biletu. Zwłoki Roba- 
czyńskiego przewiezionio do Gródka Jagiel 
lońskiego, gdzie złożomo je naa dworcu. Jak 
stwiendzomo, z kieszeni kontrolera zginął 

rewolwier i szczypce do przecinania bile- 

tów. Na dachu znaleziono czapkę cywilną. 

  

  

0 nowy ustrój Rzeszy niemieckiej 
Kancierz von 

BERLIN PAT. — W sobotę w połu- 
dnie prezydent Hindenburg, w obecno- 
ści kanclerza Papena, przyjął na jedno- 
godzinnej audjencji premjera pruskiego 
Brauna. Przedmiotem narad była kwe- 
stja uregulowania stosunku między rzą- 
dem Rzeszy a dawnym rządem pruskim 
oraz sprawa projektu reformy administra 
cji w Prusach. jak zaznacza uzgodniony 
między obu stronami urzędowy komumi- 
kat, na wstępnej konierencji prezydent 
Hindeaburg stwierdził, że spór między 
Rzeszą a Prusami został wyrokiem Try- 
bunału lipskiego zlikwidowany i że za- 
równo prezydent jak i rząd Rzeszy sto- 
ja całkowicie na gruncie wyroku i u- 
znaje, że obie strony winny poczynić lo 
jalne próby, umożliwiające praktyczną 
współpracę przy uwzględnieniu z jednej 
strony uznania praw rządu pruskiego, z 
drugiej zaś korapetencyj kanclerza Rze- 
szy i konieczności utrzymania jednoli- 
tej linji polityki Rzeszy. 

W odpowiedzi premjer Braun zazna 
czył, że gabinet pruski stoi również ua 
gruncie wyroku lipskiego, poczem przed 
stawił poglądy rządu pruskiego. Rząd 
pruski musiał odzyskąć przyznane miu 
prawa, kompetencje zaś komisarza Rze- 
Szy, o ile są jeszcze potrzebne, ograni- 
czone być winny tylko do zapewnienia 
spokoju i porządku. 

Zkolei zabrał głos kancierz Papen, 
który zaznaczył, że rząd Rzeszy nie po 
dawał w wątpliwość integralności 050- 
bistej premjera i członków gabinetu pri 
skiego, lecz, że tylko wzgiędy na polity- 
czną rację stanu skłoniły rząd do jego 
zarządzeń. Zdaniem kanclerza, komisarz 
Rzeszy nie może ograniczyć swych tun- 
kcyj jedynie do strzeżenia porządku i 
spokoju, lecz musi posiadać w swym re 
ku całkowitą władzę wykonawczą. K»- 

Papen i premier Braun 
nieczne jest przeprowadzenie  reiormy 
pruskiej administracji i przedstawienie 
ciolom ustawodawczym ostatecznego ti- 
regulowania tej sprawy. 

Premjer pruski wówczas oświadczył, 
że obstaje przy swem stanowisku, zwła- 
szcza w sprawie reformy administracji. . 
ww“ Zkolei zabierając głos, prezydent 
Hincenburg zaznaczył, że przywrócenie 
trwałych stosunków w Prusach wymaga 
utrzymania w jednem ręku władzy w 
Prusiech i Rzeszy, oraz prowadzenia 
jednolitej polityki. Wreszcie prezydent 
wyraził nadzieję, że osiągnięte zostanie 
porozumienie w sprawie wykonywania 
przysługujących rządowi pruskiemu 
praw. W końcu ustalono, że utrzymany 
będzie w tej sprawie kontakt między rza 
dem pruskim a komisarzem Rzeszy. 

WERE S TSS 

Francja Za S 
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kas 

u Hindenburga 
Bezpośrednio po zakończeniu audjeń- 

cji u prezydenta Hindenburga premier 
Braun odbył naradę z pozostałymi człon 
kami dawnego rządu pruskiego. 

NOWE ROZPORZĄDZENIE 

VON PAPENA ł 

BERLIN PAT. — Równocześnie z komuni- 
katem o przebiegu audjencji u prezydenta Rze 

y nastąpiło ogłoszenie *uchwat-tomisarycząe 
go rządu, między innemi ujednostajnienie pru- 
skiego szkolnictwa, scentralizowanie spraw ii- 
nansowo - kredytowych w Prusiech oraz upro- 
szczenie administracji drogą zniesienia minister 
stwa opieki społarznej i rozdzielenia jego a- 
gend między inne resorty, dalej przekształcenie 
ministerstwa handłu na ministerstwo gospodar- 
ti i pracy, usuwzjąc dualizm między Rzeszą 
a Prusami w pracach ministerstw handlu i roi 
nictwa przez dostosowanie poszczegółnych wy 
działów do organizacji odpowiednich instancyj 
Pzeszy. 
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Komun,katy oraz 

TELEGRAMY 
DEMONSTRACJE ANTYŻYDOWSKIE - 

W BUDAPESZCIE 

BUDAPESZT. PAT. Po onegdaj- 
szych zajściach w instytucie anatomicz- 
mym, wczoraj powtórzyły się znowu w u- 
miwersytecie demonstracje antyżydowskie. 

W. instytucie biologicznym doszło do bójki. 
Wykłady zawieszono. Żydzi imterwenjowa- 
li u rządu, domagając się wydania odpo- 

wiednich ń. 

PRZEMYTNIK ZASTRZELONY 

NĄ GRANICY 

KATOWICE. PAT. — W sobotę w go- 
dzimach południowych posterunek straży 
granieznej zauważył w pobliżu przejścia 
granicznego w: Pawłowie kilku pnzemytni- 
ków, leżących w trawie, tuż przy granicy 

po stronie niemieckiej. Po pewnym czasie 
przemytnicy, ćzołgając się, przeszli na 

stronę polską, co widząc, strażnik wezwał 
ich do zatrzymania się. Przemytmicy, nie 
reagując na okrzyłki strażnika, poczęli u- 
ciekać, kierując się w stronę niemiecką. 

Wówczas strażnik wystrzelił trzykmot- 
nie za uciekającymi i w odległe: - 
10 metrów od granicy trafił jednego z u- 

ciekających. Towarzyszący mu przemytni- 
cy zabrali go i przenieśli na stronę Nie- 
miec; widząc zaś, że nie daje on znaków 
życia, porzucili: go nad rzeczką Czarnuszką, 
a sami oddalili się wgłąb Niemiec. Zastrze 
lonym okazał się znany przemytnik Wil- 
helm, Niemiec. Usiłował ©0m przemycić 
przez granicę worek rodzynków, który о- 
rzaleił w czasie ucieczki po stronie polskiej 

ŚMIAŁY ŻEGLARZ 

MARSYLJA. PAT. — Parowiec „Ma- 
rechal Lyautey' spotkał podczas podróży 
z Casablanki do Marsylji żeglanza Gerbaul 

ta, który opuścił Mamsylję przed przeszło 
trzema tygodniami na kutrze żaglowym.— 

Gerbanit zamierza obecnie przepłynąć At- 

iantylk, zaś potem przez kanał Panamski 

wypłynąć ma Ocean Spokojny. 

NIELUDZCY RODZICE 

GDAŃSK. PAT. — W soboię przed tu- 
tejszym sądem toczyła się rozprawa prze- 
ciwiko małżonkom, n im Lipianow- 

skim, oskąrżonym © nieludzkie i 
się nad (-letniem nieślubn: 

Lipiaino iej. Lekarz, który bada 

dziecka, ośw: 

  

        

   

  

stam 
iadezyl w sądzie, że nigdy nie 

zdarzyło mu się widzieć ciała dziecka tak 
zmaltretowanego. Prokurator zażądał dla 

  

  

Lipiano ich kary 4-miesięcznego wię- 

zie! Sąd jednak poszedł dalej, skazując 
ich na 7 miesięcy więzienia. 

  

    

    

    

francuski projekt rozbrojeniowy 
PARYŻ PAT. — W ogólnych zary- 

sach francuski projekt rozbrojeniowy, po 
dany do wiadomeści Izby, brzmi nastę- 
pująco: 

Francja zgodzi się w określonym ter 
minie zredukować czas trwania służby 
wojskowej dła wszystkich gatunków bro 
ni lądowych, stacjonowanych w metro- 
polji, pod następującemi warunkami: 

1) Wszelkie formacje, oparte na ia- 
mych zasadach, jak np. Reichswehra, zo 
staną rozwiązane, a ilość policji wewnę- 
trznej określona. 

2) Wprowadzona zostanie międzyna- 

  

Wysoki komisarz Rósting u Marsz. Piłsudskiego 

Pan Marszałek Piłsudski przyjął w Belwe- 
derze p. Helmara Rostinga prowizorycznego 
wysokiego komisarza Ligi Narodów w Woinem 

Mieście Gdańsku. 

  
Na ilustracji naszej stoją od lewej wysoki 

komisarz Rosting Pan Marszałek Piłsudski, 
oraz wiceminister Spraw Zagranicznych Beck. 

rodowa kontrola, uprawniona do bada- 
nia stanu zbrojeń. 

3- Zawarty zostanie regjonalny pakt 
wzajemnej pomocy, uzupełniający trak- 
tat w Locarno. Do paktu tego należeć 
będą wszystkie państwa Europy. Ujęty 
on będzie w ten sposób, by przewidzia- 
na łączna siła zbrojna stanowiła wystar 
czające zabezpieczenie przed napadem. 
Powyższa siła zbrojna składać się bę- 
die z pierwszych oddziałów poborowych 

wykwalifikowanych, mogących stanąć w 
każdej chwili do dyspozycji i rozporzą- 
dzających pelnem uzbrojeniem. 

4) Stany Zjezdnoczone udzielają gwa 
rancji bezpięczeństwa według swego u- 
znania. 

5) Państwa, należące do Ligi Naro- 
dów, zobowiążą się wypełnić wszystkie 
warunki art. 16 paktu. Wszystkie pań- 
stwa przystępujące do paktu, zgodzą 
się na arbitraż. i к 

Francja porzuciła stanowisko obrońcy Traktatu 
Wersalskiego : 

BERLIN PAT. — Dziś ogłoszony zo- 
stał komunikat biura Conti, przedstawia 
jący tymczasowe stanowisko  niemiec- 
kich kół miarodajnych wobec propozy- 
cyj premjera kierriota. 

Mowa premjera francuskiego uważa- 
na jest w berlińskich kołach politycz- 

nych za oświadczenie, godne specjalnej 
uwagi. Według opinji wspomnianych koł 
po raz pierwszy premjer francuski porzu 
cił stanowisko, jakoby traktat wersalski 
byt nienaruszalny, a część 5-ta traktatu 
dotycząca zbrojeń niemieckich, nie mog- 
ta ulec zmianie. 

Zaufenie do rządu Herriota 
PARYŻ PAT. — Treść wniesionego przez 

Francois - Alberta porządku dziennego, wyra- 
żającego rządowi zaufanie, była następująca: 

„Izba deputowanych, świadoma znaczenia 

przesilenia ekonomicznego, politycznego i mo 

ralnego, jakie przeżywa Świat, i przekonana, 
że przesilenie to może być przezwyciężone je 

dynie przez wiełki wysiłek współpracy między 

narodowej, wyraża rządowi zaufanie w prowa 
dzeniu polityki opartej na zasadach następują 

cych: 1) poszanowanie zasad, wysuniętych 
przez pakt «igi Narodów, w szczególności po 
tępienie wszelkiej agresji; 2) powszechne 

zmniejszenie wszystkich zbrojeń, skutecznie 

kontrolowane przez rozszerzenie władzy Ligi 

Narodów dla zapewnienia równości wszystkim 
ludom w bezpieczeństwie miedzynarodowei; 

3) zniesienie we wszystkich krajach prywatnej 
fabrykacji broni, kontrola fabrykacji i handiu 

bronią". 

Deputowany Franklin - Bouillon złożył po- 

prawkę, mówiącą o poszanowaniu wszystkica 

klauzul traktatu pokojowego. Poprawka ta jed 

nak nie utrzymała się i została przez wniosko 

dawcę wycofana. 

Dalsze rokowania sowiecko-rumuńskie 
BUKARESZT. PAT. — Rumuńska ra- 

da ministrów wysłuchała expose ministra 
"TDiitulescu, dotyczącego sprawy paktu o nie 
agresji między Rumunją a Związkiem So- 
cjalistycznych Republik Rad. Rada ustali- 
ła jednomyślmie swój punkt widzenia w tej 

sprawie w całkowitej zgodności z rapor- 
tem, przedstawionym przez ministra spraw 
zagranieznych. Odpowiadając na zapyta- 
nia dziennikarzy, minister Titulescu odpo- 
wiedział, że między Rumunją a ZSRR to- 
czyć się będą dalej bezpośr. rokowania.



  

SILVA RERUM 
Dzwonek Marji, naogół bardzo sym- 

patyczny i pożyteczny miesięcznik kon- 
gregacyj marjańskich, od pewnego cza- 
su z wytrwałością, godną lepszego za- 
stosowania, drukuje na swych  łamach.. 
Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. W 
numerze październikowym został umie- 
szczony rozdział o karze, która spotyka 
grzeszników. Rozgniewany Lhrystus Pan 
przemawia: 

Idźcie ode mnie, Boga tak dobrego, 
Idźcie do czarta, kata okrutnego, 
Bądźcie przeklęci, bądźcie potępieni, 

Wiecznie zgubieni! 

Wiele innych jeszcze groźnych słów, 
. ujętych w podobnie wyszukane  ryny, 

posłyszeli grzesznicy na Sądzie Ostate- 
cznym; to też protestują: 

A oni krzykną: Boże dobrotliwy! 
Więc nas przeklinasz, jezu miiościwy? 
Gdzie są wnętrzności miłosierdzia Twego 

Nieskończonego 

Co się działo dalej, narazie niewia jo- 
mo, gdyż ciąg dalszy „Przeraźliw>ya 
echa* będzie w następnych numerach... 

Rodzi się jednak dokuczliwe pytanie, 
czy „Przeraźliwe echo, „Dźwięk na 
wdzięk Boskiej Opatrzności* lub jakiś 
inny „Pistolet do zabijania grzechów 
śmiertelnych'* może przyczynić się Jo 
mnożenia żarliwości religijnej ?... 

Czy nie wywoła odmiennych skutków? 

Dziennik Pomorski (249) podaje 
treść artykułu redaktora naczelnego L't - 
ducation, G. Bertier'a, który obszeraie 
omówił sprawy organizacji oświaty w 
Polsce. 

Georges Bertier zdaje sobie dobrze sprawę, 
jak opłakane warunki odziedziczyła Polska po 
zaborcach w dziedzinie wychowania publiczne- 
go. Celem systemu zaborców było — wynaro- 
dowienie; środkiem —. zaniedbanie. Polska od- 
wrodzona zastała w swych dzielnicach central- 
nych zaledwie 20 proc. dziatwy, uczęszczającej 
40 szkół powszechnych. G. Bertier podaje cy- 
frę tych dzieci po dziesięciu latach pracy pol- 
skiej na 90 proc. Kreśli on obraz wysiłków na- 
szych w organizowaniu szkolnictwa powszech- 
«ego, w przysposobieniu jego personelu, któ- 
tego liczba w r. 1940-tym wynosić będzie, zda 
niem autora, 150.000 osób, (6 miljonów  dzia- 
twy w wieku szkołnym, jeden nauczyciel na 
42 dziatwy). 

Pedagog francuski podkreśla, że budżet 
oświaty zajmuje drugie miejsce w budżecie pań 
stwowym, że w pracy oświatowej sekunduje 
Państwu samorząd lokalny (16 proc. wydat- 
ków ogółnych) i stowarzyszenia prywatne 
(11 proc.) Wysiłek polski w zakresie zmonto- 
wania szkolnictwa określa, jako „bardzo wiel- 
ki może nawet zbyt wielki, zważywszy na 
finanse państwowe". 

Wskazując, że głównym wysiłkiem zabor- 
ców było wynarodowienie, G. Bertier stwier- 
dza, że obecnie szkołnictwo w Polsce jest 
„įednym z głównych czynników unarodowie- 
nia”. 

G. Bertier podnosi z wielkiem uznaniem 
wysiłek polski w kierunku zorganizowania szkół 
technicznych, tem większy, že po  zaborcach 
nic nie zastaliśmy w tej dziedzinie. Co się ty- 
czy politechniki, to uważa, że system, który ze- 
spala w jednym potężnym organizmie wszy- 
stkie dyscypliny naukowe i techniczne, wyż- 
szy jest od rozpraszania nauki w małych szko- 
łach technicznych, jak to się dzieje w innych 
państwach. 

Jest to już nie pierwszy głos cudzo- 
ziemca, odzywającego się z uznaniem 2 
dokonanym przez nas wysiłku w dziele 
krzewienia oświaty i organizacji wycho- 
wania publicznego. Tem jest przyjemniej. 

Lector. 
i i J i A) i UA 

Dr. med. EM. CHOLEM 
UROLOG 

Chor. nerek, pęcherza i dróg moczowych 

przeprowadził się na ul. ZAWALNĄ 18 (róg 

Żeligowskiego) tel. 383. Przyjęcia od 12—2 i 

  

B-r. mad. 

Czesław Czarnowski 
Chor. uszu, nosz i gardła 

przeprowadził się 
na ml. Zygmantowską d. 20 m. 4, telef 17-04 

AAAAAAAAAAGAAASAAAAAŠAAAAAAAAAAA, 

Milujmy zwierzeta... 
W dzisiejszych czasach miłość jest 

uczuciem budzącem podejrzliwość. |e- 
steśmy sceptyczni i niechętnie wierzy- 
my w uczucia bezinteresowne. To też 
wzruszamy ramionami, gdy nam mówią 
o miłości męża do bogatej żony, a już 
poprostu bezczelnie uśmiechamy się sły- 
sząc spowiedź podwładnego z wielkiej 
miłości do ukochanego szefa. Życie 
współczesne, życie  zmaterjalizowane, 
niosące z dnia na dzień coraz to nowe 
niespodzianki przewartościowania coraz 
to nowych wartości — wyplenia z nas 
— stopniowo i metodycznie — wiarę w 
szczerość, w  bezinteresowność uczuć 

ludzkich... I pozostaje nam jedyna bodaj 
dziedzina sentymentu, gdzie człowieka 
można pomówić o ślamazarność, o dzi- 
wactwo, o staropanieńskie  mazgajstwo, 
może o jeszcze gorsze rzeczy, tylko nie 
o brak szczerości.. Tą dziedziną jest r'i- 

łość do zwierząt. 

Miłośnik zwierząt czyli animaloiil nie 
może być posądzony 0 brak szczeryśc* 
uczuć. Bo przecież pies nie ugryzie cię 
za to, że mu nie rzucisz kromki chłeba, 
— kot nie podrapie cię za odmówienie 
mu spodka mleka, — wróbel nie wydzio- 

bie ci oczu, gdy mu nie ciśniesz okru- 
szyn ze stołu. Dobroć dla zwierząt jest 

wzorem czystej filantropji, tak czystej i 
tak bezinteresownej, że wobec niej musi 
ustąpić najzacieklejsza podejrzliwość. 
Miłość zwierząt staje się poniekąd pro- 

- bierzem wartości moralnej człowieka, u- 
dowodniającej ad oculos nadprzyrodzo- 
ne pierwiastki etyki, kruszącej podstawy 
wygodnej, z murzyńska cynicznej „utyli- 
tarnej teorji moralnošci“.. 
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Jak wiadomo w dniu 21 bm. ukazało się 
rozporządzenie Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z nicą usiawy o amnestji z okazji wpro 
wadzenia w życie jednolitego pu'skiego Ko 
deksu Karnego. 

Ściślej mówiąc, amnestja dotyczy w całości 
wykroczeń administracyjnych, względnie prze- 
stępstw, za które została już wymierzona kara 
grzywny lub kara pozbawienia wolności nie 
powyżej jednak _ miesięcy. Przestępstwo lub 
wykroczenie, za które wymierzono karę pozba 
wienia wolności, obejmowane są amnestją czę 
ściowo — w danym wypadku zmniejsza się 
skazanym karę do połowy. 

Nie podiegają armnestji przestępstwa woj- 
skowe, fałszowanie pieniędzy, stręczenie do 
nierządu, przestępstwa popełnione na szkodę 
skarbu państwa przez urzędników  państwo- 
wych lub samorządowych, oraz przestępstwa 
komunistyczne. 

W wypadkach, gdy za przekroczenia obej 
imowańe przez amnestję, prowadzi się jeszcze 
dochodzenia — zostają one mocą tejże amne 
stji umorzone. 

  

   

SŁOWO 

Amnestja w wiezieniach wileńskich 
300 osób opuściła cele więzienne na Stefańskiej i Łukiszkach 

W ubiegły piątek opuściło więzienia wileń- 
skie sporo więźniów. 

Rozporządzenie z tym kierunku wydała pro 
kuratura przy Sądzie Okręgowym, wykonania 
zaś jego dopilnowywali delegowani przez pro 
kuratora Sądu Okręgowego p. Przybylskiego 
podprokuratorzy Klasse, Korkuć, Achmatowicz 
i Dowbor. 

Z więzienia na Łukiszkach zwolniono ogó- 
łem 100 osób, zaś z więzienia Steiańskiego— 
200. 

Różnica, jaka uwidocznia się pomiędzy ilo- 
ścią zwolnionych więźniów z Łukiszek i z wię 
zićnia Stefańskiego, tłumaczy się tem, że w 
więzieniu Łukiskim odbywają karę przeważnie 
więźniów długoterminowi. 

Więźniów zwalniano grupami po 30 — 40 
osób. 

Większość więźniów zwolnionych z więzień 
wileńskich stanowią mieszkańcy prowincji. 

W tymże dnu delegowani przez prokurato- 
ra Przybylskiego podprokuratorowie dokonali 
zwolnienia więźniów objętych ustawą, z wię- 
zień w Lidzie, Wiłejce Powiatowej, Oszinianie, 

JUŻ JUTRO inauguracyjna prerzjera 
Pierwszego Polskiego Filmu Egzotyczuego 
Całkowicie zreslizowany w Afryca 
W rolach głównych największe gwiazdy ekramu polskiego 

ADAM BRODZISZ, EUGEN. BODO, 
NORA NEY, MARJA BOGDA 

Muzyka 

W KINIE gg BE 

WITOLD CONTI. 
WARSA. 

ELIO$““ 

  

Nowozałożona Koedukacyjns 4-ro letnia ŚREDNIA SZKOŁA HANDLOWA 

wileūskiego T wa Resyjskiego i p. L. Pośpiełowej. Przyjmuje zapisy na kurs I-szy 
absolwentów szkół pawszechny.h i 3 kl. gimnszjam od lat 14—18 — wszystkich 
wyznań w kancełarji gimn. roszjskiego im. A. Puszkina cd g. 8—13 i od 17—19 w. 
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Wilno, ul. Mickiewic:a Nr. 23. Język wykładowy polski Dyrakcja 

  

EEST KEN 

Wielka 44, tel. 4-25 

Obecna Loterja 

stanowi prawdziwe źródło 

    

Tak! Miłość zwierząt jest wprost 
proporcjonalna do wartości wewnętrznej 

człowieka. | wcale nie dlatego, że cho- 

dzi tu o stworzenia bezbronne, skazane 

na symbiozę wieczystą z okrutnym, ego- 

istycznym i silnym „panem  stworze- 

nia*! — Miłość „poniżonych i pokrzyw- 

dzonych“ jest bezwątpienia uczuciem 

dość ładnem,  filantropijnie ckliwem .. 
Ale społecznie rzecz biorąc miłość taka 
jest czemś przeraźliwie biernem, może 
nawet — negatywnem zjawiskiem jest 
każda ślamazarność, każde mazgajstwo, 
każda staropanieńska łezka filantropijna.. 
Więc w czemże tkwi społeczny wałor 
ukochania zwierząt? — W tem, że jest 
ono tylko częścią miłości Przyrody, o 
której takie nieśmiertelne słowa wypi- 
sał ś.p. Weyssenhoff: „dzika z punktu 
widzenia kultury ludzkiej, a mądrzejsza 
od wszelkich dzieł ludzkich”. 

Miłość zwierząt jest kultem Przyrody 

żywej... 
* x * 

Stare, zahartowane w ogniu histocji, 

kultury pielęgnują w sobie i rozwijają 

wrodzoną miłość przyrody żywej. Podo- 

bno pierwszem pytaniem, jakie rzuca 
Anglik przyjeżdżając po raz pierwszy do 
większego miasta, jest — Czy macie o0- 
gród zoologiczny? I pierwsze kroki kie- 
ruje nie do muzeum, lecz do ulubionego 

„400“, bez którego Anglik nie może się 
obejśc, jak my nie możemy się obejść 
bez kina, lub kawiarni. Skrzynki dla pta- 
ków w parkach i lasach, paśniki dla sa- 
ren, remizy dla kuropatw, ba — wspa- 
niałe parki natury, gdzie na szosach groż 
ne niedźwiedzie zatrzymują auto, by do- 

  

    LOTERJI PAŃSTWOWEJ? 
Tylko w najszczęśliwszej i największej 

w Wilnie koiekturze „„LICHTLOS" 
Ad. 

w której w ostalnich loterjach padły następujące większe wygrane: 

zł. 100.000 na Nr. 73313; 20 600 na Nr. 68522; 15.060 na Nr. 82158; 
10000 na Nr. 21093; 10.000 na Nr. 86392; 10.000 na Nr. 88695 

i wiele, wiele innych sum. 

Zreformowany plan gry 26-ej Loterji przynosi graczom 

niebywałe dotychczas korzyści: 

WYGRYWAJĄCY „, stawkę w klasie l-ej gra „ przez dwie kl. 

» m. ats owo ZAOWOOBE и 
3 ы н О ов „ cztery „ 

= a 

z główną wygraną 1. 
znacznie powiększoną ilością wygranych oraz premij 

przy nie zmienionej przytem cenie losów, która wynosi 

10 złotych za 'j losu 

szczęścia, fortuny i dobrobytu 

a dlatego wzywamy wszystkich do kupna losów szczęścia 

w naszych zawsze Sszczęśiiwych placówkach loteryjnych 

  

e 
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Mickiewicza 10, tel. 13-58 

000.000 z:otych 

stać swój obligatoryjny haracz czekola- 
dy, lub „keksu“ — to są rzeczy na ual- 

"szym i bliższym zachodzie dawno zna- 
ne, dawno urządzone, niemal codzienne... 

A u nas? 
U nas codziennym widokiem na wio- 

snę na przedmieściach jest kamienowa- 
nie „dla rozrywki” przez bandę zdzicza- 
tych „žulikow““ nielotnego gawrona, k:0- 
ry wypadł z gniazda. U nas przechic- 
dzień o wyglądzie inteligenta z satysfa- 
kcją przytknie kotowi w nos dymiącym 
niedopałkiem papierosa. U nas — tu pod 
Wilnem, przed paru tygodniami rozbe- 
stwiona gromada poczciwych  „wileń- 
skich” kmiotków ze wsi Szwedy, gminy 
rzeszańskiej (warto te rzeczy utrwalić 
na wieczną rzeczy pamiątkę!) zapędzi- 
ła do jeziora zbłąkanego łosia i oto- 
czywszy go łódkami, zatłukła kamienia- 
mi-i  kijami.... 

* * * 

Jak się rzekło — dla Anglika miara 
kultury większego miasta nie są bruki i 
kanalizacje — przeszłość i tradycje mu- 
zea i pamiątki kamienne.. Dla Anglika 
kulturę miasta stanowi: istnienie, urzą- 

dzenie i frekwencja ogrodu zoołogicz- 

nego. Przesada? Może. Wszelka prze- 

sada ma tę dobrą stronę, że pewne rze- 
czy niedoceniane i zaniedbane podkre- 
śla i uplastycznia... Osobiście nie rozu- 
miem większego miasta, miasta uniwer- 
syteckiego, miasta, mającego aspiracje 
„kulturalne* — bez ogrodu zoologiczne- 
go! — Dlaczego? O, nie tylko dlatego, 
że zoolog, choćby narazie skromny i 
prowizoryczny (jak zresztą tyle rzeczy 
w Polsce!) jest radością dzieci i rozryw 
ką starszych! Nawet nie tylko z tej ra- 
cji, że zoolog, lub mówmy prościej -- 
zwierzyniec, to jedyna racjonalna szkoła 
przyrody żywej! I nawet nie z tego po- 
wodu, że my, wilnianie, powinniśmy się 

i Święcianach. W każdem z wyszczególnio- 
nych miast opuściło więzienie około 150 osób. 
Rowmież wydano telefoniczne rozporządzenie 
do aresztów gminnych celem zwolnienia zgod- 
nie z amnestją wszystkich skazanych przez są 
dy grodzkie. p. w. 

Sensacyjna afera samochodowa 

na Polesiu 

BRZEŚĆ. W związku z systematyczne- 

mi kradzieżami, popełnianemi od dłuższego 

czasu z magazynów 9 Dyonu Samochodo- 

wego w Brześciu, aresztowany został Wiła- 

dysław Dolner, zatrudniony jako uczeń w 
wiarsztatach technicznych tego Dyonu. — 

Dolner do kradzieży przyznał się, oraz zło- 
żył rewelacyjne zeznania, obciążające zna- 
nego w szerokich kołach kolonjii wosyjskiej 
na Polesiu, Kisłowskiego Aleksandra, wła- 
ściciela firmy samochodowej „Auto Pule- 
sie, który za bezcen nabywał od: Doinera 
skmadzione części: samochodowe. Podcza; 
rewizji przeprowadzonej u Kisłowiskiexo,- 
ujawniono liczne przedmioty, pochodzące 
z kradzieży, wobec czego  Kisłowskiego 
wraz z Dolnerem osadzono w więzieniu. 

Z Komitetu do spraw 
finansowe-roinych 

WILNO. W dmiu 28 bm. w. Urzędzie Wo 
jewódzkim odbylo się pod przewodnictwem 
prof. W. Staniewicza posiedzenie Komisji 
Kredytowej Wojewódzkiego Komitetu do 
Spraw Fiinansowio - Rolnych, poświęcone 
omówieniu konsekwencyj, jakie powinny- 

by wyniknąć z faktu obniżenia stopy dys- 
kontowej przez Banik Polski, następnie 
waruników spłaty kredytu hodowlanego, 0- 
płat pobieranych przez banki pnzy proteś- 
cie weksli i kilku innych spraw. 

W: związku z pienwszą sprawą Komi- 

sja Podatlkowa uchwaliła kilka wniosków, 
stwierdzających konieczność odpowiednie 

go obniżenia stopy procentowej pobieranej 

pnzez inne banki, oraz potrzebę ustalenia 
przez Centralę Komitetu do Spraw Finan- 

sowo - Rolnych pewnych metod postępowa 
nią, umożliwiających realizację powyższe- 
go postulatu. 

Uchwały powzięte w sprawie kredytów 
hodowlanych i opłat przy proteście weksli 
zmierzały do zmniejszenia ciężarów, cią- 
żących z tego tytulu na dłużnikach. 

Ponadto rozważana byla sprawa prze- 

jęcia przez Bank Rolny zadłużenia drobne- 
go rolnictwa w Banku Ziemskim. Wymie- 

nione banki mają w tej sprawie porozu- 

mieć się, celem zebrania odniośnego .mater- 
jału i opracowania konkretnych wniosków 

które masłtępnie będą rozpatrzone ma jed- 
mem z posiedzeń Komisji. 

  

Wyrek w procesie © przemyt 
WSZYSCY OSKARŻENI 

W dniu wczorajszym zapadł wyrok w pro- 
cesie Strakuna. Ogłoszenie wyroku zapowie- 
dziano na godzinę 12-tą w południe, na długo 
jednak przedtem zarówno kuluary, sądowe, jak 
i sala posiedzeń zapełniły się szczelnie publi- 
cznością jak okiem sięgnąć, formalne tłumy, w 
tem gros przedstawicieli branży kupieckiej z 
ul. Niemieckiej, Rudnickiej itp. 

Z ust do ust przechodzi pytanie — skażą 
czy mie skażą, a jeżeli tak, to jaki może być 
najwyższy wymiar kary? 

Na wszystkich twarzach wyczuwa się koiv- 
salne zainteresowanie, aż wreszcie nadchodzi 
kulminacyjny punkt, gdy rozlega się dzwonek 
i miejsca za zielonym stołem zajmuje sąd. 

Przewodniczący sędzia Kryczyński rozpo- 
czyna odczytywanie wyroku, Jeszcze raz obec 
ni mają możność usłyszenia wszystkich szcze- 
gółów aktu oskarżenia, by dopiero po dwudzie 
stu minutach usłyszeć, iż mocą wyroku wszy- 
scy oskarżeni to zn. Strakun, Dajon, Wileń- 
czyk, Wiszniewski, Więsławski i Ettingin zo- 
stają całkowicie uniewinnieni. 2 

Fałszerze 
Bezrobotny stolarz Piotr Terećko w porozu- 

mieniu z kowalem Adamem Miśniewiczem zam. 
we wsi Chojniaki gm.  wiszniewskiej założył 
warsztacik fałszywycn monet, Na siinansowa- 

nie „Iabryczki“ Terečko sprzedał dwie szaty, 

zaś Miśniewicz nieco starego żelaziwa i na- 
rzędzi kowalskich. 

A) POLSK ZAMŁAD ELENTROTECANCZY i B 

ELEKTROFON 
inž. S. KUBILUS 

Nowoczesna stacja ładowania akumulato- 
rów (dostawa bezpłatna) 

Instalacje siły, Światła radja. 
Wykonanie pierwszorzędne. 

Wilno, Poznańska 2, róg Wileńskiej, 
tel. 14 20. Przyst. autob. !. Hr. 2 Mała 

Pohulanka — Poznańska. 
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KAPELUSZE 
czapki, berety 1.50 

Najwyższe gatunki 

E. MIESZKOWSKI 
Wiino, Mickiewicza 22 

  

  

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmnje od 12 — 21 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25,   
wstydzić, za takie miasta, jak Leszno, 

Częstochowa, Grodno  zdystansowały, 
nas w budowie i rozwoju zoologów! (© 
zoologach — warszawskim i poznań- 

skim, rzecz prosta, nie mówię!). Olbrzy- 

mie społeczne znaczenie ogrodu zoologi- 

cznego dla większych miast tkwi gdzie- 

indziej! Zoolog w większem skupieniu lu 

dzi, oderwanych fatalną siłą losu са 

Przyrody, a tęskniących za tą Przyrodą, 

to — oaza dla ustawicznie szarpanych 
w kołowrocie trosk codziennych nerwów 
mieszczucha; to — obok zieleńców i 
parków, których nawiasem mówiąc, też 

mamy skandalicznie mało, prawdziwe 

wytchnienie zarówno po pracy, jaki po 

wątpliwych „rozrywkach* w  zadymio- 
nych knajpach i  nieprzewietrzanych 
kintopach; to — pomost pomiędzy rze- 
czywistością, a egzotyczną fantazją prąż 

kowanych tygrysów, płowych pum, / u- 
ciesznych małp, filozoficznych  wielbłą- 
dów, łzawookich jeleni, wrzaskliwo-ko- 
lorowych papug... 

Jakiś niezwykły, instynktowny, od- 

ważyłbym się rzec: — mistyczny  pier- 

wiastek spoczywa na dnie miłości czżo- 
wieka do zwierząt dzikich... Stojąc przed 
klatką jakiegoś ocelota, czy nawet 
wprost — lisa odczuwamy coś więcej, 
niż zwyczajne zaciekawienie jakie budzi 
piękność futerka, lub zgrabność ruchów... 
Oto wyobraźnia nasza przebiega  dzie- 
siątki tysięcy lat dziejów cywilizacji, któ- 
ra kudłatego praojca — jaskiniowca zmie 
niła w zblazowanego dżentelmena, po- 
dróżującego samolotem. Od jaskini —- do 
drapacza chmur. Od kamiennego noża do 
stalowej żyletki... I tylko lis się nie zmie- 
nił. Pozostał po dziś dzień takim, jakim 

był za Ezopa, ze swym tajemniczym, nie- 
znanym, tak dalekim a tak bliskim czło- 

wieka światem duszy zwierzęcej... 

ZOSTALI UNIEWINNIENI 

W tem miejscu wśród publiczności roziega 
się przeraźliwy krzyk kobiecy. To żona czy 
krewna któregoś z uniewinnionych dostaje na 
gle pod wpływem radości ataku nerwowego. 

Prędko jednak spokój zostaje przywrócony 
i przewodniczący uzupełnia wyrok odczyta- 
niem sentencji. 

Wynika z niej, że sąd doszedł do przeko- 
nania, iż wina oskarżonych nie została pod- 
czas przewodu sądowego udowodniona. Naj- 
ważniejsi świadkowie oskarżenia, a w tem 
zmarły inspektor celny Mańkowski i Szeskino 
wie nie znaleźli w swych zeznaniach u sądu 
wiary. 

Tak samo nie wiadome jest sądowi, jakie- 
go właściwie rodzaju towary były przemycane 
do Polski i czy wogóle zdołały one przekro- 
czyć granicę. 

W ten sposób zakończył się głośny proces 
© przemyt. Siedem dni gorączkowej rozprawy 
niebywałego napięcia, rozmaitych komentarzy i 
przypuszczeń znalazło wreszcie epilog we wczo 
rajszym wyroku. p. w. 

pieniedzy 
Fałszerze puścili w obieg najpierw 50 gr., 

a gdy je zdołali zbyć, poczęli fabrykować mo- 
sztuk fałszywych 2-i 1-złotówek. 

Przy zakupie ubrania i butów u kupca Men 
delsona w Wiszniewie obu fałszerzy aresztowa 

Ya-yo, Yo-yo! 
Epidemja przybyła do Wiłna. Jak Na- 

poleoni: z Paryża. Nawet zupełnie jak w 
„Pamu Tadeuszu*: „już zajęła pół Litwy 
od Grodna: po Slonim“, Jest to nawet linją 

demarikalcyjną tego zwycięskiego pochodu: 

Zmajomii z pod Siłonima piszą, zapraszając 

na Wszystkich Świętych: „przyjedź. Jest 
cikropne błotio, ale mamy w domu (trzy yo- 
yo, a czwamte sprowadza miejscowy ksiądz 
proboszcz*. Natomiast koło Wornian krą- 
żą tylko legendy, apetyt zaostrzające. 

Tamtejsi znajomi również zapraszają na 
święta, ale piszą: „miiech pan przywiezie 
nam to yo-yo. Podobno jest już w Wilnie. 

„Ale koniecznie“. 
Więc wybrałem się na kupno yo-yo. 

Są dwia źródila w Wilnie — oświadczono mi. 
Jest Igrek «i Iks. Igrek — mówią — ma 

ięższe. To wielka zaleta. Ale u Iksa 
składające się na yo-yo są u- 

nie bliżej siebie, ciaśniej. Przez to 
sznurek lepiej ciągnie". — Poszedłem do 
Igreka. Szmurek mogę zawsze zmienić na 

grubszy i będzie ten sam rezultat, trudniej 
zaś przyjdzie mi zbyt lekkie yo-yo obcią- 
žač mp. olowiem, A tu jest i taniej, bo 65 
groszy zamiast 80. 

U Igreka zastałem dwóch sztubaków, 
nieco zawstydzonych  kupowaniem tak 
„dziecinnej* zabawy (dla miepoznaki tar- 

gowali football: któż jednak widział kupo- 
wać football mw październiku!) pozatem 
pręfesora bynajmniej zresztą nie literatu- 
ry i radcę województwa. «Profesor, jaka 
badacz wolśniony przedziwnym  wymalaz- 
kiem, a jako pedagog ulegający imperaty- 
wowi niesienia kagańca oświaty, pocza! 
mumie kształcić. 

„Widzi Pan — o! Pętla sznurka na 
środkowym paleu. (Pan puszcza yo-yo. Yo- 
jątko spada na dół. Przyciąganie ziemi, 

Newtion, pamięta pan? I teraz cała tajem- 
miica...** 

„Jaka, profesorze?* 
„Zianim sznurek zupełnie się nozwinie 

i wypręży wskutek zlatywamia yo-yo w dół 
— podciągnąć do góry! Krótki, nie gwał- 
towny ruch. Powinno wrócić do ręki... Żle! 
(wypuszczone yo-yo podskoczyiło tylko jak 
leciwy karaś w stawiku). Jeszcze raz! Na- 
wimąłem, wypuściłem. Rezultat był mieco 
lepszy: yo-yo przebyło połowę pownotnej 
dnogi. 

To: jeszcze nie nie jestt — osądził profe- 
sor. To pan musi trenować, to tak łatwo 
mie idzie. To jest panie sztuka. (Y'0-yo pro 
fesorskie tatało tymczasem jak opętane od 
ręki profesora w. dół). To co ja robię, to 

talkże jeszcze mie. Ja puszczam w kierunku 
pionowym, w: dół. Ale widziałem wczoraj 
u zielonego Sztralla takiego eo puszczał 

yo-yo poziomo, przed siebie. To dopiero 
sztuka! Tak jakby pręt przed sobą trzy- 
mał: i nie tu przyciąganie ziemskie nie 

pomogiło. Wiprost fenomenalne. Oczywiś- 
cie żyd, panie — kończył profesor. Może 
mawet komunista... ‚ 

Yo-yo melanicholijnie zwolniło tempa. 

Oczywiście — kończył profesor. Jakżeż 
nawet mogło być inaczej? Zdolny i obrot- 
ny naród, I na tem polu nas biją. 
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Współczesna technika wykryła te- 

oto potworka, zwanego 

AR KQ0 ORZ%GSEEC q* 
jest to pasożyt, którego nabywacie 
bezwiednie wraz z każdą kupioną 
przez Was t zw. „tanią* żarówką. 

„Prądożerca* tkwi w nich, opycha 
prądem, pożera zatem Wasze 

pieniądza, nie dając wzamian za to 

bynajmniej więcej światła. Najnowsze 
zdobycze techniki 

żerc 
zniszczenia go. Żarówki Philipsa są 

naprawdę tanie, różniąc się od tak 
zwanych „tanich*, tem, że zużywają 

niewspółmiernie mniejsze ilości prądu. 

wykryły „prądo- 
6“ i znalazły natychmiast sposób 

ŻAROWKA PHILIPSA 
CHRONI WASZE OCZY , DBA.© WASZĄ KIESZEŃ 

  

Miłujmy zwierzęta! Budujmy ogród 

zoologiczny! 

A niejeden z czytelników zdziwi się 
zapewne, gdy mu powiemy, że ogrodu 
zoologicznego w Wilnie tworzyć nie trze 
ba, bo już istnieje. Tak, istnieje: — na 
rogu Zawalnej i M. Pohulanki... Maiy 
to jeszcze, skromny zoolog, raczej zwie- 
rzyniec utworzony przy Miejskiej Szkoł- 
nej pracowni przyrodniczej dla użytku 
szkół — obok ogrodu botanicznego i 

muzeum przyrodniczego. Zwierzyniec ien 

liczy zaledwie niepełną setkę okazów 

fauny, przeważnie krajowej. Początek 
więc dopiero! Ale nie lekceważmy po- 
czątków. Takież prawie początki przed 

kilku laty zmieniły się dziś w Warsza- 

wie — dzięki wysiłkom miasta, ludzi 

nauki, i miłośników zwierząt — w о!- 

brzymi, europejski, z rozmachem rosuą- 

cy zoolog na Pradze. Zwierzyniec wileń- 
ski — to dopiero zarodek przyszłego 
zoologu, mający zarówno wspaniałe pes- 
spektywy rozwoju, zarówno dzięki ener- 
gii dyrektora Pracowni Przyrodniczej p. 
Dmochowskiego, jak i wskutek  możli- 
wości terenowych m. Wilna. Embrjon 

zoołogu może — po przełamaniu pierw- 

szych trudności organizacyjnych prze 

istoczyć się w prawdziwy ogród zooio- 

giczny (na Zakrecie?) -— wspaniałą 

placówkę miejską — samowystarczalną 

-- odwiedzaną przez setki i tysiące 

osób dziennie. 

  

A nieubłagana kompresja (b. ładny 
wyraz) budżetu miejskiego sprawia, że 
nawet temu embrjonowi zoologu grozi 
zagłada. Zagładzie tej postara się zapo- 
biec Towarzystwo przyjaciół ogrodu. z0- 
ologicznego w Wilnie, niedawno utwo- 
rzone pod hasłami: — miłujmy zwierzę- 
ta, twórzmy w Wilnie zoolog, ratujmy 

zmierzyniec wileński! 

  

* * 

Czytelnik może się żachnie. Czy w o- 
becnych podłych czasach niema większe- 
go kłopotu, niż tworzenie zoologu? Czy 
biedne, wtłoczone w sławetny „worek”, 
robiące bokami Wilno nie ma już dziś 
nadmiaru wszelkiego rodzaju lig, towa- 
rzystw i zrzeszeń, by je uszczęśliwiać 
jeszcze.. towarzystwem przyjaciół ogro lu 
zoologicznego?.. Do licha!— uspołecznio 
ny wilnianin padnie w tym wyścigu pra- 
cy społecznej! Dajcie nam choć miesiąc 
żyć spokojnie! Choć jeden, jedyny mie- 
siąc niech będzie wolny od narodzin „u- 
wej placówki społecznej”... 

Zapewne... są rzeczy konieczne, są 
rzeczy tylko potrzebne, są wreszcie rze- 
czy luksusowe.. Może więc ten wasz z00- 
log jest też luksusowym kręćkiem społe- 
cznym — nie na czasie?... 

Kto wie?... Odbiegliśmy od natury, 

zamknęliśmy się w smrodliwych i za- 
dymionych murach. Oddaliliśmy się od 
piękna żywej przyrody: zachwyt nad 
purpurą zorzy zachodniej, lub nad uro- 
dą stworzeń dzikich gotowiśmy poczytać 
za snobizm. Zerwaliśmy więzy z przyro- 

dą: nerwy nasze są znużone, albo zga? 

rączkowane, w każdym razie — przytę- 

pione, I zatraciliśmy z tej racji miarę 
rzeczy: — wyolbrzymiamy znaczenie 
rzeczy podrzędnych, zapominamy 0 naj- 
ważniejszych. W dzisiejszych, jakże smau 
tnych czasach nawiązanie „utraconych 
kontaktów' człowieka z przyrodą jest 
dla ratowania zatrutej dzisiejszością psy-- 
chologji społecznej problemem ważnyin, 
b. ważnym... 

Dlatego też wołamy: miłujmy zwie- 
rzęta!. 

Michał K. Pawlikowski 

АВМ i 
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EEEIESTRESESI 
NIEDZIELA: 

Dzis 30 Wrenėd złeńca g. 609 

pa 6d słańce g. 1556 

Kłaudjusza    
WOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
ź DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 

Ciśnienie średnie: 752. 

Temperatura średnia: +6. 

Temperatura najwyższa: +7. 

Temperatura najniższa: +5 

Opad: —— 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: mgła i deszcz. 

Е PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 
na dzień dzisiejszy: i 

Naogół pochmurno i mglisto z drobnemi 
i — Chłodno. — Temperatura w cią- 

gu dnia do 6 Stopni. — Słabe wiatry wschod 
mie poźniej umiarkowane północno - wschod 
nie. 

  

MIEJSKA 
— PIĄTY ŁAWNIK. — (We wtorek, 

wzgiędnie w środę zbierze się konwent: sen- 
jorów Rady Miejskiej w: celu omówienia 
sytuacji, wywołanej wnioskiem o powoła- 
nie mowego ławnika ma miejsce p. Łioku- 
ciewskiego. Konwent senjorów: będzie miał 
na celu uzgodnić stanowiska ugrupowań 
radzieckich przed iplenum Rady, które wy= 
zmaczone jest na najbliższy czwartek. 

— STRAŻ OGNIOWA. Jak motowaliś- 
my, w dniu 28 bm. miało się odbyć posie- 

dzenie sądu dyscyplinarnego w sprawie 
nieprawnego pobierania opłat przez straż 
ogniową za legalizację gaśnie przeciw.po- 
żamowych. 

Z powodu nagłego zasłabnięcia członka 
sądu p. Rutkowskiego, posiedzenie odro- 

ezono do poniedziałku. Jednocześnie w skła 
dzie sądu zajdą zmiany, gdyż na miejsce 
wiyjeżdżającego ma sesję sejmową posła 
Brokowskiego, wejdzie p. Dziewicki. 

— Wykroczenia przemysłowe. — Od 1 -go 
kwietnia do 1-g0 października wydział przeriy 
słowy magistratu sporządził 1300 protokułów 
za różne wykroczenia przeciwko ustawie prze 
mysłowej. Nierejestrujących się i handlują- 
cych bez zezwoleń było wśród pociągniętych 
do odpowiedzialności najwięcej. 

— Asialt na Antokolu. — Na ul. Przejazd 
koło nowowybudowanych domów magistrat u- 
łoży asfaltowe podjazdy. 

AKADEMICKA 

— Walne zgromadzenie Wojewódzkiego 
Komitetu Pomocy Młodzieży Akademickiej. —- 
Prezydjum Wojewódzkiego Komitetu Wileń- 
skiego Pomocy Polskiej Młodzieży Akadeinic- 
kiej podaje do ogólnej wiadomości swych 
członków, że w sobotę dnia 5 listopada 19.2 
roku o godz. 17 min. 30 w Wielkiej Sali Kon 
ferencyjnej wileńskiego Urzędu Wojewódzki*- 
go odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie 
członków Wojewódzkiego Komitetu Wileńskie- 
go Komitetu Wojewódzkiego Pomocy Polskiej 
Młodzieży Akademickiej. W wypadku nieucj- 
ścią Zgromadzenia w powyższym terminie do 
skutku z powodu braku quorum, zgromadzenie 
w drugim terminie prawomocne bez względu 
na ilość przybyłych odbędzie się w tymże dniu 
o godz. 18. 

Porządek dzienny zgromadzenia: — 1) za- 
gajenie, 2) wybór ргехуфит  zgromadzenia, 
3) sprawozdanie z działalności Wydziału Wy- 
konawczego Komitetu za rok 1931-32:, —a) 
sprawozdanie ogólne i b) sprawozdanie kaso 
we, 4) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 5) dy 
skusja nad sprawozdaniami; 6) referat p.t. — 
„Ceł i zadania Tygodnia Akademika', 7) za- 
twierdzenie budżetu Komitetu na rok 1932-32, 
8) wnioski Wydziału Wykonawczego, 9) wcl- 
ne wnioski. 

Na zebranie powyższe zapowiedział swój 
przyjazd prezes Rady Naczelnej Pomocy M?o- 
dzieży Akademickiej p. marszałek Senatu Wła- 
dysław Raczkiewicz. 

— Zebranie „Koła Połonistów'* nauczycieli 
szkół średnich odbędzie się dnia 4 listopada 
1932 roku o godzinie 19,30 w gimnazjum pań- 
stwowem im. Е. Orzeszkowej w Wilnie. 

Na porządku dziennym: 
„Aktualizacja w nauczaniu języka polskiego" 

a) w klasach młodszych: kol. Masiejewska; i 
b) w klasach starszych: kol. Achremowiczowa 
i koł. Stabińska - Przybytkowa. 

— POROZUMIENIE AKADEMICKICH 
KATOLICKICH STOWARZYSZEŃ. 
W święto Chrystusa Króla tj, 30 bm. unzą- 
dza. w: sali Ogniska. Akademickiego o godz. 
14 Aikademję ku Jego czci. 

Program zawiera: 1) zagajenie, 2) od- 
czyt, 3) chór akademicki, 4) śpiew solowy, 
5) deklamacje. Koleżanki i koledzy 
stawcie się jaknajliczniej! 

— OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KÓŁ CHE 
MICZNYCH STUDENTÓW SZKÓŁ AKA- 
DEMICKICH W (WILNIE. — Wi dniu 30 
bm. o godz. 11 rano nastąpi otwarcie Do- 
rocznego VIII Zjazdu Akademickich Kół 
Chemicznych w Sali Śmiadeckich USB. 

Uroczystość  inauguracyjna zostanie 
poprzedzona Mszą św. w kaplicy Matki 
Boskiej Ostrobramskiej o godz, 9 rano. 

Na zjazd przybywają delegaci wszyst- 
kich Wyższych Uczelni polskich: Warsza- 
wa — Politechnika i! Uniwersytet, Lwów— 
Politechnika i Umiwersytet, Kraków —- 
Uniwersytet, Poznań Uniwersytet, 
Gdańsk — Politechnika. 

W zwiądku z powyższą. uroczystością 
Koło Chemików zaprasza tą drogą na in- 
augurację Zjazdu wszystkich akademików 
i sympatyków Koła. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
‚ — Zebranie Rady Izby Rzemieślniczej, — 

W. dniu 27 października rb. odbyło się plenarne 
zebranie Rady Izby Rzemieślniczej w Wilnie w 
obecności naczelnika Wydziału Przemysłowego 
Wil. Urzędu Wojewódzkiego p. Hajdukiewicza 
Władysława, instruktora  korporacyj przemys- 
łowych p. Stanisława Paczyńskiego oraz 14 
radnych Izby. ; 

Przewodniczył obradom prezydent Izby p 
Władysław Szumański. Po  adczytaniu proto- 

iu poprzedniego zebrania dyrektor Izby p. 
ltynarczyk wygłosił sprawozdanie ze stanu 

prac Izby za ubiegły okres. Do ważniejszyca 
prac [zby należało uporządkowanie statystyki 
samoistnych rzemieślników, powołanie komisji 
podatkowej, która współpracuje z lzbą Skarbka 
wą, powolanie komisji do ochrony produkcji 

skiej, powołanie komisji do ulepszenia su 
rowca skórzanego, prace organizacyjne wsrót 

   

    

NIKA 
Cechów i 
egzaminów mistrzowskich i 
raz sprawy kredytowe. 

W wyniku dyskusji na wniosek radnego p. 
M. Oszurki Rada Izby udzieliła podziękowania 
zarządowi za pracę i obronę interesów rze- 
miosła. 

Następnie dyrektor Izby zreferował prelimi 
narz budżetowy na r. 1933, zamknięty w do- 
chodach i wydatkach globalną sumą złotych 
68942, czyli o 30 proc. mniejszą w porównaniu 
do roku bieżącego. 

Rada Izby preliminarz budżetowy uznała za 
realny i zatwierdziła bez poprawek. 

W końcu na wniosek wiceprezydenta Izby 
p. Łazarza Kruka postanowiono poczynić sta- 
ramia w Wojewódzkim Komitecie do spraw 
Bezrobocia, by rzemieślnicy bezrobotni, zaców 
no pracownicy , jak i właściciele warsztatów 
mogliby korzystać z pomocy tego Komitetu. 

— T-wo Mandolinistów „Kaskada* zwołuje 
czynnych i wspierających członków T-wa na 
walne zgromadzenie, które odbędzie się w dnł 
31 października rb. o godzinie 19 w loka!u 
własnym przy ulicy 3-go Maia nr. 15 m. 10 
(wejście z ul. Filipa). Przybycie obowiązkowe. 

RÓŻNE 
— OTWARCIE NOWEJ WIYSTAWY 

JÓZEFA HORYDA, — Dziś o godz. 12,30 
w Salonach Kasyna Garnizonowego na- 
stąpi otwarcie wystawy malanstwa monu- 
mentalnego, pejzażowego, portretowego i 
rysunku znakomitego malarza Józefa Hory 
da. Na całość wystawy. złożą się Ticzne pra 
ce ostalimiego roku, w tej liczbie i freski, 
któremi ceniony amtysta, na zamówienie 
zamządu Kasyna, ozdobił wielką salę repre- 
zentacyjną. O pięknych tych freskach, za- 

mieszczaliśmy swojego czasu krótkie spra- 
wozdania . ` 

— Gospodarka kasy fryzjerów. —  Zapo- 

wiadana przez nas lustracja gospodarki cechów 

rzemieślniczych ujawniła liczne nieprawidłowo- 

ści w kasie samopomocy cechu fryzjerów — 
żydów. 

Zarząd kasy został zawieszony w czynnoś- 

ciach. Lustracje cechów, jak wiadomo, przepro 

wadza miejski wydział przemysłowy. 

— Bezrobocie. — Liczba pozostających 
bez pracy na terenie miasta wynosi obecnie 
5549 osób. W ostatnim tygodniu bezrobocie 
wzrosło o 30 osób. 

— Sytuacja w handlu. — W miesiącu paź- 

dzierniku zlikwidowało się w mieście 12 przed- 

siębiorstw, nowych powstało 16. 

Liczby te wcale nie świadczą, by sytuacia 

w handlu lokalnym uległa polepszeniu, bowiem 

nowe sklepy mają charakter wyłącznie sezono- 

wy. Są to przeważnie sklepiki obliczone na de 

taliczną sprzedaż węgła i drzewa. 

— TOW. PAŃ MIŁOSIERDZIA ŚW. 
WINCENTEGO A PAULO, koniferencją V 
i XIX, sprzedawać będą w dniach 1 i 2 Н- 
Stopada w kiosku ma cmentarzu Rossa, 
świeczki i kartki na groby. Dochód prze- 
znaczony ma najbiedniejszych, zostających 

w opiece Tow. Pań Miłosierdzia. Prosimy 
Szanowną, PT. Publiczność o poparcie. 

Tow. Pań Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo. 

— „DANCING'* NA FUNDUSZ KOLO- 
NJALNY. — W dniu 31 bm. Liga Morska 
i Kolonjalna urządza w cukierni B. Sztral- 
la (róg ul. Mickiewicza i Tatanskiej) Dan- 
cing, dochód z którego przezmaczony j 
całkowicie na „Fundusz Kolonjalny" Ligi 
Morskiej i Kolonjalnej. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Pohulanka daje dziś w niedzielę 

30 bm. o godz. 8-ej wiecz. czarującą bajkę— 
misterjum. Maeterlicka „Niebieski ptak”. 

— „Szczęście od jutra* — Doskonała ko- 
medja Kiedrzyńskiego ukaże się dziś 30 bm. » 
godz. 4-ej pp. w teatrze na Pohulance. 

— (Cieszcie się, dzieci! — Dziś w niedzielę 
30 bm. o godz. 12-ej w południe na poranku 
w teatrze na Pohulance zobaczycie cudownego 
„Niebieskiego ptaka”. 

— Propagandowy poniedziałek w teatrze 
na Pohulance —. będzie dnia 31 bm. o godz. 
8-ej wiecz. na którym już za cenę od 20 gr. 

organizacji rzem., przeprowadzanie 
czeladniczych, о- 

  

   

do 2 zł. będzie można podziwiać wspaniałą 
grę artystów w przemiłej komedji „Szczęście 
od jutra”. 

— Fierwsza popoludniowka _ „Niebieskiego 
ptaka" odbędzie się we wtorek 1 listopada 0 
godz. 4 po poł. w teatrze na Pohulance. Wie- 
czorem o godz. 8-ej wiecz. po raz ostatni --- 
„Dzika pszczoła”. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Po południu 
w niedzielę 30 bm. o godz. 4-ej po cenach 
zniżonych „Wiktorja i jej huzar* z Elną Gi- 
staedt w roli tytułowej. 

Wieczorem o godz. 8 m. 15 powszechnie lu 
biana operetka „Księżniczka czardasza” z u- 
działem E. Gistaedt w roli tytułowej w otocze 
niu najwybitniejszych sił zespołu. 

— Popularne przedstawienie „Wiktorji = — 
odbędzie się w poniedziałek po cenach zniżo- 
nych, z niezrównaną odtwórczynią roli tytuło- 
wej Elną Gistaedt. Początek o godz. 8-15— 
Najbliższą premjerą teatru Lutnia będzie wspa 
niała operetka „Krysia Lešniczanka“. 

— „Dziady — Widma* w sali Miejskiej 
przy ul. Ostrobramskiej 5. Jutro 31 bm. o go- 
dzinie 8 wiecz. i we wtorek 1 listopada o go- 
dzinie 6-ej i: 8-ej wiecz. staraniem chóru aka 
demickiego USB. odegrana będzie sztuka w 
nowej zupełnie inscenizacji „Dziady - Widnia* 
słowa A. Mickiewicza, muzyka St. Moniuszki. 
Reżyser prof. Adam Ludwig, który niejedno< 
krotnie dał się poznać naszej publiczności ze 
swej kapitalnej pomysłowości, wprowadził bar 
dzo wiele rzeczy nowych i ciekawych. Orkie- 
strą symfoniczną dyryguje ogólnie znany nami 
prof. Szczepański. Udział biorą artyści oper, 
dramatu i chór akademicki. Bilety wcześniej 
nabyć można w sali Miejskiej. Ceny: miejsca 
na parterze (krzesła) 80 gr. Krzesła rezerwo- 
wane 1,20 zł. i balkon 45 gr. Szatnia nie o- 
bowiązuje. 

— Recital Deli Lipińskiej już dziś, — Mło- 
da rumuńska „diva* zawitała do Wilna po tei 
umfach w Krakowie i innych miastach Polski 
i ostatnio — wczoraj — w Warszawie. 

Dzisiejszy jedyny występ odbędzie się w Gi 
sali konserwatorjum (Wielka 47) o godz. 8 
wiecz. Pozostale bilety są do nabycia w kasie 
konserwatorjum od godz. 6 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Teodozja — Sewastopol 

HOLLYWOOD: „Marokko*. 
CASINO—Hotel studentów. 
STYLOWY — Zaklęta rzeka 

ŚWIATOWID—Ogród Allacha. 

PAN--Frankenstein. 

LUX — Król Bulwarów. 

ODPOWIEDZI REDAKCJI 
— P. W. STOŁPCE. — Prosimy o przy- 

słanie zdjęć. 

Przy cierpieniach serca i zwapnieniu na- 
czyń, skłonności do udaru i ataków apoplek- 
tycznych naturalna woda górzka „Franciszka - 
Józefa* zapewnia łagodne wypróżnienie bez 
nadwyrężania się. żądać w aptekach i dreg 

  

SŁOWO 

Tydzień Akademika 
Sekretarjat „X-go Tygodnia Akademika 

podaje do wiadomości, że rozpoczął stałe urzę 
dowanie referat ofiar w naturze. Ewentualne 
ofiary, jak produkty spożywcze, opał i t.p. 
należy skierowywać do zarządu Mensy Aka- 
demickiej między godz. 13 — 16 codziennie 
(ulica Bakszta 11), lub deklarowač zaofiarowa 
nie w Biurze „X-go Tygodnia Akademika” ul. 
Wielka 24. 

IMPREZY X-go TYGODNIA AKADEMIKA 

Komitet Wykonawczy  X-go 
Akademika" urządza następujące 
chodowe. 

Dnia 5-XI 32 r. w dniu rozpoczęcia X go 
Tygodnia Akademika" odbędzie się w Cukierni 
Sztralia (Czerwonego) dancing. Wstęp 2 zł. 
i 1 zł. dla młodzieży akademickiej. 

Dnia 10-XI 32 r. w salonach Kasyna Ofi- 
cerskiego odbędzie się danting — raut. Cen; 
biletów 4 zł i 2 zł. dla młodzieży akademic- 
kiej. Zaproszenie na powyższe imprezy otrzy- 
mywać można w biurze „X-go Tygodnia Aka- 
demika*. Oprócz wymienionych imprez odbc- 
dą się przedstawienia w teatrach miejskich. 

W Lutni „Krysia Leśniczanka” dnia 7 listo 
pada, w teatrze Wielkim na Pohulance „Zbyt 
prawdziwe aby było dobre'*, 13-X1 r.b. Wszy- 
stkie omawiane imprezy organizuje Komitet 
Wykonawczy „X-go Tygodnia Akademika", a 
dochód z tych imprez przeznaczony jest na po- 
moc materjalną Polskiej Młodzieży Akademic- 
kiej. 

Tygodnia 
imprezy do- 
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Z życia BBWR w Wilnie 
Koło Dzielnicowe Nowy Świat. 

W dniu 28 bm. w świetlicy Kolejowego 

Przysposobienia Wojskowego, odbył się 
odczyt p. posła dra Bnokowskiego, dla 

członków i sympatyków z dzielnicy Nowy- 
Świat. 

W gustownie urządzonej świetlicy, któ 
rej łaskawie udzielił na urządzenie odczytu 

p. naczelnik oddziału mechanicznego inży- 

mier Żemojtel, zebrało się przeszło 100 о- 
sób, wśród których przeważały zwarte od- 
działy Kolejowego Przysposobienia Woj- 
skowego, oraz Sekeja! Kobiet i pracownicy 
kolejowi. 

Zagail (posiedzenie i powitał przybyłe- 
go posła dra, Brokowskiego, prezes dzielni- 
cy p. Tretynkiewicz Eljasz, który dał 'wy- 
raz swej nadości z powodu przybycia pre- 
legenta. 

W godzinnej mowie, trzymającej w na- 
pięciu słuchaczy, zobrazował prelegent 
istan [prac naszego Sejmu i zakończył ape- 
lem, nawołującym społeczeństwo do pracy 
twórczej. Słuchacze, po zakończeniu od- 
czytu, nagmodzili p. dra Bnokowskiego 
hucznemi oklaskami, dając dowód swej sym 
patji dla prelegenita. 

Posiedzenie zamikmął p. Tretynikiewicz, 

dziękując w imieniu zebranych gości p. 
drowi Brokowskiemu, za. wygłoszony  od- 
czyt. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„FRANIKENSTEIN“ — „PAN“, 

Młody doktór rankenstein tworzy 
sztucznego czlowieka. Twór ten ma wraz 
z mózgiem. wszczepione instynkty zbrod- 
niarza. Sieje wkoło śmierć i zmiszczenie, 
nawet nie zdając sobie z tego sprawy. O- 
mal nie zabija. również i swego twórcy. Gi- 
nie jednak spalony w starym wiatnaku... 

Typowy obraz z „dreszczykiem gmozy. 
Zmamy już podobne jak: ,„Alraune* 
sam motyw sztucznego człowieka), „Dr. 
Jekyll“ (najlepszy jako film), „Dracula“ 
i t. p. 

„Franikenstein*__ przewyższa wszystkie 
inne natężeniem okropności i koszmaru— 
Dzieje się to głównie dzięki ciekawej ikre- 

acji Borysa Karłowia, który stworzyl za. 
iste miesamowitą maskę sztiuczniego czło- 
wieka. 

: Pozatem obraz jest załopatnzony w na- 
ležytą dozę scenerji wywołującej grozę: 
(stary młyn, noe, burza, szczekanie psów 
itd.), jak również w dość efekitowny arse- 
mał pseudo - naukowy. 

Naogól reżyserowi (James IWhale) u- 
dało się wywołać mastrój, który u osób 

>: przechodzi naiwet w płodniece- 
m 

  

Z wykonawców wyróżnia się C. Gliv 
jako dr. Frankenstein. John Boles pęta Ši 
jak piąte koło u wozu. : 

O ile program właściwy może dać а- 
matorom silnych wrażeń trochę emocji, o tyle niezrozumiała jest intencja, która „matchnęła* kierownictwo: kina „Pan“ do wyświetlania dodatkowego, tasiemcowate- 
= a p w: szachy”, — Kie- 

1 0 obraz dość głośny, a! = i dalo 8 , ale te czasy 

, Śmieszne, naiwne zgrywanie się akto- rów, nędzny; scenarjusz, jeszcze nędzniej- 
sza weżyserja i mocno obcięta ikopja —wy- 
wołuje głośne protesty publiczności, nie oz głośne, by, obraz pnzestano 

3 1C. 

Czy: warto dawać taką lichotę i dla za- pchania czasu psuć sobie opinję u publicz- ności? Lepiej dać program krótszy, ale dobry i z dobremi dodatkami. Tad. C. 

Używajcie nożyków do 
s LIP s 

Jen. Repr. Eclipse — Warszawa, Wilcza 31 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Okradzione mieszkanie, Nieznani spray:- cy zapomocą dobranego klucza dostali sę 6 mieszkania „Deresiańskiej Szejny (Piwna 6),— skąd skradli bieliznę męską, damską i poście- lową e wartości 851 zł. 

2 rodzinie. — Gilun Dawid bez s miejsca zamieszkania skradł z zania mieszkania bieliznę pościelową, na szkode Gi- lun Chawy (Wilkomierska 97) wartości 150 zł. iluna zatrzymano. Skradzionej bielizny nie od naleziono. 
— ZAMACH SAMOBÓJCZY. _. Perwenis Marianna, prostytutka, będąc w. stanie pija- nym na ulicy Nowogródzkiej w celu samobój czym przecięła sobie żyły u obu rąk. Lekarz Pogotowia po udzieleniu pomocy odwiózł de- speratkę do jej mieszkania w stanie niezagra- 

żającym życiu, 

MOŁODECZNO 
— SEKCIARZE, — Ostatnio pojawiło się 

dużo różnych agitatorów i wysłanników sekt 
na terenie powiatu mołodeczańskiego i woło- 
żyńskiego. Sekciarze przy pomocy oszukańczej 
agitacji i obietnic chcą pozyskać zwolenników 
dla sekt. Najbardziej intensywną agitację prze 
jawiają baptyści i hodurowcy. 

Z POGRANICZA 
— SAMOLOT LITEWSKI — W pobliżu 

Kołtynian zauważono samolot, który przez pe- 
wien czas krążył w pasie pogranicznym. Sa- 
molot ten należał do litewskiej eskadry woj- 
skowej i odleciał w kierunku Jezioros. 

golenia 
E “ 

   

(ten. 

Hr. Władysława 
Umiastowskiego 

Fundatora parafjalnego kościoła Sobotnickiego odbędzie się 
nabożeństwo żałobne w tym że kościele © godz. 10 rano. 

  

Mikołaj 

O czem znajomych i przy: 
grążora w smutku 

ы 
Bocewicz 

ppułkownik b. Armji Rosyjskiej 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w Falenicy pod War- 

szawą dnia 25 października b. r., przeżywszy lat 52, 

  

          
     jaciół Zmarłego zawiadamia po-. 

    

Rodzina    

Poświęcenie nowego kościoła w Rudziszkach 
W Rudziszkach na Wileńszczyźnie 

odbyło się uroczyste poświęcenie nowe- 
go kościoła pod wezwaniem  Najšwiet- 
szego Serca Jezusowego. Powstał on w 
ostatnich latach staraniem obecnego pro- 
boszcza ks. Juljana Jurkiewicza, kosztem 
parafjan miejscowych.. Gmach 
kamieni robi imponujące wrażenie i 

cały z 
sta- 

nowi niemalą ozdobę okolicy, a jest šwia 
dectwem głębokiej wiary paraijan. Po- 
święcenia dokonał J. E. Ks. Kazimierz 
Mikołaj Michalkiewicz, Biskup, Sufragan 
wileński, w asystencji licznego ducho- 
wieństwa, w obecności kilku tysięcy wier 
nych. 

  

Ruch graniczny z Kowieńszczyźną 
W rejonie Kołtyniau, Olkienik, Łoż- 

dziej, Druskienik odbyły się konferencje 
polsko - litewskie w sprawie t. zw. nia- 
iego ruchu granicznego. Konferencje ma 
ja na celu omówienie zakończenia se”onu 
rolńego, w czasie którego mieszkańcy 
pogranicza korzystali z praw konwencį“ mi ruch graniczny 
o t. zw. małym ruchu granicznym. 

Zamknięcie granicy nastąpi z dniem 
i listopada rb. 

Według obliczeń w okresie letnim za 
notowano 154650  przekroczeń z obu 
stron, 

W porównaniu z latami poprzednie- 
w rb. wzrósł o 30 

proc. й 

Samobójstwo oficera 5 p. lotn. w Lidzie 
LIDA. 'W sobotę po południu w prywat 

mem mieszkaniu przy ul. Komencyjnej w 
Lidzie, wystrzałem z rewolweru w skroń, 
usiłował pozbawić się życia podpor. obser- 

SPORT 
MAKABI—ŻAKS 1:0 

Walka konkurujących ze sobą drużyn 
żydowskich wypadła ciekawie. Mimo, że 
byiło to spotkanie towarzyskie, pnzebieg je- 
go niczem mie usprawiedliwiał pojęcia: 
towanzyskie. Walczono jak o punkty i gdy- 
by nie energiczne gwizdki sędziego p. Ka- 
tza, miejeden z graczy zeszedlby z boiska 
kontuzjowiamy. > 

Czy można się oburzać z racji tego za- 
cietnzewienia gmaczy i kibiców? Chyba 
nie. 

Malkiabi, najstarszy i niiewąjtpliwie bar- 
dzo zasłużony klub znalazł się w okiropnej 
sytuacji finansowej. Pustki mw kasie po- 
ciągmęły: za: sobą stopniowy upadek. Odsu- 
nęli się od klubu: majpierw „emtuzjaści” 
sportowi, dla, których goły klub! — to mie 
klłub. iPotem odeszli pesymiści, ostatni 
(najhałaśliwiej) malkontemci zawodowi. 
Zaczęto wyszukiwać winy kienownidtiwa, u- 
rabiać opinję. 

W tej atmosferze załamania się Maka- 
bi młody (i trzeba przyznać dobrze rozwi- 
jający się) ZAKS zdobył sobie sporo zwo- 
lenników, dotąd: „gorliwych makabistów. 

  

  

„Oni to właśnie są dziś głównym czynni- 
kiem, rozdmuchującym płomień antagoni- 
zmu między zwolennikami obu klubów. 
Niech Się kłócą na: zdrowie. Drużynom 

wyjdzie 'to na. zdrowie, gdyż dopingowane, 
grają z zapałem. Starają się. 

Wezoraj np. obydwie drużyny wykaza- 
ty maksimum zapału i dobrych chęci, pra- 
gnąc za wszelką cenę przechylić szalę zwy- 
cięstwa na swoją stromę. Żadnej z nich nia 
udało się to w: stu procentach. Gra przez 
cały) czas otwarta z przewagą... ataku Ma- 
kabi, w którym Antokolce stwanzali groź- 
ne sytuacje — likwidowane przez dobrą 0- 
binonę ZAKS'u lub pech. 

Makabi — jeśli brać pod uwagę ilość 
sytuacyj podbramkowych powinnaby 
PA różnicą trzech bramek. Wygrała 

Najlepsi na boisku: Rywkind, Rejzin i 
obrońcy (2), Antokolce i Zajdel (M). Pu- 
bliczności sporo. (t) 

  

Ofiary 
Ku uczczeniu dnia Imienin P. Prezesa 

Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Wilmfe 
Tadeusza Żemoytela, pracownicy. Okręgo- 
wego i Powiatowego Urzędu Ziemskiego 

w Wilnie oraz Mierniczy Przysięgły Mie- 

czysłww Szymanowicz składają 61,50 zł. na 

mzecz biednych T-wa św. Wincentego a 

Paulo, 

wator 5 p. lotn. Jerzy Oleszkiewicz. W sta- 
nie beznadziejnym Oleszkiewicza przewie- 
ziono do gammizonowej Izby Chorych. 

zonie 
— ODJAZD KOMENDANTA (POW, 

Р. Р. — Wczoraj opuścił Słonim serdecz- 
nie żegnamy przez kolegów i znajomych 
komisarz P.P. Józef Kmzeczkowski, który u- 
dał się do Lubartowa, w celw objęcia sta- 
nowiska Kom. Pow. PIP. 

Jednocześnie objął urzędowanie w Ko- 
mendzie Pow. PP. w Słonimie nowy Ko- 
mendaint, komisarz PIP. źmudź-Florko. 

— KLUB „BIAŁYCH NIEDŹWIEDZI" 
W SŁONIMIE.—Pewne grono osób zało- 
żyło klub „Białych Niedźwiedzi! w. Słomi- 
mie. Członkowie tego oryginalnego „klu- 
bu“ mają za zadanie codziennie kąpać się 
w rzece Szczarze, na wolnem powietrzu, 
bez względu na porę roku i pogodę. W koń 
cu lata znalazło się aż 25 chętnych upra- 
wiamia: tego sportu, z których dotychczas 
15-tu odpadło, ponieważ nie wykonali 
przynzeczenia, przewidującego bezwzględne 
wykluczenie z „klubu“ nawet w, wypadku 
jednorazowego opuszczenia ikąpieli, która 
odbywa się o godz. 6-tej ramo. Akt: przy- 
jęcia w charakiterze „cztonka“ następuje 
po złożeniu surowego „przyrzeczenia. 

Jak widzimy, mieszkańcom Słonima o- 
ryginalnych pomysłów: nie braknie. 

— MROŻĄCY KREW W ŻYŁA - 
DEK NA ULICACH SŁONIMA — Wai, dzi 
siejszym o godz. 18. min. 30 naprzeciwko gma 
chu - Sądu Grodzkiego w Słonimie koń Józefa 
Lipowskiego, na którym wspomniany jechał 
konno, nagle czegoś się zląkł, stanął dęba, i 
zrzucił z siebie jeźdzca, lecz tak nieszczęśliwie, 
że Lipowski w mgnieniu oka znalazł się pod 
koniem który następnie go uderzył kopytem w 
głowę tak silnie, że Lipowskiemu pękła czasz 
ka. Przewieziony w stanie beznadziejnym Li- 
powski do szpitala miejscowego po kilku mi- 
nutach zmarł. 

Wypadek 1en jest tem  tragiczniejszy, że 
właśnie Lipowski, pełniący obowiązki buchalte 
ra w zarządzie dóbr hr. Pusłowskiego w Alber 
tynie przedwczoraj (26- 10) wziął śłub w Kra 
kowie, osierocił więc tak prędko żonę. Wypa- 
dek ten zrobił olbrzymie wrażenie w Słonimie, 
gdyż nieboszczyk był tu ogólnie znany i ш- 

biany. : 

RWE CD W GD EB TO GZ GDP GE OHCH SDK 

Ostrzeżenie 
Niniejszym ostrzegam każdego przed zawiera- 

niem jakiegokolwiek interesn Ajzikiem Nota 

Mincem ze Słonima (ul. Kościuszki Nr. 12) 
Dzierżawił u mnie młyn i zmuszeną byłam od- 

dać go pod sąd, 
Bliższych informacji adzieli 

Antonina Żórawska 
właśc. mzj, Wężowszczyzna 

poczta Sobaxińce por. Szczuczyński   

  

Za duszę 

* 
Jana Klotta 
długoletniego członka Za- 
rządu Wileńsk. T-wa Opieki 

nad Dziećmi 
odbędzie się Nabożeństwo żałobne w 
poniedziałek 31 października o godz, 
8 rano w kościele św. Jakóba 

na które zaprasza 

ZARZĄD Wil. T-wa Opieki 
nad Dziećmi 

Лойреска 
— ZEBRANIE W SPRAWIE OBCHO- 

DU DNIA „OSZCZĘDNOŚCI* W STOŁ:P- 
CACH. W dmiu 2 4b. m. w: sali Komunal- 
nej Kasy Oszczędności w Stołpcach i na 
terenie powiatu. Powołany: w tej sprawie 

Powiatowy Komitet Dnia Oszczędności u- 
stalił propagandę tej oszczędności przepro- 

wadzić w dniu 30 b. m. i wi tym celu po- 
stanowiono urządzić dla miejscowiego spo- 
łeczeństwa w sali Ogniska Kolejowego wie- 
czór, poświęcony tej akcji. 
Na program tej imprezy zilożą się: spie- 

wy w wykonaniu chóru gimnazjalnego, od 

czyt p. Nowackego nia temat oszczędmości, 
okolicnościowa inscenizacja „Świersze | 

mirówka'', deklamacje i orkiestra. 

  

  

   

— POWIATOWY POKAZ PRZYSPO- 
SOBIENIA ROLNICZEGO. — Ostatnio w 
Stołpcach odbył się Powiatowy Pokaz Przy 
sposobienia Rolniczego, który mimo złej 
pogody: był bardzo dobrze obeslany. W ak- 
cji konkursów brało udział 619 osób w 62 
zespołach, a zakończyło konkunsy 509. Na 
pokaz przybyło 50 zespołów i 409 wystaw- 
ców. Wydano nagród 177 na sumę 1543 zł. 
10 gr. Nagrody swego imienia ufundowały 
Rada Wojewódzka Ziemian, wojew. nowo- 
gródzikiego i Bank Gospodanstwa Krajo- 
wego — oddział w Wilnie. Najwyższe plony 
pnzedstawiały się następująco: buraki z 
jednego ara — 1900 kg., manchew — 909 
kg., ziemniaki — 281 kg. 

Najwyższy koński ząb wyniósł 4,75 m. 
Na pokazie był obecny p. naczelnik 

Bokun z ramienia Urzędu Wojewódzkiego. 
W tegorocznym pokazie w. porównaniu z 
ubiegłym, dał się zauważyć zmaczny 
wzrost frekwencji osób czynnych w akcji 
(Przysposobienia. Ro'niczego, jak również 
smaczne podniesienie plonów i zrównanie 
ich mniej więcej na jednym poziomie, bio- 
rąc pod pers As glebowe. Na czoło 
wystawy wybijał się zespół gospodarzy 
przykładowych z końskim zębem. Ostatni 
Pokaz świadczył o dużem wyrobieniu or- 
ganizacyjnem członków Kół Młodzieży i 
Kółek Rolniczych. Biorąc pod uwagę, że 
na terenie powiatu pracują tylko dwie si- 
ły instruktorskie, akcja Przysposobienia 
Rolniczego w: powiecie przedstawiła się ma 
Pokazie wprost imponująco! 

Podczas Pokazu przygrywala orkiestra 
8-go Baonu KOP. iw Stołpcach. — Poksz 
zwiedziło zgórą 1000 osób. 

3 

— 

nowogžddzka 
— iPOSIEDZENIE SPRA'WOZDAW- 

CZE RADY WOJEW. ZW. STRAŻY POZ. 
WI dniu 5 listopada br. w wielkiej sali kon- 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w No- 
wogródku odbędzie się zebranie sprawo- 
zdawcze Rady Wojew. Zw. Straży Pożar- 
nych województwa noogrdózkiego. Porzą- 
dek dzienny obrad: 1) Zagajenie, 2) odczy- 
tanie protokółu Rady Wojew. z dnia 14 
maja 1932, 3) wybór Prezesa Rady, 4) spr: 
wozdanie z działalności wojew. zw. Straży 
Pož., a) zamządu, b) inspektoratu i c) ka- 
sowe, 5) uchwalenie viremeni. budżetowe- 
go, 6) wytyczne do budżetów na rok 1933- 
34, 7) sprawy: wyszkoleniowe i organisa- 
cyjne, 8) wybory członków zarządu i 9) 
wolne wnioski. 

— UNIEWINNIENIE REJENTA DA- 
NOWSKIEGO. — Ро całodziennej żmud- 
nEj rozprawie, przejsłuchaniu 30 świadków, 
przemówieniu stron, Sąd Okręgowy dnia 
29 bm. wydał wyrok, mocą którego p. Da- 
nowski został umiewinniony ze wszystkich 
zamzutów. 

Oskarżał ipodprokurator /Willanowicz, 

bronili adwokaci Mogilnicki z Warszawy 1 
Pawluė 2 Nowognėdka, 

Prokurator zapowiedział apelację. 

— LICYTACJA ZASTAWÓW W LOM- 
BARDZIE MIRBJSKIM. — W dniach 9 i 
10 listopada br. odbędzie się w lokalu lom- 

bardu „miejskiego  lieytacja  niewykupio- 
nych zastawów. 

 



grodžšojyka 
— WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU 

LEGJONISTÓW. — № niedzielę dnia 13 

listopada o godzinie 11 w Sali Kasyna Gar 
nizonowego przy ul. Horodniczańskiej odbę 
dzie się nadzwyczajne Walne Zebranie Gro 
dzieńskiego Oddziału Związku Legjenistów 

Na porządku dziennym dodatkowe wy- 
bory do Sądu Koleżeńskiego. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. — Dziś 

w niedzielę o godz. 4 pp. doskonała kiome- 
dijai w 3-ch aktach Verneilla pt. „Egzotycz- 

na Kuzynka. 
Wiieczorem o godz. 8,15 komedja. Ser- 

menta „Najpiękniejsze oczy w šwiecie“— 
W obu przedstawieniach bierze udział 

M. Balcerkiewiczówna. 

— OFIARA OBOWIĄZKU. — W dniu 
28 bm. w litewskiim ikościele katolickim w 
Marcinkańcach odbywiał się doroczny od- 
ipust. 

Po, wyjściu z kościoła dwaj bracia: Kle 
mens i Adam, Mortunowie, mieszkańcy wsi 
Linmica, powiatu wileńsko - trockiego, 
wszczęli między sobą bójkę, rw czasie któ- 
rej Adam Miortun usiłował uderzyć żerdzią 
brata swłego Klemensa. 

Obecny przy zajściu posterunkowy Pa- 
wiaczuk (Porfiry z posterunku w: Mancin- 
kańcach zainterwenjował i odebrał od za- 
paśmika żerdź i usiłował rozdzielić miezgo- 
dnych braci, odpychając Adama Miortunę, 

który: padające pociągnął za. sobą posterun- 
kowego. 

W czasie podnoszenia się, został on 

pchnięty miożem przez Kl. Mortunę nożem 
w. okolicę lewej łopatki. 

Mortuna zbiegł! i policja wszczęła za 
nim pościg. 

Po udzieleniu pierwszej pomocy, ran- 
mego posterunkowego przewieziono do szpi 
tala: miejskiego w Grodnie. 

AAAA AAAA AAAA AGA AA AAAA AAAAAAAAAŻADKAAĄAA 

Największą |! najbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

Jest KOMUNALNA KASA 
BSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie, 

  

FWYYWWYYYYYVYVYYYYYYVYYYYTYYYYVYTYYYCYVYTYW 

KiNA P. T. K. TEL. 214 
aa i a S 
Początki seansów: 18.15, 20.15 i 22,15 

Bźwiękowiec 
Klac „POLONIA” 

Pocztowa 4. 
Dziš! LIANA HAID, IWAN PETRO- 

WiCZ i GEORG ALEXARDER 
w czarującym przeboju dzwiękowym 
o miłości, zdradzie i pięknych kobie- 
tach w stolicy zabaw Wiedniu p. t. 

„Bal w operze” 
Szaleństwo jednej nocy. — Bal ma- 
skowy. — Naraiętne npajające tango.— 

Miłość mężatki i... tea trzeci. 
Tango „Santa Lncia* i walc angielski 

„Mazyka taniec i noc". 

wstęs Gd 80 Gr, 

Pźwiękowiac 

Kino „Ą POL LO" 
Bomiaik. 26. 

Dziś! Wstrząsający dramst życiowy o 
niebywale inocno zuspiętej akcji i kon 

flikcie p. t. 

„Rozwódka” 
W rol. gł: Herma Shearer, Conrad 
Nagel, Robert Montgomery oraz 
Chester Morris. Za zdradę — rozwćd 
czy przebaczenie? Oto pytanie, na któ- 
re odpowiedź znajdziecie w „Rozwód- 
ae“, „Rozwódka* to ostatnia kreacja 
Normy Shearer odznaczona pierwszą 
nagrodą na konkursie gry aktorskiej 

w Ameryce 
LDK MESINIZR NIK SA 

KINO PALACE" 
Orzeszk. 18. 

Dziś! Posągowa piękność 

Marcelia Albani 
młodzieńczy GE Fritsch 

w dramacie miłości i śmierci p t. 

Gilstyna" 35 
WSTĘP OD 49 GR.   

   

  

     

  

barandinicka 
— KAMIEŃ PAMIĄTKOWY. Jeszcze 

19 kwietnia 1919 r. widzięczni obywatele 

miasta zia: urwoll ieh od jarzma boalsze 

wickiego, wystawili kamień pamiątkowy 

przy ulicy Szepliyokiego m mapisem: 

„Cześć zdobywieora — chwala poległym 19 

kwietnia 1919 1,“ 

Z powodu zajęcia miasta następnie 

przez bolszewików ,kamień ten został usu- 

nięty przez oddanych nam ludzi i położo- 

my na ementarzu prawosławnym, 

Dopiero p. Jarocki zameldował panu 
staroście Nieugebauerowi, który: zalintejre- 
soawł się bliżej tą sprawą i kamień ten 

ma być ustawiony: w: tem miejscu, gdzie w 
roku 1919 ispołeczeńsłtwo spotkało pierw- 

sze oddziały wojska polskiego. 

Może być, że mastąpi: to jeszcze rw dniu 
11 iistopada. 

— ZJAZD KÓŁ GOSPODYŃ WIEJ- 
SKICH. W dniu 23 października r. b. w sa- 
Ji konferencyjnej Starostwa odbył się wial- 
ny zjazd Kół Gospodyń Wiejskich. 

Zjazd mozpoczął się mszą świętą w! ko- 
ściele parafjalnym. 

O godz. 11-tej zjazd pnzy szczelnie za- 
pelnonej sali (60 delegatek) otworzyła pre- 

zeska. Zwązku Okręgowego p. Marja Gór- 
ska. 'P. Gónska: wygłosiła dłuższe przemó- 
wiienie programiowe, nacechowane miłością 

ojczyzmy i zachęceniem do priacy dla dobira 

kmaju. 

Ро przemówieniu p. Górskiej witali 
zjazd w imieniu T-wa Rolniczego Pp. sen. 
Rdultowski i w imieniu Rady Powiatowej 
BBWR p. Głąbik. 

  

   

Po powitaniach zdawały sprawozdania 
delegatki z poszczególnych Kół. 

Ze sprawozdań wynika, że dorobek pra- 
cy Kół Gospodyń Wiiejskich jest znaczny, 
że do pracy idzie już mie tylko inteligencja 

a. ludność naprawdę wiejska, jak np. spra- 
wiozdaniie delegatki ze wsi Łancaw - Ług, 

która wygiłosiła go w tak prostej formie, 
że naprawdę ujmowało. 

Wysłuchano talkże sprawozdania. Zarzą- 
p. Romanowska du, poczem instruktorka 

wygłosiła: referat o celach i zadaniach i 

zmaeczeniu organizacji. 

Podczas przerwy zwiiedzano bogatą wy- 

staiwę, urządzoną staraniem Zarządu Kół 

(Gospodyń 'Wiiejskich. Na wystawie możana 
było z zachwytem podzwiać śliczne kilimy, 
płótna i t. p. wyrobu miejscowego i sądzę 

że należałoby wi najprędszym czasie za- 

łożyć jakiś bazar ludowy dla zbytu tych 
pirzedmiotów. 

Po przerwie p. Bojanska wygłosiła od- 

czyt o uprawie ulnu i ogródkach wiarzyw- 
nych, poczem ks. Fiedorowicz (niedawno 
Przybyły z Rosji) wygłosił odczyt o sto- 

sunikach w Rosji, uwydatniając rolę kobie- 
ty w ZSSR. 

Po odczycie ks. Fiedorowicza odbył się 
wspólny podwieczorek, 'a następnie na za- 
ikończenie wi sali parafjalnej przedstiawie- 
nie, Odegrano sztuczkę „Świit* w. 3-ch ak- 
odlstomaich (Geusównej). 

1 UM) 

Dr. A. WĘŻYK 5 
POWRÓCIŁ 

ul Sadowa 9 w Baranowiczach 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe 

Przyjmuje: w g, 7.30—830 r. 3—5 pp. 7—9 w. 
D M A A i 

Aadio wilenskie 
Niedziela, dmia 30 października 1932 r. 

10,05 Transmisaj nabożeństwa. 11,58 
Czas. 12,10 Kiom. meteor. 12,15 Transm. 
poranku symf. z Filharm. Wamszawskiej. 
18,00 Muzyka religijna z płyt. 13,30 Twans- 
misja urocz, Akad. z Sali Miejskiej w Wil- 
nie: w związku z obchodem Święta Chry- 
stłusa - Króla. 14,25 Muzyka z Wiamszawy. 
14,40 „Konjunktury drzewne” odczyt wygł. 
dr, 'W. Babiński. 15,00 „O celach i orga- 
mizacji I-go tygodnia rolniczego w Polsce" 
odczyt wygł. M. Grabowski. 15,15 Muzyka. 
15,25 Aud. Żołnierska. 16,00 Audycja dla 
dzieci. 16,30 Muzyka. 16,45 Wiad. przy jem- 
me. 17,00 Koncert, 17,55 Program na ponie 
działek. 18,00 Muzyka lekka. 18,55 Rozma- 
itości. 19,4) „Moje dziecko nie mie je“ wygl. 
dr. Kiarnicka z cyklu „Kobieta ma głos”. 
19,25 Słuchowisko, 20,00 Ogłoszenie wyni- 
ków: konkursu muz. wraz z przegraniem 
płyt. 20,50 Wiad. spomtowe. 21,00 Koncert. 
22,00 Muzyika. taneczna. 22,55 Kom. meteor 
23,09 Muzyka taneczna, 

SŁOWO 
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Zjednocz. Kop. Górnosi. „PROGRESS* 
kopalnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, 
Matylda, Andzsluzja, Radzionków, Mysła 

wice, Ferdynand i Florentyaa 
Wagonowo i od jednej tonuy w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowanych wozach 

dostarcza 

M. DEULL wine. 
EGZYSTUJE OD 1890 r. 

Biuro: nl. J giellońska 3 Tel. 811 
Składy: Kijowska 8 Tel. 999. 

  FN 

SKLEP OBUWIA 

WŁ. CZAPLIŃSKI 
Dominikzńska 8, ННа Wielka 13. Poleca 
obuwie własnej precowni w wisjkim wyborze 
damskie, męskie i dziecinne. Na sezon zi- 
mowy kalssze, Śniegowce, wielki wybór 
pantofli raanych oraz obuwie specjalne do 

śniegowcó r po cenach bardzo niskich. 
Ri   
  

Poszukujemy: 
rutynowanych przedstawicieli do sprze- 
daży nowcczesiego popularno naukowego 
dzieła. Nabywcami są urzędnicy, nauczyciele, 
lekarze, szkoły, bibljoteki i t. d. 

Ofiarujemy: 
Wysoką prowizję i najdogodniejsze warunki 
sp'zedaży. Panie i Panowie, którzy zamie- 
rzają pracować wyła:znie dla naszego wy- 
d»wnictwa zec”cą złożyć oferty pod szytą 

CELLON — 
do wyrobn abażnrów 
isztncznych kwiatów 

poleca 

sprzedaż wyrcb gum. 
Wilno, Trerka 20. telefon 18-67 
mk ROTEEDNEŻ ZEAR OREW | 

šilai Fortepianów, Planta, Fistareiócj! 

K. Dąbrowska 
: © (F-ma istnieje od r, 1374) 

Wilno, Niemiecka 5, m. 11 

1 JU ei 
1018-VI. 

OBWIESZCZENIE 

Koromornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
IX rew., K. Karmelitow, zam. w Wilnie, Pie- 
kiełko 3—12, na zasadzie art. 1030 U.P.C. ogła 
sza, że w dn. 7 listopada 1932 r. od g. 10 rano 
w Wilnie ul. Kalwaryjska 11—6 odbędzie się 
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości 
należących do p. Adolfa Kopcia na zaspokoje- 
niż pretensji Anny Lemiesiewskiej i skiadają- 
cych się z lustra tremo i garnituru ruebli mięk 
kich, oszacowanych na sumę zł. 700. 

Komornik K: Kaunciitow. 

„Pl A 

ŽĄDAICIS 
we wszysikich spiekach i 

składach aptecznych znanega 

środka od odcisków 

PAKA. 

    
  

    
  

  

  

     

             

  

    
      

  

  

FABRYKA 
Pskias MEBLI 

F. WILENNIA I 5-ba 
Spółka z ogr. odp. 

Wiino, ul. Tatarska 20, 
: dom własny.lztnieje od 1843. 

B Jadaluie, Sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 

9 angielskie, kredensy, stety, 
szaty, biurks, krzesła dębowe 

tt.p. Ceay znacznie zniżone,   
  

  

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

Dziś! Najwięnszy sukces Światowy! Groza krwawych oni w Rosji 

TEOBDOZŻZJA $SEWA$STEOPOL 
Poświęcenie-Miłość-Śmierć. — Ostat je chwile caratu, Wslke simfi białej z czerwoną. W rcl. gł. bohaterka i „Dr. Jekyl* 
Miriam Mapxins |ako tancerka cessrska i George Bancreft jako marynarz bołszewik. — Wielkie emocje. Poiążne sce 

my. Nierapomniane przeżycia. Nad progr: Atrskc. dźwięk. Na | seans ceny zniżene. Pocz. seans. 4,6,8i 10.20, 
  

  
  

DŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
Wielka 47, tel, 15-41 

Dziś! GENIALNE ARCYDZIEŁO króla reżyserów niciapownianego twórcy „YRÓJKi” 
i „ŚPIEWAKA NIEZNANEGO" 

Turžanskiego 
„HOTEL STUDENTOW“ * 

Jak żyją, studenci Uniwersytetu w Paryżu. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe między innemi groteska rysuniowo Śpiewna na temat myśliwski 

Początek o godz. 4 6 8 i 10.15, w dnie świateczne o grdz. Żel Ceny od 25gr. 

   
  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-23 

  

Dziśl 
Potężny arcyfilm pełen grozy 

i niesamowitości! 

To czego 

świat jeszcze 

nie widziaił 

  

   

  

      

Zadziwiające przeżycia młodego badacza, któ- 

ry stworzy! sztucznego człowieka - przestęp- 

tę! Nejbaraziej emocjonujący i osobliwy fin? 

W rol. gł. następca Lon Chaneya BORIS KAR- 
LOFF i JOHN BOLES. Oglądanie tego fimu 
zaleca się tylko ludziom o zdrowem sercu # 

silnych nerwach. Nad program dodatki dźwię 

kowe. Z powodu wysokiej wartości artystycz- 
nej filmu uprasza się o przybycie na począiek 

seansów: 4, 6. 8, i 10,15. Na 1-szy seans ceny 
zniżone. Passe. - partout i bil. bezpł. bez- 

względnie nieważne 

  

  

  

  

  

witrwow | „Puss. MAROKKO 
RECZ reż. J. W. Sztainberga wa Bak mae B= 

Róż MARLENA DIETRICH Garry Cooper I Adolf Menjou Po zątek o godz. 4, 6, 6 i 10.15 

Kino-Teatr Richter, Vla Siisoe, Fila duokomon Blwy už Aerespmai (0 bee di nalve evas Lera рт 
W ZAKLĘTA RZEKA Sensacyjny dramat w 10 akt. 

Nad program: Zupełnie nowa sensacja p. t. Na straży prawa sensacyjny dramat w 8 akt. ilustrujący walkę z prze 
mytnikami zikoholu. W rol gi. prześliczna HELENA CASTELIO i Sana Hora, 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 

Oświecim — Praga — Auto 
Fabry Ka: 

—==Bluro sprzedaży: WILNO, OSTROBRAMSKA 5. ==— 

  

  

  

Dziś 100 proc. dźwiękowiec Wielki film z życia paryskiego, ktory wstępnym bojem zdobył wszystkie ekrzny Świata p. £ 

KRÓL BULWARÓW 
W rol. gł, bohater filmu „Książe Bounbonle* słynny komik Gearges Milton. Melodyjne piosenki z filmu „Krół Bal- 

warów "będzie śpiewało csłe Wilno, Ze względu na wysoką wartość artyst:czną dla młodzieży dozwolone   
  

  

  

POTRZEBNE 
energiczni agenci do 
— rozpowszechniania - 
„Kieszonkowej Ency - 
į lopedji Popularnej" —- 
Stały zarobek zapew - 
niony. Zgłaszać się od 
godz. 15.30 do 18 ul. 
Aleja Róż 4 m. 2 iub 
Filarecka 29 m. 2. 
Bezpłatnie wysyłamy - 

Г+ 

  

POSZUKUJĄ 
PRACY 

TTYYYYYYYTYYVYYYYVY" 

Axuszerka- 
piełęgniarka 

obzjmie opiekę nad 
choremi — Wielka 14 

| m. 7. 

MŁODA 
| inteligentna panienka 

znajdująca się w ci 
kich warunkach  obej- 
mie posadę gospodyni 
najchętniej u samotne- 
go pana. Wymagania 
skromne. Oferty do ad- 
ministracji pod „X“. 

ESEE DAEM 
RÓŻNE 

  

nie tylko wyprodukowanycn, aie sprzedanych SAMO- 

CHODÓW PRAGA świadczy o powodzeniu tej marki. Ten 
wielki sukces zawdzięczamy pierwszorzędnej jakości 

materjatu oraz solidnej konstrukcji. 

BEST WTODZE 

Haft "srażta 
Hatciarka 15 126 pzom 
hatcia; skiej — przyjm:am 
wszelkie roboty bałcy( 
biały, kolorowy mereż. 
ka ręczne, różne wzory, 
haft sztandarów i cho- 
rągwi, złatem i srebrem 
wykonsnie b. starznne 
i akuraine ceny więcej 

„$święcim ° Zjednoczone Fabryki Maszyn i Samochodów 
Spółka Akcyjna, Oświęcim ii. 

  

  

  

  

niż przystępne. Lite- 
racki 11 ш. 5. Jed wig 

L — В1ы$. 
> 2 - : = "KURSY 
m Przekazy pieniężne i przesyłki do Z.S.S.R. | kroju i szycia, robót 

(Kupno Przedstawicielstwo handiowe ZSSR podaje do wiadomo- ai i modelowa- 

i SPRZEDAI 

  

ści, iż ceny towarów „Torgsinu* zostały znacznie zniżone. 
Magazyny  „Torgsinu' rozporządzają dużym asortymentem 

towarów. Przekazy pieniężne na ,Torgsin* przyjmują nastę- 
a $. Stefanowiczówny 

  

   pujące banki: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Udziała- „ Wielka 56 m. 3 - 
wy i Powszechny Bank Kredytowy, które gwarantują szyo- 
kie załatwienie przekazów. Wałutę można również przesyłać 

WAŁKI WATA 
« PAPIER DO OKIEN „T. BE T TI N G“ 
poleca Sklad Apteczny“ "i K. i A. FIBIGER * 

  BELLNNSTTE AIA KR EIKA DISTYJAS 

  Początsk seansów 

  

  

   

    

(vis a vis Teatru) , "7 
  raz przesyłkach żywnościowych i towarowych jak również 

piśmiennych informacyj (cennik i t.p.) po otrzymaniu znaczka 

KINO 2 8. 6.15, — 8, — 16, Wstęp od 75 gr. i perfumeryjny — uznane za najlepsze w „w listach wartościowych do odnośnych oddziałów „Torgsinu'* | į 

DŽWIĘKOWE i | Š A a š R Ę i J. SZAMBĖDAL kraju. — Sprzedaż na przy „Gosbanku”. Przesyłkami żywnościowemi zajmują Się Vi 9) 
22 с Najwspanialszy fiim sezonu!!! ы ź Wilno W. Pohulanka' raty i wynajęcie. — wyłącznie firmy: „B-cia Pakulscy" „Bracka 22, ..B-cia Hirsz- (ico. DOBRA. 6 
ŚWIETGWIDE Potężny dźwiękowiec 100 proc. osnuty na tle znanej afery Racjonalnej kosmetyki leczniczej 14. Istn. od 1901 roku.Kijowska 4, H. Abelow feld" Bielańska 5, zaś przesyłkami odzieżowemi „B-cia Jab'- z 2 AAS 

szpiegostwa rosyjskiego w Austrji Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. — — — -- kowscy“ Bracka 25. Informacyj o przekazach pieniężnych o- KOPIOWANE 

GRODNO, Brygidzka 2, KUPIĘ PLANÓW 
   | Afera pułkownika Redla URODĘ      

      

  

  

  
  

        

  

  

  

3-lampowy (Philips'a) odbiornik radjowy, z lampami, dami, nie na parterze, wiejską. Subocz 32. 
głośnikiem akumulatorem, baterją anodową wśródmieściu, w cenie - 

wiczów, od łat zaginie 
r ciu, - nych 'w Rosji, stroskani 

  --korespondent Dr. Hatryłkiegiczowa © mę 22 
Choroby skórne, lecze- == do 100 zł miesięcznie POKÓJ DO WYNAJĘCIA  zngielskiego obecnie w rodzice proszą o łaska 

ola od Pośpiesz : dzialkę - folwarczek 20 pocztowego udziela Przedstawicielstwo Handlowe ZSSR, War- SR s 
kobiseą kosnerwuje, onali, odświeża, <= — 50 ha z zabudowa- szawa, ul. Koszykowa 4, tel. 906-66. AL FAMO g film mówiony po czesku suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny pach letnich © niami niedaleko kolei i > B — 
twarzy. Masaż ciała, A AE З wody. Oferty z opisa- ie ża 

я jai (panie). Natryski „Hormona”* według * niem nadsyłać na Ul. np aa ILUSTROWANE 

«в e Wypadanie aaa łupież. t- I. Perlai awaki Jasną nr. 49 dla J. K. DO: WYNAJĘCIA A M A osa em M 2 a s Ž a A KAI A > Gi 

ы SKLEP RADJOWY s„LINREIĘ ios A Lia > EET Anais S nano ia ORO kawe Mo 
. м - ° OALE GAŻŻAAAAŁAŁAAAŁ Jammi__ UI. Jasińskiego do okojowe z wygodami. a 5 Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 ry KREDENS Lokale m z > wiujaą One o 0 me E me & : 

й w 2.Р. dębowy do sprzedania. syyvyvvvevyvysvysvee -- S DO VINDIEČIAS Mošė u dozorcy. LL z na raty — POLECA — na raty 2. F. | Wiosenna 6 m. 2. że 22 2DOMY Es ra ans | KAZDEGO 
н — -- z ogrodem owocowym |" . | \ doi Stot- 

2 ża 190 Zį в ENETEWENKOWA | -- „Okazyjnie MIESZKAŃ IEdo sprzedania a „zd wat. Lekcje zwi kome as 
„miany na posta śĆ * = < REZ: 

® Lekarze DOK OR sprzedam  karakułowe 4 pokcjowe z wygo y Nilkomieisia S „ra Ryn RA a ny za i Adama Witukie: 
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i sprzętem antenowym żeldowicz nie włosów, kosmetyka 2 domy Łaskawe zgłoszenia do DO WYNAJĘCIA 0 D ZARA Z Wilnie ma godziny wol .„” „owiadomienie. — 
chor.skórne, wenerycz - lekarska i operacje kO sprzedam można po- redakcji dla W. z niekrępującem wej - mieszk. 3 pokoje ze ne. Udziela lekcyj an- Adres: Kamieniec - 

NA 19 MIESIĘCY РО 10 2Ё ne. narządów moczo- Smetyczne. jedyūczo lub zamienię > ————— --ściem. Jagiellońska 9—- wszelkiemi wygoda - gielskiego, korespon - tęwski, pow. Brześć n- 
» © h 0 do 1, 5 — Pržyjm. 11 — 12; 5 — ma majątek ziemski, ul. POKO] 10. Drugie wejšcie 2 0- mi wolne od podatku. dencji tak pojedyńczo, B. Notarjusz Witukie- — ., 

: R aa 6 Wileńska 33 m. 1.— Wiwulskiego 26 m. 1. umieblowany, ciepły — gródka. Tartaki 34a m. 10. jak i zbiorowo. Zgło- wiez 
DOKTOR Z powodu wyjazdu na s — — — — — - + wygody, wejście ше - — — — -— -- — -- szenia telefonicznie — — > 

[J Ni K O O! ZELDOWICZOWA Stałe do Warszawy w ZE krępujące, i pa Rowi iek 11-44, SEKETKOS 
"ik ni " i rudniu przerwie przy- ygmuntowska „ES M du SARA ESA ją 

® Każdy rolńik niech przeczyta: diec, I BA TER JE m. 1 z wygodami (gaz, cen- duży słoneczny 0 2-ch T g i Zguby 
= MYŚLI ŻOŁNIERZA-ROLNIKA R 6 - | KIESZONKOWE  -- m — tralne ogrzew.) d6 wy. oknach, dobrze uno  Bąszty SIEC = 95 ul. Mickiewicza 22 <rvvvrvywywysoyts="" w wielkim wyborze po DQ WYNAJĘCIA  najęcia. Mostowa 3A u wany, osobne wejście a GUBION A 
o 0 NASZEM GOSPODARSTWIE" 2 > leca Śkład Apt. i Perfu M IE SZ KA N IE dozorcy. mieszk. 26. _ Ча solidnego-ej. Wiel O AZ E B NA OE dow wy 
| plóra Genera Lucjana ŻELIGOWSKIEO_ a ztozumie gie leżą źródła kryzysa | p, M, Segal POPIERAJCIE "SST AMBEDAŁ  kuchniami. Wome od DO WYNAJĘCIA em „wychowawczyni, młęd», daną przez P. K. U. - 

a ż оо i i i raw ida ną imi 12 
= Skład Główny Sabina i OKE 5 DA Ike księgarniach Choroby wewnętrzne. L P Wilno W. Pohulanka— podatku lokalowego. -MIESZKA NI ATRZY POKOJE inteligentus, RAA R hanwsldóco sa 

E Lniarskiego w Wlinie, św. Jacha 2 ęgarniach oraz Zawalna 15 m 12 в Е ® 14. Istn. od 1901 roku. Plac św. Piotra i Pa- od zaraz 3 = pokojowe a umeblowany, 2Zzu- wo m ias A m. 3 nik 1898 _- EWS Mia 

Cena zł. 2 > < az. tel. 9 85 (vis a vis Teatru) wła nr. 5—1 u właści- z wygodami. „Krakow- żywalnością kuchni) — Dąbrows e a 25 pp. się 

i, Szy = Przyjmuje od 4do 7 pp -- — — — — — --ciela. ska 51. — Wiadomość Mostowa 5 m. 7. Zgłaszać się E 3 
ALL a a -- — — -- u dozorcy. -- —к 
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za e: Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. Wydawca: Stanisław Mackiewicz. Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA'*. 

 


