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P.p. ZALESKI i BECK 7qpj 
  

Minister Zaleski zapewniał nas, że 

działa w całkowitem porozumieniu z rzą- 

dem francuskim, tymczasem rząd iran- 

cuski zdradza w ostatnich czasach takie” 

projekty, o których w żaden sposób nie 

da się powiedzieć, aby mogły powstać w 

porozumieniu z Polską. To też dymisja 

min. Zaleskiego w tem świetle wydaje 

się nam zupełnie logiczną i konsekwent- 

ną. Szkoda nawet, że min. Zaleski, 01- 

chodząc, tego wyraźnie nie powiedział: 

„Ustępuję'. —mógłby się wyrazić: -- 

„ponieważ na terenie genewskim byłem 

symbolem ustępliwości i ukiadnosvi. 

'chnąłem cały grzecznością i uprzejmo- 

ścią. Stressemann stukał na mnie kuła- 

kiem, a ja siedziałem przy stole i potem 

tak dżentelmeńsko zachowałem się wo- 

bec jego pamięci. Voldemaras był taki 

naprzykrzający się, a mnie wszyscy 

chwalili za rozsądną wstrzemięźliwość. 

Ustępuję jednak, ponieważ po 6 latach 

pracy nie widzę, aby metody, które uwa- 

żałem w dyplomacji za najsłuszniejsze, 

wyszły na dobre państwu, które repie- 

zentowalem“. 

Zamiast takiego wytłumaczenia, min. 

Zaleski poprostu oświadczył, że go zmę- 

czyło ciągłe włóczenie się do Genewy. 

Rzeczywiście, p. Zaleski zdrowia swego 

na swoim ciężkim posterunku nie żało- 

wał. Czasami nawet  przesadzał, np. 

przejeżdżającego przez Warszawę Litwi- 

nowa mógł w wagonie odwiedzić kto ia- 

ny, nie koniecznie sam minister spr. 

zagr. Wogóle musimy o p. Zaleskim po- 

wiedzieć, że kiedy obejmował  minister- 

  

stwo, miał znacznie szersze horyzonty i 

które w miarę kierowania resortem stałe 

mu się zwężały. Zasadniczo był to dyplc 

mata o dużej kulturze, wyrobieniu, w'a- 

domościach. Należy przypuszczać, że od- 

da jeszcze wielkie usługi Rzeczypospoli- 

tej. Fatalną linją polityki za czasów jego 

ministrowania nie można go osobiście 

obciążać. Przecież była tylko wyrazem 

jednomyślnej pod tym względem opiaji 

społeczeństwa polskiego. 

Niestety, niewiele mamy nadziei, aby 

minister Beck zmienił tę linję postępo- 

wania. Nie mamy po temu żadnych da- 

nych. Nastrój ministerstwa jednomyślnie 

dąży przecież. do tego, aby na polskie 

barki zwalić wszystkie ciężary, których 

inni podejmować nie chcą. Ministe 

Beck jest człowiekiem młodym, energicz- 

nym, mającym duże zaufanie Marszałka. 

o dużych zdolnościach / osobistych. 

Miałby wszelkie dane, aby przełamać na- 

strój swoich podwładnych, aby działać 

i myśleć samodzielnie. Czy zechce z 

nich skorzystać? Czy nie ulegnie tej - 

kropnej inercji, która jest linją postępo- 

wania naszego ministerstwa? Jedyną 

słuszną polityką byłoby w danej chwili 

odprężenie polsko - niemieckich stosun- 

ków. Jest to zadanie strasznie trudne i 

bardzo w Polsce niepopularne i dlatego 

trudno się dziwić, że p. Zaleski wolał in- 

ną politykę, która była zła, lecz nie wy 

magała wielkich avysiłków i miała za- 

pewnione 100% popularności na terenie 

wewnętrznym. Cat. 
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Odministracjj — 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Ad 

ministracja nie uwzgł zastrzeżeń co do rozmieszczen, ogłoszeń, 

ana na stanowis 
Ministra Spraw 

MIN. JÓZEF BECK NASTĘPCĄ 

WARSZAWA PAT. — Pan mia'ster 
spraw zagranicznych August Zaleski zgło 
sit przez p. premjera Prystora proślię do 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej © 
zwolnienie z urzędu ministra spraw za- 
granicznych. Fan Prezydent Rzeczypo- 
spe'iteį, przychylając się do przedstawio 
nej mu prośby, przyjął dymisję p. mini- 
sira Zaleskiego i mianował dotychczaso 
wego podsekretarza stanu Józeia Becka 
ministrem spraw zagranicznych. 

WARSZAWA (Tel. własny). Przed- 
stuwiciel ajencji „Iskra* na wiadomość 
o przyjęciu przez Pana Prezydenta proś 
by ministra Zaleskiego o dymisję zwró- 
cił się do pana ministra z prośbą o poda 
nie motywów, dla jakich złożył swą proś 
bę. Minister Zaleski oświadczył: prze- 
szło 6 lat pełniłem obowiązki ministra 
spraw zagranicznych, nic więc dziwnego 
że odczuwam obecnie wielkie wyczerpa 
nie fizyczne i muszę odpocząć. Obec- 
ny system dyplomacji polega na ciągłem 
jeżdżeniu do Genewy i jest tak uciążii- 
wy, że zdrowie moje tego nie wytrzymu 
je. Zwróciłem się przeto do Pana Mar- 
szałka, zapytując go o zgodę, na złoże- 
nie prośby © dymisję Panu Prezydento- 
wi. Bardzo jestem wdzięczny Panu Mar- 
szałkowi, że zechciał prośbę moją u- 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: | 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Butet Kolejowy, 
BARANOWICZE — uł, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Ksiegarnia K. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzimierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 

[WIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimet. 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 

Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyirowe į tabelaryczne о. ‚ L 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n- 

d WArSZIÓCIE praC S8jMOWYCH ku 
Zagranicznych 
MIN. AUGUSTA ZALESKIEGO 

względnić.. Mam zamiar współpracować 
nadal z rządem jako senator, — skoń- 
czył minister. 

ŻYCIORYS MINISTRA BECKA 

Minister Józef Beck urodził się w dniu 4 
października 1894 roku, jako syn Józefa, byłe- 
go dyrektora departamentu, wiceministra spraw 
wewnętrznych, i Bronisławy z Łuczkowskich. 
Szkołę średnią ukończył w Krakowie. Studja 
wyższe odbywał w Politechnice lwowskiej, po 
czem w Wiedniu, na Akademji Eksportowej. — 

W roku 1914 wstąpił do Legjonów, w pier 
wszym pułku artylerji biorąc udział we wszy- 
stkich kampanjach. W 1918 roku wraz z gen. 
Rydz - Śmigłym i Ś. p. Lisem - Kulą na Ukiai 
nie brał udział w pracach POW. 

W roku 1919 ukończył szkołę Sztabu Lene- 
ralnego. Okres wojny z Rosją rozpoczyna jako 
dowódca baterji konnej artylerji, następnie zo- 
staje powołany do służby w Sztabie Оепега!- 
nym. , 

Na przełomie 1922 i 1923 roku zostaje 
mianowany attache wojskowym w ambasadzie 
Rzeczypospolitej w Paryżu. W maju 1926 re- 
ku zostaje mianowany szefem gabinetu mini- 
stra spraw wojskowych. 

Wroku 1930 obejmuje tekę wicepremiera, 
zaś w grudniu 1930 roku — stanowisko pod- 
sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagra 
nicznych. 

Józef Beck od szeregu lat należy do najbliż- 
szych współpracowników Marszałka Piłsudskie- 
go, który stale powierza mu najbardziej odpo- 
wiedzialne misje i zlecenia. 

Demonstracje bezrobotnych w Londynie 
LIKWIDACJA POCHODU GŁODNYCH 

LONDYN PAT. — Co pewien czas zbiera 
ły się dokoła parlamentu tłumy, które jednak 
policja rozpraszała. W Whitehall doszło do za 
mieszek tak, że policja zmuszona była szarżo- 

  

Przed walną rozgrywką w Niemczech 
Koncepcja centrum: gabinet prezydjalny współpracujący z parlamentem 

BERLIN PAT .— Niepewność wyri- 
ków wyborów wywołuje w kołach poli- 
tycznych szereg komentarzy na temat po 
suneč planowanych przez główne stron- 
nictwa na wypadek, gdyby nie nastąpiła 
zasadnicza zmiana w układzie sił w 
Reichstagu. Mówi się między innemi, o 
przygotowywanym przez centrum projek 
cie stworzenia bloku współpracy między 
głównemi stronnictwami parlamentarne- 
mi, opartego na programie kompromiso- 
wym. 

Centrum, licząc się z możnością wy 
łonienia przez nowy Reichstag zdecydo- 
wanej większości dla utworzenia gabine- 
tu prezydjalnego zgóry już przygotowuje 
formułę, uzgadniającą istnienie gabinetu 
prezydjalnego z zasadą kooperacji z 
parlamentem. 

Formuła ta przewidywać ma porozu- 
mienie się centrum, narodowych socjali- 
stów i stronnictw prawicowych dla po 
parcia rekonstrukcji obecnego rządu, cie 
szącego się zaufaniem prezydenta Hin- 
denburga. Politycy centrowi liczą na to, 
że jeśli rząd Papena, znalazłszy się w 
nowym Reichstagu wobec zdecydowanej 
większości opozycyjnej, nie zechce "e- 
rwać całkowicie z systemem  parlamen- 
tarnym, to zgodzi się na kompromis. — 
Projekt ten znalazł wyraz w artykule by 
łego kanclerza Brueninga, który prokla- 
muje hasła, rzucone przez przewodniczą 
cego centrum Kaasa w Muenster. 

Nowy rząd — oświadcza Bruening — 
oprzeć się musi ra programie polityki 
konstruktywnej. W polityce międzynaro- 
dowej dążyć on musi do wzmocnienia 
współpracy z innemi narodami, zmierza- 
jąc planowo do zabezpieczenia postula- 
tom niemieckim zaufania w opinji świa 
ta. W polityce wewnętrznej Brueniag 

odrzuca wszelkie eksperymenty konstytu 
cyjne, domagając się odroczenia proble- 
mu reformy ustroju Rzeszy do czasów 
spokojniejszych. 

TEROR ULICZNY 

BERLIN PAT. — Teror uliczny, upra 

wiany przez stronnictwa radykalne w 

Hamburgu, przybiera coraz gwałtowniej- 

szą formę. W dn. 2 bm. rano między na 

rodowymi socjalistami a komunistami 

wywiązała się strzelanina na ulicach mia 

sta. 

W czasie zajścia 12 osób z pośród 

uczestników walki, policji i przechod- 

niów odniosło ciężkie rany. W wyniku 

podobnej strzelaniny, jaka miała miejsce 

w Berlinie, ranione zostały trzy osoby, 

w tem jedną ze strzaskaną czaszką od- 
wieziono w stanie beznadziejnym do 
szpitala. 

RZESZĄ I PRUSY 

BERLIN PAT. — Na środowem po- 
siedzeniu gabinetu pruskiego omawiane 
były narady w komisji konstytucyjnej 
Rady Państwa Rzeszy. Następnie dyrek- 
tor ministerjalny Brecht złożył sprawo- 
zdanie ze swego pośrednictwa pomiędzy 
rządem pruskim a wicekomisarzem Rze- 
szy Brachtem. Przebieg dyskusji, jaka 
rozwinęła się na posiedzeniu gabinetu — 
trzymany jest w tajemnicy.— Wiadomo 
jedynie, że rokowania prowadzone przez 
dyrektora ministerjalnego Brechta miały 
przebieg niepomyślny dla dawnego rzą- 
du pruskiego. 

  

Na grobach uczestników wielkiej wojny 
PARYŻ. PAT. — Podczas uroczystości 

ma ementarzu w Rouen, gdzie spoczywają 
żołnierze francuscy i około 20 tysięcy żoł- 
nierzy angielskich, poległych w wojnie 

światowej, jeden z uczestników. wielkiej 
wojmy gen. Trousson wobec olbrzymich 

rzesz publiczności i przedstawicieli władz 

wygłosił przemówienie, wi którem między 

innemi poruszył sprawę polityki! zagranicz 

nej Framteji w, ciągu ostatnich lat. Genera! 

Troussoen stwierdził w swem przemówieniu 

że Rzeszł niemiecka myśli wyłącznie o 

przygotowaniach do wojny, podczas gdy 

Francja myśli wyłącznie o pokoju. Mówea 

wystąpił również przeciw! duchowi bier- 

mości i słabości, jaki ogarnął społeczeństwo 

franeuskie, 

_Na granicy bułgarsko-jugosłowiańskiej 
BIAŁOGRÓD. PAT. — Kilku członków 

komitadży bułgarskich, przebranych w 

mundury jugosłowiańkiej straży granicz- 
nej, przekroczyło gwaniicę ma odcinku Bos- 

Niemowię o dwóch głowach 
DYNEBURG PAT. — W dniu 28 bm. w dy 

neburskiej klinice położniczej urodziło się nie- 
mowlę płci męskiej o dwóch głowach... Głowy 
nie są zrośmęte. Każda posiada szyję, 

Korpus dziecka jest półtora razy szerszy 

AEA TNS LOT CTS ITT 

PORAŻKA SZTEKKERĄ 

POZNAŃ. PAT. — W Poznaniu zakoń- 

czony został międzynarodowy tumniej za- 

paśników: zawodowych o mistrzosttwo Pol- 
ski. Mistrzostwo ma mok bieżący zdobył 

niespodziewanie Amerykanin Pendleton, 

bijąc w iecydującem spotkaniu mistrza 
swiata i Polski. Sztekkera. 

od normalnego. Dotychczasowe badania lekar 
skie stwierdziły, że niemowlę posiada podwój 
ny stos pacierzowy. Pozatem zbudowane jest 
normalnie. Posiada jedną tylko parę rąk i jed 
ną nóg. Wyraz obu twarzy jest bliźniaczo po- 
dobny, 

Sztuczne usunięcie płodu zapomocą kle- 
szczy spowodowało śmierć noworodka. Matka 
ma lat 28. Zycie jej nie jest zagrożone. Ma po 
zatem 6-letniego normalnie rozwiniętego syna, 
oraz dwoje bliźniąt w wieku 2 lat. 

Rodzice nie zgadzają się jak dotąd, za zad 
ną cenę oddać zwłok dziecka dla badań nau- 
kowycu, domagają się natomiast usilnie pozwo 
lenia na pogrzeb. Wydział medyczny uniwer- 
sytetu łotewskiego wysyła dziś specjalną komi 
sję lekarską do Dyneburga, w celu przeprowa 
wadzenia badań oraz zdobycia cicnawezo 0- 
kazu dla muzeum patologicznego. - 

siljegrad i zaatalkowalło posterunek żan- 
darmerji. Napastnicy zostali odparci i rzu- 
© Się do ucieczki, porzucając częściowo 
broń i amunicję. 

W pobliżu miejsca najpaldu komitadże 
porzucili bombę, która wybuchła ubiegłej 
nocy. 

  

« STRAJK KONSUMENTÓW PRĄDU 
ELEKTRYCZNEGO W BIELSKU 

1 BIAŁEJ 
BIELSK. PAT— (W. dniu dzisiejszym 

wybuchł w Bielsku i Białej strajk: komsu- 
mentów prądu elektrycznego, skierowany 
przeciwko wygórowanym cenom prądu, @- 
stalonym przez elektrownię w Bielsku. 

W strajku bierze udział większość mie- 
szkańców obu miast. 

Mieszkania oświetlane są gazem, naftą 
lub świecami. Na mieoświetlonych wysta- 
wiach sklepowych właściciele sklepów u- 
mieścili napisy: „Nie oświetlamy, prąd za 
drogi“. Elektrownia w, Bielsku mie zgo- 
dziła się na załatwienie sporu w drodze 
arbitrażu rządowego. 

wać. W Trafalgarsquare tium zajął wobec po- 
licji wrogą postawę, obrzucił ją kamieniami i 
butelkami. Manifestanci przewrócili równeż 2 
samochody rozbili szereg szyb. Dokonano 
aicznych aresztowań. Zadaniem policji było za 
trzymanie tlumu bezrobotnych i ciekawych w 
pewnej odiegłości od gmachu parlamentu. — 
—oOkoło godziny 2-ej plac przed parlamentem 
miał już wygłąd normalny. 

LONDYN PAT. — Skuteczna likwidacja 
demonstracji bezrobotnych przez policję iondyń 
ską przypieczętowała Назсо pochodu. t. izw. 
głodomorów z całej Wielkiej Brytanji na Lon- 
dyn, 

Obecnie czynione są starania, aby bezrobot 
nym, którzy za namową organizacji komunisty 
cznej przybyli piechotą z odległych stron kra- 
ju, ułatwić opuszczenie stolicy. Ponieważ pro- 
wodyrzy komunistyczni tego niefortunnego po 
chodu wycofali się, pozostawiając większość 
przybyłych na łasce losu, czynniki olicjaine w 
porozumieniu ze związkami zawodowemi , or 
ganizują obecnie odwiezienie bezrobotnych au 
tobusami do ich: stron rodzinnych. 

ZWYCIĘSTWO LABOUR PARTY 

* W WYBORACH MUNICYPALNYCH © 
LONDYN PAT. — Dotychczas znany jest 

wynik wyborów municypalnych w Anglji 1 Wa 
1 do 88 rad miejskich na ogólną liczbę 300. 
Z dotychczasowych rezultatów wynika, że La- 
„bour Party odnosi zwycięstwo. 

WAHANIA KURSU FUNTA 

LONDYN PAT. — Kurs funta szterlinga u- 
legł dziś silnej iluktuacji, Pod wrażeniem ogio- 
szonej przez rząd subskrypcji nowej pożyczki 
konwersyjnej w wysokości 300 miljonow iun- 
tów, kurs podniósł się od rana, raptownie ska 
cząc z 3,305 do 3,3375 dol. za funt, ale po po 
łudniu nastąpiła reakcja i funt przy zamknię- 
ciu giełdy wynosił 3,305 doł. za funta. 

— 

WSTRZĄSY PODZIEMNE W GRECJI * 

ATENY. PAT. — O godzinie 18 na pół- 
wyspie Ohalcydejskim wywołał niesłycha- 
mą panikę nowiy wsłtrząs podziemny, który 
wyrządził wielkie straty. Wiiele domów zo- 
stało zburzonych. Wstrząs był odczuty 
również w Salonikach. 

ŚWIĄTYNIE DOSTĘPNE DLA PA- 

RJASÓW 
SRINAGAR. PAT. — Maharadža Ka- 

szmiru wydal dekiret, mocą którego wszyst 
kie świątynie są dostępne dla parjasów. 

STERYLIZACJA CHORYCH 

UMYSŁOWO 
HELSINGFORS. PAT. — Ministerstwo 

spraw wiewinętrznych przygotowuje pro- 
jekt ustawy, dotyczący sterylizacji osób 
chorych umysłowo, miedorozwiniętych i 
chorych na padaczkę. 

HERRIOT W HISZPANII 

TOLEDO. PAT. — W dniu 2 bm. przy- 
był tu Henriot, witamy gorąco przez caią 
ludność. (Przebędzie om tu ostatni dzień 
swojej podróży po Hiszpanji i wieczorem 
wyjedzie do Tuluzy, gdzie weźmie udział 
w kongresie radykałów socjalistycznych. 

KONFLIKT MANDŻURSKI W LIDZE 

GENEWA. PAT. — Rada Ligi Naro. 
dów, która miala się specjalnie zająć kon- 
fliktem japońsko - mamdżurskim, zbierze 
się w Genewiie dnia 21 listopada. 

MECZ BOKSERSKI 
POLSKA—NIEMCY 

BRUKSELA, PAT. — Na mecz bok- 
serski Polska — Niemcy, który odbędzie 
się 18 bm. w Dortmundzie, wyznaczony 
został ma głównego sędziego Belgijczyk de 
Belker. De Beker jest znanym działaczem 
belgijskim ma terenie sportowym i pełni 
funkcje sekretarza Belnijskiego Związku 
Bokserskiego. 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Ježwinskiego, 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

Malinowskiego> 
N.,-SWIECIANY — Księgarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksiegamia Spėldz, Naucz. 

PINSK — Ksjęgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 

STOLPCE — Ksiegamnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ui, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, uł, 3 Maja 8 

WIŁEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, *, Juczewska. 

W dniu wczorajszym odbyliśmy zkołei 
wywiad z najczynniejszym na sejmo- 
wym terenie członkiem wileńskiej grupy 
regjonalnej BBWR, posłem Bohdanem 
Podoskim. Przypominamy czytelnikom że 
wywiady takie mieliśmy już z p. p. po- 
słami: dr. Brokowskim, pułk. Wędziagol 
skim, prof, Staniewiczem, ur. Tyszkiewi- 
cze, oraz Władysławem Kamińskim. 

Sherlock Holmes, będąc wieczorem 
w mieszkaniu mego rozmówcy, dosze ił- 
by do wniosku, że wybiera się on właś 
nie w podróż, a wystarczy czytać gazety 
by wiedzieć, że jest to odjazd na zwoła- 
ną w Warszawie sesję sejmową. Co 
przyniosą obrady? Co w nich, jako pra- 
ce, jako pozytywny rezultat, wysunie się 
na plan pierwszy? Co nam da nie trybu 
na oracyj sejmowych, ale tok długich 
dyskusyj na posiedzeniach kilkunastu ka 
misyj? 

A właśnie poseł Podoski odpowiada: 
—Byłoby przedwczesnem ubiegać fakta, 
przedwczesnem snuć plan rządowych po 
sunięć, tego wszystkiego, co znajdzie wy 
raz w przemowach przedstawicieli rzą- 
du. 

Takiem pierwszem, najważniejsze:n 
na chwilę obecną jest uchwalenie budże 
tu na rok 1933. 

BUDŻET 1933-4 

Nim dokładniej omówią go szpaity 
prasy, może nie będzie bez znaczenia 
stwierdzenie zawczasu czytelnikom jed- 
nego: — budżet na rok przyszły bę- 
dzie budżetem deficytowym. Jest jedno- 
cześnie opracowany z uwzględnieniem 
wszelkich możliwych jeszcze do zrobie- 
nia kompresyj, redukcyj, ograniczeń wy 
datków i z pewnem pesymistycznem, nie 
odpowiadającem zapewne rzeczywistości 
ale słusznem założeniem: że Polska za- 
płaci w tym roku wszelkie ciążące na 
niej -na ten okres zobowiązania zagra- 
niczne z tytułu długów, a nadto te, które 
w bieżącym roku budżetowym odpadły 
były narazie, wskutek moratorjum Hoo- 
vera, czy raczej przerzucone zostały 
właśnie na rok następny. Ten rok następ 
ny, przed którym stoimy , nie spełnił jed 
nak pokładanych w nim z epoki naro- 
dzin moratorjum nadziej polepszenia: za 
powiada się jako jeszcze jeden rok cięż- 
ki. 

Nasze ministerstwo <vrarbu nie włą- 
czyło przewidywań nowego moratorjum 
w swe prelimi'arze: stawia sobie zgóry 
że płaci pełnię swych zobowiązań. Prze 
widywanie więc jesymistyczne. A pr”=- 
cież przewidywanie słuszne: można brać 
pod uwagę raciiunkową korzyści, kto- 
rych wielkości w żaden sposób nie da 
się jeszcze wyraźnie wymierzyć. 

Budżet deficytowy jest smutną ko- 
niecznością, rezultatem kryzysowego 
załamania, powiększonego o0 te właśnie 
długi. Niemniej jest to budżet prelimino- 
wany jak najsumienniej, bez maskowania 
przyszłych przykrych niespodzianek, bez 
liczenia na niepewne możliwości. W jego 
ramach rząd trzymać się będzie naudl 
polityki deflacyjnej. Nawet na te pokusy 
„małej inflacji*, jakie poddawała nieraz 
dyskusja ekonomistów, pozostaje mó:i- 
sterstwo skarbu zupełnie głuche. Prze- 

szłość pierwszych lat Polski niech powi2 

o ile ta polityka jest' nieuzasadniona. 

KONSTYTUCJA 

Każda sesja sejmowa obecnej kaden- 
cji — ciągnie poseł Podoski — miała o- 
bok doraźnych, dla niej ważnych spraw, 
jedną ogromną sprawę, która od lat jest 
już na warsztacie najbardziej doniosłych 
prac... 

Poseł Podoski mówi dalej, jakby ;c- 
szcze chcąc podkreślić tę wagę, jaką się 
do tego zagadnienia przywiązuje. I mó- 
wi tak, że wiem już po tych paru pie.w 
szych słowach, po tym akcencie, z jasim 
tu padły, jakie to jest zagadnienie. Kon- 

stytucja. AR 
—W komisji konstytucyjnej mieliśmy 

od wstępu najszerszą swobodę osobis Е 

go zdania. Chodziło właśnie o jak naj- 

więcej zdań, ludzi, samych ludzi, nie u- 
grupowań czy partyj. — о wypowiedze - 
nie się jak najszersze. Opozycja usunęła 
się sama od dyskusji nawet nad tem naj 
ważniejszem zagadnieniem: socjalis i 
wycofali się zupełnie. Endecy obserwo- 
wali zrzadka. Jedynym bodaj z nich, któ 
ry zabrał wogóle głos, był prof. Komar- 
nicki z Wilna. Chodziło zresztą o jedna 
tylko rzecz w sprawie wyboru prezyden 
ta. 

Po raz jeszcze jeden obeszliśmy zator 
obstrukcji, w najważniejszej dla państwa 
sprawie. Rozpisano wówczas ankietę kon 
stytucyjną. Było to wciągnięcie najbar- 
dziej fachowych, najbardziej swem w'y- 
kształceniem, doświadczeniem, wiedzą* 
prawniczą, wszystkiem  predestynowa- 
nych ludzi do prac komisji. Nieraz tzuca 
się zarzut opieszałości w tych pracach. 

WARSZAWA — iew, Księgarni Kol, „Rack“, 

o T T k ia i a 7 

rowy jedsoszpaltowy na sronje 2-ej i 3-ej gr. 40, Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

ru dowodowego 20 gr, 
 CIMETAETET. RRT 

Jest on tak dalece nieusprawiedliwiony, 

že juž 
wtedy, gdy jeszcze nie nadpiyvę- 
ły wszystkie odpowiedzi na ankie 
tę konstytucyjną, już komisja pra 
cowała i nad szczegółowemi za- 
gadnieniami rozpoczęła dyskusję.. 

byle bieg pracy móc przyśpieszyć. Ankie 
ta powiedziała nam bardzo wiele: prze- . 
dewszystkiem poparła w najważniejszych 
punktach tezy konstytucyjne obozu Mar- 
szałka Piłsudskiego. Było to znamien''e. 
Uczeni, znawcy prawa, profesorowie pod 
nosili właśnie tó wszystko, co dla opczy- 
cji było absolutum dominium nieomal, za 
machem na źrenicę wolności. Okazaio 
się, że kierunek, w którym myśmy po- 
szli, zbiegał się w ogólnych linjach z 
życzeniami elity społeczeństwa. To było 
wielkiem pokrzepieniem. 

Prace Komisji Konstytucyjnej „ida 
powoli*. I nie mogą iść błyskawicznie. 
To naturalne. Mamy przed oczyma przy 
kład innych prac, które szły bardzo szyb 
ko. I widzieliśmy ich rezultaty. Nowa 
konstytucja będzie opracowywana jak - 
najdokładniej. . Wysłuchujemy każdego 
zdania, badamy szereg przykładów, oma 
wiamy szereg koncepcyj. W dyskusji nie 
tyle wzajemnie sobie ustępujemy, co ra- 
czej wzajemnie siebie. przekonywujeiny. 
Coraz wyrażiściej wyłania się zarys pizy 
szłej budowy państwa. 

Jednocześnie na warsztacie istnieje 
projekt ustawy samorządowej. jest ona 
zresztą znana czytelnikom pańskiego 
pisma. Rozwodzić się tu nad tem nie bę- 
dę. W toku pracy nad tą ustawą najwi;k 
szą dyskusję wywoła zapewne ordynacja 
wyborcza. Dalej jest na warsztacie stsji 
inna jeszcze ustawa o doniosłem znacze- 
niu socjalnem: ustawa o ubezpieczeniach 
społecznych. Tu zkolei dyskusja potoczy 
się naokoło dylematu: czy lepiej jedna 
scentralizowana konstytucja, czy kilka 
działających w różnych dziedzinach? 

Zadaniem ustawy jest przedewszyst- 
kiem lepszy rozdział tych sum, jakie na 
cele ubezpieczenia społecznego wpływa- 
ja. Dotąd zbyt wielka ich część szła na 
olbrzymi aparat urzędniczy, rozbudowa- 
ny ponad miarę wysiłkami partyj, tworeą 
cych z nich panis bene merentium .,s'wo- 
ich" ludzi. Ten aparat nie służył społe- 
czeństwu, lecz go przytłaczał. Ten apa- 
rat winien odtąd służyć. Będzie to trudna 
ale pożyteczna, ale bardzo realna refor- 
ma. Przed tem wszystkiem staje nasza 
praca w Sejmie. + KP. 

TELEGRAMY 
DR. BR. NAKONIECZNIKOFF - KLU- 
KOWSKI PODSEKRETARZEM STANU 

W RADZIE MINISTRÓW 

WIARSZAWA..PAT. — Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej mianował dr. Bronisława 
Nakoniecznikoff - Klukowiskiego, dotych- 
czasowego podsekretarza stanu w Minis- 
terstwie Spraw Wewn.,  podseknetarzem 

stanu w Prezydjum Rady Ministrów. 

NOWY PODSEKRETARZ STANU 

WARSZAWA. [PAT. — Pan Prezydent 
mianiował posła do Sejmu Mikołaja Dola- 
nowskiego 'podsekretarzem stanu w Mini- 
sterstwie Spraw Wewinętnznyich. 

NOWY PREZES NAJWYŻSZEGO 
TRYBUNAŁU ADMINISTRACY JNEGO 

WARSZAWA. PAT. — Pam Prezydent 

mianowiał w dniu wczorajszym dotychcza- 
sowego szefa Biura Prawnego Prezesa Ra- 

dy Ministrów Jana Kantego Piętaka pierw 

  

"szym prezesem Najwyższego Trybunału 
Administracyjnego. 

NA GROBIE NIEZNANEGO 
ŻOŁNIERZĄ 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 2 bm. 
wpołudnie płk. Głogowski, szef Gabinetu 

Wojskowego p. Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej, złożył 'w imieniu p. Prezydenta wieniec 
ma grobie Nieznanego Żołnierza. Następ- 
nie gen. Fabrycy, I wiceminister spraw 
wojskowych, złożył wieniec w imieniu p. 
Marszałka Piłsudskiego. Uroczystości tej 
asystowali: gen. Jarmuszkiewicz, dowódca 
OK.„pik. Strzemiński, komendant miasta. 
oraz delegacje oficerów garnizonu war- 
szawskiego. W czasie składania wieńców 
orkiestra 36 pp. odegrała hymn narodowy. 

KS. HELENA 

BUKARESZT. PAT. — W kołach ofi- 
cjalnyich panuje przekonanie, że obecność 
księżny Heleny podczas uroczystości, zwią 
zamych z rocznicą urodzin mastępcy tronu, 
dała okazję do wyrównania nieporozumień 
zorówno przeszłych, jak i możliwości ich 
w przyszłości. Księżna Helena pozostanie 
w Bukareszcie jeszcze prawdopodobnie 2 
dni, poczem uda się do Florencji. Wezoraj 
księżna Helena przyjęła ma audjencji pre- 
zesa rady ministrów Maniu i ministra 
spraw zagmanicznych Tituleseu. Następca 
tronu przyjedzie dzisiaj z Sinaja do Buka- 
resztu, aby odwiedzić swą matkę.



        

SILVA RERUM 
Polska Zbrojna (297) podaje napraw 

dę radosną wiadomość o nowym, wspa- 
niałym nabytku Muzeum Narodowego w 
Warszawie. 

Mianowicie, zawdzięczając Minister- 
stwu Spraw Wojskowych, które, zainte- 
resowało się licytacją dzieł sztuki w Mu- 
nachjum, udało się nabyć słynny obraz 
Józeia Brandta „Bitwa pod Wiedniem '*. 

Istotą wartości Brandtowego tworzywa — 
jest przedewszystkiem jego niesłychana kultu- 
ra barwna, która w kolorystycznej organizacji 
obrazu wybija się ponad wszelkie zasady ior- 
malnej budowy malowidła. Głębia kolorytu w 
dziełach Brandta, obok nieskazitelnego ujęcia 
formy o pewnej , nader szlachetnej konwea- 
cji stylowej — jest jedną z najbardziej w na- 
szej sztuce fascynujących emanacyj twórczych 
— gdzie zwłaszcza kolory zielony i czerwo- 
ny, mają przepyszny, aksamitny odcień vero- 
nesowskich objawień. Barwy te spatynowane 
nieco przez czas — tworzą wspaniałą mozajkę 
o złotawych tu i ówdzie połyskach na cie- 
imnem, złotawobrunatnem tle planów dalszych 
kompozycyj. W obrazie „Bitwa pod Wiedniem" 
mozajka ta — o ile patrzymy na dzieło to z 
pewnego oddalenia, przykuwa oko widza sa- 
mem swem bogactwem poszczególnych kolo- 
rowych zestawień i wspaniałą harmonją zało- 
ści, tak, iż kulturałny widz zamiast wypatry- 
wać, co obraz ów przedstawia — całą swą 
uwagę i zainteresowanie poświęca fenomenal- 
nej wprost grze plam barwnych, które jako ta- 
kie bez względu na iormę — doskonale wy- 
jaśniają mu malarskie intencje autora. 

Kurjer Poranny (297) iniormuje o 
ciekawej konferencji, którą zorganizował 
Związek Autorów i kompozytorów ‚ &се- 

" nicznych. 
Na konferencji tej mec. Bejlin rzeczowo 

oświetlił. działalność ZAIKS-u, który representu- 
je nietylko obronę praw autorów polskich, aie 
i kolegów zagranicznych. Przedstawił on wal- 
kę, jaką musiał staczać Związek w imię posza- 
nowania prawa autorskiego, gwałconego zwia- 
szcza przez restauratorów, którzy przez długi 
czas nie mogli zrozumieć, że za wykonywanie 
w restauracjach przez orkiestry utworów mu- 
zycznych trzeba płacić nietylko orkiestrze, ale 
i kompozytorom, których utwory są produko- 
wane. że wynagrodzenie to, do którego zmu- 
siła restauratorów i właścicieli lokali roztyw- 

. kowych ustawa o obronie prawa autorskiego 
z roku 1926, nie jest zbyt wielkie, o tem świad 
czą zarobki autorów i kompozytorów scenicz 
mych, które poza kilku wyjątkami — wahają 
się od sumy 50 do 400 złotych miesięcznie. 
Horendalnie wprost przedstawia się fakt, że 
honorarjum autorskie za skecz, wykonywany 

- w ciągu tygodnia w rewji przy kinie w Wac- 
szawie, wynosi przeciętnie... 45 do 50 groszy. 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że ta wyso- 
kość wynagrodzenia musi ułec rewizji, gdyż 
najwyższą niesprawiedliwością jest, żeby istnia 
ła tak wielka dysproporcja między zarobkami 
twórców i odtwórców. 

Niestety, różnice w honorarjach twór 
ców a odtwórców, na korzyść odtwór- 
ców są wielkie nietylko w dziedzinie mu- 
zyki. Takie stosunki panują w nauce, w 
literaturze... 

Ciekawe zagadnienie stosunku praw 
kompozytorów do utworów wykonanych 
na płytach gramofonowych, reierent ujął 
tak: 

Podobnie przedstawia się sprawa z płyta- 
mi gramofonowemi, jeżli ktoś kupuje płyty dla 
użytku prywatnego, kompozytor nie może mieć 
do nabywcy żadnych pretensyj finansowych. 
Jeżeli jednak organizuje ktoś koncert z płyt 
gramoionowych lub używa ich — np. w restau- 
racjach — dla celów zarobkowych, musi pła- 
cić kompozytorowi. Stawki zresztą są tak ma- 
łe, że nie obciążają zbytnio przedsiębiorcy, 
autor zaś, względnie kompozytor czerpie z te- 
go tytułu dochód, który mu się słusznie i pra 
wnie należy. . : Ę 

Ujęcie jest bardzo mgliste i da 
się zastosować w życiu. 

nie 

Lector. 

rr 

Zamiast mydła 
T * 

"sy [ч 
doskonsle oczyszczeją pory skóry, po- 
badzają t:enspirację. zapokirgaią two- 
rzeniu się wągiów pryszczy i t. p. 
i mtrzymują czystą gładką, o świeżym 

wyglądzie CERĘ 

Sprzedają pierwszorzędne 
perfumerie i składy apteczna 
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NAJWIĘKSZY OKRĘT ŚWIATA 

  

W. St. Nazaire spuszczono na wodę nn»: 
wozbudowany olbrzym morski ,„Normandie“, 
mający kursować między Le Havre a New Yor- 
kiem. Pojemność okrętu wynosi 73.000 ton, 
długość zaś 313 mtr. (słynna wieża Eiffel w 
Paryżu-mierzy 300 mtr. wysokości), szybkość 
28 węzłów na godzinę, pomieszczenia obliczone 
są dla 2170 pasażerów. Jak wynika z podanych 
cyfr, nowy okręt pod względem wielkości i 
szybkości niema sobie równego na świecie. 

lustracja nasza przedstawia potężny dziób 
„Normandji*, spoczywający jeszcze na lądzie. 

TAJEMNICZA 
  

SŁO 

Ojciec Święty 
do episkopatu poiskiego 
W odpowiedzi na depeszę ks. ks. ar 

cybiskupów i biskupów, zebranych c- 
statnio w Warszawie na komisji praw- 
nej, z Watykanu nadeszła odpowiedź na 
stępującej treści: 

„JEm. ks. kardynał Kakowski! 

Pełne oddania wyrazy Waszej Exsi- 
nencji, JEm. kardynała Hlonda, arcybi- 
skupów i biskupów, zebranych na kou- 
ierencji biskupiej, szczególnie mile przy- 
jęte zostały przez Jego Świątobliwos*, 
który, zawsze. uiając w skuteczność imod- 
łów świata katolickiego, o to, aby ušia- 
ły bolesne prześladowania, odnawia ży- 
czenia dla umiłowanych diecezyj Polski 
i przesyła z miłościwego serca umacnia 
jące błogosławieństwo apostolskie, zapo 
wiadające nowe światła i nowe łaski. 

Kardynał Pacelii", 

U Ospuninłe 
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Senat gdański interweniuje 
w sprawach obrotu handlowego z Polską 
GDAŃSK. PAT. — Senat w. m. Gdań- 

ska wystosował do komisarza generalnego 
R. P. ministna Pape list, iw którym wsika- 
zuje na istniejące wi dalszym ciągu, a na- 
wiet rzekomo  ostajlnio obostnzone, utrud- 
mienia w obrocie towarowym między: wal-- 
mem miastem a Polską. 

Utrudnienia tte polegać mają na prze- 
prowadzamiu rewizyj iw! firmach polskich, 
utrzymujących stosunki handlowe z Gdań- 
sikiem, omaz na żądaniu ze strony polskich 
władz celnych zaświadczeń, wystawianych 

przez polskich ilnspektonów celnych wi Gdań 
sku. 

Senat, prosi komisarza: generalnego: o 

poinformowanie, czy gotów. jest przyczy- 
mić się do tego, by — zdaniem Senatu nie- 

zgodny 'z iobowiązującemi umowami —stan 

rzeczy zmienić w. kierunku przywrócenia 
normalnego obrotu towarowego między 
Gdańskiem a Polską. Odpis tego listu Se- 

"nat przesłał do wysolkiego komisarza Ligi 
Narodów. 

  

Katastrefa kolejowa w Szkudach 
RYGA. PAT. — Donoszą z Kowna, że 

nia stacji Szkudy, na giramiilcy litewsko-ło- 
tewskiej, wydarzyła się katastrofa Ikolejo- 
wia. (Pociąg osobowy, zdążający do Kłaj- 
pedy, z powodu wadliwie mastawionej 

KIRSTY SPDOSSTRECREDAE. 

zwmołtniey, wpadł na lokomotywę, stojącą 

ma torze zapasowym. — Maszynista po- 
ciągu osobowego poniósł śmierć na mie, 
scu, dwóch zaś kolejarzy z obsługi pocią- 
gu odniosło ciężkie many. 

  

oczystości religijne © Poznaniu 
Poświęcenie pomnika Ku czci Najświętszego Serca Jezusowego 

W Poznaniu w dniu 30 b.m. odbyia 
się niezwykle wspaniała ' manifestacja 
uczuć religijnych Wielkopolski, przy iicz 
nym udziale reprezentantów innych dziel 
nic. Z rana we wszystkich kościołach od- 
były się' nabożeństwa z kazaniami okoli- 
cznościowemi. W katedrze celebrował 
nabożeństwo j.E. Biskup Dymek a w Fa- 
rze ].E. Ks. Biskup Adamski. 

Po skończonem nabożeństwie 

KATASTROFA 

ze 

TRÓJSILNIKOWEGO „SAN JOSE" 
Tak relacjonuje angielski korespondent 

zagraniczny tragiczny wypadek, którego 
doszło nas dotąd tylko słabe echo: 

„Ze strotosiery patrząc na ten południowy, 
trzykątny koniec Ameryki łacińskiej, miałoby 
się chyba wrażenie krzemiennego, źle obrobio- 
nego noża jaskiniowców rozłożonego na nie- 
bieskiej tafli oceanu. Dwa postrzępione ostrza; 
jedno szersze, cieńsze — argentyńskie i dru- 
gie węższe, grubsze — chilijskie. Przegradza 
je, jak na takim nożu z epoki dyluwjalnej 
grzbiet, pewne zgrubienie jakby, biegnące tu 
środkiem. To zgrubienie, to łańcuch Andów, 
granica dwóch krajów, państw, Na wysokości 
4000 metrów wije się tu jedna tyłko linja ko- 
lejowa łącząca wybrzeża dwóch oceanów. Li- 
nja ta — i jeszcze coś więcej. Służy ona bo- 
wiem za nić Arjadny dia samolotów, kursują- 
cych na szlaku Santiago de Chile — Buenos. 
jest to bardzo trudna, bardzo niebezpieczna 
finja. Samolot utrzymuje się tu na wysokości 
6000 nieraz metrów, lawirując między turnia- 
mi, uważa na każden prąd powietrzny, jaki tu 
może zawiać niespodzianie z poza najbliższego 
szczytu. jest tej drogi 200 kim. zaledwie. Trwa 
ona więc niedługo. Ale gdyby tu nastąpił de- 

fekt w motorze, to niema najmniejszego ratun- 

ku: nawet spadochrony nie uchronią od śmier- 

ci w rozpadlinach przepaści. 
Arenida Saens — Pena, tłum oblęgał dwa 

dni redakcję, oczekując ostatnich nadzwyczaj- 
nych wydań. Lotnicze biuro francuskie, iran- 

cuskiego towarzystwa tej linji oblęgane było 

przez dwa dni. Nad Andy wzleciały 23 samo- 
loty. I nic. W piątek z Santiago wyleciał zwy- 

kły samolot, trójsilnikowy „San — Josė“ nie- 

zwykle silny, wyposażony w najlepsze "urządze 

nia, aparat linji. Wiózł 9 osób. Zginął bez šla- 

du. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wto- 

rek... 
„Katastrofa była wykluczona“ — ošwiad- 

czyli kierownicy towarzystwa. I wykazali, w 

specjalnych, ułotkowych wydaniach  dzienni- 
ków, że samolot dawał wszelkie gwarancje 

bezpieczeństwa. Wykazali, udowodnili, A więc 

— dlaczego? Dlaczego „San Jost" uległ kata- 

strofie? zapytywały tłumy  podnieconych tą 

wiadomością ludzi w Santiago i w Buenos. 

Dopiero w poniedziałek znałazł się jeden, 

prowincjonalny dziennik argentyński, wycho- 

dzący w Mendoza, który rzucił w nadzw yczaj- 

nem wydaniu swą hipotezę. W 18 godzin po- 

tem w Buenos Aires i w Santiago wychodziły 

dwa kiikakolamnowe wytłumaczenia katastro- 

ty. Rozchwytywano je w jednej chwili. Do wie. 

czora ukazały się w Buenos 4, w Santiago 2 
nowe wydania dodatku. 

Wytłumaczenie było przedziwnie jasne: 

— 0d tych kiiku miesięcy, Od których 

Chile stoi naskutek kryzysu, wobec  komuni- 
komunizujących rewolucyj, kapi- 

tał zagraniczny wycofuje się stamtąd w sposób 

Życie wytworne 
— Nia baczysz, 

pramianada! 
Ten okrzyk można uważać za symbo- 

liczny. Wydał go elegancki tutejszy pa- 

robek na balu wiejskim w chwili, gdy je- 

go danserka, zdezorjentowana zawiłością 

modnego tańca, zamiast promenady po- 
pełniła jakiś faux pas. Pomijając zrozu- 
miałe oburzenie tancerza, w okrzyku 
tym należy podkreślić dwa wyrazy: pra 
mianada i padło. Pierwszy świadczy o 
narastającej kulturze wsi, o wpływach 
miasta, radja, i szlagierów: jako taki 
jest zjawiskiem dodatniem i chwaleb- 
nem. Drugi — to resztki nieokrzesania, 
które wydarło się z piersi tancerza tylko 
dlatego, że znajdował się w stanie afek- 
tu. W zwykłych, normalnych warunkach 
napewno nie pozwoliłby sobie na tego 
rodzaju epitet, zaaplikowany towarzys 
ce. Stało się z nim to, co miało miejsce 
z pewnym wytwornym panem w pierw- 
szorzędnym nocnym lokalu: dopóki był 
trzeźwy, imponował swem ułożeniem tak 
dalece, że można go było wziąć za me- 
cenasa czy dyrektora; ale gdy upił się, 
zaczął wymyślać kelnerów po rusku. 

+ * * ł 
padło, szto ciap'er 

padło, szto ciapier 

     

— Nia baczysz, 
pramianada. 

Okrzyk ten jest symboliczny. Wyra- 
zony dźwięczną i dosadną mową tutej- 
szą, przedstawia mieszaninę „francuska- 
wo z oszmiańskim”, jest dowodem nieja- 
kiego rozdwojenia duchowego, panujące- 
go śród najniższych warstw naszego spo 

  

łeczeństwa, zamyka w sobie z jednej 

strony: pozostałości prostactwa, z dru- 

giej zaś — tęsknotę do życia wytwor 1c- 

go. Rzec można, okrzyk ten jest Wyra- 

zem głębokich przeobrażeń, które doko- 

nywują się obecnie „na terenie" naszej 

wsi. ! 
Okrzyk ten przypomniał mi się, gdym 

czytał ostatni numer  „Współczesiiego 

Pana“. 
Współczesny Pan — to pismo, po- 

święcone zagadnieniom życia wytworne- 
go; sprawom eleganckiego mężczyzny, 

podobnie jak „Kobieta Współczes.1a'* 

traktuje te same kwestje pod kątem po- 
trzeb eleganckiej pani, a „Salon i Ży- 

cie Wytworne“ zajmowało się niemi z 

punktu widzenia obojga, omawiając za- 

sady kultury towarzyskiej wogóle. > 

Tęsknota do życia wytwornego... Nie 

"ulega wątpliwości, że ogarnia ona cor1z 

szersze masy i staje się taką samą ko- 
niecznością, jak chleb powszedni. Wy- 
raz „wytworny jest jednym z najpop't- 
larniejszych: zwróćmy uwagę na ogło- 
szenia choćby naszego Januszka czy 
Frliczki, nie mówiąc o Braciach Jabikov! 

skich albo o Prużanie. Wytworny kra- 
wat, wytworne rękawiczki, wytworie 
perfumy, wytworny berecik, wytworny 
puder... 3 

„Wspėtezesny Pan“ jest arbitrem ©- 
legantiarum w wytwornych dziedzinach 
życia mężczyzny. Podaje rady i przyią- 
cielskie wskazówki,, dyskretne pouczenia 
i odpowiedzi na wszelkie pytania swo- 

  

gwałtowny bojąc się swego zupełnego „zsocja- 
lizowania”. Granice są jednak dla wywozu zio 
ta zamknięte. Państwo, które za jedną granicę 
ma morze, za drugie zaś Andy, może z iatwo- 
ścią obsadzić swych kilka portów i swych 17 
(tyle ich tylko jest) znanych przejść górskich. 
Chile to uczyniło. Złoto znalazło się w pułapce. 

I wówczas — twierdzi wersja — wielkie 
banki santiagowskie weszły w kontakt z fran- 
cuską linją lotniczą, weszły w kontakt z jej pi- 
łotami. Władzom celnym zameldowano powię- 
kszenie ciężaru kilku samolotów. „Mała prze- 
budowa techniczna”. O tej małej przebudowie 
nic jakoś nie wiedziały władze argentyńskie. 

Co nocy, przed odlotem, zajeżdżały pod 
hangary trzy limuzyny. Tym razem „znajomi 
p.p. pilotów przyjeżdżali, by wziąć ich na mia- 
sto*. Tych znajomych było zawsze kilkunastu. 
Bardzo, bardzo liczna eskorta. Przyjeżdżali za- 
wsze z kilkoma walizkami. Czy zawierały oiie 
tylko wieczorowe ubrania Czy nie były one o 
dużo, za dużo, za ciężkie 

Wreszcie jednak nocne wizyty i przebu- 
dowa techniczna i to wszystko stało się po- 
dejrzane. Czujny bankowy kontrwywiad zdołał 
ubiec policję: zdołał ubiec w ostatni dzień, w 
ostatnie 24 godziny. W hangarze spoczywały 
jnż trzy normalne łądunki złota, czekające na_ 
swoją kolej. Co z niemi robić? Zdecydowano 
bez dłuższego namysłu: jutro odchodzi „San 
Josć samolot mocarz. Tym razemi weźmie trzy 
krotnie tak wielki iadunek. Trudności? Pilot 
otrzyma wynagrodzenie trzykrotnie, czterokrot 
nie większe. All right! 

Na drugi dzień, jak zwykle o godzinie 

9,15 rano wzbił się „San Josć'. Ktoś miał na- 

wet zauważyć, że dziwnie ociężale. Rewizja, 

przeprowadzona w hangarach stwierdziła, że 

pogłoski o przemycie złota irancuskiemi samo- 
lotami nie odpowiadały prawdzie. Komunikat 

zbiegł się w wieczornych wydaniach z Valpa- 
raiso z radjową wiadomością z Buenos, że sa- 

molot „San josć* nie przybył, brak wiadomo- 

ści, i z komunikatem, že nad Andami prze- 

ciągnęła długotrwała śnieżysta zamieć. „San 
Josć" zginął, roztrzaskany o skały. Na jego 

trzy francuskie motory był jednak  zaciężki, 

zaciężki ładunek  przemycanego złota „chilij- 

skiego. Ładunek ten w pewnej chwili pociągnął 

w dół. 

Tak brzmi sensacyjna ale niepozbawiona 
bynajmniej podstaw wersja katastrofy w An- 

dach. PREST 
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ich czytelników. Kształci smak, dobry 
gust i estetykę, powołując się na Prin-- 
ce de Galles, Jeana Patou i Augusta 
Dormeuila; tłumaczy, że pardessus «i 
tout aller nie wydaje dobrego świadee- 
twa wytwornemu panu, który powinien 
mieć ensemble różnych okryć. Pardessus 
i ensemble — piękne to słowa; pięx- 
niejsze jeszcze jest jour fixe. O nim 
„Współczesny Pan'' udziela takiego wy- 
jaśnienia komuś, kto podpisał swoje za- 
pytanie jako „Zrozpaczony. 

— Pewien dzień w tygodniu lub w 
miesiącu, wyznaczony na przyjęcia, na- 
zywa się w ogólnej europejsko - salono-. 
wej mowie jour fixe. Po warszawsku żu- 
rek. 

Żurek... Kiedy przeczytałem to sio- 
wo, przypomniała mi się oszmiańska 
pramianada, i zacząłem czytać dalej Nr. 
19 „Współczesnego Pana”. W rubryce p. 
t. Savoir vivre znalazłem takie jeszcze 
odpowiedzi: = 

P. A. M. S.: Zaproszeniu do tańca 
towarzyszy głęboki ukłon i najczęściej 
słowa: „Czy można panią prosić?" 
“P. K. S-ski: Nie należy do dobrego 

tonu w towarzystwie literata czynić ixo- 
niczne uwagi о gryzipiórkach. Tak sa- 
mo aktor nie powinien: słyszeć rozmów 
a kabotynach i szmirze, a malarz o pa- 
cykarzach. Ё 

P. A. S-icz: Rachunek w restaurac i 
reguluje jeden mężczyzna, inni zaś, po 
skończonej kolacji i nie w obecności 
kobiet rozkładają wydatki pomiędzy sie- 
bie. 

Jakże piękne są te instrukcje, lecz jak 
że nierealne! Czy zdarzyło się pańs wi 
być : kiedykolwiek w towarzystwie lite- 
rata, któryby pierwszy nie zaczął czynić 

ue 

  

  

wszystkich stron miasta pociągnęły tłu- 
my wiernych na Plac Wolności, do miej- 
sca, gdzie dawniej stał posąg Bismarcka, 
wyraziciela przemocy, gwałtu. Na tem 
właśnie miejscu wzniesiono obecnie im- 
ponujących rozmiarów pomnik Najśw. 
Serca Jezusa, jako wyraz wdzięczności 
narodu polskiego za odzyskaną niepodle- 
głość Ojczyzny. 

Na uroczystości poświęcenia pomni-- 
ka przybyli J. E. J. E. księža Arcybiski:- 
pi Ropp, Teodorowicz, Księża Biskupi: 
Łukomski, Adamski, Radoński, Bukraba, 
Laubitz.. Władze cywilne były obecne z 
wojewodą Raczyńskim na czele. Przybył 
również gen. Józef Haller w otoczeniu 
hallerczyków. 

Po odśpiewaniu hymnu Bogarod :ica 
przez połączone chóry kościelne ]. Е. К5. 
Kardynał Prymas August Hlond w sza- 
tach pontyfikalnych dokonał poświęcenia 
pomnika, poczem przemówił do zebra- 
nych, wyrażając swą radość i wdzięcz- 
ność Sercu Jezusowemu za dokonane 
dzieło odzyskania Państwa  polskie- 
go. Wezwał ks. Prymas całe społeczeń- 
stwo katolickie Polski do  zjedno- 
czenia się i pracy w duchu zasad 
Chrystusowych. Po przemówieniu J. Em. 
ks. Prymasa chóry z orkiestrą wojskową 
wykonały pieśni religijne. 

W uroczystości poświęcenia wzięło 
udział przeszło 50 tysięcy osób. 

O godz. 5-ej po poł. w wielkiej Auli 
"uniwersyteckiej odbyła się akademja ku 
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czci Chrystusa Króla, którą zagaił staro- 
sta krajowy p. Begale. 

J. E. Nuncjusza Apostolskiego, Arcv- 
biskupa Franciszka Marmaggi, który nie 
mógł przybyć na uroczystości poznań- 
skie, reprezentował sekretarz nuncjatury, 
ks. kan. Franciszek Rutkowski. W pis- 
mie, nadesłanem z powodu uroczysio- 
šci na ręce J. E. Ks. Kardynała Prymasa, 
Nuncjusz Apostolski przestai Komitetowi 
i wszystkim zebranym na uroczystošci 
błogosławieństwo, które polecił mu prze- 
słać Ojciec św. wraz z powinszowaniami 
z racji tak szczęśliwie wypełnionego ślu- 
bu. „Oby Jezus Chrystus nasz Król -— 
kończy ks. Nuncjusz — wiekuiście pa- 
nował z tego tronu, który Mu wzniósł 
Naród Polski! Oby królował zwycięsko 
i niepodzielnie nad rodzinami, nad jed- 
nostkami, nad szkołami, organizacjami, 
nad całem państwem, wskrzeszonem do 
nowego życia, wielkości i potęgi. Oby 
Polska stała się naprawdę Królestwem 
Najśw. Serca Jego! 

Pierwszy reterat 
Arcybiskup Teodorowicz 
ski*. Następnie przemawiał prof. Gant- 
kowski, prezes Ligi Katolickiej. Na za- 
kończenie J. E. ks. Prymas w  serdecz- 
nych słowach złożył podziękowanie Ko- 
mitetowi organizacyjnemu, twórcom po- 
mnika (p.p. Rożkowi i Pajzderskiej), 
oraz ofiarodawcom, którzy przyczynili 
się do wzniesienia wiekobomnego dzie- 
ła, stanowiącego prawdziwą ozdobę Po- 
znania. ° 

wygtosit J. E. Ks. 
„O misji Pol- 
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Fakt, 
że Aspirina od 30 lat cieszy się bezprzykładnem 
powodzeniem, dowodzi najlepiej warłości i nieszkod- 
liwości tego środka. z 
Wobec mnóstwa naśladownictw, zjawiających się ciągle 
jeszcze na rynku, przytoczony powyżej fakt skłania do 
żądania oryginalnych tabletek Aspiriny ze znakiem 
BAYER, w opakowaniach z czerwoną banderolą. 
Aspirina istnieje tylko jedna! Do nabycia w aptekach. 

ZAKŁAD KRAWIECKI 

|$T. KRAUZE 
|| Wileńska 32 m. 2, 1 piętro, tel. 
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Od dziś nowy ciekawy program kabaretowy 

  

ironicznych uwag o swoich kolegach po 
piórze? Albo w towarzystwie malarza, 
któryby nie określał swoich kolegów ja- 
ko knociarzy i pacykarzy? 

Jak należy zachować się w ta- 
kim wypadku? Czyż prosta grzeczność 
nie nakazuje potakiwać swemu.rozmów- 

cy? Inna rzecz, co sobie w danej chwili 
myślimy o nim; przypuśćmy, że jest rów 
nież pacykarzem, ale pozory uprzejmości 
musimy zachować: od częgoż bón ton i 
savoir vivre? 

A.w kwestji płacenia rachunku przez 
jednego mężczyznę? Znam w Wilnie jed 
nego takiego, który nietylko płacił, ale 
płacił prawdziwie wytwornie, wychodząc 
pod pretekstem telefonu na korytarz ! za 
łatwiając tę sprawę en deux z kelnercn: 
Dziś już tego nie robi. 

Opanowany  podobnemi refleksja. ii, 
czytałem dalej Nr. 19 „Współczesnego 
Pana* Opuściłem artykuł p.t. „Dziecko 

„jest przypadkiem* (nic nowego — po- 
myślałem) i zabrałem się do dużego 
wstępnego p.t. „Słówko na ucho”, pióra 
pani Mii. W artykule tym zajęła się pani 
Mija analizą męskiej grzeczności dla kn* 
biet. 

Jakie są źródła tego uczucia? — oto 
pytanie, które zadaje pani Mija i na któ 
re odpowiada. 

Stwierdziwszy na wstępie, że zacho- 
dzą wybitne różnice psychiczne pomię- 
dzy kobietą a mężczyzną, autorka zasta- 
nawia się w ogólności nad zjawiskiem, 
które nazywamy mężczyzną. Jest to właś 
ciwie termin nieścisły. Mężczyzna — ta 
raczej nazwa rodzaju, takie nomen gene- 
rale, które trzeba rozgatunkować na 
dwa species: pana i chłopa. Pan mo- 
że w pewnym wypadku stać się męż 

Występy fenomenalnego trio „3 Picannies" 
Nad program 4 letnia mulatka 

WWYWYYYYYYVYVYYYYVVYVVYH, 

czyzną. W jakim? 
— W chwilach kłótni — pisze pani 

Mija — kiedy pan przestaje panować 
nad sobą i jeden z drugim posyła ko- 
bietę z całym jej rozumem do garnków 
— zaczyna być tylko mężczyzną: 

Na tem polega ewolucja od pana do 
mężczyzny. : 

— Im wyžszy jest stopien inteligen- 
cji pana, im wyżej jest on postawiony, 
im bardziej wykształcony i towarzysko 
wyrobiony, tem częściej pomiata zda- 
niem kobiety, — powiada pani Mija. 
Tem przeto częściej — wnioskujemy -— 
staje się mężczyzną. 

Z chłopem natomiast dzieje się ina- 
czej. Chłop nie jest zdolny do ewolucji 
od chłopa do mężczyzny. 

— Lepsze stosunki zauważamy w 
społeczeństwach na niższych szczeblach 
kultury — obserwuje pani Mija: — Poco 
zresztą daleko szukać? Ślimak u Prusa, 
w każdej sprawie radzący się swojej ba 
by, jes. powyższego klasycznym przykła 
dem. Im chłop jest mniej wykształcony 1 
gorzej wychowany, tem więcej okazuje 
szacunku swojej żonie. 

chłop więc, który nie umie zdobyć 
się na to, aby posłać babę z całym jej 
rozumem do garaków, nigdy nie może 
Stać się mężczyzną. Pozostaje na cae 
życie tylko chłopem. 

„Jakże pogodzić teraz ze spostrzeże- 
niami nad panem i mężczyzną tę oko- 
liczncść, że przecie i panowie nie zaw- 
sze josyłają swe żony do garnków, że i 
oni bywają niekiedy grzeczni? 

Sz.cunek i grzeczność, którą pano- 
wie okazują kobiecie, wypływa z przy- 
czyn wyłącznie fizycznych, — tłumaczy 
pani Mija. 

  

Recepta przeciw biedzie 
Stare i znane anegdotki dlatego są takie 

mi, że są mądre, i— przez to — zawsze akt. 
alne. Niemądrych żywot jest zazwyczaj krótki 
i kończy się w bliskim od ich kolebki promie 
niu. Jedna taka anegdotka, stara, znana, mą- 
dra i — jak to obecnie stwierdzić można — 
wysoce aktualna, podaje receptę przeciw bie- 
dzie, zastosowany przez pewnego mądrego ra- 
bina względem biednego krawca, który się 
przed nim na swój ciężki los uskarżał. Ów 
krawiec posiadał wprawdzie własną chatkę, a 
nawet krowę, kozę i cielaka, nie mógł jednak 
należycie zagospodarować się, klienteli jeszcze 
sobie wyrobić nie zdążył, a miał chorą żonę i 
liczną gromadę krzykliwych i kłótliwych ba- 
chorków: postanowił zatem udać się do rabi- 
na po radę i ściśle zastosować się do jego 
rozkazów. 

Rabin, po: gruntownem rozważeniu sytuacji 
rzekł: „Weź sublokatora*. Rozkaz został speł- 
niony, lecz po niedługim czasie krawiec stawił 
się znowu przed rabinem. „Co? jeszcze wam 
źle? — No to bierzcie kozę do izby!* Za ko-- 
zą musiał — z nakazu rabina — przenieść się 
z chlewka do izby cielak 'wreszcie krowa, po- 
czem krawiec stanął ponownie przed obliczem 
mędrca z prośbą — już nie o radę — lecz o 
pozwolenie zabrania tej ostatniej z powrotem 
do chlewa, na co rabin, łaskawie po dłuższym 
namyśle się zgodził. Po pewnym czasie biedny 
krawiec wybłagał ewakuację z izby cielaka i 
kozy, a w końcu wyjąkał nieśmiało: „Rabbi— 
gdybym mógł jeszcze wyrzucić sublokatora — 
jużby mi nic do szczęścia nie brakło, gdyż wi 

  

  

dzę teraz, że z.chorą żoną, bachorkami i inną 
biedą jakoś sobie sam poradzę”. 

Każdy przyzna, że anegdotka ta jest w 
chwili obecnej wysoce aktualna, ponieważ pa- 
trzymy na jej powtórzenie — w innem tylko 
środowisku i w znącznie szerszym zakresie. 

Z opałów i przewrotów wojennych, jako- 
tako wyszedłszy, wrócił rolnik do swej włas- 
nej, choć mocno zniszczonej chałupy. Ciężko 
było. Zagospodarować się niema czem, war- 
sztatu pracy uruchomić jeszcze nie zdążył, a 
tu na swojem utrzymaniu ma niedomagającą 
Konstytucję i czterysta czterdzieści cztery kió 
cące się bachorki. Postanowił zatem zwrócić 
się o pomoc do wybranych — z pośród mą- 
drych, najmędrszych — Ojców Narodu. Ojco- 
wie po gruntownem rozważeniu sytuacji rzekli: 
„Dajemy wam Samorząd. Jeżeli sobie nie pora 
dzicie, sami będziecie winni*. 

Samorządy rozpoczęły swą żywiołową twór 
czość, lecz po niedługim czasie rolnik stawił 
się znowu przed aeropagiem. „Co jeszcze wam 
źle? — No, to macie Reformę rolną; jest to 
taka koza, którą można dzień i noc doić i 
zawsze mleka dać powinna.* Kozę zaczęto do 
ić dzień i noc, aż z wycieńczenia legła w ką 
cie izby, a rolnik znów zaczął domagać się po 
mocy. 

. Ojcowie rzekli: „Trzeba ubezpieczyć zdro- 
wie ciała i ducha, a wszystko będzie dobrze: 
Macie oto Kasę Chorych, umysłowych i ‘л- 
nycn. Ubezpieczono nagwałt wszystkich cho- 
rych i umysłowych, lecz rolnik jako zdrowy 
na ciele i umyśle, ubezpieczony nie był, —a 
że zwykle zdrowi płacą za: chorych, więc — 
rzecz prosta — on to musiał swoim koszten 
cielaka poić. Zwołał zatem jedną i dziesiątą 
konferencję współtowarzyszy niedoli i iuż 
gremijalnie zgłosili się o ratunek. Е 

Medry się oburzyli: „To istna“ psychoza!!“ 
— A że jeden z nich byt homeopatą, rzekt: — 
„Naszą maksymą jest: similia similibus curan- 
tur co się po polsku tłumaczy; klin klinem —- 
psychozę „psychozą.. — Krzyczą, że jest kryzys 
— to niechże płacą od niego podatek”. 

Rolnik wrócił do domu, mając w kieszeni 
nakaz płatniczy dodatku kryzysowego do ро- 
datku dochodowego. — zastanowił się przypom 
niał sobie mądrego rabina, i — dopiero teraz 
zrozumiał... „O wielcy Ojcowie Narodu! jakże 
'wy mądrzy jesteście!! Pomocy waszej już pro 
sić nie będę — pozwólcie tylko ewakuować 
krowę, cielaka i. kozę... a gdy w końcu zgo- 
dzicie się zlikwidować całkiem sublokatora —- 
już mi nic do szczęścia braknąć nie będzie -— 
bo z gospodarką, chorą Konstytucją i cztecy 
stu czterdziestu czterema bachorkami — jaxoś 
sam sobie poradzę. M. Róm. 

Litości dia najbiedniejszych 

Widmo okropnej nędzy, jakie z nadcho 
deącą zimą zbliża się dla niezliczonych 
rzesz bezdomnych, bezrobotnych i sierót, 
winno zjednoczyć wszystkich bez wyjątku 
we wspólnym wysiłku do ratowania tych 
najnieszczęśliwszych, uby nie ginęli z gło- 
du, zimna i chorób zakaźnych. 

Nie wystarczy ubolewać nad ciężkim 
stanem rzeczy, ale otworzyć szeroko serca 
i złożyć ofiarę dla biedniejszych od nas. 
W „Dniu Miłosierdzia Chrześcijańskiego”, 
który odbędzie się w pierwszą niedzielę li- 
stopūda — (6 listopada) 1932 r., oddajmy 
wszystko to, nietylko co jest zbędnem, ale 
i to wszystko, na co nas tylko stać. Stań- 
my wszyscy w szeregu i uświęćmy „Dzień 
Miłosierdzia Chrześcijańskiego* modlitwą 
wspólną i ofiarą bratnią. 

Budujmy wielki czyn miłości w Chrys- 
tusie! 

— tan szanuje kobietę, po pierwsze 
dlatego, że rodzi. Coraz mniej kobiet 
przynosi dzieciaki na świat, należy więc 
otaczać je szacunkiem. Po drugie dlate- 
go, że pan uważa kobietę za istotę słab- 
$7а —- stąd grzeczność: 

Gto prawdziwa geneza. uczucia grzecz 
ności wytwornego, współczesnego pana, 
który w takich momentach przestaje byc 
cczywiście mężczyzną: jest tylko panem. 

Ale ani jedno, ani drugie źródło sza- 
cuaku i grzeczności (rodzenie i sta- 
bość) nie odpowiada poglądom pani Mii. 

— fFrudno jednak zrozumieć — pisze 
zirytowana — skąd ta grzeczność i czu- 
tosikuwoščė. Taka zdrowa dziewucha, 
która w „Krzyżakach' tłukła orzechy 
włoskie siedzeniem o stołek albo dzis: -j- 
sza M/alasiewiczówna czyż nie są mioc- 
niejsze od niejednego wymoczka? 

Czy podobają się paniom i panom 
rozważania pani Miji w świetle powszack 
nej tęsknoty do życia wytwornego? 
Czem być lepiej: chłopem, panem, czy 
mężczyzną? Dobrze jest być panem. Ale 
dlaczego w takim razie kobieta pragaie 
piężczyzny? 

O, gdybym mógł osobiście podysku- 
tować z panią Miją! Posłać ją napce:ó1 
po pańsku do garnków, a potem po mę- 

sku położyć ją orzechem na stołku, jak 
ta dziewucha w „Krzyżakach* i stłut 
A potem po chłopsku zapytać: 

— baczysz ciapier, padło? 

A potem napisać do „Współczesn'.go 
Pana“ list z prośbą, by w rubryce „Sa- 
voir vivre" odpowiednio zakwalifikowa 
mój czyn: pański on, chłopski czy mę- 
ski? Wysz.



Propaganda 
„Dnia Gszczędności" 
Zgodnie z uchwałą Wileńskiego Komitetu 

obchodu „Dnia Oszczędności* w dniu 31-ym 

ub. miesiąca w sali miejskiej przy ulicy iLoń- 

skiej Nr. 3 odbyła się akademja propagando- 

wa, poświęcona zagadnieniu oszczędności. 

Nie można stwierdzić, żeby cała oszczę- 

dzająca ludność miasta Wilna stanęła do apelu 

na wezwania Komitetu. Liczba zebranych by- 

ia znacznie mniejsza od listy klientów PKO i 

KKO. W każdym razie zgórą 200 osób zgro- 

madzonych na sali wysłuchało obu prelekcyj, 

jak transmitowanej z Warszawy tak i drugiej 

wygłoszonej przez docenta U.S.B. d-ra Micha- 

łą Króla. 
Część artystyczną wypełnił 

chór pocztowców. 

Prelegent d-r Michał Król miał wykład 
. oszczędności i kapitalizacji, utrzymany na wy- 

sokim poziomie i wypowiedziany w formie 

zrozumiałej i przystępnej. Prelegent wobec 

skupionego audytorjum rozwinął ciekawe per- 

spektywy gospodarcze, otwierające się przy 

dobrze postawionej akcji oszczędzania. 

sympatyczny 

о 

Z danych porównawczych wynika, że w 

dażeniu do gromadzenia środków obrotowych 

na drodze oszczędzania i kapitalizacji stoliy 

na szarym końcu wśród innych narodów. Ca- 

ły nasz fundusz oszczędnościowy wynosi 1,200 

muijonów, z czego. 900 miljonów zdeponowano 

jest w PKO i KKO, a pozostałe sumy prz '"'- 

dają na pozostałe instytucje finansowe. 

Na tysiąc mieszkańców Rzeczypospolitej 

przypada po 78 książeczek: oszczędnościowy cn 

podczas gdy w Danji i Belgji liczba ta docito- 

dzi do 600. Przeciętna kwota oszczędności na 

jednego mieszkańca w Rzeczypospolitej wyno- 

si zaledwie 40 złotych; w Danji i Belgii — 

po 1000 zł. Е 

Możnaby lepiej zasilić gotówką nasze in- 

stytucje kredytowe, gdyby nie zjawisko tezau- 

ryzacji niesłychanie szkodliwe dia całokształtu 

życia gospodarczego. W Polsce posiadacze pie- 

między mają po skrytkach, szufladach około 

1.000 miljona złotych — połowa tej sumy w 

sdolarach i złocie. 

Olbrzymia ta suma jest  nieprodukcyjiue 

wycofana z obiegu pieniężnego i przez але- 

mję niejako potęguje wyczerpanie naszego gc- 

spodarstwa narodowego. To są minusy. Mamy 

i plusy, niestety niewykorzystane. Rozporzą- 

dzamy bowiem stałością waluty i pewnością 

instytucyj kredytowych. 

Są to elementy życia gospodarczego, ktė- 

remi nie każde państwo poszczycić się może, 

a które daje podstawę do uleczenia naszego 

organizmu gospodarczego. 

Oto niektóre tylko momenty z nader cie- 

kawego odczytu. Życzyćby należało, aby akcja 

Komitetu oszczędnościowego nie ograniczała się 

do doraźnych imprez, a przybrała charakter 

bardziej trwały. 

Wychowanie społeczeństwa pod  wzglę- 

dem gospodarczym może dać efekt bardzo do- 
niosły w sensie zwiększenia kapitałów obroto- 

wych. 

Uczyniony został pierwszy krok i za to 

należy się wdzięczność organizatorom. 
$. B. 

  

SŁOWO 

Pierwsza rewizja podatkowa 
w dniu świątecznym 

WILNO. — W ' ub. niedzielę do |. 
Lejbowicza przy ulicy Skopówka 6 przy- 
był w porze obiadowej urzędnik skarbo- 
wy w towarzystwie policji i okazawszy 
„odnośne polecenie zlustrował mieszkanie 
Lejbowicza, ;: ko zalegającego w opłacie 
nale zności podatkowych. 

W wyniku rewizji zakwestjonowano 
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CZWARTEK 
Dzis 3 

Huberta į szy 
Jstro * 

Baromeusza 
ОЕ осН 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁG- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 2 LISTOPADA 
Ciśnienie średnie: 764. 

Temperatura średnia: + 1. 

"emperatura najwyższa: +5. 

Temperatura najniższa: +1. 

Opad: — 
Wiatr: zachodnio - północny.. 
Tendencja: silny wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

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

Po chmurnym lub mglistym ranku w ciągu 
dnia przejaśnienia. Nocą kilkostopniowe 
przymrozki. Dniem temperatura od 6—38 stop- 
— Słabe wiatry z kierunków północnych, po- 
tem miejscowe, przechodzące w południowe. 

  

ŻAŁOBNA 
— Prezydent miasta na Rossie. — Wczoraj 

o godz. 5 p. p. prezydent miasta dr Maleszew 
ski złożył na grobach poległych na cmentarzu 
Rossa dwa wieńce w imieniu miasta 

— [iluminacja grobów. —Na cmentarzu Ros- 
sa i wojskowym wejścia i poszczególne gro- 
by były wczoraj rzęśiście iluminowane przcz 
elektrownię miejską. 

URZĘDOWA 

— POZWOLENIA NA BROŃ. — Sta- 
rostiwio Grodzkie przypomina, że termin 
ważności pozwoleń ma broń, wydanych w 
r. b. przez Stamostwio, wygasa z dniem 31 
girudniia, — Osoby, które pragną posiadane 
pozwolenia przedłużyć, na rok 1933, win- 

me są przed (końcem roku bieżącego złożyć 
podania do Starosty i prosić o prolongatę 
posiadanych jpozwioleń. — Do podań doią- 
czyć mależy posiadane pozwolenia i karty 
łowieckie. 

MIEJSKA 
— Liczniki prądu gospodarczego. W: 

związku z wprowadzeniem _ specjalnej taryfy 

  

Morderstwo czy samobójstwo 
Echa tragicznych strzałów w restauracji przed Sądem Okręg, 

W dniu wczorajszym na ławie oskar- 
żonych w Sądzie Okręgowym zasiadł mie- 
szkaniec Wilna: Piotr Sokołowski, sprawca 
głośnego w swoim iczasie zabójstwa w ka- 
wiłarence przy ul. Mickiewicza, 

Sakołoswiki to 32-letni, dobrze zbudo- 
wany mężczyzna, z twanzy. którego widać, 
że zbrodnianzem, jak zarzuca mu akt ©- 
skarżenia, mógł się stać tylko przypadkowo 

Zeznaje przed sądem długo i wyczerpu- 
jądo. 

Do zabójstwa. kochanki! nie pnzyznaje 
się. Mówi, że z 'Wkeronilką Klasówną za- 
poznał się w roku 1927. Ona była ргасо- 
wnieą fabryki tytoniowej, om zecerem w 
jednej z wileńskich drukarń. Łączyła ich 
glęboka miłość, jednakże przez cztery łata 
nie moglii się pobrać i dopiero w ubiegłym 
noku poprosił ją io rękę. Niespodziewanie 
stamęla ma przeszkodzie ku temu siostna 
Klasówny, która do związku małżeńskiego 
między nimi mile dopuściła. 

Sokołowski żeni się z inną, jednak z b. 
narzeczoną Stosunków nie zrywa a nawet 
odwiedza z nilią wozmaite restauraege i lo- 
kale mocne. 

Krytycznego dnia t. zm. 3 kwietnia br. 
byli razem u wispólnych znajomych, skąd 
udali się do „szaszłycznej” (przy ul. Mie- 
kiewicza. Byli oboje bardzo: pijani i do- 
kładnie nie przypomina sobie, jak się 
wszystko stało. 

Pamięta tylko, że Klasówna namawia- 
ła go do porzucenia żony, a gdy katego- 
cycznie temu odmówił, wyciągnęła mu pod 
stępmie w trakcie całowania się rewolwer 
z kieszenii i usiłowała go zastrzelić. Wobec 
tego jednak, że rewolwer zaciął się, wy- 
mierzyła powtórnie lecz już w, własną 
sikroń. Tym razem rewolwer wypalił, 

i Przerażony samobójstwem kochanki, a 
jednocześnie nie widzący już przed sobą 
żadnej przyszłości, Sakolowski udał się 
wówczas do swego mijeszkajnia przy ul. Le 
so || (am usiiluje popełnić samobój- 

W ten sposób przedstawia się саю- 
R WY EO GRY W CY WY WY 

I Węgiel | kok 
GÓRNOSLĄSKI 

Złednocz. Kop. Górnosl. „PROGRESS* 
kopalnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, 
Mstylds, Andaluzja, Radzionków, Mysło- 

wice, Ferdynand i Florentyna. 
Wsgonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkuiętych i zaplombowanych wozach 

dostarcza 

M. DEULL wwo. 
EGZYSTUJE OD 1890 r. 

Bioro: 21, J giellońska 3 Tel. 811 
Składy: Kijowska 8 Tel. 999, 

  

   

  

ksztalt tragedji według zeznań samego ©- 
SkaTźowEgo, 

Akt oskarżenia zarzuca mu jednak, że 
to on zamordował Klasównę i dopiero po- 
ten. tangną: się na własne życie. 

Po złożeniu zeznań przez Sokołowskie- 
go przewodniczący wiceprezes Brzozowski 
przystępuje do przesłuchania świadsów.-— 
Większość z nich składa zeznania przy- 
chylme dla: oskarżonego. 

Następnie składają swoje zeznania po- 

mołani na rozprawę eksperci: prof. Singa- 
lewicz oraz rusznikarz Wołodziks, 

„, Calodzienn yprzewód sądowy zamykają 
późnym. wieczorem swojemi przemówieaia- 
mi podprokurator Michałowski i obrońca 
„skarżowcgyo adw. Jankowski. 

W wyniku dłuższej narady sąd wyniósł 
wynek, mocą którego skazał Sokołowskie- 
go na 4 lata więzienia z zaliczsaiem are- 
8-1! preweucyjnego. 

większą stę pieniędzy, biżuterję i pa- 
piery wartościowe na ogólną sumę kilku 
tysięcy złotych. : 

Podkreślić należy, że rewizja u Lejbu 
wicza była pierwszą w Wilnie od czasu 
ukazania się zarządzenia 0 wkraczaniu 
władz podatkowych w dnie świąteczne. 

dla celów gospodarczych, elektrownia otrzyma- 
ła około 200 zgłoszeń. Liczniki specjalnie do te 
go celu będą instalowane stopniowo — w mia 
rę, jak nadchodzą. 

Ogółem ustawionych 
podobniej 300 liczników. о 

— Sprawa asp. Kalińskiego. — Dochod :e- 

nie w sprawie aspiranta straży ogniowej Kaliń 

skiego toczy się nadal. W trakcie śledztwa nie 

zdołano ustalić, by dopuszczał się nadużyć 

pieniężnych, lecz wyłącznie służbowych, pole- 

gających na nienależytem traktowaniu zaciąg- 

niętych wobec strażaków zobowiązań osobi- 

stych, przez co jego podwładni byli narażeni 

na różne przykrości. Innemi słowy, chodzi o to 

że strażacy zaciągali pożyczki w związku pra- 

cowników miejskich na rachunek Kalińskiego i 

i potem sami musieli je spłacać. 

KOLEJOWA 
— Kolejowa komisja ministerjalna. — Na 

terenie robót linji kolejowej Woropajewo — 

Druja bawiła ministerjalna komisja odbiorcza 

pod przewodnictwem inż. Sawickiego. 

Otwarcie nowego szlaku kolejowego projek 
towane jest na dzień 6 bm. 

AKADEMICKA 
— WALNE ZEBRANIE ZRZESZENIA 

ASYSTENTÓW USB. — We czwartek. dn. 
3 listopada o godz. 19 w pienwszym termi- 
mie, ogodz. 19,30 ni drugim 'odbędzie się 
w sali II w gmachu głównym USB. dotrocz- 
ne walne zebnanie Znzeszenia Asystentów 
USB. z następującym porządkiem dzien- 
mym: 1). wybór przewodniczącego, 2) od- 

czytanie protokułu z poprzedniego zebra- 
nia, 3) sprawozdanie ustępującego zarizą- 
du, 4) sprawiozdanie komisji rewizyjnej, 
5) wybór nowego zarządu i komisji rewi- 
zyjnej, 6) sprawa zaległych składek do 
ZUPU., 7) wolne wnioski. 

SZKOLNA 
— SHELLEY'S INSTITUTE — podaje do 

wiadomości, że dnia 4-go listopada (piątek) 
przyjmować będzie kancelarja zapisy na 
kurs KRYZYSOWY ( po 6 zł. miesięcznie), na 
kurs języka angielskiego, niemieckiego i fran 
cuskiego. 

Kancelarja otwarta będzie 
od 11 @0 11 од 6 do 7-ej. 

Adres: Zygmuntowska 20 m. 3. 

— BEZPŁATNE KURSY DLA ANAL- 
FABETÓW. — Zarząd Akad. Koła P. M. 
5. ogłasza, że wzorem roku ubiegłego. 
przyjmuje zapisy ma bezpłatne kursy dla 
amalfabetów. Zamząd prosi tą drogą wszyst 
kich o powiadomienie amalfabetów o ma- 
jących mastąpić kumsach. Zapisy przyjmo- 
'wiane będą w lokalu PMS. ul. Wileńska 23 
m 9, codziennie w godz. 8—9 wilecz., a w 
niedzielę od 12—1 pp. do dnia 12 listopada. 
Wykłady wozpoczną się 15 bm. 

- ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Fizjologia życia kobiety, — 3 listopada 

w lokalu Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskie- 
go) dr. Wysocki wygłosi odczyt na temat:-- 
„Fizjologja życia kobiety". Początek o godz. 
5. Wstęp wolny. 

będzie najprawdopo- 

4-go listopada 

Jeszcze coś o straży ogniowej 
WILNO. Przed panu laty w: podzie- 

miach głównego budynku straży ogniowej 
przy ul. Dominikańskiej urządzono kame- 
rę gazową do doświadczeń. 

W praktylce, doświadczenia ograniczy 
ły się do zapędzania do, kiaimery: strażaków 
dia „przyzwyczajenia“ ich do gazów. 

Same gazy wytwanzano ze szmat, na- 
syconiych różnemi: substancjami, co w: kon- 
sekwencji doprowadziło do opłalkanych. je- 
śli chódzi o deliikiwenftów: trzymanych w pod 
ziemiach skutków. 

Strażaków posyłanio do kamery „cier- 
pień'* również bez masek, więc były liczne 
wypadki zajtnuć. 

BZ OTC O OK AO POZA AOZORETA YO ORAZ ZZOZ RYCZA ROAR 

Strasziiwe morderstwo we wsi Zarudzie 
WILNO. — Wczoraj aresztowano 

mieszkańca wsi Zarudzie, gminy bienic- 
kiej pow. moodeczańskiego, Mikołaja Ra 
saka lat 25, matkę jego 57-letnią Agatę 
Rusakową oraz siostrę Marję lat 20 pod 
zarzutem dokonania mordu na osobie żo 
ny Rusaka Eugenii. 

Po dokonaniu morderstwa sprawcy 
mordu zakopali zwłoki swej ofiary w po 

lu. Po ujawnieniu morderstwa zwłoki za 

mordowaneį odkopano. Na szyi zamordo 
wanej widniała głęboka rana, spowodo- 
wana silnem cięciem brzytwy. 

W rodzinie Rusaków od dłuższego 
czasu wynikały nieporozumienia na tle 
podziału majątku. 

Podczas, gdy żona Rusaka stanowczo 
żądała odsunięcia się od rodziny — mąż 
jej, będąc temu przeciwny, stale działał 
na zwłokę. 

W poniedziałek wieczorem wynikta 
kolejna scysja, podczas której doszło do 
bójki między Rusakową i Marją Rusa- 
kówną, siostrą męża. 

„ Gdy zajście przy pomocy sąsiadów 
zażegnano, matka Rusaka wraz z synem 
i córką wyszli z domu, jak się potem 
okazało, w celu omówienia wynikłej w 
rodzinie sytuacji. 

Postanowiono Rusakową zamordo- 
wać w czasie snu i jako narzędzia zbrod 
ni wybrano brzytwę, ofiarowaną Rusako 

wi przez zabitą w dniu jego imienin. 

Zbrodnicza rodzina dla niewzbudze- 

nia podejrzenia ułożyła się do snu, lecz 

w chwili, gdy Rusakowa zasnęła, matka 
i siostra rzuciły się na bezbronną i 
podczas gdy trzymały ją za ręce, mąż 
rę, jej kilka cięć brzytwą powyżej gar 

Zwłoki zamordowanej pod osłoną no 
cy zaniesiono na pobliskie pola i zako- 
pano. 

Rano Rusak wszczął alarm, że uciek- 
ła mu żona, zabierając co cenniejszą gar 
derobę i pieniądze. Podstęp jednak się 
nie udał i policja odrazu powzięła po- 
dejrzenie, że z Rusakową stało się coś 
złego i w ciągu doby doszła prawdy. 

SCE: KRAWIEC OKA AT RBZODOP KRZ OE ROD DEACSO EZR TE КОЕННЕ ЕН 

Amnestjowani kryminaliści rabusiami 

— KLUB WŁÓCZĘGÓW. — W piątek 
dmia 4 bm. w lokalu pnzy ul. Przejazd 12 | 

odbędzie się 94-te zebranie Kilubu Włóczę- 
gów Senjorów. (Początek o godz, 18,30 dia @88 
członików, — o godz. 19,30 dlai zaproszo- 
mych gości. Na porządku dziennym referat 
p. dra Seweryna, Wysłoucha pt.: „Podsta- 
wy polskiej -polityki maxodowościowej 
względem Białorusinów. Wsltęp dla człon- 
ków) bezpłatny, dia: gości 50 gr., dła gości- 
alkademików 20 groszy, Informacyj w spra ® 
wie zaproszeń udziela p. St. Hermanowiez 
eodziennie wi godz. między 18—20 w lokalu 
przy ul. Jagiellońskiej 3 m. 1, tel. 99— 
Wstęp za zaproszeniami imiennemi, okaza- 
nemi przy wejściu. 

— ODCZYT ADMIRAŁA CYWIŃSKIE 
СО. — W dniu 4 listopada ibr. o godz. 18 
odbędzie się w lokalu Stowiarzyszenia Ofi-" 

cerów” przeniesionych w. sitani spoczynku, 
ul. Mickiewicza 22, dalszy ciąg odczytu A- 
admirała Cywińskiego, na temat: „Wspom- 

mienia starego admirała z wojny monskiej” 
Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

RÓŻNE 
, — Wykroczenia administracyjne w ub. mie 

siącu. — W październiku policja sporządziła 
2185 protokułów za różne wykroczenia natury 
administracyjnej. 

Najwięcej wykroczeń zanotowano za opil- 
stwo (319), następnie — za nieprzestrzeganie 
przepisów sanitarnych i porządkowych (290). 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Pohulanka. — We czwartek 3 bm. 

o godz. 8-ej wiecz. wspaniała bajka — miste- 
rjum Maeterlincka „Niebieski ptak* 

Na piątek 4 bm. (dwa widowiska „Niebie- 
skiego ptaka* o godz. 12 i 5-ej) wszystkie bi Córka i Żoną 
lety już są rozsprzedane. 

— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich KRRBRTEPODZERGOBEE m 
ZASP w Wilnie. — We czwartek 3 bm. stały 

teatr objazdowy wyjeżdża po raz drugi na ar niem zauważyła wiszące w pętli zrobio- 
tystyczne tournee po Wileńszczyźnie z dwoma nej ze sznura, zwłoki syna 

+ r. kapitalnemi widowiskami: Na popołudniówki o 2 2 
dia młodzieży Korzeniowskiego „Panna mężat- Na alarm nadbiegli sąsiedzi, wisieica 
ka" oraz pełna wdzięku i humoru „Roxy*,— zdjęto z pętli, Przybyło zawezwane pogo 
Lb o w PO RY towie ratunkowe, lecz wszelki ratunek 
sage taroświęcianach, trzecie 5 b. był już niepotrzebny i przybyły lekarz 

. — Teatr muzyczny Lutnia — Dziś ukaże pogotowia ograniczył się jedynie do 
ai po raz aż R zniżonych dosko- stwierdzenia faktu zgonu. 
nała operetka  „Księżnicz czardasza” z E. Ši siais Glaca Wźwoli tyb. Е Powody samobójstwa przedstawiają 

— Premiera „Krysi Leśniczanki”. się nader zagadkowo, Jak wygląda z ze- 
piątek 4 bm. premiera operetki Jarno „Krysia znań najbliższej rodziny, Dawid Go:don 

S al Sie piskną 4 muzyką nosił się już z zamiarem samobójczym 
i dowcipnem libretto. Operetka ta ukaże się ‚ 3 z ” 
w nowej szącie dekoracyjnej i nowych, efek Po 25 SA a Eu mj 
townych kostjumach. Udział biorą najwybitniej ZWierzyć swemuojcu z tego zamiaru. 
sze siły zespołu z E. Gistaedt na czele. Reży- — Przebity nożem. — Wczoraj p:zez 
seruje Wyrwicz - Wichrowski. i:cujawnionego sprawcę napadnięty zo- 

CO GRAJĄ W KINACH?  steł uczeń, któremu napastnik przebił 

CASINO—Kurjer syberyjski. sożem plecy. Rannego w stanie ciężkim 
PAN- Blond Venus. pizvwiozto do szpitala pogotowie ratun- 

HELIOS — Głos pustyni. kcwe. Ranny nie chce wyjawić swego 
HOLLYWOOD — Dr Jekyll i Mr. Hayde. nazwiska. Najprawdopodobniej zaszedł* 

tu wypadek porachunków osobistych. STYLOWY—Na falach namiętności. 

UCIECZKA WIĘŹNIA ŚWIATOWID—Ogród Allacha. 
LUX Ciebie tylko kocham. WILNO. — Wczoraj 1 RkónazAa 

* ы —- 7, T. tokolu, przy ktorych zatrudnieni byli wiežmio- 
Przy słabem trawieniu, małokrwistości, wy wie, zbiegł z pod nadzoru więzień Jan adamo 

chudnięciu, blednicy, chorobach gruczołów, wicz, skazany przez Wneński Sąd Okręgowy 
wysypkach skórnych i czyrakach, reguluje na- na 9 miesięcy więzienia. Za zbiegiem WSZCZĘ- 
turalna woda gorzka  „Franciszka-Józeta* tak to poszukiwania, lecz narazie bez wyniku, 

ważną obecnie działalność kiszek. Żądać w ap- 
MOŁODECZNO tekach i drogerjach. 

== 1 02 JO eż rę paz kog DLA  ASEKURACJI. — 
WYPADKI I KRADZIEŻE e wsi Łuczewka gminy gródeckiej, powiatu 

: mołodi ń я i 
— Samobójstwo kupca. — We wio- leczańskiego W. Kaban w. porozumieniu 

rek o godzinie 12 w dzień w mieszka- nia celem otrzymania asekuracji. Przypadkowo 

niu przy ulicy Zawalnej 27 popełnił sa- pam tym czasie Władysław Babio- 

mobójstwo przez powieszenie się 34-let- zauważył ogień i wszczął alarm. Spraw- 
ców podpalenia ujęto. 

ni kupiec Dawid Gordon. Drugi wypadek podpalenia miał miejsce we 

Dawida Gordona, który jako kawaler wsi Pogrobiszcze gminy ilskiej pow. wilejskie- 

mieszkał przy swoich rodzicach, znaiaz- & Fan pu o zaa M ok 
ła wiszącego w łazience jego matka, któ w stodole. Podpalenia dokonał Jan Światoczko 

ra zaniepokojona jego długą nieobecno- z zemsty. Podpalacza aresztowano. 

ścią — zajrzała do środka i z przeraże BRASŁAW 

— OKRADZIONY FOLWARK. — Ww 

zm.rł nagle w Ościukowiczach dn 

  

W pierwszą bolesną rocznicę Śmierci 
ukochanej Matki 

Anny Bystramowej 
eraż w drugą bolesną roczni.ę Śm:e.ti 

ukochs 'ego Męża 

s p. 

Leona Gieczewicza 
odbędzie się Nabożeństwo żałobne za 
spokój Ich duszy w piątek dnia 4b. m. 
w kościele św. Jakóva o godz. 9.20 

O czem zawizdsmia 

folwark Kołomolin — własność dra Za- 
sztowta. 

Pogotowie ratunkowe nie raz udzielało Kradzieży dokonano w czasie nieo- 
doraźnej pomocy. becności właściciela , zauważono zaś 

Dopiero teraz okazało się, jak tego ro- ją dopiero po powrocie dra Zasztowta 
dzaju pralktyki odbiły się na zdrowiu stra- z Wilna. Łupem złodziei padła gardero - 

i km 22 Sai ba, bielizna pościelowa, samowar i inne 
1 powiedzieć, kilku z mich grobne rzeczy ogólnej wartości około 

sliwierdzono już choroby piersiowe, inni 105Q zł, Zachodzi przypuszczenie, że 
zaś chorują na żołądek, ZEE : "5 

Aferą „gazową” zainteresował się ma- AE dokonali zawodowi ziodzieje 
gistrat i policja. 

Szwanik ma zdrowiu, jaki ponieśli funk- 
cjonarjusze stnaży, kwalifikowany jest ja- 
ko ciężkie uszkodzenie ciała, spowodowane 

— AKOJA ODCZYTOWA BEZPAR- 
TYJNEGO BLOKU. — W] sobotę dnia 29 
ub. m. odbył się w lokalu Sekr. Wojew. 

lekkomyślnością Ikomendy. 
W tym też kierunku idzie dochodzenie. 
Niezależnie od tego wyszła ma jaw. inma 

sprawa, o jakiej dotychczas jedynie mówio 
no półgębkiem. 

Chodzi miamowicie o pewnego straża- 
ika, któremu za karę kazano 20 razy wcho- 
dzić B ke re par 

Skazaniec dopóty wykonywał rozkaz, SE 
dopóki mie stracib da i spadł z PBWR. odkzyt na temat: „Lotnictwo mo- 
drabiny bez zmysłów. wioczesne“. Odezyt ilustrowiamy był 50-ciu 

Falkt: ten nie został jeszcze całkowicie Przeźroczami i przeznaczony był dla mło- 
stwierdzony, niemniej jednak wiadomy dzieży Pozaszkolnej, (której przyszło dość 
jest władzom i rozpatrywany jest łącznie SPoro. Barwnie skonstruowany odczyt, pre 
ze sprawą „gazową“. legent przeplatiał ciekawemi opowiadania- 

+ mi z wdasnych przežyč wojennych. 

— KURS DLA PRACOWNIKÓW SPO- 
ŁECZNYCH. — Rada Powiatowa BBWR. 
w Nowogródku organizuje w listopadzie 
S dla, pracowników spolecznych ро- 

nia opłat od gaśnic w lokalach publicz- dnó WWR dosa a: bad s. a. 
nych. Decyzję Sądu uznano tajną do Cza p. poseł IPoźniak i p. Rejmont z Barano- 
su zatwierdzenia jej przez prezydenia wicz. Kurs ten jest przeznaczony w pierw- 

miasta. szej linji dla działaczy u Kół Gminnych 
W sferach samorządowych utrzymuje BBWR. 

się uporczywa wersja, że kom. Waligó- _ — OFIARNOŚĆ URZĘDNIKÓW SKAR 
ra jako winny zarzucanych mu wyk*- BOWYCH. — Pp. urzędnicy Izby Skarbo- 
czeń został ukarany pozbawieniem kilku Wei; doceniając wielką rolę, jaką odgrywa 
szczebli służbowych. szybownietwo w. rozwoju lotnictwa, tego 

głównego wamunku obroniności kraju, zło- 
Żyli zł. 54,20, przeznaczając tę sumę ma 
szybowiec im. Żwirko—Wigura, budowany 
przez 3-cią drużynę harcerzy im. Manszał- 
Ika J. Piłsmdsikiego w Nowogródku. Trzeba 
odkreślić ofiarność tych Pp. urzędników, 

  

* * 

— Sąd dyscyplinarny w sprawie ko- 
mendanta Waligóry. — W poniedziałek 
odbyło się posiedzenie sądu dyscyplinar 
nego w sprawie bezprawnego  pobie'a- 

PO DWÓCH DNIACH WOLNOŚCI Z POWROTEM TRAFILI DO WIĘZIENIA łem więcej, że mie wszędzie akcja ta zna- 

WILNO. — Nocy przedwczorajszej 

koło wsi Ćny, powiatu wilejskiego, na 

powiacającego z Mołodeczna Pawła Dro 

zdowskiego, wiozącego wódkę rapadłe 
dwoch więźniów powracających z wię- 
zienia w Wilejce, zwolnionych na skutek 

amnestjl, . 

Więźniowie grozili nożem i żądali 

pieniedzy, a następnie przeprowadzili 

rewizię wozu. 

RICE OSK wr ai 
W cz:ie rewizji Drozdowski scuo- = AMATORZY „RAJU BOLSZEWIC- 

wał się w kizaki. Napastnicy zabrali 6 ZA. ZA EK — I Nowogró- 
i ie я „dek milal swych amatorów „raju bolszewic- butelek wódki nie znalaziszy nic wię kiego”, którzy w lipcu br. próbowali w dro 

cej uciekli w stronę Mołcdeczna. dze nielegalnej udać się do ZSRR., lecz z0- 
Koło Mołodeczna policja zatrzymała a= sz organa KOP. zatnzymani. — 

obu. Są to: Jymitry Chomatow,, zam. w 2 października Sąd Okręgowy w 
ico: "2 a Sienki 1 an т : 2 Gigi doj c pzy ienkiewicza i Jan gal: Symchę Lejpunera, era Chaima, 
Wojcionek ze wsi Dubno, gminy zabrze- Brolniickiego Dawida, oraz Eljowicza Ju- 
skiej pow. wołożyńskiego. Osadzono dela po 6 miesięcy więzienila. | = 
ich z pawrciem w więzieniu. ъ …шшу_д‚]а….ше r S 

z Piotrem Wójcikiem podpalił jego zabudowa- dym 

powiecie brasławskim złodzieje okradii lymi. 

Т 

JANUSZ TUKAŁŁO 
właściciei majątku Ościukowicze z. Wileńskiej 

ia 31 psždzie:nika 1922 r. w wieku 

1at 42 

Pogrzeb odbędzie się w czwariek 3.go lisiopsda na 

cmentarzu w liji, o czem zawiadarriają w żalu i smutku pogrążeni 

miejscowym 

żona, dzieci, siesiry, brat, 

bratowa i szwagrowie 

  

Dzień Zaduszny 
na Ressie 

Na ulicach prowadzących na cmentarz 
Rossa od rana panował ożywiony ruch: do 
rożki, taksówki, arbony, Już od mostu Ka- 

miennego wozpoczynał się szpaler sprze- 
dawców świeczek i wieńców. Zjawił się ra- 

wet wóz z obwanzanikami i kilka straganów 
z jabłkami. W bnamach cmentarnych ścisk 
i tłok nieopisany. , 

Gdy zapadł zmnok, Rossa zajaśniała ty 
siącami kolorowych świateł. W mglistem 
powietnzu przez złociste konomy drzew z 
kotliny i wzgórz miasta umarłych biła po- 
tężna: łumia. 

— Dziś ich święto — mówi jakiś mały 
chłopczyk do matki, prowadzącej go za rę- 
kę — i dlatego my przyszli w gości”. 

„Gošci“ było bardzo dużo, przecisnąć 
się miesposób, ani ma górkę literacką, ami 
pnzed kaplicę. Na wzsystkich ścieżkach tłok 
Spacery, zwłaszcza młodszego pokolenia, 
które nie zawsze odpowiednio się zacho- 
wiuje, mącą podniosły nstrój, 

Groby: obrońców Wilna pięknie ilumi- 
mowane, przybrane zielenią i żywem kwie- 
ciem. Specjalne reflektory; oświetlają pom- 
miki Montwiłła i Lelewela. Straż Pnzednia 
gimn. im. J. Słowackiego przyozdobiła pię- 
knie grób Euzebiusza Słowackiego i wy- 
stawiła przy nim straż honorową, a orkie- 
stra odegrała kilka marszów żałobnych. 
Koło Krajoznawcze gimn. im, E. Orzesz- 

. kowej zaopiekowiało się resztą gmobów za- 
służonych mężów. Przed grobem Bassano- 
wieza 'wartę homcrową pełnili skauci li- 
tewscy. Na grobie pęki białych chryzantem 

W godzinach południowych do grobów 
obrońców. Wilna udał się pochód kolejo- 
wego przysposobienia wojskowego i liczne 

„. rzesze kolejarzy, którzy tradycyjnie w tym 
dniiu składają hołd bohaterom, poległym 
w obronie rodziłamego miasta. 

Omentarz Rossę odwiedził również p. 
wojewoda Beczkowicz. 

Świeczki staruszki 
Na cmentarzu Bernardyūskim było 

wczoraj bardzo piękmie. Zdawało mi się, 
że świetliściej niż zazwiyczaj wi dzień za- 
duszny. Może to skutkiem wielkiej ilości 
lampjonów. Wisiały one miemal na każ- 

krzyżu — różowe, białe, zielone i czer 
wone. Może nadto kolorowe, jak na dzień 
umarłych, ale zato wypełnione blaskiem, 
od którego cały cmentanz migotał. Jasniym, 
mocnym blaskiem, nie takim, jaki dają 
wątłe świeczki, wetknięte przyziemnie w 
mogiły. 

Gdy stanąć było w, bramie cmentarnej, 
nad którą podzwaniał wciąż dzwon, i spoj- 
rzeć widół ma cmentarz — blask ten wisiał 
w powietrzu, jak świecąca, gęsta mgła. A 
wi tej mgle majaczyly krzyże i ludzkie po- 
stacie: żywi łączący się w blasku Zz umar- 

, Stałem pnzy erobie, który jest mi bli- 
ski. Poniżej mnie, aż do rzeki — šwiuilošė, 
krzyże i snujący się ludzie. Dookoła syk 
świeczek i nieustający szelest kroków. Na- 
de mną ciemne miebo. Obok mnie, przy za- 
puszczonym i mrocznym grobie stanęła sta 

ruszika. Poprawiła 'wieniee z jedliny na 
nieoświetlonej mogile i płakała. A potem 
mnie mogła już powstrzymać się i zaczęła 
mówić. 
2 Zrana kupiła u Januszewicza specjalne 
świeczki zaduszkowe. W blaszanych jajecz 
kach, osłonięte od wiatru, miały palić się 
bez względu na pogodę. Szczęście, że jest 
ładnie, ale mogla być wichura albo deszcz. 
Staruszka przyniosła swe świeczki zrana, 
cały tuzin.. Wypróbowała je: paliły się 
zmakomicie, i płomień tak ładnie w nich 

mrugał. Przyszła oto wieczorem, aby je 
cašwiecič, i nie znalazła ani jednej. 0— 
tylko doliki po mich w ziemi mogilmej Z0- 
stały. 

— Pokradli — i staruszka znowu za- 
szlochała. A na mowe świbczki nie ma na- 
wet dwudziestu groszy przy sobie. A inne 
groby. tak pięknie są oświetlone... * 

— © — 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„DR. JEKYLL I MR. HYDE* — 

„HOLLYWOOD". 

„Frankenstein*, wniósłszy na ekran no 
wą porcję okropności i gmozy (kto chce, 
może się przejmować), przypomniał inne 
podobne obrazy. 

Niewątpliwie najlepszy z nich, to „Dr. 
Jekyll“, wznowiony obecnie w „Holly- 
wood“. 

Nie dlatego jednak jest to film cieka- 
wy, że nagromadzono tu pewną dozę mie- 
samowitlošci, lecz jedymie ze względu na 
świetnie ujęcie filmowe. 

Reżyser R. Mamoulian, twórca dosko- 
maiłych „Wielkomiejskich ulie*, pokazał tu 
wybitną klasę talentu. Jego film jest ultra 
filmowy. Aparat służy do wypowiedzenia 
olbnzymiej skali wrażeń. Nie widzimy tu 
ruchomych fotognafij, lecz poruszamy się 
razem m objektywem. 
Montaż zapomocą przecimania obrazu 

naukos liniją, okazał! się pienwszorzędnym 
środkiem włączenia seen. 

Przemiana Jekylla w Hydia, zrobiona 
przez stopnilowe mekładanie zdjęć, długo 
pozostaje w pamięci. 

Prócz wykonawiey roli głównej Fryde- 
nylka, Mancha, na szczególną uwagę zasłu- 
guje tu Miriam Hopkins, którą ostainio 
widzieliśmy mw flmie „/ Teodozja — Sewa- 

Jako przykład prawdziwego filmu, „Dr. 
Jekyll" musi być znany wszystkim. Tad, C. 

— © — 

 



grodźięhyka 
— BIEG ŚW. HUBERTA.—W ubiegły 

poniedziałek odbył się, urządzony, stara- 

niem OK III, doroczny bieg św. Huberta, 

którego wamuniki i trasę podaliśmy w jed- 

mym z poprzednich n-nów: naszego pisma. 

W biegu ciężkim, w któnym brała u- 

dziiaił jednia, zawodniczka — p. Mańkowska, 

1-sze miejsce zajął mjn. Radzikowski z 29 

pał., II por. Malewski z 3 puliku szwoleż., 

III por, Sumowiski z 2 puł. uł., IV ppor. 

Kotlarski z pułku ułanów: 

W biegu lekkim I miejsce zajął kpt. 

ammji japońskiej Usui, II pami Borysław- 

sika, III pani Jellcowa, IV p. drowa Jurow- 

sika! 
Wieczorem odbyło się uroczyste rozda- 

nie nagród w salonach Oficenskiego Ka- 

syjta Garmizoniowiego,  poczem licznie ze- 

brani zawodnicy i gościć, wśród bardzo 

miiłej atmosfery tańczyli prawie do rama. 

WZMOCNIENIE OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO. — Jak się dowiadujemy, 

zarząd elektnowni zamienza w najbliższym 

i ić oś jiemie uliczne, doda- 

jąc jeszcze punkty świetlne ma ulicach : 

Narutowicza, Mickiewicza, Knasińskiego i 

11-go Listopada. 

Powiinszować tylko możemy zamządowi 

elekltrowni z powodu tych poczynań, w 

kierumku usunięcia ciemności egipskich, 

panujących w krańcowych (dzielnicach ma- 

szego miasta, lecz wiedług zdania: naszego, 

należałoby pomyśleć również o pl. Skidel- 
skim i o pnzyległych do niego ulicach. 

— ZAMIAST ZAPŁATY KIJEM PO 
GŁOWIE. — Wlaściciel zakładu stolarskie 
gło przy ul. Brygidzkiej 17, Pejsaeh Lipiec 
winien był swemu czeladnflikowi pensję za 
3 miesiące. Gdy czeladnik przyszedł w, nie- 
dzielę po należne mu pieniądze, których p. 
majster mie dał, powstała. kiłótnia, podczas 
której Lipiec uderzył czeladnika po gło- 
mie. Na krzyki pobitego zebrał się tłum, 

który chciał dokonać samosądu nad Lip- 
cem, który jednak zdążył zawczasu scho- 
wać się. Ponaniionego zaś czeladnika: zapro 
wiadzono do lekarza, = 

— OGZLONKOWIE MAGISTRATU ZA- 
MIERZAJĄ ZASKARŻYĆ P. MAZURKIE 
WICZA DO SĄDU. — [Podane pmzez nas 
tłumaczenie z numeru 3 „Grodner Sztyme'* 
w, spnawie nzekomyich niaidužyč ii przekiro- 

czeń członków magistratu, wywołało w 
mieście duże zainteresowanie. 

Jak się dowiadujemy ze sfer magistmac- 
kich, p. prezydent dał p. Mazurkiewiczowi 

termin do dnia dzisiejszego, aby (ten. wiska- 

zał, kto z ieziłonków magistratu popełnił 
nadużycia: i pnzekroczenia. (W przeciwnym 
bowiem razie cezłomkowie magistratu za- 
skarżą p, Mazurkiewicza do sądu o znie- 
slarwieniie, 

SAMOBÓJSTWO —20-LETNIEJ 

DZIEWCZYNY. — W'dniu: 30 listopada p. 
Kotowski, studenit praw Uniw. Wanszaw:., 
przyszedł do swego mieszkania pnzy ulicy 
Złotarskiej 3, znialaził (dnzwi! zamknięte z 
ńmewmętrznej strony, a gdy po upływie pe- 
ńynego czasu dostał się do mieszkania, zna 

WERKE ZZO CE PROCEDER EW OTPEO EH TEGO 

KINA P. T K. TEL. 714 

    

, . 

O iu ii ai 
Początki sesnsów: 18.15, 20.15 i 2215 

tźwiękowisc 
Kina „POLONIA 

Pocztowa 4. 
Dziś! LIANA HAiD, IWAN PETRO- 

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

| „Bal w operze” 
Szaleństwo jednej nocy. — Bal ms- 
skowy. — Namiętne npajające tango.— 
Miłość mężstki i... ten trzeci. 
Tango „Santa Lucia* i walc angielski 

„Mazyka taniec i noc”. 

wsięp 0d 80 gr. 

Dźwiękowićc 
Kino APOLLO“ 

Beminik. 26. 

Rzi$l Wstrząssjący dramat życiowy'o 
niebywale mócnó napiętej akcji i kone 

flikcie p. t. 

„Rozwódka” 
W rol, gł: Norma Shearer, Conrad - 
Nagel, Rabert Montgomery oraz 

Chester Morris. Za zdradę — rozwćd 
czy przebaczenie? Oto pytanie, na któ- 

re odpowiedź zuajdiiecie w „Rozwód- 
se”, „Rozwódka* to ostatnia kreacja 
Normy Shearer odznaczona pierwszą 
nagrodą na konkursie gry aktorskiej 

w Ameryce 

KINO „PALACE“ 
Qrzeszk. 18. 

Wspaniały film ilustrujący tragedję 
duszy kobiecej, ze potępiła opinja 

Grzeszna Kobieta 
W roli tytułowej: BILLIE LOVE 
Realizacja: Alekstnder Korda 

WSTĘP OD 43 GR. 

   
    

              

   

   

    

  

    KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 

GRODNO, Brygidzka 2. 

    

Paczątak seansów 
Gg 615, — 8, — 10, 

Najmilszy i najwspanialszy film sezonv! 

Liljanka chce się rozwieść 

lazł 20-letnią siostrę swoją Chaję, wiszącą 
ma poręczy łóżka. Wszystkie zabiegi w ce- 
lu odratowiamia samobójczylni, zastosowanie 
pnzez dra Sobela, miic mie pomogły. 

Zmarła Kotowska. skończyła gimmaz- 

jum, nie mające środków do dalszych stu- 
djów, praceowiała jalkio kasjerka w kinie a 
miajstępinie jalko metuszerika w zakładzie fo- 

togmaficznym. Ostatnio znajdowała się bez 

pracy, co wywołało niej. przygnębienie 
. Ojciec denaltiki zginął mia wojnie, 

zaś utrzymuje się ze skinomnej ren- 
ty dawialidzkiej, 

Zmaiatrliaj pozostawiła list, w którym pro- 
si matkę, aby jej postępku nie pnzyjmo- 

      

wała do serca, gidyż bez niej będzie jej le- ° 

piej i nie będzie ona już miadal ciężarem 

dia brata, który dzięki miej nie może skoń- 
czyć studjów, ponieważ zmuszony jest za- 
nabiač lekcjami ii dawać na utrzymanie ro- 

dzimy. 

— TYDZIEŃ ROLNICZY W GROD- 

NIE. — W związku z tygodniem rolniczym 

Powiatowy Komiteb Tygodnia Rolniczego 

wydał następującą odezwę: 
Głęboki i długotrwały kryzys, jalkii m 

wiedził nasze rolnictwo, sprowiadzą watr- 

sztaty rolne do coraz (to głębszego upadku, 

a nawet rmmimy. 
Z trudem i zbyt powoli społeczeństwo 

dochodzi do przekonania, że rolnictwo, po- 
padając wi nędę, pociąga za sobą i inne 

wanstwy! naszego społeczeństwa, „oraz po- 
wodduje zamancie życia gospodarczego. 

Centnalne organizacje rolnicze, w wy- 
niku obrad nad wyszukaniem ratunku dla 
rolmietwa, postanowiły zomganizować „Ty- 

dzień Rolniczy. 
Sami molnicy winni się wypowiedzieć i 

podać 'wmioski co do sposobu rałtowamia 

molmictwia. 
W tym celu Piowiałttowy Komitet Tygo- 

dniia. Rolniczego w Grodnie, w skład któ- 
rego weszli przedstawiciele wszystkich or- 

gamiizacyj rolniczych naszego powiatu, u- 
mządza w dniu 11-go listopada: mw Grodnie 
wielki zjazd rolników. 

Komitet: prosi Złamząd 'tamt. organiza- 
cyj (Urząd Gminny), aby nia zjazd wysłał 
swłych przedstawicieli, uświadomił obywa- 

teli o celach „Tygodnia Rolniczego'* oraz 
malkłaniał do licznego wzięcia udziału. 

W dniu tym, jalko Święcie Nariodorwem, 
odbędą się w Grodnie uroczystości. Dele- 
gaci, którzy chcieliby wziąć udział w uro- 
ezystościach, zechcą zebrać się wi dniu 1 
listopada br. o godz. 10-tej w podwónzu 

Zjazd odbędzie się o godz. 12-tej, a lo- 
kal zjazdowy: podany będzie dodatkowo. 

Wiierzymy, że Zarząd tamt. organizacji 
(Urzędu Gminnego), rozumiejąc doniosłość 
i ważniość głosu rolników w ich bolącz- 
ikaich, zechce dołożyć starań, by Zijazd był 
licznie obesłany. 

    

— PROGRAM UROCZYSTOŚCI 11-GO 
LISTOPADA. Jak. donosiliśmyy w Słoni- 

mie wyłonił się Komitet Obchodu dnia 11 
listopada br., który ma oslilatniem swem po 

siedzeniu, odbytem pod przewodnictwem 
inż, K. Michalskiego, burmistrza m. Slo- 

mima, ustalił ogólny plan obchodu. Poda- 
jemy go pomiżej: 

Dnia 10 sltopada. wieczorem capstnzylk 
orkiestry 79 i 80 pp., oraz Ochotniczej Str. 
Ogniowej.. Dnia. 11 listopada godz. 10-ta: 
najbożeństwio: wie wszystkich świątyniach, 
11,30 defilada, 15-ta koncert orkiestry, 16- 

ta Akaldemja bezpłatna dla młodzieży, 19-ta 

płatna akadem ja wstęp 20 gn. (dochód 
pnzeniajczony ma bezrobotnych), 21-sza za- 
bawa ludowa — wstęp: 0,50—1 zł. 

— „POPRAWA* ZNANEGO OPRYSZ 
KA KAIŃSKIEGO (PO ZWOLNIENIU GO 
Notoryczny złodziej i! awanturnik Leon Ka 

iński na skutek amnestji został zwolniony 
z więzienia i w, tymże dniu na ul. Rybac- 

kiej napadł na pnzechodzącego Cajgera Da 

widła, zbił gio po twanzy. następnie razem 
z dwoma, mieznanymi osobnikami wtamgnął 
przemocą do mieszkania Szmulą Pińskiego 
Gdy altalkowany bronił się przed opryszka- 
mi, Kaiński uderzył go wi głowę lichtarzem 

talk silnie, że stracił Świadomość i zem- 
dlał. W międzyczasie, jak oświiadcza Piń- 
ski, zginęło 20 dolarów, które musiał za- 
bnać któryś ze złodziei. Poszkodowanego 
odstawilomo do szpitalla miejskiego, gdzie i 
dotychczas pozostaje. Kaiński po doko- 
namiu powyższych czynów sprytnie ulotinił 
się w nieznanym kierunku. Policja wiszczę- 
ła dochodzenie. 

      

  

    

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całka- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

па każde żądanie. 

to 

Wstęp od 75 gr. 

Figlarna LILJANA HARVEY i Henry Garat 
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SKLEP RADJOWY „„LINNIIĘ** 
Grodno, ui. Dominikańska 1 tei. 186 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 
=- POŁECA 5 

za 190 zł. 
3-iampowy odbiornik rzdjowy, z lampami (Philips'a), 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 
i sprzętem antenowym 

НА 19 MIESIĘCY Po 10 zŁ. 

Wersja francuska. 
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-— POSIEDZENIE KOMITETU OB- 

CHODU 11-GO LISTOPADA. W: dniu 28 

października w gabinecie burmistrza od- 

było się posiedzenie Komitetu Obchodu 

11-go listopada. 

Wszyscy prezesi sekcyj  przedložyli 

sprawozdanie ze swych czynności i osta- 

tecznie ustalono program obchodu w-g 
poniższego programu. 

10. XI. godz. 16, poświęcenie pamiąt- 
kowego kamienia! 

godz. 18 capstrzyki. 
godz. 19 przedstawienie 'w kimie Apol- 

lo, odegrama będzie przez zespół 26 p. uła- 

nów „Sublokatorka”, 
11. XL Z rama: nabożeństwa: wie WSZy- 

stkich świątyniach, a o godz 10-tej uro- 

czyste nabożeństwo w, kościele paraf jalnym 

pochód do grobu Nieznanego Żolmierza, 

godz. 11, uroczyste posiedzenie Rady 

Miej j 
godz. 11.15: złożenie wspólnego wieńca 

na grobie Nieznanego Żołnierza. 
Następnie dekoracja Kmzyżami  Za- 

sługi, defilada: i po defiladzie uroczysta 

Akademja w sali kinia (Apollo. 

O godz. 16 popularna akademja w sali 

Casino. 
O godz. 18 akademja wi Ognisku Kole- 

jowem. 
12. XI. Dancing — Briidge. 
Oprócz tego zaapirobowano na posie- 

siedzeniu iolddezwię. 
— CHOC SPRYTNIE — ALE NIE U- 

DA SIĘ. Ślizień Grizegłorzj uam. we wsi 

Miarckiewicze pnzyszedł ze, skargą do poli- 
cji, że go oszukał jego sąsiad Pukało Jan 

i z płaczem w oczach zeznał policji, że 
sprzedał pół ha. gruntu (Pukiale za 300 zł. i 

pieniądze te miał mu Pukało zapłacić u 
rejenta! przy! spisywaniu umowy i nzeczy- 
wiście umowa: została spisamia ma 100 zł., 
które mu wręczył Pukało, któmy skorzy- 
stał z tego, że Ślizień jest miepišmienny. 
niierozumiie po polsku i głuchy. 

Dochodzenie -w tej sprawie  prowładzi 

Komisarjat p. p. 
— OBIECAŁ SIĘ ŻENIĆ, — Rudkie- 

wicz Bronisława miała marzeczoniego, z któ 
mym ślub miał się odbyć, ale pan młody 
był bez pieniędzy, to też panna. młoda ku- 

piła swemu ulubionemu Janowi Bronickie- 
mu palto za 40 zł. i dała gotówką 10 zł. 

iAle ma tem sielanka żeniaczki się skitoń- 
czyła. Rudkiewiczówna, nie mając innego 

wyjścia, poskarżyła się policji, która pro- 
wialdzi dochodzenie. 

— GRUBSZE OPERACJE. W dniu 
28 października: w mocy nieznany narazie 
osobniik dostał się do mieszkainia, Teko Me- 
jenowicza. skąd skradł z szuflady, stołu go- 
tówikę 2000 zł. i 120 dolarów, omaz weksli 
nia sumę 3.660 zł. 

Nieustalono namazie w jaki sposób do - 
stali się złodzieje do mieszkamiia Mejerowi- 
cza. : 

Zaś w nocy mia, 27 października w Та- 
chowiezach za. pomocą wyjęcia. okna dosta- 
li się złodzieje do sklepu Ppruczuka. Jankla. 
skąd skradli manufaktury ma 3.000 zł. 

W! obydwóch wypadkach dochodzenie 
pmowadzi policja państwowa. 

  

1 M A A M A i 

Dr. A. WĘŻYK 
POWRÓCIŁ 

ul Sadnwa 9 w Baranowiczach 
Choroby weneryczne, skórue. pł.jicwe 

Przyjmuje: w g, 7.30—830 r. 3—5 pp, 7—9 w. 

M V V 

Radjo wileńskie 
CZWARTEK 3 LISTOPADA z 

11.40 Transmisja przeglądu prasowego, ko 
munikaty meteorologiczny i czas; 12.10 Pły- 
ty; 12.30 Komunikat meteorologiczny; 12.35-— 
Poranek szkolny z Filharmonji Warszawskiej; 
15.05 Program dzienny; 15.10 Koncert dla mio 
dzieży (płyty) Utwory Beethovena. Objaśnia 
Zofja Ławęska; 16,40 Komunikaty; 15.50 Mu- 
zyka lekka (płyty); 16.00 „Chłopcy w domu* 
—odczyt; 16.15 Lekcja francuskiego; 16.30 Ko 
munikat Akademickiego Koła Misyjnego; 17.00 
„Polska i Moskwa za Wazów — odczyt; — 
17.00 Muzyka operowa; 17.40 Odczyt aktual 
ny; 17.55 Program na piątek; .18.00 Muzyka 
lekka; 19,00 Skrzynka pocztowa nrł 220 — Ii- 
sty radjosłuchaczy omówi Witold Hulewicz — 
„dyr. progr.; 19,20 Rozmaitości; 19,30 Kwa- 
drans literacki (Dygasiński),; 19.45 Prasowy 
dziennik radjowy; 20.00 Godzina życzeń (pły- 
ty); 20,55 Wiadomości sportowe; i dodatek 
do prasowego dziennika radjowego; 21.05 -— 
Koncert; 21.30 Słuchowisko; 22,15 Muzyka ta- 
neczna; 22,55 Komunikat meteorologiczny; — 
23,00 Muzyka taneczna. 

          

   

  

     

  

       

          
   

   
  

  

я Na ciekawsza 
- kobieta świata, 

słynna 
źwiękowe kiao 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Dziś światowa premiera! 

MARLENA DIETRICH 
„BLOND VENUS 

w swojej najtepszej 
z dotychczasowych 

kreaiji | 

šwiatoweį režyserji, mistrra J. van Sternberg. 

Cudowue są piosenki Śpies ane pr.ez M:rie' ę w trzech językach. 
N:d program: Arcy.iekswe aktuslności dźwiękowe craz wspaniała kon edja dźwiękowo rysunkowa F ej zers. — Pomimo 
wielkich kosztów związanych z wyświetlaniem tego srcydzieła ceny nie podwyższone. — Seanse 4, 6, 8 i 40.15. W dnie 

Świąteczne e gidz 2 ej. — Passe portouts i bilety bezpłatne bezwzględnie nieważne. 

  

Dziś dawno oczekiwana premjera! 

DŻWIĘKOWE KINO 

CGJING 
Wielka 47, tel. 15-41 da. Gustaw Molander 

Kurier syberyjski 
Między honorem, miłością do oj.zyzny a miłoś.ią braterską Poświęcenie braterskie, cto tła teg: wi ikiego 

realizator tego rewelacyjnego filmu zdobył tem dziełsm kine- 
matogratji złoty medai na rok 1932 dla prod. szwedzkiej. 

Pod wrogim 
sztandarem 

Nad program: Urozmaicone dodstki dźwiękowe Początek o god. 4, 6 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. ?-ej 
Ceny od 25 gr. - 

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

Bziś! Pierwszy polski lilm egzo'v zny na tle mow. Ossendowskiego 

= Щ 
Film calkowicie zreslizowany w Alryce. W rol. gl. największe gwiazdy ckranu polskiego 

   

  

Ma 

NORA NEY, MARJA BOGDA, ADAM BRODZISZ, EUGEN. BODO 
WITOLD CONTI Mnzyka H. WARSA. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na pierwszy Seans cenv 7niżone., Początek o godz 4, 6, 8 i 10.15 w du, św. « 2-ej 

  

Dźwiękowe kino Film. o którym mówi czły swiat Film, przewyžszający w:»zystio dotychczas widziane 

  

  

sol Lvioos DR. JEKYLL I AR, HAYDE 
ckiewicza według głośnej powieści L Stevensona w rol gł. genjalny mistrz maski Fryderic March i Miriam Hopkins 
tel. 15-28 Podwójne życie człowieka! Walka dobra i zła w duszy ludzkiej. Szczyt napięcia dramatycznego, emocyj i techniki 

Nad prozram: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o g. 4-ej ost. o g. 10.15 w dn Świąt, o g. 2 el. Ceny zniżone 

2 Dziś! Najpigkniejs:y. 100 proc. džwiękowo-Špiewny super: zisgier p. 1 

= NA FALACH R NOŚC e FALĄCH NAŃIET Е 
Wielka 36 Potężny dramat w 10 akt. 5% roli głównej ulubiony smant, bożyszcze kcbiet Włodzimierz Gajdarow 

Nad progrom; Na;nowsza stnsacjal p t. „Jedan przeciw dziesięciu“ Sensacyjny dramat w 10 akt, w roli głównej 
niezwyciężony bobater Ken-Maynard 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11   

Oflary 
Bezimiennie: Chleb Dzieciom zł. 5; 

Żłobek im. Maryi zł. 5; 

Bezrobotnym zł. 5. 

SPROSTOWANIE 
Właściwy tekst rubryki ofiar zamieszczo- 

nej w N-rze z dnia 1 listopada winien mieć 
brzmienie: 

Zamiast kwiatów na grób ś.p. Adama Dzie- 
rzyńskiego złotych 20 składam dla najbiedniej - 
szych. Wdowa. 

ы | OUI S 

"SKLEP OBUWIA 

WŁ. CZAPLIŃSKI 
Dominikańska 8, filja Wielka 13. Poleca 

«buzie własnej pracowni w wielkim wyborze 

damskie, męskie i dziecinne. Na sezon zi: 
mowy kał sze, Śniegowce, wielki wybór 
pantofli rannych oraz obuwie specjalne do 

Śniegowsór po censch bardzo niskich. 

KOSOWO OT ORREOOZTZAY Z OREW NTT SIDA 

1 J J K M 

OBWIESZCZENIE 

Komomnik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

3-go rewiru Wacławi Leśniewski, zamiesz - 

kały w Wilnie przy: ul. M. Pohulance 13 

m. Э., па zasadzie art. 1030 U. P: ©. ob- 

wieszcza, iż w dniu 4 listopada: 1932 r. od 

  

godz. 10-tej rano w Willie, przy ul. W ileń- , 

skiej Nr, 36, odbędzie się sprzedaż z lilcy- 

tacji publicznej majątku muchomego, nale- 

żalcego do „Pierwszej Wileńskiej Spółki 

Wim i Przetwiorów Owłocowych'*, składają- 

cego się z wini różnych gatunków, OSZACO- 

wanych nia sumę 678 zł. 75 gr., nia zaspo- 

Kkojenie pretensji Banku Gospodarstwa 

Krajowego Oddział w Wilnie w: sumie zł. 

669 z procentami i kosztami. 
Komornik sądowy W. Leśniewski. 

ią) V A 

"x 

   

  

       Parcelacja maj. 

'Landwarów 
Działki 

Komunikacja pociągami i 

Warunki kupna: część 

letniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

autobusem co godziaę: 
pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 
w Wilnie: Pierwsza Wileńska 

i w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

Spółka Parcelacyjna, 
ul, Mickiewicza 4, m. 2, I 

  

„SLOWA“. 

Dziś! Film czarownych melodyj. Wielki 100 proc. dźwiękowiec frencuski! wzruszający dratnat p. t. 

CIEBIE TYLKO KOCHAŁEM 
W roli gł, urocza Mady Christians i piękny Hans Stuva Nad program; Atrakcje dźwiękowe 

Początek o godz. 4:ej, w dnie świąt. o godz | ej. 

    

Tylko dwa tygodnie oddziela nas od szczęście! 
ciągnienie 

Wielkiej Polskiej Loterji Psństwowej dającej możność każdemu 
kupującemu los w tutejszej najszczęśliwszej kolekiurze 

H. Minkowski 

Już 17 b. m. rozpoczyna się 

Kupuo 
i SPRZEDAŻ 

l-ej klssy nowej 

Karakułowy 
Žakiet za 5€0 zł. i ki- 
lim 2x5 za 100 zi. 
sprzedam. — Garbarsks 

  

17 m. 17. 

WILNO, NIEMIECKA 35, tel. 13-17 = 5 
do zdebycia hogactwa, dobrchytu i szczęśliwe! Z NIE 
. przyszłości. Lokaie 

Nie spóźnia] le się t spieszcie czemprędz:j do nis ej ko- = 
lestury, gdyż ilość losów jest ogra.iczorą DWA 

GŁÓWNA MIESZKANIA 
WYGRANA р 2 18 pokotrowe — ad- 

remontowane z wyge 
Cana niezmien!ona: 1|4losu 10zł. 1]2losu 20zł, 1|1 losu 40 zł 
Ciągnisvie Iej kl sy trwa nie 2 dni lecz 5 ©ni. 
zamiejscowe zał tw»brmcy odwrciną pocztą „o wpłaceniu należ- 

ncš.i wa nasze kont> P. K. O. Nr. 80 9.8. 

  

dami dla solidnych ia- 
Katorów do wynajęcia. 
Ignacego 8. 

Zamówienia 

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią de 

  

Przekazy pieniężne i przesyłki do Z.5.5.R. 
Przedstawicielstwo handlowe ZSSR podaje do wiadomao- 

ści, iż ceny towarów „Torgsinu* zostały 
„Torgsinu* rozporządzają dużym 

towarów. Przekazy pieniężne na „Torgsin* przyjmują nastę- 
pujące banki: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Udziało- 
wy i Powszechny Bank Kredytowy, które gwarantują szy 
kie załatwienie przekazów. Walutę można również przesył. 
w listach wartościowych do odnośnych oddziałów „Torgsinu“ 

żywnościowemi 
Bracka 22, ..B-cia Hirsz- 
odzieżowemi „B-cia Jab'- 

kowscy“ Bracka 25. Informacyj o przekazach pieniężnych 0- 
raz przesyłkach żywnościowych i towarowych 
piśmiennych informacyj (cennik i t.p.) po otrzymaniu znaczka 
pocztowego udziela Przedstawicielstwo Handlowe ZSSR, War- 

Magazyny 

przy „Gosbanku”*. Przesyłkami 
wyłącznie firmy: „B-cia Pakulscy* 
ield* Bielańska 5, zaś przesyłkami 

szawa, ul. Koszykowa 4, tel. 906-66. 

wycajęcia. Dowi dzieć 
się B ałcstocka 6 — I 
codzi'nnie od 3 pepoł. 
do» 4.30 

POKOį 
umeblowany, ciepšy — 
wygody, wejście mie - 
krępujące, parter. 

a 20 — 
M. 1. 

znacznie zniżońe. 
asortymentem 

    

   

  

zajmują się Ry ad WZ RR 

MIESZKANIE 
5 cio pokojowe, słone 
czne, swieżo odremon 
towane z wodą ma 
miejsco, do wynajęcia 
u!. Piłsudskiego Ne 29 
m. 4, 

jak również 

  

AAAAAAAAAAAAAAAASAAAAA 
Zawiadamiamy Sz Klijenielę, iž Zaklad 

Tapicersko Dekoracyjny 

B-cia GAJLEWICZE 
został p'zeniesi ny ni: ul WIELKĄ 33 
Przyjmujemy obstalunki przeróbki mebli 

po cenach najniższych. 
WYYYYTYYYYYWYYYYYVYYYYVYVYTYYYYYYVYYYYYYVYVVYY| 

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach sptecznych znanege 

środka od odcisków 

3 Prow. A. PAKA. 
SIĘ ОтОлеве, 

  

TANIO 
wielki wybór 

poleca 

skład mebli 

  

  

B. Łokuciewski Wileńska 23 

    

  

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiaeą kosnerwuje, doskonali, odświeża, 4- 

suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 

twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wysZczu- 

pisjący (panie). Natryski „Hormona” według 

prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. in- 

dywidualne dobieranie kosmetyków do knz- 

dsį cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cionalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P.     
     

DO WYNAJĘCIA 
odremontowane 5 cio 

З: -. pokojowe mieszkanie z 
cze nozna Wygodami — 3-ро Ме- 

1 ja 11 
Lekaržo L — 

TSRS SEIAS POKÓJ 
— —— — umeblowany 

DOKTOR z niekrępującem — мер 
ściem do wynajęcia. - 
Mickiewicza 22 m. 5%. Biumowicz 

horoby weneryczne —- 
kórne 1 moczopłciowe 7 

WIELKA 21, tel. 921 RI 

od9—113—8' POSZUKUJĄ 
W.Z.P. 23. PRACY 

SOD R RA YYVYVYVYYYTVYTYYYYY" 
DOKTOR 

Poszukuję 
posady och mistrzyni — 
znam knchnię. wia- 

Zeidowicz 
chor.skórne, wenerycz - 

  

ne, narządów moczo- Ro 
wych, od 9 do 1, 5 — R Trocka 2. 

Sai Akuszerka- 
ZELDOWICZOWA pielęgniarka 

kobiece, weneryczne, obejmie opiekę usd 

narządów . moczowych choremi — Wielka 14 

od 12 — 2i od 4—6 m.7. 
ut. Mickiewicza 22 -  "==s—ma"— zt = 

tel: 277. EEMEETZAT: WADE 

Z -  Rožnė 

В. МОГО —- — обова — — 
Choroby skórne, lecze- INTELIGENTNA 

nie włosów, kosmetyka ślepa i schorowaca — 
lekarska i operacje KO najzupełniej opuszcza- 
smetyczne. na żyjąca li tylko ® 
Przyjm. 11 — 12; 5 — łaski uczciwej słegi, 
6 Wileńska 33 m. 1.— która ją ze skromnego 

Z powodu wyjazdu na swego zarobku utrzy- 
stałe do Warszawy w muje, dziś woła © po- 

grudniu przerwie przy- moc. — Proszę o skłs- 

jęcia. danie oliar pod fiterę 
-- P. do Redakcji „Słowa* 

insber RF 
Dr6 Ay a POPIERAJCIE 

ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 3, od 8 — ! 
i. 4 — 8. Tel. 567. 
— — — 

L.0.P.P 

    

  

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyństż. 

Ad
a 

-«


