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KRONIKI SEJMOWE 
(Telefonem z Warszawy) 

Rozpoczęliśmy, daj Boże szczęśliwie, 
obecną sesję sejmową przemówieniem 
ministra Zawadzkiego, które było krót- 
kie, jasne, szczere i dobre. Budżet 
nasz razem z dopłatami do niektórych 
przedsiębiorstw państwowych, wynosi w 
zwyczajnych i.- nadzwyczajnych wydat- 
kach 2,449 miljonów, w dochodach —- 
2.088 miljonów, czyli deficyt wynosi 360 
miljonów. Od 1926 roku po raz pierw- 
szy mamy deficyt tak duży. Jednak inne 
państwa mają deficyty nieporównanie 
większe, minister Zawadzki cytuje przy- 
kład Włoch: — 460 miljonów, Stanów 

Zjednoczonych — 1.600 miljonów, Nie- 

miec — 2.300 miljonów. 

Minister Zawadzki bardzo 
dzieli wydatki na konieczne i pożytecz- 
ne, na niezbędne i pożądane i bardzo 
słusznie wskazuje, że wydatek potrzeb- 
ny, pożądany, o ile czyniony jest przez 
państwo przez jakiś większy okres cza- 
su, przekształca się w świadomości oby- 
watela już na wydatek niezbędny. Zda- 
je mu się odrazu, że bez tego wydatku 
Państwo istnieć nie może, a także że on, 
obywatel, będzie strasznie pokrzywdzo-' 
ny, gdyby na ten cel Państwo pieniędzy” 
nie wydawało. Minister Zawadzki zaraz 
po tych uwagach przeszedł do charakte- 
rystyki, na jakiego rodzaju wydatki roz-. 

dziela się procentowo nasz budżet. Otóż 
okazało się, że oświata pochłania u nas 
13 proc. całego budżetu, renty, i eme- 
rytury również około 13 proc., inne po- 
zycje już są mniejsze. Stosunkowo bar- 

dzo drogie jest u nas  Ministerstwx 

Spraw Zagranicznych.. Kosztować bę- 
dzie 42 miljony złotych, podczas, gdy 
cała rubryka w Ministerstwie Oświaty 

zatytułowana „nauka i szkolnictwo 

wyžsze“ przewiduje około 31 miljonów; 

innemi słowy, 90 placówek zagranicz- 

nych naszego Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych i jego centrala kosztują o 

11 miljonów więcej, niż wszystkie w 
Polsce uniwersytety, politechniki, inne 
szkoły wyższe, a także prace uczonych 

finansowane przez Państwo. 

słusznie 

Mówiąc o sytuacji finansowej Pań-- 

stwa, profesor Zawadzki rzucił kilka 

treściwych, lecz bardzo pouczających u- 

wag, powiedział, że kapitał międzynaro- 

dowy szuka obecnie przedewszystkiem 

pewności i że wysokość oprocentowa- 

nia ma dziś w porównaniu już dużo 

mniejsze znaczenie. Wreszcie ze słusziną 
dumą podkreślił, minister Skarbu, że w 

budżecie polskim, o tyle mniej deficyto- 

wym niż budżety innych państw, nie - 

czymy na żadną pomoc obcą w postaci 
pożyczki. I tutaj wyrywa się ministrowi 

Zawadzkiemu zdanie, którego dokłada:e 
odtworzyć z pamięci nie potrafię, ale kić 
re jednak chciałbym uwypukiić. Powie- 
dział mianowicie minister, że jednak by” 

liśmy uprawnieni do liczenia na szerszą 

współpracę z zagranicą we wspólnym 

interesie. To zdanie było oczywiście wy 

powiedziane w celu, aby wybiegło po- 

nad szklaną kopułę, pod którą obraduje 
Izba Poselska. 

Poza expose ministra Skarbu nie by 

ło nic ciekawego w Sejmie w dniu dzi- 

siejszym, przynajmniej do chwili, w któ 

rej to piszę. Posłowie ludowi zawiązali 

sobie powyżej łokcia czarne perkaliki z 

wydrukowanemi na nich nazwami czte- 

rech miejscowości. W  miejscowościaca 

tych policja rozpędziła demonstrantów, 

przyczem w niektórych doszło do krwa- 

wych wystąpień przeciwko władzom 
bezpieczeństwa. Przemawiali z trybuny: 
Niedziałkowski, Rybarski, ludowiec, u- 
krainiec, chadek i enpeerowiec. 

Sluchając ich, myślałem o dwóch ty- 

pach gazet obozu rządowego, dwóch ty- 
pach redagowania' prasy, popierającej 
rząd. Pierwszy pozwala sobie czasem 

na ostrą i bezwzględną krytykę po- 

szczególnych władz i urzędów. Jest to 

że użyję bolszewickiego określenia —- 
może związane z przykrościami osohi- 

stemi pewnych dostojników, ale jest jad 
nocześnie wyrazem tej „samokrytyki*— 

„Pez której żadna publiczna praca obejść 

SIĘ nie możę. Jest to kontrola wewnętrz 

na, — może być słuszna lub niesłuszna 

w poszczególnych wypadkach, lecz — 

o ile jest wypowiadana w intencjach 

szczerych — zasadniczo nie może być 

szkodliwa. Typ drugi prasy rządow-j, 

polega na skrupułatnem powstrzymywa- 

niu się w imię rzekomego dobra obozu 

od wszelkiej krytyki każdego choćby 

wojewody. Ponieważ jednak 0 czem$ 

pisać trzeba, więc w tym drugim typie 

stale pisze się o opozycji, stale się poie- 

mizuje z opozycją, każde wystąpienie c- 

pozycji natychmiast jest sygnalizowana, 

Jest to metoda szkodliwa: w ten sposób 

petryfikuje się wogóle istnienie opozy- 

cji; jest to metoda anty-pedagogiczna: 

utrzymuje się tych ludzi w niezdrowem 

mniemaniu, że oni jeszcze coś w Polsce 

znaczą. Tymczasem oto krąży tu na sal“ 

sejmowej jeden z posłów i zbiera pod- 

pisy na jakiś wniosek. Przecież całej 

Polsce jest gruntownie obojętne, co n:a 

zawierać ten opozycyjny wniosek, лу 

oddanie pod sąd ministrów, czy tyiko 

votum nieufności dla rządu, czy sprawę 

konfiskat, czy rozwiązanie organizacji, 

jest to gruntownie obojętne nietylko ze 

względów formalnych, nietylko dlatego,, 

że zgóry los takiego wniosku jest prze- 

sądzony. Jest to kompletnie obojętne 

również moralnie, uczuciowo, wrażenio- 

wo, nikogo to nie wzrusza, nie płoszy, 

nie gniewa, nie porywa. Ot, jest solie 

opozycja, pisze sobie wnioski. Napraw - 

dę poza temi właśnie artykułami w pra 

sie nikt z opozycją żadnej walki nie to- 

czy, nikt o niej nie myśli, ot, pęta się 

gdzieś na marginesie polskiego życia, 

jeszcze lat temu kilka było interesującen: 

w jakich wyrazach, w jakiej stylizacji 

pisane były wnioski opozycji. Kto je 

dziś wogóle czyta? Warto podkreślić, 

że kryzys gospodarczy, wywołując mi- 

mochodem najprzeróżniejsze głosy kryty 

ki, żalu, biadań, czasami najsłuszniej- 

szych — w ostatecznym swoim rezulta- 

cie raczej wzmocnił poddanie się po- 

wszechnej woli obywateli obecnemu sy- 

stemowi rządów w Polsce, zupełnie tak 

samo, jak nadchodząca burza na mor'u 

powoduje normalnie wzmocnienie pod- 

dania się woli kapitana okrętu. Cat. 

  

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Ad 

ministracja nje uwzgl zastrzeżeń co do rozmieszczen, ogłoszeń, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 
BIENIAKONIE — Butet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Połesje) — Księgarnia K, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, 2 
IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Skiep „Jednošč“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
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V JŁOSZEŃ: wi ili еф ie 2-ej i 3-ej el r, Komunikaty oraz LENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedsioszpaltowy na sronje 2-ej i 3 ej gr. 40, Za tekstem 15 gr. i ' 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa nijlimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z. prowincji o 25 proc. drożej, 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyirowe į tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-rt dowodowego 20 gr, 

  

3 
i do miejsca. 
  

| NIEŚWIEŻ — fl. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

Malinowskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PINSK — Ksjęgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 

STOŁPCE — Ksjęgamia T-wa „Ruch”, ! 
Smarzynski, SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskjego, ui, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

$ezon parlamentarny rozpoczęty 
Plenarne posiedzenie Izby Poselskiej. — Budzet odesłano do komisji 
WARSZAWA PAT. — Marszałek Świtalski 

otworzył posiedzenie o godzinie 10 rano, za- 
wiadamiając Izbę, że od Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej otrzymał 28 października zaszą- 
dzenie w sprawie zwołania Sejmu na sesję 
—zwyczajną. Na podstawie tego zarządzenia 
zwołał dzisiejsze posiedzenie. 

Posłowie zjawili się na posiedzenie prawie 
w komplecie. Wszystkie miejsca są zajęte— 
Na ławach rządowych zasiedli p.p. ministro- 
wie z p prezesem Rady Ministrów Prystorem 
na czele oraz podsekretarze stanu. Po otwar- 
ciu posiedzenia marszałek zawiadomił lzbę o 
projektach ustaw, przyjętych bez zmian przez 
Senat, o zmianach, zaszłych w rządzie od 
czasu zamknięcia poprzedniej -sesji do chwili 
otwarcia sesji obecnej, o rozporządzeniach cel 
nych, przedłożonych Sejmowi do zatwierdzenia 
i projektach ustaw, wycofanych przez rząd. 

Zkolei Izba uczciła pamięć zmarłego posia, 
ś. p. Wartalskiego, poczem marszałek zawia- 
domił o zrzeczeniu się mandatów przez posła 
Stanisława Grodzickiego (BBWR) i Jana Pił 
sudskiego (BBWR). Sejm uznał mandaty tych 
posłów za wygasłe. Następnie złożyła ślubo- 
wanie posłanka Janina Ignasiak (Fr. Komuni- 
styczna). 

Po załatwieniu tych formalności przystąpio 
no do porządku dziennego. Głos zabrał p. mi- 
nister skarbu Zawadzki. (przemówienie mini- 
stra podajemy poniżej): 

Poseł Rybarski (Klub Narodo- 
wy) rozpoczął pierwszy dyskusję nad pierw- 
szem czytaniem preliminarza budżetowego, — 
podnosząc że obecna ocena budżetu, jaką dał 
w swej mowie p minister skarbu Zawadzki w 
ogólnej ocenie sytuacji politycznej i  gospo- 
darczej, nie prowadzi — jego zdaniem — do 
celu. Mówca uważa, że depresja. się pogłębia 
i tu cytuje szereg cyfr. dotyczących stanu za 
trudnienia w wielkim przemyśle oraz bezrobo- 
cia na wsi. Poseł atakuje dalej politykę finan- 
sową rządu, twierdząc, że rząd rzekomo wy- 
dobywa rezerwy skarbowe ze społeczeństwa. 
Mówca stawia zarzut wzrostu fiskalizmu, po- 
czem po omówieniu sytuacji na wsi, zwraca 
uwagę na wynik walki z kartelami. Poseł za- 
powiada, że klub jego wniesie wniosek, doty 
czący wykonania art. 22 konstytucji, który to 
artykuł mówi o stosunkach między posłami a 
rządem. 

Poseł Róg (str. Ludowe) ostro krytykuje 
obecną większość rządową, która. wyszła -żwy 
borów w r. 1930, poczem wypowiada przeł:o 
nanie, że przewidywania rządu co do osiągnię 
cia dochodów przekraczających dwa miljardy, 
nie dadzą rezultatów. 

„_ Pos. Niedziałkowski (PPS) omawiając pre- 
liminarz oraz oświadczenie przedstawiciela rzą 
du, dowodzi konieczności ustalenia faktyczne- 
go stanu bezrobocia. w Polsce w mieście:i na 
wsi. Mówca stwierdza, że podejście obozu rzą 
dzącego do obecnych problemów gospodar- 
čzych opiera się na przešwiadczeniu, že kryzys 
ten jest kryzysem konjunkturalnym. Według 
mówcy zaś ostatnie doświadczenia wskazują, 
że kryzys ten ma inny charakter, i że posu- 
wa się naprzód, Mówca odnosi się krytycznie 
do obecnej hieratchji urzędniczej, w szczegól- 
ności zaś krytykuje działalność ministra Micha 
łowskiego oraz sądownictwo doraźne. 

Po przerwie w dalszej dyskusji przemawiał 

(OR ARGARUNGIAE kich TOR RENE TEZ RZ OCT TRY RODE 

przedstawiciel Klubu Ukraińskiego pos. Lewi- 
cki, który wysunął postulat nadania autono- 
mji narodowi ukraińskiemu wytoczywszy na- 
stępnie szereg skarg na rzekome ograniczenia 
Ukraińców w dziedzinie szkolnictwa, sądowni 
"twa, spółdzielczości, w dziedzinie wyznanio- 
wej itp. Mówca zakończył oświadczeniem, że 
klub jego głosować będzie przeciwko budże- 
towi. 

Zkolei pos Bittner (Ch. D.) zobrazował cięż 
ką sytuację kraju i 
suma 2100 miljonów złotych, preliminowana 
w budżecie po stronie dochodów, jest niereal- 
na i że wpływy skarbowe maleć będą w dal 
szym ciągu. W dalszych wywodach mówca 
poddaje ostrej krytyce politykę wewnętrzną i 
gospodarczą rządu, a następnie składa szereg 
postulatów. Wyjście z ciężkiej sytuacji obec- 
nej mówca widzi w zmianie systemu rządze- 
„nia. 

W dalszej dyskusji zabierali głos: — pos. 
Thon (Koło Żyd.), uskarżając Się na ciężką 
sytuację żydostwa, pos. Bernard Jankowski, u- 
stosunkowując się krytycznie do polityki rzą- 
du w stosunku do mniejszości niemieckiej i 
oświadczając, że dopóki polityka ta nie uleg 

  

dochodzi do wniosku, że * 

nie zmianie, rząd nie może liczyć na poparcie 
Klubu Niemieckiego. 

Po przemówieniu posła .Rożka (komuni- 
sta), któremu marszałek po kiłkakrotnem przy 
woływaniu do porządku, Odebrał głos, prze- 
mawiał pos. Ładyka (Ukr. Soc. Rad,), 3 

Po przemówieniach pos Jaremicza (Kl. Bia- 
łoruski) i pos. Lewina (Żyd. - Oortodoks.) 
zabrał głos minister skarbu proi Zawadzki, u- 
dzielając odpowiedzi mówcom opozycyjnym i 
prostując nieścisłości, na których swe przemó- 
wienia opierali: 

Następnie marszałek odesłał projekt ustawy 
skarbowej wraz z preliminarzem budżetowym 
i planem finansowo - gospodarczym P. K. P. 
do komisji budżetowej, Odczytano dalej wnio- 
ski i interpelacje posłów opozycyjnych. Wnio 
sków tych wpłynęło 48, prócz tego 4 nagłe 
interpelacje. Marszałek prosi o zgłaszanie ua 
przyszłość wniosków i interpelacyj w pierw- 
szych godzinach posiedzeń, celem umożliwie- 
nia mu — zgodnie z regulaminem — wgląda 
nia w redakcję i formę zgłoszonych  wnio- 
skėw i interpelacyj. 

Zamykając posiedzenie 
oświadczył, że o następnem posiedzeniu 
wiadomi posłów pisemnie. 

Sejmu marszałek 
Za- 

  

Braun odwołuje się do Hindenburga 
konflikt pomiędzy rządem Rzeszy a Prusami 
BERLIN PAT. — Czwartkowe posie- 

dzenie komisji konstytucyjnej Rady Pań 
stwa Rzeszy miało charakter ściśle poui- 
ny. 

Obradom przewodniczył _ minister 
spraw wewnętrznych Gayl. Na posiedze, 
niu obecni byli pełnomocnicy wszyst- 
kich krajów oraz wszyscy przedstawicie 
le prowincyj pruskich. 

W wyniku obrad postanowiono od- 
być następne posiedzenie po wyborach, 
w końcu przyszłego tygodnia. Posiedze- 
ride to zająć się ma zagadnieniami kon- 
stytucyjnemi. 

- .. Zkolei odbyła się uarada pełnomoc- 
ników krajów związkowych bez udziału 
przedstawicieli rządu Rzeszy. Przedmiot 
obrad trzymany jest narazie w zupełnej 
tajemnicy. 7 

W godzinach popołudniowych pre- 
mjer Braun przyjął przedstawicieli prasy 
— którym oświadczym, że wszystkie do 
tychczasowe próby dojścia do porozu- 

mienia pomiędzy rządem. pruskim, i ko- 
misarzami Rzeszy rozbiły się.— Wobec 
wyczerpania wszystkich środków pre- 
mjer Braun zamierza jutro zwrócić się 
do prezydenta Hindenburga z listem о- 
twartym.— Braun zamierza przedstawić 
przebieg wypadków od poprzedniej au- 
djencji u prezydenta Rzeszy. 

W liście tym ma om stwierdzić, że 
zamiast lojalnego przeprowadzenia za- 
rządzeń, wynikających z wyroku Trybu 
nału Stanu w Lipsku, rząd Rzeszy stara 
się wszystkiemi siłami przeszkodzić po- 
nowemu objęciu urzędowania przez ga 
binet pruski. 

Wobec tego, że prezydent Hinden- 
burg powołany jest do uregalowania za 
targu — Braun zwraca się do niego po- 
nownić, wyczerpawszy wszystkie możli- 
mości prowadzące do porozumienia. — 
Minister Braun wyrazić ma wreszcie u- 
bolewanie, że zmuszony będzie ponow- 
nie zwrócić się do Trybunału Stanu. 

Wznowienie prac konferencji rozbrojeniowej 
GENEWA, PAT. — Prezydjum kionfe- 

rencji nozbrojeniowej wznowiło we czwar- 
tek po południu swe prace pod przewod- 
nietwem Hendersona. Pierwsze posiedzenie 

nie wzbudziło większego zainteresowania, 

matomiast m dużem zaciekawieniem oczeki- 
wanie jest piątkowe posiedzenie ranne, ma 
którem Paul - Boncour przedstawi szczegó 
łowo wyltyczne frameuskiego planu rozbro- 
jeniowego, 

  

Exposė ministra Skarbu prof. Wł. Zawadzkiego 
Na wstępie minister porównuje budżet nasz 

z budżetami innych państw, poczem stwierdza 
że zmniejszenie wysokości budżetu ma podwój 
ne przyczyny: 

1) podniesienie siły nabywczej pieniądza; 
2) konieczność realnych oszczędności w związ 
ku ze spadkiem siły płatniczej ludności Mo- 
menty te, powodujące zmniejszenie global- 
nych sum budżetowych, zakreślają jednocześ- 
nie granice tego- zmniejszenia. 

Podniesienie siły nabywczej pieniądza w 
tym stopniu tylko wpływa na budżet, w jakim 
przejawia się w potanieniu dóbr i usług, bę 
dących przedmiotem wydatków budżetowych. 
Co zaś do oszczędności, to znajdują one swe 
granice w koniecznych potrzebach państwa, 
dających się tylko do pewnego stopnia hur- 
czyć lub przesuwać. Można tak czy inaczej 
zapatrywac się na tendencję państw do obej- 
mowania rozmaitych dziedzin życia, teadeację 
która w pierwszym rzędzie prowadziła do roz 
rastania się budżetu, ale jasnem jest, że gdy- 
by nawet państwa chciały — nie mogłyby się 
z tych dziedzin odrazu wycoiać... Tem się tłu 
maczy właśnie deficytowość budżetu, gdyż 
strona rozchodowa jest zawsze mniej elastycz 
ną od strony dochodowej 

Omawiając stronę dochodów, minister pod 
kreśla, że rząd już rok temu liczył się z ewentu 
alnością zmniejszenia dochodów z tych zródeł. 
i wówczas też przedsięwziął środki, aby temu 
zapobiec. Środki te dopiero teraz zaczynaja 
przejawiać swe skutki. Rok temu miaiem za- 
szczyt, wnosząc do tej izby przedłożenia po- 
datkowe, zwrócić uwagę, że wszelka reforma 
podatków musi przejściowo zmniejszyć wpiy- 
wy, chociażby w rezultacie miała dać ich pod 
niesienie. Stosuje się to zarówno do zmian w 
podstawach wymiaru, jak i do zmian proce- 
duralnych, zmian w egzekucji, w sposobach 
ściągania zaległości itd. Tem tłumaczyłem nie 
możność przeprowadzenia w bieżącym okresie 
głębszej reformy podatkowej, którą w dal- 
Szym ciągu uważam za niezbędną. Otóż na- 
wet ograniczone reformy, które zostały w 
roku zeszłym wprowadzone, miały za skutek 
przejściowe zmniejszenie dochodów, obecnie 
jednak zaczynają wydawać swoje owoce. — 
Tak więc przykładowo: w podatku przemysło- 
wym zniżki zaczęły działać z chwilą ich wpro 
wadzenia, natomiast dodatnie skutki zryczałto 
wania i scalenia podatku występują tylko 
stopniowo. Scalenie egzekucji wywołało począt 
kowo pewne zamieszanie: ze szczególną przy 
krością muszę stwierdzić, że pewna ilość sa- 
morządów ustosunkowała się wrogo do tej re 
formy i zamiast szukać współpracy z wła- 
dzami skarbowemi — stawiała im przeszkody 
przez niedostarczanie materjałów,  półprzymu- 

sowe egzekwowanie, a wreszcie przez prze- 
trzymywanie tych dochodóyy, skarbowych, któ 
rych są poborcami. Obec. e zjawiska są w 
trakcie uregulowania i niezadługo scalenie e- 
gzekucji będzie działało w całej pełni. Usta- 
wa o ulgach w spłacie zaległości została zro- 
zumiana jednostronnie tylko jako możność nie 
płacenia. Zapomniano, że ulgi, istotnie bardzo 
znaczne, są udzielane tylko pod pewnemi wa 
runkami i że nie dotyczą one zalegających z 
jawnej złej woli. Stwierdzenie objektywne, kto 
jest zalegającym z powodu jawnej złej woli, 
wymagało czasu i pracy. Praca do została do 
konana, listy takich osobników zestawiono i 
w stosunku do nich będą zastosowane najo- 
strzejsze środki, które opieszałym i wahają- 
cym się przypomną ich obowiązki względem 
państwa. Mówiąc o ulgach, zaznaczam tutaj, 
że udzielając ich w szerokiej mierze, jeśli cho- 
dzi o zaległości, stoimy jednocześnie na stano 
wisku, że bieżące należności muszą być wpła 
cone punktualnie. Tę zasadę przeprowadza się 
konsekwentnie i nieubłaganie, i miejmy na- 
dzieję, że dyscyplina podatkowa, która uległa 
była pewnemu rozluźnieniu w związku z myl- 
nem rozumieniem ustawy o zaległościach, — 
zostanie znowu w pełni odtworzona, Jak z te- 
go widać, zmniejszenie dochodów z danin, — 
ktore przejawiło się w ciągu. pierwszego półro- 
cza, miało poza warunkami gospodarczemi tak 
że i techniczno - administracyjne przyczyny. 
One też tłumaczą to podniesienie, czy też wy- 
równanie, które obecnie obserwuję. 

NOWYCH PODATKÓW NIE BĘDZIE 

Podatków nowych narazie nie projektuję, 
przeciwnie, chcielibyśmy zlikwidować jeden, — 
który już wlecze się oddawna, obciążając 
naszą rachunkowość z zaległościami, a jedno- 
cześnie powodując szereg trudności w obro- 
tach objektami nieruchomemi. 

Mówię o jednorazowej daninie majątkowej. 
Projektujemy zastąpienie go perjodycznym, -— 
chociaż bardzo drobnym datkiem od majątku, 
ponieważ niesłusznem byłoby zwolnić bogac- 
two nabyte od ciężaru, który nań został nało- 
żony. Z tego właśnie źródła liczymy na do- 
chód około 27 miljonów, który w preliminarzu 
pod tą rubryką figuruje. 

POLSKA NA TLE SYTUACJI 
OGÓLNO-GOSPODARCZEJ 

Zkolei minister Zawadzki omówił sytuację 
Polski na tle ogólno - gospodaczem. 

Nie należymy oczywiście do bogatych kra 
jów wierzycielskich — przeciwnie: całym swo 
im układem stosunków gospodarczych i kapi 

tałowych jesteśmy w takiem położeniu, co pań 
stwa Europy wschodniej. Potrafiliśmy jednak 
uniknąći ujemnych skutków przesilenia, o “kto 
rych przed chwilą wspomniałem. Zawdzięcza- 
my to w pewnym stopniu objektywnemu wa- 
runkowi, a mianowicie temu, żeśmy mniej od 
innych korzystali z zewnętrznego kredytu, ale 
w pierwszej linji zawdzięczamy to stosowanej 
przez rząd polityce, kierowanej genjalną myś 
lą i niezłomną wolą józeia Piłsudskiego, przy 
konsekwentnem i wytrwałem wykonywaniu 
ustalonych wytycznych. 

Qd chwili, kiedy stwierdzone zostały trud- 
ności finansowe, rząd poszedł w kierunku 
stworzenia od wewnątrz siły przeciwstawienia 
się tym trudnościom, odcięcia się od kryzysu 
światowego w granicach możliwości drogą 0- 
szczędności i dystrykcji, drogą obniżania. po- 
ziomu życia państwowego, społecznego i pry- 
watnego do realnych naszych możliwości, co 
jest niezbędnem dla oparcia naszej gospodarki 
na zdrowych podstawach, pozwalających na 
dalszy zdrowy rozwój. 

Na rezultatach tej działalności, już stwier- 
adzonych, opieramy swóje nadzieje na stabili- 
zację stosunków i daiszy ich rozwój. 

Z tego też względu rząd przeciwstawia się 
kategorycznie wszelkim pomysłom szukania 
środków zaradczych na trudności, z któremi 
walczymy, w zmianie podstaw naszego obiegu 
pieniężnego. Pomysły inflacyjne, lub dewalua- 
cyjne, o ile nie są poprostu rezygnacją z czyn 
nego stanowiska, wychodzą z tego właśnie za 
łożenia, że można zapomocą manipulowania 
pieniądzem stworzyć sobie sztucznie dobrą 
konjunkturę. Jest to złudzeniem: pozorne ko- 
rzyści, które przemijająco mogłyby wyniknąć 
dla pewnych warstw, byłyby okupione znacz- 
nie większemi stratami; to też wejści tę 
drogę, w formie takiej czy innej, jaw: czy 
ukrytej, uważamy za niedopuszczalne, Pieniądz 
dla którego utrzymania zrobiliśmy poważne 
wysiłki i ponieśliśmy znaczne ofiary, musi po 
zostać zdrowym. Uważamy natomiast, że te 
same korzyści, które pozornie obiecuje inilacja 
— Ю jest reaine powiększenie środków płat- 
niczych w stosunku do obrotów, i odciążenia 
dłużników, można uzyskać na innej drodze — 
trudniejszej wprawdzie i dłuższej, ale pewnej 
i niezawierającej żadnych niebezpieczeństw, 
a mianowicie przez wyrównanie cen, połączo- 
ne z obniżeniem części ich, przy jednoczes- 
ne 1 obniżeniu stopy procentowej. 

KWESTJA DEFICYTU 

Powracam obecnie do kwestji budżetowej 
która była punktem wyjścia rozważań moich 
na temat sytuacji gospodarczej — do sprawy 

deiicytu. Nawet przy zastosowaniu tych о- 
szczędności, które bez szkody dla życia pat- 
stwowego dadzą się przeprowadzić, — nawet 
przy pewnem podniesieniu dochodów, musinty 
Się liczyć z pewnym, mniejszym lub większym 
deficytem. O ile deficyt ten będzie niewysoki, 
da się on pokryć z rezerw skarbowych, Które 
bądź co bądź są dosyć znaczne. Na rachunku 
sum obrotowych ministerstwa skarbu czyste 
aktywa skarbu państwa, tj. po odliczenia wszy 
stkich pozycyj ustawowo albo umownie zwią 
zanych, wynoszą ponad 236 miljonów zi. — 

Składają się one w znacznej części z papie 
rów wartościowych, nie są więc płynne w tym 
sensie, abyśmy mogli w każdej chwili dowol 
ną ich iłość zrealizować, jednak stopniowo 
upłynniają się, co właśnie pozwała nam pokry 
wac delicyt w tych niewielkich rozmiarach, do 
jakich był on dotychczas sprowadzany. Gdyby 
jednak deficyt przyszłoroczny miał przybrać 
większe rozmiary, wówczas przedstawialyby 
się dla nas dwie ewentualności: odpowiadają- 
ce dwum możliwościom  ogólno-gospodarczej' 
sytuacji: w razie, gdyby sytuacja ta nie do- 
znała polepszenia, a delicyt przekraczał wyso 
kość rozporządzalnych rezerw, musielibyśmy 
się uciec do dalszych, może bardzo uciążli- 
wych, ale koniecznych oszczędności. Rząd ty- 
lokrotnie wykazał swą zdolność do podjęcia 

„i wykonania decyzji w tej dziedzinie, że i 
tym razem potrafiłby się na nią zdobyć. 

Albo też nastąpi możliwa, jak to wykaza- 
łem, stabilizacja i poprawa konjunktury wraz 
z pewnem okrzepnięciem rynku finansowego— 
w takim razie byłoby możliwem i dopuszczal- 
nem uciec się do operacji kredytowej, której 
formy nie precyzuję tymczasem, bo zależnąby 
była, oczywiście od sytuacji rynkowej. Zazna- 
czam, że o takiej operacji można będzie то- 
wić jedynie w razie istotnej poprawy sytuacji 
bo tylko w takim razie uważałbym ją za u- 
prawnioną. Istotnie w razie ożywienia gospo- 
darczego, dochody skarbu państwa częściowo 
tylko wzrosłyby odpowiednio do tego ożywie 
nia, naogół zaś korzyści stąd płynące objawią 
się dopiero w następnych okresach. 

Z tego wszystkiego wynika, że rząd wno- 
sząc budżet w wysokości 2449 miljonów i za 
mykający się tak poważnym deficytem — zda 
je sobie w zugłłności sprawę z trudności, któ 
re wykonanie tego budżetu pociągnąć może i 
należyice rozważył wszystkie ewentualnošci 
które mogą się przedstawić. Nie uważam jed- 
nak za możliwe, nie prosić o upoważnienie do 

B wydatków w tej właśnie wysoko 
ci. 

  

WARSZAWA — Tow, Ksiągerni Ko!, „Ruch“, 

   

    

TELEGRAMY 
P. RACZYŃSKI STAŁYM DELEGA- 

TEM PRZY LIDZE NARODÓW 

WARSZAWA. (tel. wił.) Jak się dowia- 

dujemy, w najbliższym czasie nastąpi no- 
minacja stałego delegata Polski przy Li- 
dze Narodów, na miejsce śp. ministrą Fr. 
Sokala. Na to stanowisko przewidziana 
jest nomimacja p. Raczyńskiego, naczelni 
ka wydziału ustrojów miedzynanodowych 
M. S. Z. 

CIĄGŁOŚĆ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 
BĘDZIE UTRZYMANĄ 

WARSZAJWIA (tel. wł.) Minister 
Spraw Zagranicznych Beck, w rozmowie z 
przedstawicielami prasy oświadczył, że 
zmianę ma stanowisku ministra spraw za- 
granicznych, należy traktować jako zmia- 
nę li tylko natury persomalnej. Ciągłość 
naszej polityki zagranicznej będzie nadal 
utrzymana: 

HOOVER O PROHIBICJI 

WASZYNGTON. PAT. — Omawiając 
Ikwestję prohibicji, Hoover wysuwał za- 
sadę gwaramcyj konstytucyjnych dla tych 
stanów, któreby chciały pozostać „suche” 
oraz zalkazu sprzedaży alkoholu w całem 
państwie. 

ZGON KS. JOACHIMA MURATA 

WIEDEŃ. PAT. „Neues Wiener 
Tageblatt" domosi z (Paryża: Zmajrł tu w 
76-tym woku życia najstarszy przedstawi- 
ciel rodziny Muratów, książę Joachitm— 
Był om wnukiem króla Murata i siostry 
Napoleona I, Karoliny: Bonaparte. Książę 
Mhrat brał czynny udział w wojnie pow- 
szechnej wraz ze swymi dwoma synami. 

Siostra, zmarłego była małżonką  austro- 
węgierskiego ministra spraw  zagjramicz- 
nych hr. Agenora Gołuchowiskiego. 

PODPISANIE KONWENCJI HISZ- 
PAŃSKO-FRANCUSKIEJ 

MADRYT. PAT. — Ministrowie Her- 
riot, Azana i Zuzeta obecni byli przy ałkcie 
podpisania konwencji francusko-hiszpań- 
skiej, ustanawiającej stiatuty pracownicze. 
Konwencję podpisalii ministrowie pracy 0- 
bu krajów.. Szefowie obu rządów podkreś.- 
lali w przemówieniach doniosłość zawar- 
tego układu. 

„ISKRA* ZAWINĘŁA DO PŁYMO:TA 
LONDYN. PAT. — Polski statek szkol- 

ły „Iskra* znajduje się obecnie w angiel- 
skim porcie wojennym Plymouth. „Iskra“ 
odpłymęla przed 5 miesiącemi z Gdyni i 
odbyła marszrutę Cherboung — Lizbona—- 
Casablanca — Azory. W dniu 17 paździer- 
nika „Iskra“ zawinęła do Plymouth, a z 
powodu defektu motoru, który wymaga 
skomplikowanej naprawy, opuści port w 
początku przyszłego tygodnia, udając się 
do Gdyni. 

KS. HELENA OPUŚCIŁA BUKARESZT 
BUKARESZT. PAT. — Agencja RA- 

DOR komunikuje, że księżna Helena opu- 
Ściła dziś Bukareszt, udając się zagranicę. 
'Przed wyjazdem księżna Helena przyjęła 
wizytę swego syna Michała. Dzięki przy- 
Jazmemu porozumieniu podczas pobytu ks. 
Heleny w Bukareszcie, usumięte zostały 
wszystkie przeszłe mieporozumienia, oraz 
wszelka ich możliwość na przyszłość. 

KATASTROFA AWIONETKI 
MORZIKĄ 

BERLIN. PAT. — Awionetka, na ktė- 
rej znany pilot niemiecki Morzik zdobył 
pierwszą nagrodę wi poprzednim locie '0- 
krężnym w roku 1930, uległa. katastrofie* 
podczas burzy Śnieżnej. Samolot, przelatu- 
jąc nad Monachjum, mderzył o komin fa- 
bryczny i zniszczył sobie prawe skrzydło. 
Maszyna, spadając, doznała poważnych 'u- _ 
szkodzeń. Pilot Punner i towarzyszący mu 
pasażer, odnieśli bardzo ciężkie obrażeńia 
i dozmali wstrząsu mózgu. Samolot Zał0- 
patrzony był w odznaki hitlerowskie i тро- 
wrócił z lotu propagamdowego do Fried 
richshafen. 

KOSZTA KAMPANII WYBORCZE! 
W ST. ZJEDNOCZONYCH 

WASZYNGTON PAT. W wybor na prezydenta Stanów Zjednoczonych A es nionych do głosowania «jest około 17 tysięcy osób, w tej liczbie 35— 45 prxu. kobiet. -—— Według oficjalnych obliczeń w okresie od 1 czerwca do 26 października partja republikań 
ska wydała na kampanję wyborczą 143379 do larów, demokraci zaś 962206 dolarów. 

  

Strajk służby komunikacyjnej 
w Berlinie 

BERLIN PAT. — Miasto zaskoczone zosta 
ło we czwartek nagłym strajkiem  pracowni- 
ków wszystkich miejscowych środków komu- 
nikacyjnych. Na ulice nie wyruszył dziś ani je 
den autobus, ani jeden tramwaj, ani jeden po 

OSC ok mój ajk uchwałony póź: w w 
niku głosowania wszystkich pare Ą 
wybuchł na tle sporu o taryię płac, która prze 
widywała nowe redukcje. Ża strajkiem głoso- 
wali przedewszystkiem członkowie tak zwa- 
nych rewolucyjnych zawodówek opozycyj- 
nych (komuniści), których popierali narodowi 
socjaliści. 

Niezwłocznie po ogłoszeniu strajku wszy- 
stkie remizy i przystanki kolei podziemnej zo 

stały obstawione przez posterunki strajkują- 
cych, które nie dopuszczały do podjęcia pracy 
przez przeciwników strajku. 

Na tem tle doszło w szeregu wypadków do 
ostrych starć. Policja interwenjowała obsadza- 
jąc tabor środków komunikacyjnych  silnemi 
posterunkami. Komunikację utrzymują wyłącz- 
nie taksówki i pozostała elektryczna kolejka  
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SILVA RERUM 
Dzień Polski (297) informuje czyt=t- 

ników o życiu akademiczek warszaw- 
skich w Domu Akademiczek przy ul. Gór- 
nośląskiej. 

Większość akademiczek znajduje się w 
opłakanych warunkach materjalnych Znikomy 
jedynie procent otrzymuje pomoc z domu i to 
zazwyczaj nie przekraczającą 150 zł. miesięcz- 
nie. Inne zdane są na własne tylko siły. Pracu- 
ją w biurach, są nauczycielkami, udzielają ko- 
repetycyj. 

W domu akademiczek urządziły się sto- 
sunkowo tanio. Pokój trzyosobowy kosztuje 
90 zł, a w to wchodzą już wszystkie dodatki, 
jak usługa, kąpiele, elektryczność i, co może 
najważniejsze, używałność kuchenki gazowej. 
Na każdem piętrze znajdują się dwie takie ku- 
chenki. 

Dla studentek, to raj prawdziwy — mož- 
na samej „upitrasić* sobie Śniadanie, kolację, a 
nierzadko i obiad. Bo choć jedzenie to prze- 
sąd, ale trzeba jednak od czasu do czasu coś 
przegryźć. jeśli się jest przy pieniądzach, to 
buiet Domu Akademiczek wwodzi zgłodniałą 
duszę na rozliczne pokusy. Piękna, przestronna 
sala jadalna, smaczne, pożywne i tanie jedze- 
nie (koszt dziennego utrzymania w Domu Aka- 
demiczek nie przewyższa 3 zł.) — cóż więcej 
potrzeba do szczęścia? 

„Jeśli się jest przy pieniądzach”... O 
to tylko chodzi... Niestety, ilość młodzie- 
ży akademickiej, znajdującej się w do- 
brych warunkach materjalnych jest zni- 
koma. (Stąd wniosek: pamiętajmy o zbli 
żającym się Tygodniu Akademickim!) 

Dlatego też i mieszkanki pięknego 
Domu Akademiczek wprowadzają do 
swych opowiadań nutki pesymistyczne. 

— Ale o ile szłoby łatwiej — mówi jed- 
na ze studentek — gdyby tylko o nauce moż- 
na było myśleć. A tymczasem taka przyszia 
doktorka, czy adwokatka, biega w podartych 
nieraz bucikach, przez cały dzień z lekcji na 
lekcję, obkuwa tępe dzieciaki, a wieczorem, 
gdy przychodzi do domu wyciśnięta zupełnie 
z sił, musi dopiero sama zacząć się uczyć. 
Czy to trochę nie zadużo, jak na jedną, wątłą 
zazwyczaj, dziewczynę 

Ale cóż robić? Zarząd Domu, jak może, 
przychodzi akademiczkom z pomocą. Nie upo- 
mina się zbyt energicznie o zaległe komorne, 
wydaje bezpłatne obiady, ułatwia starania © 
stypendja, a nieraz sam udziela doraźnej po- 

„. mocy w formie pożyczek. | 
Niestety i sam zarząd znajduje się obec- 

nie w ciężkiej sytuacji finansowej. 

* Gazeta Polska (305) podkreśla cha- 
rakterystyczny dla naszych czasów ruch 
w szkolnictwie „u góry i u dołu'. 

U dołu, czyli w szkolnictwie pow- 
szechnem, zaznacza się powstawanie pry 
watnych szkół powszechnych, przezna- 

- czonych dla dzieci inteligencji; u góry -— 
powstawanie gimnazjów dla dorosłych, 

- zwłaszcza z niższych warstw społecznych 
Publiczna szkoła powszechna — jako dia 

wszystkich bez wyjątku dostępna, a więc 
„zbyt* demokratyczna — nie cieszyła się do- 
tychczas uznaniem u najrozmaitszych tak zwa- 
nych „wyższych* warstw. Warstwy te unika- 
ły jej, oddając swe dzieci do gimnazjum, ko- 
niecznie do gimnazjum. Dopiero nowa ustawa 
ustrojowa przywróciła szkole powszechnej na- 
leżne jej stanowisko przez skasowanie niższych 
klas obecnego gimnazjum. I tu właśnie tkwi 
źródio powstawania nowych szkół powszech- 

Jedrocześnie z tym  charakterystycznym 
ruchem u dołu (w szkołnictwie powszechnem) 
daje się zauważyć ruch inny, nie będący by- 
najmniej odpowiednikiem tego pierwszego, znaj 
dujący swój wyraz u góry, ale bądź co bądź 
zasługujący za zanotowanie. To powstawanie 
tak zwanych gimnazjów dla dorosłych. Gimna- 
zja tego typu, do niedawna nieistniejące pra- 
wie zupełnie, teraz stały się modne i zaczy- 
nają rozpowszechniać się coraz bardziej. 

Cel, jaki przyświeca takim uczelniom, jest 
jasny: umożliwić otrzymanie takiego czy  in- 
nego świadectwa tym wszystkim, którzy we 
właściwym czasie nie mogli świadectw takich 
uzyskać — wszystko jedno, z jakich powodów 
— we właściwej szkolę. I tu byłoby wszystko 
w porządku, i tu trzebaby przyklasnąć wzmo- 
żonemu pędowi do oświaty, do wiedzy, gdy- 
by nie to, że właśnie wiedza i oświata stoją 
tu na drugim planie, a na pierwszym... Śwta- 
dectwo. 

A czy w gimnazjach normalnego ty- 
pu naprawdę na pierwszym planie stoi 
nauka, a na drugim, czy ostatnim — świa 
dectwo maturalne? 

Nie łudźmy się!... Lector. 

   

I. Li Arcybiskup Metropolita Edwari baron RODI, 

SŁO wo 

0 zadaniach obrządku wschodniego 
J. E. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Ed- 

ward bar. Ropp w związku z naszą ankietą 
łaskawie nadesłał swe cenne uwagi na temat 
obrządku wschodniego, które w całości niżej 
przytaczamy z tem większą radością, iż bez 
zastrzeżeń podzielamy poglądy  Najczcigod- 
niejszego Księdza Metropolity. 

Kościół Katolicki ma uzasadnione 
przekonanie, że głosi prawdę. Pozna- 
nie Prawdy ułatwić, — do Niej jak naj- 
większą ilość ludzi doprowadzić, — jest 
to głównem zadaniem i obowiązkiem 
Kościoła, ponieważ chodzi o dobro wie- 
czne. 

Formy, które przyodziewają Prawdę, 
grają rolę drugorzędną i wchodzą w 
rachubę o tyle, o ile pojedyńczym — ш- 
dziom, albo większym grupom ułatwia- 
ją poznanie Prawdy. Poznanie Prawdy, 
od której zależy wieczny los, nigdy ża- 
dnemu społeczeństwu szkodzi nie może. 
Warunkiem nieodzownym jest jednak, 
aby chodziło o poznanie Prawdy bez 
żadnych pobocznych myśli i celów. 

Należy też uwzględnić fakt, że w 
Prawdzie Katolickiej ważną rolę odgry- 
wają Łaski Boże, udzielane przez Sa- 
kramenty. Gdzie zaś jest przechowane 
kapłaństwo, tam też istnieją Sakramenty. 
Używanie Sakramentów w stanie bun- 
tu przeciw Prawdzie katolickiej niero- 
zerwalnie połączone jest ze świętokradz- 
twem, grzechem, który tworzy  urodzaj - 
ne łoże dla wszystkich nienawiści płe- 
miennych i stanowych. (Egzystencja 
tych nienawiści w części społeczeństwa 
unickiego ukraińskiego jest tylko dowo- 
dem niskiego stopnia religijnego uświa- 
domienia). 

Używanie zaś Sakramentów w sia- 
nie posłuszeństwa Ustanowieniu  Boże- 
mu, tj. Kościołowi, pociągnie za sobą 
Łaskę, która stopniowo zniweczy Zarod- 
ki rozdźwięków i nienawiści. 

Obowiązkiem czynników duchownych 
jest jaknajgruntownejsze wyjaśnienie 
Prawdy przy jednoczesnem oddaleniu 
wszelkich pobocznych myśli i celów. 

Mamy wielkie przewinienia w prze- 
szłości; wspomnę tylko upośledzenie ka- 
tolików wschodniego obrządku, uwydat- 

  

nione przez nierównomierne traktowatie 
episkopatu, co się przyczyniło do opu- 
szczenia Kościoła wschodniego przez 
wszystkie wyżej społecznie postawione 
warstwy społeczeństwa i jeszcze pozo- 
stawianie duchowieństwa w stanie żowa- 
tym i w wielkiej ignorancji i biedzie 
co naturalnie zwichnęło kość  pacierzo- 
wą tego obrządku i spowodowało jego 
słabość w czasie prześladowania. 

Te omyłki przeszłości są dla nas na- 
uką, na którą i Kościół uwagę zwrócił. 
Dziś w ościele wschodnim katolickim 
obowiązuje celibat, a biskupi są narów- 
ni traktowani z biskupami obrządku ła- 
cińskiego. 

Pozostaje spełnienie pierwszorzęd -, 
nego obowiązku, który może być wyko- 
nany tylko stopniowo i zczasem, w 
miarę tego, jak się wychowa duchowień- 
stwo wschodniego obrządku na wyso - 
kości swego zadania. Obowiązkiem ty 
jest gruntowne uświadomienie ludu o 
tem, że Kościół katolicki jest prawdą, 
od Boga daną. To uświadomienie może 
jedynie prowadzić do zgody, łączności 
i zatarcia różnic plemiennych i uko- 
chania narodu i państwa, które są no- 
sicielami i krzewicielami Bożej Pawdy. 

I to jest cel i ostateczny rezultat 
zdrowej pracy misyjnej, niezałeżnie cd 
jej zewnętrznej formy. 

ITU SN ANT STI A ISIN SIT TIA, ITA KDE MSTNKTIS 

Pomnik Serca Chrystusa w Poznaniu 

W Poznaniu odbyło się odsłonięcie pomni 
ka Serca Chrystusa, wzniesionego na placu 
między Zamkiem a Uniwersytetem, w miejscu, 
na którem dawniej stał zbudowany przez za- 
borcę pruskiego pomnik Bismarka. Wzniesienie 
pomnika Serca Chrystusa było spełnieniem ślu- 

  

  

bu, złożonego przez pierwszy zjazd katolicki 
w Poznaniu na dowód wdzięczności za odzyska 
ną niepodległość. Pomnik ten zaprojektował 
architekt Michałowski z Poznania, wykonał zaś 
artysta rzeźbiarz R. Rożek również z Poznania. 

  

CARYCA BUDOWAŁA — SOWIETY ZAMIESZKAJĄ 
Legenda wolnomularskiej przepowiedni 

Centralny Geodezyjny Instytut Związku So 
cjalistycznych Republik Radzieckich otrzymał 
od Wykonawczego Komitetu Rejonu Moskiew 
skiego nowy gmach na swoje pomieszczenie. 
Jest to właściwie nietyle nowy gmach, co sta 
ra ruina, rzeczy o której pisała swych li- 
stach Katarzyna 11 jako o moskiewskim Escu- 
riału i z której chciała mieć wiejską rezyden- 
cję carów w pobliżu ich dawnej stolicy, Cho- 
dzi tu o Carycyno. 

Carycyno jest dziś miejscowością, położo- 
ną niemal na przedmieściu Moskwy i obejmu 
je olbrzymi wpół zrujnowany pałac, zapu- 
szczony w najwyższym stopniu park. W 17-ym 
wieku jako Czernaja Griaż przeszedł od Stress 
newów do książąt Golicyn, później do mołdaw 
skiego hospodara Dymitra Kantemira, a wresz 
cie został dzięki swemu dogodnemu i inalow 
niczemu położeniu odkupiony za 25.000 rubli 
przez Katarzynę Il. Było to w 1775 r. Cesarzo 
wa pragnęła zbudować sobie pałac w pobliżu 
Moskwy, tej od Piotra Wielkiego starorosyj-- 
skiej twierdzy opozycji. Wasyl Barenow, głoś 
ny architekt wznosić począł pałac i cały kom 
pleks gmachów, zdolnych pomieścić dwór. — 
Ten pałac do dziś dnia stanowi zagadkę: jak 
z pod ręki rozmiłowanej w klasycyzmie cesa- 
rzowej i architekta mogło wyjść takie pomie 
szanie maurytańskich, rosyjskich, pseudogoty- 

  

KOGO TO DZIŚ OBCHODZI? 
(TROCHĘ O MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ) 

Wileńskie społeczeństwo  akademic- 
kie posiada jedną niezmiernie ciekawą 
cechę: ogromnie lubi deklamować o 
wzniosłości tradycyj, o „spadku ideo- 
wym, odziedziczonym” po filomatach i 
filaretach, ect. a jednocześnie nietylko 
lekceważy znaczenie tworzących się na- 
wych tradycyj, lecź wogóle nie poczuwa 
się do żadnej łączności z przeszłością 2 
przed paru lat. 

Za dużo jest tych pięknych słów o 
tradycjach dalekich, za mało jest czynów, 
stwierdzających docenianie wartości tra- 
dycyj wogóle. 3 

Kto chce być spadkobiercą filomatów 
i filaretów, musi przedewszystkiem prze 
jąć od nich stosunek do Uniwersytetu i 
kolegów. Całkiem inaczej niegdyś trakto 
wano naukę, inne było współżycie kołe- 
żeńskie... 

W ostatnich czasach społeczeństwo 
akademickie w sposób dobitny wykaza- 
ło, jak prędko dzień wczorajszy ginie w 
niepamięci, jako mało wzrusza ogół aka- 
demików to, co nie jest bezpośrednio 
związane z podręcznikiem  uniwersytec- 
kim... 

Dlaczego, naprzykład, 
kowskiego nie  zbudzita 
echa?... 

Jest to doprawdy dziwne... 

'Ratkowski został całkowicie uniewin- 
niony, — całkowicie!. 

A czy kto wie, że Ratkowski był o coś 
oskarżany? Napewno, nie, choć ta spsa- 

sprawa Rat- 
najmniejszego 

  

wa dotyczy nietylko akademików, ale i 
licznych rzesz ich przyjaciół. 

Istnieje, jak wiadomo, nieperjodyczne 
czasopismo akademickie „Alma Mater 
Vilnensis“, ktėre, jako įednodni6wka Вга 
tniej Pomocy, powstało w r. 1922. U ko- 
lebki tego pisma stali Kazimierz Lecz; :- 
ki i Aleksander Marcinowski, właści- 
wym jednak twórcą, który dał pismu na- 
zwę i nadał świetną formę, był dziekan 
prof. Ferdynand Ruszczyc. 

Jednodniówka poszła w świat, zrobi- 
ła jak najlepsze wrażenie i zbudziła 

myśl o stałym organie akademickim. W 
r. 1924 grupa studentów postanowiła 
stworzyć taki organ, któryby ideowo był 
organicznie związany z jednodniówką. 

Ludzie po pracy byli, zapału i ener- 
gji nie brakowało, pozostawało tylko za- 
stanowić się nad środkami materjalnemi 
i firmą wydawniczą. Pierwszą sprawę 
rozstrzygnięto w sposób zdecydowany: 
pismo powinno być samowystarczalne, 
czyli bezdeficytowe, — członkowie reda- 
kcji muszą więc postarać się o jakąś о- 
życzkę zwrotną na własne ryzyko, — Ža- 
dnych subsydjów, żadnego kołatania do 
kieszeni społeczeństwa lub instytucyj pań 
stwowych. W wydatkachsbędą tylko trzy 
pozycje: papier, druk, klisze; współpra- 
ca autorów i członków redakcji — ho- 
norowa, wydatki kancelaryjne i porto 
(wynoszące nieraz po kilkadziesiąt zł.) 
spadały, podług ustalającego się zwycz1- 
ju, na przewodniczącego Komitetu Red +- 
kcyjnego. Pozycje przychodowe — dwie: 

ckich i rokokowych motywów, jakim jest im 
ponujący i szpetny pałac carycyński?. 

„TO PRZYPOMINA KATAFALK* 

Mają to być słowa Katarzyny Il, wyrzeczo 
ne w 10 lat później, gdy przybyła oglądnąć 
wykończoną już zgrubsza budowę. Istotnie ze 
swemi ośmiościeniemi wieżami po rogach, z 
najwyższem piętrem jakby cofniętem, bez atty 
ki sprawia dziś jeszcze pałac wrażenie olbrzy 
miego katafalku. Były to słowa wyrokiem wy 
danym nietylko na Carycyno, ale i na nie- 
szczęsiego Barenowa. Popadł on w niełaskę, 
podobno za krzewienie masonerji w Petersbur 
gu. Przebudowę pałacu zlecono Kozakowowi. 
Już wówczas ktoś zanotował przepowiednię 
Barenowa: „Czego wolny mułarz nie mógł do 
konać, tego DWA WIEKI NIE DOKONAJĄ". 
ale co on pozostawił, to i dwa wieki nie zbu 
rzą“— Tym razem przebudowa wlokła się i 
odwlekała: Katarzyna Il odnosiła się do swych 
dawnych planów bez entuzjazmu. Gdy umar- 
ia — Pawei I kazał zawiesić budowę. Jeden z 
pawilonów pozostał jak był:. bez dachu. Resz 
ta niszczała 

Jeszcze w 1855 r. za Mikołaja Il rozpoczy- 
na się ratowanie zagrożonego runięciem paia- 
cu. Przez 2 lata pochłania Ono olbrzymie su- 
my — i znowu odkłada się resztę prac na 

potem. Podjęte w 1858 r. na nowo, porzuca 
się w rok później. Kiłka lat potem jakiś przed 
siębiorca chce tu umieścić fabrykę. Ogrom in- 
westycyj, jakichby należało dokonać, odstrasza 
go jednak, Po paru latach rezygnuje się wogó 
le z planów carycyńskich: ministerstwo dworu 
każe sprzedać blachę z dachu pałacu i kaile 
pieców Pałac Katarzyny Il sterczy odtąd bez 
okien i dachu. A mimo tego, mimo twardych 
zim rosyjskich, spełnia się w Nziwnie dokładny 
sposób i druga część przepowiedni masoń- 
skiej: 

„co wolny mularz pozostawił, tego i 
dwa wieki nie zburzą**. 

Jakby cudem mury pałacu stoją i trwają 
kilkadziesiąt lat w warunkach, w których mu- 
ry tysięcy innych budowli tworzyłyby ruinę. 
Do ostatka zachowuje swój pompatyczny i im 
ponujący charakter. 

Obecnie w półtora wieku po Katarzynie II 
władze sowieckie umieszczają tu instytut nau- 
kowo - badawczy.  Koszta budowy nowego 
gmachu w dzisiejszej Rosji byłyby bowiem 
większe, niż koszta restauracji rudery, która 
coprawda nigdy nie była zamieszkana, a 50 
lat stała bez dachu, ale stawiana była przez ar 
chitektów 18-ega wieku. Czy jednak i tym 
razem nie spełni się ciąg dalszy przepowiedni 
Wasyla Barenowa PREST. 
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Obchód rocznicy 

epodległości 
Onegdaj o g. 5-tej wieczorem z ini- 

cjatywiy Rady Wojewódzkiej BBWR. od- 
było się w sali przy ul. św. Anny 2 zebra- 
mie organizacyjne Komitetu Obehodu 14-tej 
Rocznicy Niepodległości. Obrady zagaił 

pmezes Senafior Abramowicz, który popro- 
sił ma przewodnictwo Wice-Wiojewodę p. 
Marjana Jankowskiego. 

Przewodniczący nakreślił program pira- 
cy Komitetu, który ma za zadanie należyte 

przygotowanie uroczystości w, dniu 11 li- 
stopada bn. Następnie nia propozycję Pre- 
zydjum zebrania wybrano Komitet W:yko- 
nawczy, któremu powierzone zostały zada- 

mia, omówione ma posiedzeniu, W skład 
Komitetu Wykonawczego przez aklamację 

powołani zostali : 
Prezydent miastą Wilna dr. Wiktor 

Maleszewski jalko przewodniczący, Prezes 
Federacji dr. Góra jako wice-przewodni- 
czący, ona jalkio |dzłonkkowie: poseł Dobosz, 
poseł Brokowski, płk. Błogki, mjr, P. Ko- 
złowski, dyr. M. Szpakiewicz, dr. J. Rost- 
Kkiowisika, p. Helena Romer - Ochenkowska, 
dm. Hirschberg, M. Matuszewicz, Wiitold 
Hulewicz, T. Łopalewiski, B. W. Święcicki, 
Wł. Szumański, Wanda: Piłsudska i K. Bie- 
liński. 2 

Komitet Wykonawczy w najbliższych 

dniach wyda odezwę i ogłosi szczegółowy 
program uroczystości w dniu 11 listopada. 

Steoretypowy 
komunikat 

Każdego tygodnia czytamy w prasie 
dziennej komunikat podobnej treści: 

„W okresie tygodniowym od 18 do 24 b. 
m. zanotowano 69 wypadków duru brzuszne- 
go, 1 czerwonki, 60 szkarlatyny, 49  dyftery- 
4u, 53 odry, 10 kokluszu; 7 jaglicy, 19 róży, 
72 gruźlicy i 1 przypadek Heine-Medina". 

Liczba przypadków zachorowań wzrasta 
zawsze w jesieni, ponieważ po okresie letnim 
wegetacja bakteryj wzrasta do maximum, a 
maleje dopiero z pierwszemi przymrozkami. 
Jesień jest więc specjalnie niebezpieczną porą 
roku pod względem zdrowotnym, to też w 
okresie tym prasa podaje ze szczególną pie- 
czołowitością wskazania lekarskie, mogące nas 
uchronić od choroby. 

Pierwszy warunek, to czystość osobista i 
czystość spożywanych produktów. Ale to je- 
szcze nie wszystko. Łatwo nader zapominamy, 
względnie nie zdajemy sobie sprawy, zwia- 
szcza, jeśli idzie o palaczy tytoniu, że poza 
spożywanemi produktami istnieją inne jeszcze 
możliwosci zakażenia jamy ustnej bakterjami, 
tj. wprowadzenia do organizmu bakteryj przez 
jamę ustną. Takie mianowicie  niebezpieczeń- 
stwo kryje w sobie papieros niewiadomego 
pochodzenia. 

Oczywiście, jeżeli chodzi o papierosy mo- 
nopolowe, to niebezpieczeństwo to jest całko- 
wicie wykluczone, zważywszy, że są one ia- 
brykowane w ultra-higjienicznych warunkach 
przez maszyny, z całkowitem  wyeliminowa- 
niem pracy rąk ludzkich. Natomiast są sprze- 
dawane na rynku pokryjomu papierosy nie- 
monopolowej, a prywatnej produkcji, fabryko- 
wane wyłącznie ręcznie. Fakt, że „szwarców- 
ki* są wyrabiane w ukryciu przed władzami, 
wpływa na wybór miejsca produkcji, oraz 
dobór pracowników. A więc szwarcówki są 
wyrabiane najczęściej w suterynach przepełnio 
nych liczną rodziną, której niezdolni do zarob 
kowania na mieście członkowie zajmują się 
produkcją. Lekarz tutaj nie zagląda, ponieważ 
nikt go nie zawezwie wobec atawistycznej 
obawy przed szpitalem. To też wyżej cytowa- 
ny komunikat nie daje nam całkowitego obra- 
zu zdrowotności miasta. Możemy raczej przy- 
puszczać, że przedstawia on zaledwie pewien 
procent sum ogólnych. 

со- 

Ten fatalny stan środków, w których są 
fabrykowane „szwarcówki* winien być dosta- 
teczną przestrogą przed nabywaniem papiero- 
sów prywatnego, niewiadomego pochodzenia. 
Nie dotyczy to wyłącznie palaczy szwarcówek, 
ponieważ pałacz staje się rozsadnikiem bakte- 
ryj, które rozsiewa między  najbliższem oto- 
czeniem. A. D. W. 

POPIERAJCIE L.0.P.P.! 

Tydzień wspaniałych 

rendez - vous na dancingu w cukierni 
SZTRALLA („Czerwonego”? w sobotę 

: 6 godzinie 10 wieczór 
  

za ogłoszenia i od sprzedaży poszczc- 
gólnych „numerów. 

Na takich, całkiem zresztą nienormai- 
nych, zasadach zaczęto wydawać nowt 

czasopismo akademików wileńskich. 
Więksźą trudność sprawiło wynale- 

zienie firmy wydawniczej, która musiała 
być i poważna i pozbawiona jakie- 
gokolwiek zabarwienia politycznego. Po- 
nieważ żadna z istniejących wówczas na 
terenie akademickim organizacyj, nie na- 
dawała się do tej roli, stworzono orga- 
nizację nową i nazwano ją Zrzeszeniem 
Kół Naukowych. 

Nie wiele miało do roboty to Zrzesz-- 
nie, którego kierownikami byli członko- 
wie Komitetu Redakcyjnego, — to też 
panowała wzruszająca harmonja pomię- 
dzy czynną redakcją a martwem Zrze- 
szeniem, aż do czasu, gdy założyciele 
pisma pokończyli studja, Zrzeszenie zaś 
nieoczekiwanie nabrało młodzieńczych 
sił i... gotówki. 

„Właśnie p. Ratkowski był pierw- 
szym redaktorem, który na prowadze- 
nie pisma otrzymał od Zrzeszenia sub- 
sydjum, które zaprowadziło go na ławę 

oskarżonych... 
P. Ratkowski znacznie rozszerzył re- 

my pisma, zwiększył nakład, zreorgani- 
zował administrację, tworząc kadry zbie 
raczy ogłoszeń i kolporterów. Rozpo- 
częły się wyraźnie nadużycia ze strony 
kolporterów, którzy nietylko sprzeda- 
wali zeszyty czasopisma po wygórowa- 
nej cenie, ale oprócz tego przyjmowali 
oifary „na Bratnią Pomoc”, kładąc go- 
tówkę do własnej kieszeni. Skargi dotar 
ły do Senatu Akademickiego, który za- 
wiesił p. Ratkowskiego w prawach s'u- 
denta i przekazał sprawę najpierw Są- 

dowi Akademicikemu, później zaś skie- 
rował sprawę do Sądu Okręgowego. W 
kwietniu r.b. p. Ratkowski został skaza- 
ny na kilka miesięcy więzienia z zawie- 
szeniem na 5 lat za defraudację 600 zło 
tych z sum redakcyjnych. 

Przed paru tygodniami jednak, Sąd 
Apelacyjny nietylko zwolnił p. Ratkow- 
skiego od wszelkiej odpowiedzialności, 
lecz stwierdził, że wogóle. o defraudacji 
mowy być nie mogło, gdyż ze wzglęcu 
na brak wówczas Komitetu Redakcyjne - 
go i wskutek nie ujętych w ramy orga- 
nizacyjne stosunków redaktora i Zrze- 
szenia, ani fakt udzielania subsydjów 
na wydawanie pisma nie stwierdzają 
praw własności Zrzeszenia! 

Sprawa Ratkowskiego powinnaby by 
ła poruszyć całe społeczeństwo akade- 
mickie, gdyż dotyczy organizacji (raczej 
braku organizacji) tak czołowej, repre- 
zentacyjnej placówki akademickiej, jaką 
jest „Alma Mater Vilnensis“. 

Domaga się uregulowania i stosu- 
nek do niesumiennych  kolporterów, z 
których jeden na przewodzie sądow,m 
przyznał że jest winien redakcji pisma 
kilkaset złotych. Kto będzie ściągał tę 
gotówkę? Zrzeszenie? Ale ono nie po- 
siada praw właściciela. P. Ratkowski? 
Ale dla kogo? Czy dla siebie, czy też 
dla Zrzeszenia? Przypuszczać należy, iż 
nie zechce zrobić ani jednego, ani dzu- 
giego. 

Bierność ogółu akademickiego w sto 
sunku do najbardziej oryginalnego w ca- 
łej Europie czasopisma akademickiego 
jest zdumiewająca... 

Kogo ze studentów obchodzą losy 
czasopisma, które zwycięsko wyszło z 

rywalizacji z innemi czasopismami una 
dwóch międzynarodowych wystawach?. 

Niedawno odbyła się „Wesoła ima- 
trykulacja“., Była nudna, przerażająco 
nudna... Ale nie o to chodzi. Zgodnie z 
tradycją (zamierającą, coprawda) od- 
czytywano nazwiska osób, które szcze- 
gólnie się zasłużyli Rzeczypospoliiej 
Akademickiej... 

Padały nazwiska Kulesińskich, Kier- 
snowskiego, Widawskiego, Rauzego i 
wielu, wielu innych. Większość tych za- 
służonych oddawna tkwi w t. zw. star- 
szem społeczeństwie, ma zasługi na in- 
nem polu, ma nieraz pewien rozgłos. . 
Przepełniona sała młodych studentek i 
studentów absolutnie nie reagowała na 
litanję nazwisk i tylko się poruszyła 
przy nazwisku Dębińskiego.. Pamięć 
już nie chwyta przeszłości z przed pię- 
ciu lat... 

Ach, naturalnie! Czy  spadkobie: cy 
filomatów i filaretów mają obowiązek 
pamiętania o Widawskim, naprzykład? 

Kogo on dziś obchodzi?.. 

Ci „spadkobiercy filomatów i filare- 
tów** lepiej jednak pamiętają o swoici, 
nieco przesadnych prawach, niż o pew- 
nych obowiązkach. Do takich obowiąz- 
ków, zdawałoby się należało zachowanie 
pięknej tradycji odwiedzania w Dniu Za- 
dusznym grobów profesorów Uniwersy- 
tetu Wileńskiego. 

jeszcze przed paru laty istniał ten 
wzruszający zwyczaj. Na dziedzińcu Pia 
tra Skargi zbierała się młodzież akadeinic 
ka, absolwenci i profesorowie, a póź- 
niej wyruszał długi pochód na Rossę. 
W skupieniu odbywano pielgrzymkę od 

W _WIRZE STOLICY 
SMUTNE NIEPOROZUMIENIE 

Pan Agatol Pasipystek — szewc, wezwał 
swego czeladnika Kajtka i rzekł mu: 

-— Masy' tu łachudro 15 zł., idź na Kerce- 
laka i kup kanarka. Żeby mi tylko śpiwał jak 
ta flondra przez radjo — ta—ta—ta—ti—ti—ti, 
weselej się będzie pracować przy ciurkaniu ta 
kiego zwierza. 

Na Kercelaku zaczepił zaambarasowanego 
Kajtka jakiś brodacz: — Czego pan potrzebu- 
jesz? 

— Majster kazał mi kupić kanarka. 
—Uj jak się dobrze składa, ja mam w 

pan potrzebujesz, chodź pan, do siódmego po- 
kolćnia będziesz mi wdzięczny. 

Zaprowadził w kąt Kajtka i pokazał mu 
wyleniałego kundła: — no, płać pan 10 zł i 
już. 

— Cosik mi ten kanarek na psa podobiy.. 
— To i cóż, że podobny, a pan nie po- 

dobnyś do swej matki — przecieżeś insza 03>- 
ba. Wszystkie bydlęta do siebie podobne, słoń 
wisz pan czem się od krowy różni? tylko tem 
że ogon ma cieńszy, oko mniejsze, a brzucho 
większe. Zresztą patrz pan: — kanarek, kana- 
rek pójdź tu dobre stworzenie! 

Kundel wstał i podszedł 

nem. 

— No widzisz pan, swoje powołanie zaa 

i familji nie wstydzi się. Bul pan dwa snopki i 

zabieraj kanarka. 

machając og- 

Kajtek wypłacił 10 zł. przywiązał kundlo- 

wi sznurek do nogi i przycziapał do sklepu. 

Pan Agatol zdziwił się mocno: 
—Kto to taki? 

-— Kanarek! autentyczny, bardzo tani, tyi- 

ko 10 zł. 

— Wałkoniu przebrzydły i ty chcesz zo- 

stać szewcem, z taką inteligencją! 

Żadne tłumaczenia nie pomogły; choć kun- 

del rzeczywiście na zawołanie: „Kanarek*, pod- 

nosił pysk, majster wykopał go razem z Kajt- 

kiem na ulicę. 

Wrócili więc na _ Kercelak, Kajtek 

odnalazł brodacza, a że był równie silny, jak 

nierozgarnięty, więc sprawił kupcowi taki wy- 

cisk, że policja ledwo ochłap mięsa mu wyr- 

wała. Do aresztu nie poszedł bo: — „dobrze 

tak temu szachrajowi — orzekł przodownik. 

Kajtek wałęsa się teraz po ulicach sprzedaje 

yo-yo wykrzykując: 

Najnowsza, angielska, autentyczna 

yo, yo, ostatni sportowy wynalazek, za jedne 

30 groszy... 

I dużo yoyołopów kupuje. Karol. 

  

Jestem gotów wrócić do Niemiec 
JEŚLI NARÓD Mój TEGO PRAGNIE". 

OTO CO MÓWI WILHELM II. 

Rev. Thomas, pastor wallijski powrócił 
świeżo do Londynu z podróży po Hollandji, 
w czasie której złożył był wizytę Wilhelmowi 
II, który go przyjął i miał z nim dłuższą roz- 
mowę, W pewnej chwili pastor zadał pytanie 
jak b. cesarz zapatruje się na przyszłość Nie- 
miec. Wilhelm odparł: 

— Jeżeli naród niemiecki okaże swą wolę, 
żechce bym wrócił, to jestem gotów to uczynić, 

— 0 — 

Co uzyska księżna Helena 
Wedle „Matin* w rokowaniach toczących 

się obecnie między królem Karolem П а jego 
przybyłą do Bukaresztu małżonką, król wystą- 
pił z propozycjami, mającemi wedle jego sądu 
uregulować obecny stan rzeczy. 

Obcięta przez redukcję lista cywilna księ- 
żnej, zostanie przywrócona do dawnej wyso- 
kości. Ks. Michał spędzi co roku jeden miesiąc 
przy matce zagranicą, a ona sama będzie go 
mogła odwiedzać co pewien czas przyczem 
zobowiąże się wówczas obrać sobie za miejsce 
pobytu miasto, wskazane przez rząd. Po- 
dobno król miał zażądać odpowiedzi w ciągu 
24 godzin, co zarówno jak ostatnie propozycje 
przyczyniły się do tego, że prasa zagraniczna 
określa to jako „ultimatum““. 

W każdym razie, jeśli nawet, jak się zda- 
je, niema obecnie mowy o zupełnem pojed- 
naniu się pary królewskiej, to jednak sytuacja 
ulegnie zmianom na rzecz księżnej. 

  

  

imprez. Pierwsze Е 

me 

grobu do grobu, zatrzymując się przed 
miejscem spoczynku profesorów, żeby 
wysłuchać krótkiego przemówienia i od-- 
mówić pacierz. Nietylko zresztą przy 
nowych grobach profesorów  zatrzymy- 
wali się ówczesni wileńscy akademicy: 
odwiedzano i groby proiesorow  daw- 
nego Uniwersytetu Wileńskiego, wstę- 
powano i na „Górkę literacką", aby 
westchnąć przy grobie Syrokomli... | 

Dzień Zaduszny stawał się jakąś mi- 
styczną imatrykulacją... 

Dziś ta tradycja już się urwała... A 
szkoda.. Na cmentarzu spotyka się czło- 
wiek z przeszłością, na cmentarzu ła- 
twiej jest ocenić wielkość i znaczenie 
poniesionych strat... Nasz odrodzony 
Uniwersytet dotkliwe poniósł straty, -—- 
szereg jasnych postaci przekazał histo- 
rji... 

Tylu już profesorów odeszło... Ta- 
deusz Budziński, Władysław Horodyski, 
Witold Nowodworski, Rafał Radziwiłło- 
wicz, Józef iZemacki, Ludwik Janowski, 
Kazimierz Krzyżanowski, Józef Łukasze- 
wicz, Antoni Mikulski... 

A przedewszystkiem przybyła na Ro- 
ssie mogiła ucznia i profesora dawnego 
Uniwersytetu Wileńskiego, Joachima 
Lelewela.. : 

Gdzież byli »w Dniu Zadusznym 
„Spadkobiercy filomatów i  filaretow“ 2 
Dlaczego nie było widać ich gromadek 
przy grobach tych, * którzy byli prze- 
wodnikami ich starszych kolegów?... 

Akademicy wileńscy! Darujcie, aie 
zaniechanie tradycji odwiedzania gro- 
bów profesorów, doprawdy troszkę nie- 
dobrze świadczy o was... 

W. Charkiewicz.* 
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Elżbiety 

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

Z DNIA 3 LISTOPADA 
Ciśnienie średnie: 760. 

Temperatura Średnia: -+1. 

Temperatura najwyższa: +2. 

Temperatura najniższa: —2. 

Opad: 5.9. 
Wiatr: południowy. 

Tendencja: silny spadek. 

Uwagi: śnieg i deszcz. 

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

Przeważnie pochmurno i mglisto. Miejsca- 
mni deszcz. Dość ciepło. Umiarkowane wiatry 
południowo - zachodnie i zachodnie. 

NABOŻEŃSTWA 

— Adoracja. Zarząd Katolickiego Związku 
Polek podaje do wiadomości swych członków, 
że 4 b.m. jako w pierwszy piątek miesiąca 
odbędzie się adoracja Przenajświętszego Sa- 
kramentu w kaplicy Serca Eucharystycznego 
(Mickiewicza 19 — 2) od godziny 4,30 do 7,30 
wiecz. zakończona błogosławieństwem Przen. 
Sakramentem. 

— Z okazji przypadającej rocznicy objęcia 
kolejnictwa przez władze połskie — zwycza- 
jem lat ubiegłych, staraniem pracowników ko- 
łejowych, odbędzie się w dniu 6 listopada r:b. 
o godz. 9 m. 45 rano uroczyste nabożeństwo 
przy ołtarzu w parowozowni  wachlarzowej. 
Nabożeństwo celebrować będzie ks. dr. prof. 
Henryk Hlebowicz. 

Uroczystość ta będzie transmitowane przez 
radio. 

URZĘDOWA 
— Dyrektor Lasów Państwowych p. Ed- 

ward Szemioth po powrocie z Warszawy z 
Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych w 
dniu 2 b. m. objął urzędowanie. 

— POZWOLENIA NA BROŃ. — Sta- 
rosiwio Grodzkie przypomina, że termin 
ważności pozwoleń mai broń, wydanych w 
r. b. przez Stamostwo, wygasa z dniem 31 
srmdnia. — Osoby, które pnagną posiadanie 
pozwolenia przedłużyć, na rok 1933, win- 
ne są przed końcem roku bieżącego złożyć 
podania do Starosty i prosić o prolongatę 
posiadanych "ia ha. — Do podań doią- 
tayć mależy posiadanie pozwolenia i ka 
łowieckie. s 2 

MIEJSKA 
— Reorganizacja biurowošci miejskiej. — 

Zaprojektowana reorganizacja biurowošci miej 
skieį, a co zatem idzie i komasacja  niektó- 
rych działów w samorządzie nasunęła potrzebę 
bliższego omówienia tych kwestyj w łonie ma 
gistratu. 

W tym celu w najbliższych dniach odbę- 
dzie się konferencja szefów sekcyj i naczelni 
ków wydziałów w celu ustalenia ostatecznego 
planu reorganizacyjnego. 

— Stacja autobusów zamiejskich. — Robo- 
ty przy budowie stacji autobusów zamiejskich 
zostały przerwane. Prowadzi się jedynie niwe- 

lację terenów góry Bouffałowej i parku dia 
dzieci. Spodziewać się należy, że w roku przy 
szłym stacja autobusów przy ul. J. Jasińskiego 
będzie oddana do użytku. 

— Na ul. Wiłkomierskiej zmienny prad. 
Na ulicy Wiłkomierskiej elektrownia wprowa- 
dzi prąd zmienny. 

— światło na ul. Kraszewskiego. Ul. Kra- 
szewskiego na Zwierzyńcu otrzyma kilka do- 
datkowych lamp ulicznych, o co mieszkańcy 
tej dzielnicy stale się upominali. 

—NORMOWANIE SZYBKOŚCI AU- 
TOBUSÓW. — Stamosta grodzki, dla unik- 
mjięcia nieszczęśliwych wypadków na sku- 
tek nadmiernej szybikości, rozwiljanej przez 
kierowców autobusów „Arbonu* zarządził, 
aby przedłużony został czas przebiegu 

przez autobusy ,„Ambonu“ trasy na linji 
Nr. 1 o 4 minuty, na linji Nr. 2 o 3 mi- 
muty, ma linji Nr. 3 o 3 miinuty, a na linji 
Nr. 4 o kilka minut. 

'Pomadto zarządzono, aby na ulicy Ma- 
ieji Magdalenty, Zamkowej, Wielkiej do do- 
mu Nr. 23, Bosaczkowej, Końskiej, Zawal- 

nej, Pozmiańskiej, Wileńskiej do Miekiewi- 
cza, Trockiej, Niemieckiej i Zarzecznej do 
Krzyża, szybkość autobusów nie przekra- 
czała 10 km. na godzinę, a ma Moście Zie- 
lonym 5 km, na godzinę. 

— 18-CIE MĘŻATEK... (W! wykonaniu 
decyzji o zwalnianiu z posad mężatek, któ- 
rych mężowie zamobkiują, na posiedzeniu 
magistratu zatwierdzona została kolejna 

ista 138 mężatek, które ulegną redukcji. 
— CZAS PRACY W! URZĘDACH MIEJ- 

SKICH. Podobnie jak to ma miejsce w in- 
stytucjach państwowych czas pracy w 

urzędach miejskich przez cały okres zimo- 
wy, nie zostanie zmieniony i będzie utrzy- 
many: jak obeenie od godz. 8 do 15. W! ten 
sposób uniknie się miepotnzebnego ekspen- 
su światła elektrycznego. 

WOJSKOWA 

— KOMISJA POBOROWA. — W dniu 
9 bm. odbędzie się dodatkowa komisja po- 
borowia dla tych, którzy nie uregulowali 
«wego stosumku do wojska, 

— Zarząd Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Podoficerów przeniesionych w stan spoczynku 

powiadamia swych członków, iż najbliższe po 

siedzenie informacyjne odbędzie się w dniu 

3 grudnia rb. o godz. 17 w lokalu przy ul. 
Mickiewicza 13. 

AKADEMICKA 
— Walne zgromadzenie wojewódzkiego 

Komitetu Pomocy Polskiej Młodzieży Akade- 
mickiej. — W sobotę dnia 5 listopada rb. o 
godz. 17 min. 30 w wielkiej sali konferencyjnej 
wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie 
się doroczne walne zgromadzenie Wojewódz- 
kiego Komitetu Wileńskiego Pomocy Polskiej 
Młodzieży Akademickiej z następującym — ро- 
rządkiem dziennym: 

1) zagajenie; 2) wybór prezydjum Komite 
tu; 3) sprawozdanie z działalności wydziału 
wykonawczego Komitetu za rok 1931 — 32. 
a) sprawozdanie ogólne, b) sprawozdanie ka 
sowe; 4) sprawozdanie komisji rewizyjnej; 5) 
dyskusja nad sprawozdaniami; 6) referat p.t. 
„Cel i zadania Tygodnia Akademika"; 7) za 
twierdzenie budżetu Komitetu na rok 1932—- 
33; 8) wnioski wydziału wykonawczego; 4) 
wolne wnioski. z 

— Władze Korporacji „Concordia*. W wy 
niku wyborów nowych władz Korporacji „Con- 
cordia — Vilnensis“ sklad jej Prezydjum ukon- 
stytuował się, jak następuje: marszałek — Kit. 
Holak Henryk, wicemarszałek — Krupowicz 
Jan, kanclerz Kurżawa Adam, olderman — 
Rukowicz Antoni. 

— Zarząd Koła Prawników Stud. U.S.B. 
niniejszem zawiadamia, iż dnia 7 b.m. o godz. 
19-ej w sali Śniadeckich USB. odbędzie : się 
Inauguracja Roku Prawników. Następnie odbę- 
dzie się w sali Ogniska Akademickiego dla 
członków Koła „Herbatka Zapoznawcza“. 
Wstęp na herbatkę 1 zł. 

Koledzy pragnący brać udział w akcji od- 
czytowej w Ogniskach kolejowych proszeni są 
o zgłoszenie się w Sekretarjacie Koła w go- 
dzinach urzędowania codziennie oprócz sobót 
od 13,30 do 14,30. 

,— Chór Akademicki. — Próba chóru odbę- 
dzie się dziś.o godz. 20 w „Ognisku“ akade:ni 
ckiem. Ze względu na ważne komunikaty i 
bliskie występy chóru, obecność wszystkich 
czonków tak dawnych jak i nowoprzyjętych 
obowiązkowa. 

| S 

Dwa wyroki śmierci na szpiegów bolszewickich 
WCZORAJSZA ROZPRAWA SĄDU DORAŹNEGO W WILNIE 

W dniu wczorajszym sala Sądu Okrę 
gowego w Wilnie stała się ponownie 
miejscem rozprawy w trybie doraźnym 
przeciwko czterem  szpiegom,  któ- 
rzy od roku 1931 do połowy październi 
ka roku bieżącego prowadzili działai- 
ność szpiegowską na rzecz wywiadu 50 
wieckiego. 

Ławę oskarżonych zajęli kolejno: -— 
22-letni Stanisław Markowski, działają- 
cy pod pseudonimem  „Niebieski“ stały 
mieszkaniec Lidy, z zawodu stolarz, Po- 
lak; 29-letni Dymitr Saj, działający pod 
pseudonimem  „Busz”, rolnik wyznania 
prawosławnego, ojciec 3-ga dzieci; brat 
Markowskiego 28-letni Ryszard Markow 
ski, również mieszkaniec Lidy, stolarz, 
oraz 32-letni Piotr Rusak, rolnik, ojciec. 
4-ga dzieci. 

Wszyscy wymienieni prowadzili ak- 
cję szkodliwą dla państwa przez dłuż- 
szy czes i dopiero dzięki przypadkowi 
zostali  ujawnieni i unieszkodliwieni 
przez policję. 

Wobec tego, że rozprawa dotyczyła 
szpiegostwa toczyła się przy 
trzwiach zamkniętych. Dokoła gmachu 
sądowego oraz we wnętrzu postawione 

posterunki policyjne. W wyniku vato- 
dziennego prawie posiedzenia, Sad wy- 
niósł wyrok, mocą którego skazał Sta- 
nisława Markowskiego i Dvmitra Saja 
na karę śmierci przez powieszenie, oskar 
żonych zaś Ryszarda Markowskiego i 
Е _юіга Rusaka na bezterminowe więzie- 
nie. 

Oskarżeni przyjęli wyrak spokojnie. 
W intencji wyroku Sąd zaznaczył, że 

aczkolwiek wina wszystkich oskaržo- 
nych została udowodniona, to jednak u-- 
ważał za stosowne wymierzyć łagodniej 
szy w. miar kary oskarżonym K. Markow 
skiemu i Rusakowi ze względu na ich 
wybitnie niski poziom umysłowy. 

Bezpośrednio po odczytaniu wyroku 
wszyscy skazani przewiezieni zostati ka 
retką więzienną w towarzystwie silnej 
eskorty do więzienia na Łukiszkach, o- 
brońcy zaś St. Markowskiego i Saja 
wysłali drogą telegraficzną do Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej prośbę o uia- 
skawienie. 

О ile ułaskawienie nie nadejdzie, — 
wyrok zostanie wykonany dziś rano. 

p. w. 
  

Śmiertelny strzał wartownika 
FATALNA UCIECZKĄ KOBIETY Z 

„WODĘ Wczoraj przed połud- 
niem podczas silnej wichury śnieżnej żoł 
nierz pełniący służbę koło objektów woj 
skowych na ulicy Lipowej (Zwierz; - 
niec), zauważył idącą w stronę składów 
amunicyjnych jakąś kobietę. 

Na okrzyk „Stój!”, nieznajoma szyb 
ko zawróciła i poczęła uciekać ku dro 
dze, wiodącej do miasta. 

Po trzykrotnem wezwaniu do zatrzy- 
mania się, wartownik użył broni palnej, 
strzelając w stronę uciekającej. 

Nieznajoma ugodzona w plecy, pad- 
ła tuż przy drodze, brocząc obficie krw'q 
z głębokiej rany. 

Natychmiast wezwano lekarza i po 

  

TERENU OBJEKTÓW WOJSKOWYCH 

wiadomiono o zaszłem komendę garnizo 
nu. 

Ranną — jak się potem okazało —— 
Kazimierę Parafjanowiczową, lat 35 ze 
wsi Płaciżyszki gm. rzeszańskiej prze- 
wieziono w stanie b. ciężkim do szpitala 
św. Jakóba. 

Dotychczas ona nie odzyskała przy- 
tomności, i nie mogła być przeto zbada 
na. Zdaje się jednak nie ulegać wątpli- 
wości, że na teren objektów  wojsk- 
wych Paraijanowiczowa trafiła przypad- 
kiem. 

Widocznie przestraszyła się ona nie- 
spodziewanego okrzyku żołnierza i ten: 
można tłumaczyć fatalną próbę ucieczki. 

SŁOWO 

Wileńska Rada Miejska 
Endecy przeżyli wczoraj chwile napię- 

cia, nerwów. 
— Zbierze się kwialifikowame quorum 

dla wyborów ławnika, czy też się mie zbie- 
rze? — Oto pytanie, które wielokrotnie 
stawiali sobie radni z t. zw. Koła Chrześć,- 
Nar. 

A quorum zbierata się leniwie. 
— Patrzcie państwo, dr. Szabad przy- 

szedł, woła ktoś w pewnym momencie, gdy 
już przewodniczący p. prez. Maleszewski 
zasiadał za stołem prezydjalnym. 

— Mało, odzywa się zaraz jakiś pesy- 
mistyczniy głos endedki. 

Jednak quorum, choć z tnudem, zebrało 
się wreszcie. Uzupełmił je „wypatrzony 
przez radnego Engla dr. Dobrzański. 

WYBRANO ŁA'WNIKA. 

P. prez, Maleszewski stwierdziwszy, że 
posiędzenie rozporządza kwalifikowanem 
quorum, otwiera obrady. 

Przystąpiono do pierwszego i majważ- 
miejszego punktu porządku dziennezo: wv- 
boru ławnika, po p. Lokuciewskim. 

Prof. Komamnicki zgłasza kandydaturę 
radnego Fedorowicza. Jest to kamdydatu- 
ma jedtyma. 

Następuje 'odczytanie regulaminu wy- 
borów. 

Za stołem prezydjalnym zasiadają skru 
tatorzy pp.: dr. Wygodzki (jako majstar- 
szy radny) i Gryto (jako radny wiekiem 
najmłodszy). 

W tym momencie prosi o głos prof. 

Staniewicz, aby złożyć w imieniu grup 
prorządowych oświadczenie. 

OŚWIADCZENIE PROF. STANIEWICZA 
W IMIENIU GRUP PRORZĄDOWYCH 

W imieniu połączonych grup radziec- 
kich 10 i 12 mam zaszczyt oświadczyć, co 
następuje: 
ACZKOLWIEK wydaję nam się, że ob- 

niżenie kosztów administracji ogólnej w 
budżecie miejskim na r. 1932-33 0 25 pr. 
a w latach następnych conajmniej o 30 
proc., zgodnie z Rozp. Prez. Rzpl. z dnia 
21 października 1938, w sprawie obniżenia 
kosztów administracji komunalnej, może 
być osiągnięte w pierwszym rzędzie przez 
skasowamie etatu czwartego ławnika, któ- 
ry, jak to wykazało kilkumiesięczne do- 
świadczenie, wobec zmniejszonej, z koniecz 
ności, działalności samorządu, z zwłaszcza 
po przekazaniu czynności egzekucyjnych 
władzom skarbowym; stał się zbędny, TO 
JEDNAK, biorąc pod uwagę zarówno ści- 
słe brzmienie utaswy o samorządzie miej- 
skim, jak i zawarte uprzednio porozumie- 
nia międzyklubowe, w których przedsta- 
wiciele nasi brali udział, oraz biorąc pod 
uwagę obowiązujący regulamin, w wybo- 
rach udział weźmiemy, składając białe 
kartki. 

Jednocześnie z całym naciskiem pod- 
kreślić musimy, że Koło narodowe wbrew 
swemu dotychczasowemu stanowisku, wy- 
rażanemu w wielokrotnych oświadczeniach, 
iż za ławnika Łokuciewskiego nie bierze 
politycznej odpowiedzialności, a wysuwa 
go tylko, jako fachowca, po jego ustąpie- 
niu, wysuwa tym razem polityczną kandy- 
daturę radnego Fedorowicza, przeciw któ- 
rej właśnie ze względów politycznych za- 
strzec się musimy, bez żadnej upreedniej 
próby uzgodnienia tej kandydatury 2 na- 
szemi grupami radnych; pomimo iż przy 

ostatnich wyborach na ławntka właśnie 
przedstawiciele Koła Narodowego wywie- 
rali nacisk na te grupy w celu wyboru te- 
go „a nie innego kamdydata, grożąc, w ra- 
zie niedojścia do porozumienia, uniemoż- 
liwieniem wyborów, To też, wobec powyż- 
szego, obciążamy Klub Narodowy całko- @ 
witą odpowiedzialnością polityczną га dzia 
łalność wszystkich jego mężów zaufania w 
agendach i instytucjach miejskich, jak 
również z oburzeniem odpieramy zarzut 
nielojalności, twierdząc, że to raczej my, 
w sytuacji obecnej, Koło Narodowe o tę 
nielojalnošė oskarżyć możemy. 

GIOSOWANIE. 

Zaczyma się głosowanie. Odbywa się o- 
no tajnie — kamtkami. 

Pierwszy, w. alfabetycznym porządku, 
radny Burda zapowiada wstrzymanie się 

jego frakcji od głosowamia, : 
Po chwili już rmwiyniki głosowania są 

wiadome, E : 

Dr. Fedórowicz otrzymuje 14 głosów 
przy 21 białych kiamtkach. Nie słodką bę- 
dzie dola ławnika, który aż tak przygnia- 
tającą mniejszością w Radzie rozporządza. 

Mimo to elekt ochoczo z wybomu ko- 
rzysta. 

Kto głoował za radnym Fesdorowiczem ? 

11 endeków i jakieś 3 głosy niewiadome. 
Ktoś mówi, że to trzech socjallistów od- 

dalo swe głosy endekom, chcąc wybór ich 
kandydata zapewnić. 

Mniejsza o to. Nie pienwszy to wypa- 
dek (kollaboracji endecko - pepesowskiej w 
maszej Radzie. 

DALSZE SPRAWY. 
Zaczyna się młócka spraw: formalnych 

i drobnych. 
Rada akceptuje zabiegi Magistratu o 

kredyt krótkoterminowy w B. G. K. w kwo 
cie 107 tysięcy zł, ma spłatę raty pożyczki 
amigielskiej (kupony), o kredyt m kwocie 
200 tysięcy zł. u władz wojskowych na ska 
malizowanie szeregu ulie, przylegających 
do objektów wojskowych (Strzelecka, Pod 
leśna, Pullkowa, Lwowska, Artyleryjska, 
Plutomowa, Derewnicka). 

Następnie obniżce ulegają niektóre o- 
płaty rzeźniowe i rymkowe, zatwierdzony 
zostaje regulamin miejsk. stacji kontroli 
mięsa. 

Umomnowane zostaje indywidualne u- 
posaženie kilku wyższych funkcjonarjuszy 
miejsk., zaś obniżone opłaty za wodę i ika- 
maliz. dla łaźni publ. i szpit. miejsk. 

Przedłuża się dzierżawę m. Leomiszek 

na 6 lat i wypłatę dodatku ma córkę ja- 
ikiejś emerytce. Słowem sieczka. Aha, nie. 
Jeszcze sprawa madania szkole powsz. Nr. 
35 szkoły im. króla Kazim. Wielkiego. 

Nie wiądomo, ma serjo, czy żartem 
(chyba żartem), r. Zasztowt dowodzi, że 
„pomiieważ z królami robi się teraz porząd- 
ki, poco szkole królewskiego patrona szu- 
kač“. 

WYBORY DO CIAŁ RADZIECKICH. 

Do Rady wojew. na miejsce mec. Fole- 
jewskiegio wchodzi przez aklamację p. prez 
Maleszewski, do kom. techn. r. Iżycki, zaś 
do kom. samit. r. Pieślak. Do kom. rew. 
radni Bartnicki, Widuczański, Czernichow, 
Szeskin. 

Jeszcze zmiaąnia jednego z art. statutu 
KKO. (zarząd ma się składać z 5 osób) i 
posiedzenie skończone. Kim. 

TEN DAS TCC ARTE RET TWE TROW ZAWO CZA WZ OZACSOCZEZNZOWUKA 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 

sobotę dnia 5 listopada b.r. o godzinie 7 wie- 
czorem odbędzie się w Dziekanacie Sztuk 
Pięknych posiedzenie Wydziału I. Na porządku 
dzienym: 1. Komunikat prof. dr. Stefana  Uli- 
xellego p.t. Tekst rumuński o zachowaniu się 
przy stole i 2. Komunikat prof. dr. Jana Oki 
p.t. Grodek jako numizmatyk. Wstęp wolny 
dla członków i wprowadzonych gości. 

— Klub Włóczęgów. — W piątek dnia 4 
bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się 94-te zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów 
Początek o godz. 18,30 dla członków, o godz. 
19 min. 30 dla zaproszonych gości. Na po- 
rządku dziennym referat p dra Seweryna Wy— 
słoucha p.t. „Podstawy polskiej polityki naro 
dowościowej, względem Białorusinów. Wstęp 
dla członków bezpłatny, dla gości 50 gr. 
dla gości — akademików 20 gr. Informacyj w 
sprawie zaproszeń udziela p. Śt. Hermanowicz 
codziennie w godzinach między 18 —- 20 w 
lokalu przy ul. Jagiellońskiej 1 m. 3 tel. 99 — 
Wstęp za zaproszeniami imiennemi, okazywa 
nemi przy wejściu. 

— „Nonor a zniewaga*. W dniu 6 listo- 
pada r.b. o godzinie 19-ej w sali Śniadeckich 
USB. w Wilnie staraniem Korporacji „Concor- 
dia — Vilnensis“ zostanie wygłoszony przez 
p. mec. dr. Szurleja z Warszawy odczyt p.t 
„Honor a zniewaga” Ceny biletów: 1 zł. 50 
gr.; i 25 gr. dla młodzieży. 

BALE I ZABAWY 
— Dookoła zabawy Peowiaków. — Zarząd 

Wileńskiego Koła POW komunikuje, że zapo- 
wiedziana zabawa peowiaków w dniu 5 fisto- 
pada rb. na życzenie pana wojewody nie od- 
będzie się, a to z uwagi na „Tydzień Akade- 
micki“. 
Zabawa taneczna odbędzie się w terminie 

późniejszym, o czem zostanie” podane ogółowi 
za pośrednictwem prasy do wiadomości. 

Kwoty wpłacone za bilety zostaną zwróco 
ne zainteresowanym w ciągu tygodnia. 

RÓŻNE 
— Sprostowanie. Ks. kanonik Ta- 

deusz Zawadzki — proboszcz paraiji 
św. św. Piotra i Pawła na Antokolu 
prosi nas o zaznaczenie, że wbrew infv;- 
macjom naszym, zawartym w sprawozda 
niu z przebiegu uroczystości ku czci 
Chrystusa Króla, 
N-rze „Stowa“ z dnia 31 um. m. akade- 
mja z okazji święta Jezusa Króla odbyła 
się również i w parafji antokolskiej. 

Akademję rozpoczęto o godz. 6 i 
pół wiecz. zagaił ks. kan. T. Zawadzki 
kolei chór parafjalny odśpiewał kantatę, 
zaś p. Pieniążkowa wygłosiła przemó- 
wienie okolicznościowe. Na zakończenie 
uroczystości wypełniającej po brzegi 
salę paraijalną, parafjanie  odśpiewali 
hymn „My chcemy Boga“. 

Zamieszczając powyžsze wyjašnienie 
przepraszamy  paraijan  antokolskich i 
ich Duszpasterza, za mimowolnie wyni- 
kłe w naszem sprawozdaniu nieporozu- 
mienie. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Pohulanka dziś w piątek 4 b. m. 

daje dwa przedstawienia wspaniałej bajki 
Maeterlincka „Niebieski ptak o godz.ł 12i 5. 
Bilety na te widowiska są już wyprzedane.— 

zamieszczonem w - 

Publiczność, która chce podziwiać niezwykle 
interesujące przedstawienia „Niebieskiego pta- 
ka" powinna zaopatrywa się w bilety iwcześ- 
niej. 

„Niebieski ptak* będzie powtórzony w so- 
botę o godz. 12 i 8-ej wiecz. w niedzielę o 
godz. 12 i 8 wiecz. 

— Ostatnia popołudniówka „Dzikiej pszczo 
ły” odbędzie się 6 bm. o godz. 4 po poł. 

— Niedzielny poranek „Niebieskiego pta- 
ka”. — W niedzielę 6 bm. o godz. 12-ej w 
poł. poranek dla dzieci od lat 3 do 100, Fanta 
styczne widowisko  Maeterlinckowskiej bajki 
„Niebieski ptak“. 

— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 
ZASP w Wilnie gra dziś 4 bm. w Staroświę- 
cianach, 5 bm. — w Brasławiu, 6 bm. — w 
Podbrodziu, 7 bm. — w Postawach, Obezny 
rejertuar teatru objazdowego obejmuje arcy- 
dzieło literatury komedjowej: „Panna mężatka 
— Korzeniowskiego (dla młodzieży, oraz. „Ro 
xy' — (na wieczorne przedstawienia). Pier- 
wszorzędną reprezentację artystyczną  stano- 
wią p.p.: Molska, Stanisławska, Zarębińska, 
Budzyński, Loedl, Kubiński— Reżyserja dyr. 
Szpakiewicza i 7. Tomaszewskiego. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Dzisiejsza 
premjera. — Dziś w piątek 4 bm. o godz. 8 
min 15 wchodzi na repertuar teatru muzycz- 
nego Lutnia nadwyraz melodyjna i efektow- 
na operetką Jarno — „Krysia Lešniczanka“ w 
roli tytułowej E. Gistaedt, w otoczeniu najwy 
bitniejszych sił zespołu. W* akcie 1-szym wy- 
konany zostanie taniec tyrolski układu Moraw 
skiego. Zniżki akademickie na dzisiejszą ore- 
mjerę ważne. 

— Recital śpiewaczy Walentyny Czuchow- 
skiej i Niny Grewcewowej urządza Wileńskie 
Towarzystwo Filharmoniczne w najbliższą nie 

dzielę 6 bm. w sali Konserwatorjum (Wielka 
4T, wejście od ul. Końskiej 1). Młode Śpie- 
waczki znane są już Wilnu ze swych poprzed 
nich występów. We wspólnym koncer_ie P-p. 
Czuchowska i Grewcewowa wykonają szereg 
aryj i duetów ze znanych i iuoanycn oper 
oraz Leśni najwybitniejszych ko ntuzytorów 
polskich i rosyjskich. 

toczątek o godz. 8 wiecz. 
„Przedsprzedaż biletów w „Orbisie" (Mickie 

wicza nr. Ila) od godz. 9 rano do 7 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO—Kurjer_ syberyjski. 
PAN—Blond Venus. 
HELIOS — Głos pustyni. 
HOLLYWOOD — Dr Jekyll i Mr. Hayde. 
STYLOWY—Na falach namiętności. 

SWIATOWID--Ogrėd Allacha. 

LUX — Ciebie tylko kocham. 

WYPADKI I KRADZIEZE 

— NIĘOSTROŻNY SZOFER. — Kucin Jo 
zef zamieszkały przy ul. Legjionowej 46 powo 
żąc wóz ciężarowy najechał wskutek nieostroż 
ności na przechodzącą przez jedznię przy zbie 
gu ulic Mickiewicza i Sierakowskiego Grzego 
rzewską Marję, lat 50 (Gimnazjalna 10). — 
Grzegorzewska doznała ogólnego potłuczenia 
ciała. Lekarz pogotowia udzielił jej pomocy i 
odwiózł do szpitala św Jakóba w stanie nieza- 
grażającym życiu, Kucina zatrzymano.. 

— ŚMIERĆ OD DENIATURATU. W za- 
jeździe przy ul. Werikowskiej 30 zmarł na 
skultiekk nadużycia denlaturatu Władysław 

Meller, bez stałego miejsca zamieszkania. 
Lęekamz ipo stwiendzeniu zgonu „pozostawił 
zwłoki na miejscu, do dyspozycji policji. 

  

Čypijan ń 
św. Jerzego i Wielkiej 

sławnym w Lidzie. 

de 

Generał broni b. armji rosyjskiej, kawaler Srderu 

po długiej i ciężkiej chorobie cicho zasnął w Bogu w dniu 31 października 
r.b w swoim ma ątxu Horodao. Pochowany został na cmentarzu prawo- 

O czem pogrążeni w głębokim smuiku zawiadamiają 

nóratowicz       wstęgi Legji Hanorowej 

  

          
    
  Żona i córka. 

    

Nabozensiwo załoDue Za du zę 

JANA KLOTTA 
Notarjusza w Wilnie odbęd te się w kościele św. Jerzego w sobotę 5 listopada r. b c g. 

dz 
9-ej rano, O czem zawiadamit %ileński Oddział Zrzeszenia Notarjnszów i Pisarzy 

Hip tecznich. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

BAŁAGAN 
Już nie pierwszy i napewno nie ostatni 

raz mówi się o tem, Już nie nowość to wca- 
le, że w agendach podatkowych miejskich 

dzieją się rzeczy dziwne, że te agendy mie 
fumkejonują bynajmniej tak, jak funikejo- 
miować powinny, że się w: nich dzieje, że ж 
mich pamuije, od czasu do czasu, bałaganik 

swoisty. : 
Oto znów; mały mamy przykład: | 
Znany i szanowany bankier wileński p. 

M. R. Rymdziuński jest. właścicielem nieza- 
budowanego placu przy ul. Mickiewicza 54. 

P. Ryndziuńskii ma dzierżawcę swej po- 
siadłości, a dzierżawca ten, poza: określo- 
mym czymszem, obowiązamy. jest opłacać 
wszelkie podątlki, na placu ciążące. 

Ten stam rzeczy: trwa od szeregu lat. 
Ostatnio coś się z mim. sa zaczęło. 

Otio pewnego dnia: p. R. otrzymuje z magi- 
lnu; maikaz płatniczy za jakiś podatek od 
placu w wysokości złotych 17 z groszami. 

P. R. posyła służącego z pieniędzmi, a- 

by pretensje miasta zaspokoić. ka 
„To, że podaitek. ten płacę wogóle ja, a 

nie dzierżawca, rozumuje p. R., do sprawy 
mie należy — to ikiwestja wewnętrzna moja 
i mego dzierżawcy”. : 

Aliiści! woźny wraca z magistratu z pie- 
międzmii i bez kwitłu, natomiast z oświad- 
czeniem, że wpłaty nie przyjęto, ponieważ 
mależność jest! zmacznie większa i sięga 
kilku lat wstecz. 

P. R. idzie, gdzie należy, i ustala, że 

jego dzierżawica mie popłacił podatków za 
rok 1930-31 i 32 włącznie. 

. Ale w tym już czasie egzekucje podat- 
kowe trafiły do organów skarbowych. Wie 
dząa o tem, p. R. jałko sumienmy podatnik 
idzie do III Urz. Skarbowego i tam wpła- 
ca około 150 złotych, otrzymuje ma to od- 
powiednie pokwitowania, a także wyjaś- 
mienie, że resztę (ta reszta jest zresztą kil-- 
kakrotnie większa od wpłaty), należy u- 
iścić wi magistracie. 

Dmia 28 paździemika p. Ryndziuński 
jest w Magistracie i wpłaca w, gotówce 
kwotę zł. 1.119,07, ma ico znawuż otrzymuje 
kwity (kwitarjusz serji A—I Nr. 424, po- 
kwitowania od N-ru 69—76). 

A teraz dalszy ciąg tej sprawy: 

Dnia 31 paździemika służąca przynosi 
p. R. z domu do banku akt zajęcia (opisu 
—adne, literackie słowo) mebli, z tytułu 
niezapłacenia podatków od placu, podat- 
ików, które przecież trzy dni przedtem co 
do grosza ii na pierwsze, już nawet nie we- 
zwanie, ale ustne przez swego służącego, 
zawiadomienie, opłacił. 

Ponieważ zajęcia mebli dokonały orga- 
ma, skarbowe, p. R. jest dnia 2 listopada 
w III Urzędzie Skarbowym i tam, z prze- 
rażeniem dowiaduje się, że „opis* nie może 
być odwołanym, ponieważ Magistirat odpo- 
wiedniego zawiadomienia o uregulowaniu 
należności nie nadesłał. 

Zestawmy fakty: dnia 28 października 
do kasy miejskiej wpłynęła kwota 1.119,07 
zł., wywównująca z karami i odsetkami i 
kosztami! wszelkie zaległości podałikowe. 

Dnia 31 paździermika, a więc w 3 dni 
po tem, następuje zajęcie ruchomości z ty- 
tułu już chyba tylko wpłacenia te: suma. 

Dnia 2 listopada, a więc w 5 dni po 
wipłacie, jeszcze się płatnika nie tylko mie 
przeprasza, ale nawet mie cofa bezprawnie 
przedsięwziętych kroków  sekwestirator- 
skich. 

Jak to wszystko, razem wzięte, nazwać ?! 
BAŁAGAN!!! Mik. 

— Włóczęga — złodziejką — Ambrożewicz 
Zofja (Bobrujska 15) doniosła policji, że skra 
dziono jej z niezamkniętego mieszkania 50 zł. 
gotówką. Ustalono, że kradzieży dokonała Ilu- 
kowicz Marja, bez stałego miejsca zamieszka- 
nia. Wszczęto za nią poszukiwania. 

— PORACHUNKI OSOBISTE, — Na pl. 
Magdaleny został przebity nożem |. Lebie - 
dzienko, uczeń stolarski. Przewieziono go do 
szpitala. Sprawcą poranienia niejaki Gryszkie- 
wicz został zatrzymany. Zajście wynikło na 
tle porachunków osobistych. 

— Zatrzymanie złodzieja. Liwszycowi Abra 
mowi (Stefańska 20) skradziono, gdy nikogo 
w mieszkaniu nie było, garderobę męską i dain 
ską i inne drobne rzeczy ogólnej wartości 300 
zł. Sprawdę kradzieży, zawodowego złodzieja 
Abramowicza Lejbę (Rydza. Śmigłego 23) uję- 
to wraz ze skradzionemi rzeczami. 

— OSKARŻA 0 PRZYWŁASZCZENIE. — 
Izaak Beński właściciel fabryki wód gazowych 
przy ulicy Stefańskiej 38 zameldował policji, 
iż inkasent jego J. Kowarski przywłaszczył ba- 
lony oraz inny inwentarz . towar na ogólną 
sumę 760 zi. Kowarski ukrywa się. 

— ZACZADZENIE. Chajetówna Fejga, lat 
21 i Rywa, lat 19, zam. w jerozolimce, wsku- 
tek przedwczesnego zamknięcia szybru w na- 
palonym piecu zaczadziały. Lekarz pogotowia 
udzielił zaczadzonym pomocy, pozostawiając 
je w domu w stanie niezagrażającym życiu. 

MOŁODECZNO 
— Awantura z pijakami. — W Mołodecznie 

przy ul. 3-g0 Maja 40 w mieszkaniu Jana Su- 
lewicza interwenjowała policja wskutek infor- 
macji, o rzekomem stwierdzeniu większej ilości 

  

„Samogonu“. > 
W drodze na posterunek między zatrzyma 

nymi o posterunkowym wynikło zajście, — w 
trakcie którego jeden z zatrzymanych Włady- 
sław Wołyniec stawiał czynny opór i dopuścił 
się zniewagi funkcjonarjusza P. P. 

Bieg za lisem w dniu 
św. Huberta 

św. Hubert przyjechał wezoraj na bia- 
łym rumaku: Sypnął rzęsiście śniegiem, a- 
le nie przeraził tem licznej rzeszy spomte- 
menów pań i pamów, którzy zebrali się w 
południe na placu 4-go puiku ułanów za- 
niemeńskich, aby odbyć tradycyjny bieg 
za lisem, a później spożyć niemniej trady- 
cyjny i jakże smaczny bigos. 

"Trasa biegu wiodła przez malownicze 
wzgórza antokolskie na itor wyścigowy w 
Pośpieszce, gdzie lis został odnaleziomy. 
Onkiestra wygrywając (dówięczne tanga i 
fokstroty, odprowadziłla zawodników: do 
startu. Bieg prowadził znany as jeździecki 
rtm. Kulik. Po przybyciu do mety, a ra- 
«czej do bigosu na torze wj Pośpieszce, za- 
stępca dowódcy pułku płk. Jerzy Dąbrow- 
ski udekorował uczestników! biegu ma pa- 
miątkę podkówikami, 

W godzinach wieczornych w. salonach 
Kasyna Garnizonowego odbył się dancing 
dla uczestników biegu, których podejmo- 
wał dowódca i korpus oficerów 4 p. ułaimów 
W:' miłym nastroju spędzono kiłka sympa- 
tyczmych, beztroskich godzin. 

— o — 

Mickiewicza bei Nacht 
Północ. Na ulicy Mickiewicza, od placu 

Katedralnego do Łukiszek, zaczynają gas- 
mąć latarnie. Przez jedną. Robi się ciemno 
i pusto. Przed Zaciszem stoją dwie skur 
czone dorożki. Przed Żorżem również dwie. 
Przed Polonją dwie dorożki i jedna brudna 
taksówikia. Przed Ziemiańską jedna doroż- 
ka: i koń i dorożkarz špią. 4 

Na rogu Tatarskiej i Miekiewicza p0- 
chyliła się w ryńsztok taksówka. Szofer 

jej przysiadł na stopniu, rozmawia z przy- 
godnym pijanym znajomkiem. к 

Jest przeraźliwie pusto, mroczno i nud- 
mo. Tylko na rogu placu Katedralnego ster 
czy dwóch policjantów, obserwując długo 
pewną kobietę, która szybko dąży w stro- 
nę Cielętnika. Tylko na rogu Wileńskiej i 
Mickiewicza sterczy dwóch policjantów i 
badawczo wpatruje się w: ciemności na. pla 
cu Orzeszkowej. © — jeden: dostrzegł coś, 
wypatrzył! Rzuca się biegiem na placyk, 
a stamtąd zrywa się ciemna postać kobie- 
ca i z krzykiem poczyna biec w kierunku 
Zielonego Mostiu. Podwójny. tupot móg: 
ciężkie buty policjanta i charakterystycz- 
ny bieg bucików na wysokich obcasach. 
W! cichem powietrzu słychać nawet, jak 
płaszcz policjanta furkocze. Na moment 
złudzenie, że jest przecie ruch, jest roz- 
gwar. Uciekająca dziewczyna ginie w, ciem 
miościach. Zasąpany policjant, zawstydzomy 
miepowodzeniem w wyścigu, wraca na sta- 
nowiskio. 

— Nie złapał pan? — pytam ze wSspół- 
czuciem: — ftrudmo zresztą: buty, płaszcz, 
rewolwer, pałka w ręku, podpinka pod bro- 
dą. Przeszkadza, Onla lżejsza... 

Policjamt nie jest pewien, co odpowie- 
dzieć. 

— Niech pan. lepiej idzie swoją drogą 
— mówi urzędowo i stając na rogu, za- 
czyna znowu wpatrywać się w. ciemmości 
skweru. Za chwilę będzie musiał znowu 
poderwać się i może znowu bezskutecznie 
Przykro tak giamiać człowiekowi urzędo- 
wemu za byle jaką kiecką. Udawać fauna 
wi ciemnym skwerze. 

Oto z Polonji! wychodzi! grupka: dżen- 
tellmenów. Klną mocno, ordynamnie, Z rogu 
Tatarskiej słychać akompamjament: szofer 
ruga się z przygodnym pijanym znajom- 
kiem. Od rogu, gdzie „Express“, odkrzyku- 
je się plugawo dwóch dorożkarzy. Z Zie- 
miańskiej wywala się kilkunastu studen- 
tów: pewnie odbyli swój tradycyjny marsz 
pomiędzy stolikami. I oni zaczynają nawo- 
ływać się młodo. a: soczyście. W! jednym 
miomencie cały «carrefour wileński roz- 
brzmiewa skwiernosłowjem. 

A m placu Orzeszkiowej dobiega znowu 
tupot dwojga par móg i przeraźliwy krzyk. 
Granatowy faun pędzi sapiące za dziew- 
czynką. A tu pęcznieje powietrze od słów, 
ktėre cuchną. 

Dusznio. w. 
SRA 

Ukamienować 
Stefam Jaraszewicz, 'we wsi Kurolsz- 

czyźnie gminy mołodeckiej, zmazał się 
grzechem z dziewczyną, która była uiko- 
chaną innego. Ininym był brat przyrodni 
Stefana Jaraszewicza. Grzech więc tem 
cięższy, że wi rodzinie. 

— Jalk ukarać grzesznika? — zapytał 
brat swych czterech przyjaciół. 

— Starożytni kamienowali takowych, 
jak o tem w biblji czytamy — rzecze je= 

I gdy Stefan Jaraszewicz wyszedł wiie- 
czorem na podwórko, posypały się nań ka- 
mienie, rzucanie pięciorgiem rąk, kierowa- 
mych mienawiścią i ciemnotą. 

„Jaraszewicz — opiewa meldunek poli- 
cyjny — walczy ze śmiercią. Sprawcy a- 
resztowani, 

VESTA SSE TSS OS 

ŚWIĘCIANY 
> 5 Sa aj — Na terenie pow. šwic- 

ciańskiego u agitatora, który usiłował zor- 
ganizować jaczejkę wywrotową wśród młodzie 
žy iolwarcznej. 

Komunistę wraz z dowodami przekazano 
władzom śledczym. 
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grodźięhzka 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK, 

"KTÓRY SZCZĘŚLIWIE SIĘ ZAKON- 
'CZYŁ. — Syn. właściejeta tartaku w Gro- 
dmie, 24-1etnii (Perec, który dostarcza, ma- 
tertjaił budowlany na remont mostu nad to- 
rem kolejowym, łączącym ul. Brygidzką z 
Pt. Skidelskim, znajdujące się we środę, w 
godzinach południowych na remontowa- 
nym moście ii stojąc ma nieprzymocowanej 
desce, spadl magle z niej na. tor kolejowy. 
Od uderzenia, mywiołanego wypadkiem, P. 
zemadlał. = 

tym czasie mamewrował pociąg to- 

wairowy. Miaszymista tego pociągu, zauwa- 
żywszy leżącego na torze kolejowym czło- 
wiielka, zahamował pociąg, który zatrzymał 

się © 2 metry przed zemdlonym Perecem. 
Pierwszej pomocy lekarskiej udzielono 

Perecowi w Szpitalu żydowskim. 
Lekarz stwierdził u P. ogólne potłu- 

czenie ciała. 

— KRADZIEŻ W GIMNIAZJUM ŻEŃ- 
SKIEM. — W dniu przedwczorajszym nie- 
=zmiami sprawcy zerwali kłódkę i okradli 
sklep z materjałami! piśmiennemi, miesz- 
czący się przy Gimnazjum: żeńskiem im. E. 
Plater. 

Sklep jest spółdzielnią uczenie giamna- 
zjum. — Wysokość stmat nie jest jeszcze 
ustajlonia. 

— KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM. Nie- 
zmani: sprawicy zerwali skobel przy miesz- 
kaniu przy ul. Bernardyńskiej 5, należą- 
cego do Stefanji Waszkiewicz i skradli ma 
jej szkiodę kilka szłtuk garderoby damskiej, 
ogólnej wiartości około 300 zł. 

— OSTRE STRZELANIE NA TERE- 
NIE GMIN ŻYDOMLA I WIERCIELISZ- 
KI. — W dhilu 8 listopada br. w godzinach 
od 8-mej do 13-tej odbędzie się ma terenie 
gmin 'Wiercieliszki i Żydomia, w rejonie 
Szczeczynowo — Obuchowicze ostre istrze- 
lanie piechoty i antylerji. 

W związku z tiem zostaje zamknięty w 

wispomnianym dniu, ma czas od godz. 7 
do 14-tej dla ruchu cywilnego szosa Gmo- 

dmio — Skidel, nia odcinku Obuchowicze— 
„Grodno, oraz droga: polma Przygodzicze— 
Putryszki. Ruch ma tym odeimku odbywać 
się będzie traktem. Zamknięte również z0- 
stają wszystkie drogi polne, wiodące do 
rejonu zagrożonego. — Jialko ubezpieczenie 
rejonu zagrożonego wystawione będą wioj- 
skowe posteriuniki przez władze wojskowe i 
umieszczone będą, na drogach prowadzą- 
eych do rejonu zagrożonego czerwione cho- 
rągiewki. 

__ — SKŁADKI NA RZECZ GMINY WY 
ZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ. — Zarząd 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej przystą- 
= wb dosa nakazów: płatniczych ma 
s i (6taiti) na mzecz iny ż iwskiej 
zai lata 1930, 31, 32. a ' 

Wysokość składek została ustalona już 
dawniej, w międzyczasie zaś zaszły zmiany 

— KWESTA NA POL. BIAŁY KRZYŻ. 

W związku z tygodniem Białego Krzyża, 

który odbędzie się w dniu 5 listopada do 
12 listopada bi. w dniiach 6 i 11 listopada 

odbędzie się w naszem mieście zbiórka u- 
liieznia: ma rzecz Poiskiego Białego Krzyża. 

— NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. — 
W! dniu wiczorajszym szeregowiec 3 pułku 
Szwoleżerów w: Suwialikaich, Dutkiewicz Bo- 
Jesław, wiysiajdająje z jpoeiągu jna st. Łogoś- 
ma, zaczepił się plaszezem, upadł i rusza- 
jący pociąg zgniótł mu duży palec u lewej 
nagi. 

Ofiarę nieszczęśliwego wypadku pnrze- 
wieziono do szpitala wojskowego w Gro- 
dmie. 

— KRADZIEŻ BIŻUTERJI, — Piotro 
wi Skomupko, zamieszkałemu przy ul. Bry- 
gidzikiej 40, nieznani spraiwiey isikmadli bi- 
žuteirję wartości! 700 zł. 

— DROBNE KRADZIEŻE. — Borsukie 
wiiezowi (Wlaelamowi (Jagiellońska 25), 

skiradli niieznianisp rawcy ganderobę na о- 
gėlną sumę około 50 zł. 

— Wellerowi. Mojżeszowi (Kolnennika 

18) skradziono z zamkiniętegio strychu bie- 
liznę wartości 30 zł. 

Za.  miezmamymi spiriarwcami  policja 
„wszczęła poszukiwianiia.. 

  

— XI ZJIAZD POWIATOWY ZWIĄZ- 
KU NAUCZ. POLSKIEGO. — W; dniach 
5 1 6 listopada w gmachu 7-miloklasowej 
szkoly im. T. Kościuszki odbędzie się XI 
domoczny Zjazd Powiatowy Związku Nau- 
(czycielstwa. Polskiego. 

„Pierwszego dnia zjazdu będą wygło- 
szome diwa. meferaity, a miamowicie: „Sa- 

morząd terytorjalny* a stanowisko nau- 
czycielstwa związkowego, który wygłosi 
delegat zarządu okręgowego, ZNP. i drugi 
„Oddział pierwszy! 'w. świetle mowego рго- 
gramu nauczania” , który wygłosi delegat 
Kumatorjum, 

W! drugim dniu zjazdu przewidziane jest 
między innemi sprawozdaniie i wybory mo- 
wych iwłładz. 

— NIESZPORY ŻAŁOBNE — W dniu 
1 listopada! dorocznym zwyczajem odbyły 
się żałobne mieszjpory rw kościele giarnizo- 
mowym, kttóre odprawił ks. kapelan Alek- 
sanidrowicz. 

Na uroczystości tej, oprócz wojska i 
społeczeństwa, były obecne władze z pa- 
niem starostą Neugebauerem i d-cą bry- 
gady kaw. gen. Skotnilckim mia czele. 

Ро mieszporach ufonmowiał się pochód, 

który przeszedł ulicami Oficerską i Mie- 
kiewicza do grobu Nieznanięgo Żołnierza, 
gdziłe do zgromadzonych iwygłosił przemó- 
wiienie w. zastępstwie kis. Aleksandrowicza. 
'djalkon ze Śłąska, podzem chór kościelny 
odśpiewiał pienia kościelnie, a: orkiestna 78 
pp. odegrała. Malrsza, Żałobniego, poczem na 
grobie złożył! iwieńce pam stanosta. Nieuge- 
bauer z burmistrzem p. Jarmulskiiim, a na- 

stępnie 78 pp., 26 p. ułanów, 9 DAK i 20 w materjalnym stanie płatników tych skła PAL. 
dek, więc spodziewać się maležy dužej ilo- 
ści odwołań. 

KINA P. T. K. TEL. 514 
BET EZR SZZY ZAŚ. 

Początki se:nsów: 18.15, 20.15 i 22.15 

Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pacztowa 4, 
Dziś! LIANA HAID, IWAN PETRO- 

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

„Bal w operze” 
Szaleństwo jednej nocy. — Bal ma- 
skowy. — Namiętne npajające tango. — 
Miłceść mężatki i... ten trzeci, 
Tango „Santa Lucia" i walc angielski 

„Muzyka taniec i noc”, 

wstęv od 80 gr. 

Dźwiękowiac 
Kino „ĄPOLLO" 

Dominik. 26. 
Dzišt Wstrząsający dramat życiowy o 
uiebywałe mocno napiętej skcji i kon- 

flikcie p. t. 

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

w Ameryce 

KINO „PALACE 
T E p. 12. 

spaniały film ilustrujący tragedję 
duszy kobiecej, kę połępila opigfa 

p.t, 

Grzeszna Kobieta 
W rcli tytałowej: BILLIE LOVE 
Realizacja: Aleksander Korda 

WSTĘP OD 49 GR. 

  

   

    

KINO 
DŻWIĘKOWE 

„ŠVIATSWID“ 

GRODNO, Brygidzka 2, Liljanka 

      

Konto czekowe 
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Wydawca: Stanisław a 

  

Peczątek seansów 
o g. 6.15, — 8, — 18. 

Najmilszy i najwspanialszy film sezonu! 

  

SKLEP RADJOWY „„LINNIIG** 
Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

>*ADQEEGCA < 

za 190 zł. 
3-lampowy odbiornik radjowy, 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 
1 sprzętem antenowym 

NA 19 MIESIĘCY Po 10 zk. 

Około pomnika zemomadziło się około 
1000 osób. 

— JAK PRZESZEDŁ DZIEŃ OSZ- 
CZĘDNOSCI. — Dzień oszczędności prze- 
prowadzono przeważnie w szkołach, gdyż 

Komitet! stanął ma stanowisku, że przede- 
wszystkiem dziatwę mależy przyzwyczajać 
do oszczędności. : 

W dniu 29 października we wszystkich 
szkołach odbyły się pogadanki na temat 
oszczędności, wozdawano dziatwie ikisią- 
žeczki oszczędnościowie, mareczki, ołówki 
z część dziatwy zwiedzała: kasy, bamki 

it. p. 

W sobotę odbyło isię nabożeństwo w sy 
miagodze. (W: dniu 31 paźdz. odbyły się ma- 
božeūstwa mw kościele j cerkwii z odmośne- 
mi pnzemówieniami. 

W mażjbliższych dniach odbędą się od- 
<zyty 'i prelekcje dla starszego społeczeń- 
stwa. 

— IPODRZUCENIE DZIECKA. —Dnia 
28 paździemnika, kiedy Biguluk Anna prze 
chodziła ulicą Midkiewicza około godziny 
17-tej, została zatrzymana przez nieznajo- 
mą, (która poprosiła ją, aby otrzymała 
chwilowo jej dziecko. Nie podejrzewając ni- 
czego, Biguluk dziecko wzięła, a kiedy ma- 
tka nie wmacała, zamiepokojona kobiecina 
weszła w. podwónze i okazało sie, že matika 
ulotniłą się. 

„ Biguluk zaniosła dziecko do komisar- 
jatiu, a komisarjat przekazał chłopca w 
wieku około B-ch miesięcy do żłóbka. Za 
wyrodną matką wszczęto poszukiwanie. 

Ada. ABAAAAAAAALAAMASAAAAAASAMA 
SAS BADDKAABDAŁ 

Nziwiększą i nalbezpiecz. 
niejszą zbiornicą kapitałów 

„i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA ; 
BSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

   

Wysokie oprocentowanie—całko- 
йе bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie, 

VYYYYYYYVYVYYVYVTYYYVVYT 

  

     Wstęp od 75 gr.      
    

chce się rozwieść 
Wersja francnska, 
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P. K. O. 82.157. 
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z lampami (Pbilips'a), 
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INFORMACYJNO - POSELSKIE 

ZEBRANIE CZŁONKÓW I SYMPATY- 

KÓW! BBWR. W DEREWNIE. — W ubie- 
stym tygodniu odbyło się dnugie zkolei in- 
farmacyjnio - poselskie zebranie członków 
i sympatyków BBWR. w: Derewnie, pow. 
stołpeckiego, na które przybyło ze Stolp- 

ców. Prezydjum Rady (Powiatowej w o0so- 
Ibach: prezesa posła Jerzego Gorzkowskie- 
go, członków: M. Dudzińskiego i M. Kosza 
Referat politłyczno - gospodarczy wyjgło- 
sił poseł Jerzy Gorzkowski, o ulgach zaś 
dla! rolnictwa, wygłosił członek Rady iPo- 

wiatowej p. inspekitor samorządowy M. Du 
dziński. W wyłonioniej dyskusji po refera- 

tach podkreślono zaobsenwowane niedocią- 

gnięcia: w: gospodarce lasów państwowych, 
powodujących Ito, że drzewo, dzięki wygó- 

rowanej cenie, uniemożliwia szerszemu о- 

gółowi nabywania go, przez to w znacznej 
większości. uległo zepsuciu. W dziedzinie 
opłałt: podatkowych domaganio się skoma- 
sowania podatków państwowych i samo- 
rządowych, iskarżąc się ma częstokroć za- 
obserwowaną bezwzględność organów e- 
gzekucyjnych i selkiwestnatorów. Podnie- 
siono również spriaiwę opóźniania wypłat 
pogorzelcom przez PZUW. Po wyjaśnie- 
niach, udzielonych przez p. posła Jerzego 

Gorzkowskiego i członka Prezydjum Rady 
Pow. BBWR. p. M. Dudzińskiego, zazna- 
czomo, iż wszelkie słuszne uwagi i preten- 
sje zostaną wzięte (przez Prezydjum Rady 

Pow. pod uwagę i przedstawione czynni- 

kom miarodajnym. W toku dalszej dys- 
kusji szereg mówców, zabierających głos, 
stwierdziło, że zarówno Rząd jak i więk- 

szość Sejmowa uczyniło bandzo wiele w 
cellu ulżenia obywatelom, przedewszystkiem 
'w dziedzinie podattikorwej, poczem wśród ©- 
krzyków ma iecześć Najjaśniejszej Rzeczy- 

  

pospolitej, Pania, Prezydenta. Mościckiego i. 
Marszałka Piłsudskiego, zebranie zam- 

kuięto. > 
— WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

I SYMPATYKÓW. GMINNEGO KOŁA 
BBWR. W NALIBOKACH. — Ostaftnio iw 
Nalibokach odbyło isię .Wlalne zebranie 
członków i sympatyków _ gmaininiego Koła 
BBWR,, na które przybiyło Prezydjum Ra- 
dy Powiatowej ze Stołpcówi z prezesem p. 

posłem ma Sejm Jerzym Gorzkowkkiim nia 
czele, Przy wypełnionej po brzegi sali, ро- 
seł J. Gorzkowski wygiłosił referat ma te- 
mat: „Sytuacja polityczno - gospodarcza 
Państwia'* ze szczególnem omówieniem po- 

mocy, jakie Rząd i Sejm czynią w celu u- 
możliwienia pnzetnwaniia obecnego przesi- 
lenia gospodarczego. Następnie członek Ra 

dy, Powiatowej, inspektor samorządowy, 
Milkiołaj Dudziński w swym [referacie pnzed 
stawił ulgi, wydane rolnictwiu, omawiając 
w związku iz tema wydanie dekrety. Po refe- 
matach wywilązalla się bardzo ożywiona i 
wszechstnonina dyskusja, w której zabiera- 
ło głos wielu mówiców z byłym posłem Ho- 
łowaczem na czele. (W! dyskusji poruszono 
sprawę pewnych wiadliiwości w gospodarce 
leśnej, konieczność (kkomasatcji podatków о- 

maz dalszą akcję w sprawie zmiżenia cen 
ma: artykuły przemysłowe, jako to naftę i 

żelazo, i monopolowych, jak: sól i zapalki. 
W toku dalszej dyskusji wysunięto spra- 
wę działek gruntów nabytych, aby: te były 
ziałatwiiane nie przez Sądy Okręgowe, lecz 

przez Ulrzędy Gminne, tak jak grunty na- 
działowe. 

'— OBCHóD DNIA OSZCZĘDNOŚCI 
W STOŁPCACH. — Z imicjatywy: Powia- 
towej Rady BBWR. w dniu 30 paździenni- 

ika br. w sali Ogniska. Kolejowiego w Stołp 
cach odbył się umoczysty wieczór, poświę- 

cony obchodowi „Dnia Oszczędności”. Po 
zagajeniu tej uroczysitości przez posła na 
Sejm p. Jenzego Gorzkowiikiego, chór miej 
scowego. gimnazjum państwowego odśpie- 
wat „Hymn Oszczędności”, poczem obszer- 
mie przemówienie ma temat: „Jak oszczę- 
dzać mamy, wygłosił dyrektor KKO. p. 

Nowacki. Okolicznościową inscenzację о- 
maz deklamacje wykonała młodzież gimma- 

zjum. Uroczystość itę zaszczycił swą obec- 
nością p. starosta powiatowy H. Kuroczyc- 
ki, przedstawiciele instytucyj i urzędów 0- 
raz liczmie przybyła publiczność m. Stołp- 
eów. iPodczas antraktów przygrywała or- 
Ikiestra 8-g0 Baonu KOP. ner. 

— STYPENDJUM IM. SP. TADEU- 
SZA HOŁÓWKI. — Jak wiadomo, na te- 
renie województwa mowogródzkiego istnie 
je stypenjum im. śp. Tadeusza. Hołówk:, 
przeznaczone dla młodzieży wiszełkiej na- 
modowości, uczącej się w zakładach śred- 
nich. Na fundusz stypendjalny składają 
się składki posłów i! senatorów Ziemi No- 
wiogródzkiej. W bieżącym roku szkolnym, 
między iinnemi przyznano stypendjum dla 

  

WACŁAWA WALICKA 

ж о* * 

Maruška ze strachem zaczęła gospo- 
darować w chacie babczynej. Chodziła 
cicha i nieśmiała, aż babkę za serce 
chwyciła, i zaczęła babka jakoś łagod- 
niej na nią patrzeć. Pracowita była ba:-- 
dzo: o świcie już na nogach, znała się 
dobrze na gospodarstwie, ładnie tkala 
cienkie płótno i gustowne pościłki, po- 
tem dobrze umiała sprzedać te pościłki 
we dworze. Babka mało jej pomagała, za 
to często sobie na pierzynie na- piecu 
wypoczywała. Rzadko też wychodziła z 
chaty, chyba po zioła jakieś, które sobie 
suszyła i warzyła. Wcale też nie chciała 
praktykować swoich czarów, czasami tyl 
ko dała jakieś ziele komu na żołądek, 
lub na chrypotę w piersiach — zawsze 
pomagało, bo mądra z niej lekarka była. 
Płacili jej chętnie za to chorzy to płót- 
nem, to drobiem, to jajami. jakoś bardzo 
złagodniała babka, łaskawie z ludźmi 
gwarzyła, od biedniejszych nigdy pre- 
zentów nie brała, często też oparta na 
swoim sękatym kiju chodziła gdzieś da- 

leko do cerkwi. jakoś wydało się, że 
chodzi nie do cerkwi, a do kościoła ka- 

  

+ Arik "WR 

  

  

DŽWIĘKOWE KINO 

CGIINe 
Wielka 47, tel. 15-41 % «u. Gustaw Molander 

Dziś dawao oczekiwany tilm! 

Kurjer syberyjski ( 
Między honorem, miłością do ojczyzny a miłoś ią brat+rską Poświęcenie braterskie, cto tło tego wielkiego 

re-lizator tego rewelacyjn»go filmu zdobył tem dziełam kine- 
m.tog «fi złoty medal na rok 1932 dla prod. szwedzk ej 

Pod wrogim 
sztandarem 

Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe Począttk o god. 4, 6, 8i 10.15, w dnie świąt.'o godz. Z-ej 
Ceny od 25 gr. й 

  

Najciekawsza 
kobieta świata, 

słynna 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Nad program: Arcyciekswe aktualno 
wielkich kosztów związanych z wyświetlaniem te 

Marlona Diet | 
„BLOND VENUS" 

światowćj reżyserji, mistrza J. van Sternberg. 

Cndowne są piosenki špiewane pr:ez Marierę w trzech językach, 2 > i 
ści dźwiękowe craz wspaniała komedja dźwiękcwo Tysunacwa Fiej:Zesa — a 

; go zrcydzieła ceny nie p-dwyžszone, — Se:nse 4, 6, 8i1015 A 
Świąteczne s godz 2ej, — Passe portouts i bilety bezpłatne bezwzględnie + ir mzine 

Dziš 

w swojej najlepszej 
z dotychczasowych 

kreacji 

    

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

Dzłś! Pierwszy polski film egzotv zny na tle bow. Ossend ow skiego 

ИТЕ 
   

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

I WITOLD CONTI n.:y.. н. wansa. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek o godz 4, 6, 8 i 10.15 w da. Św. © Z-ef 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza, 22 

tel, 15-28. 

trzech uczniów: narodowości białoruskiej, 
pochodzących z powiatu stołpeckiego. Sty-- 
pendjum przyznianie zostało Mikiołajowi Wa 
silewiczowii, , uczniowi: I-go kursu Semi- 
narjum Niauczycielskiego w Nieświerzu, w 
sumie 150 zł., Siengiejowi Wasilewiczowi, 
uczniowi! 5-tej klasy państwowego gimna- 
zjuma w Stołpeach w; sumiie 100 zł., oraz Mi 

kołajowi Wysockiemu, uczniowi II-go ktur- 
su Seminajrjum Nauczycielskiego w Nie- 
świierzu, w sumie 100 zł, 

— WSPÓLNE POSIEDZENIE T-WA 
SZKOŁY ŚREDNIEJ Z KOŁEM OPIEKI 
RODZICIELSKIEJ PRZY  PAŃSTWO- 
WIEM GIMNAZJUM W STOŁPCACH. W 
związku z upaństwiowieniem Gimnazjum w 

Stołpeach, Towarzystwo Szkoły Średniej, 
utrzymujące dotychczas to Gimnazjum, 
zawiesiło swe czyminości i! przekazało akta. 
majątek i zobowiązania swoje Kołu Opieki 
Rodzicielskiej przy tut, Gimnazjum 
biednych uczniów oraz wyznaczyło termin: 
(Wialnego Zebrianiia ma dzień 29 b. m. 
Wybrano Prezydjum Koła Opieki Rodzi- 

cielskiej w składzie prezesa p. Matyrki Ste- 
fama, wiice-prezesa p. mjr. Bezega, se- 
kiretamza p. Kaz. Dziatki i skarbnika p. An- 
toniego Mielniczuka rozpatirzyło szeteg po- 
dań o zwolnieniu od opłat ma rzecz Koła 

Яв лка 
— PRZYJAZD J. E. KS. ARCYBIS- 

KUPA ALEKSEGO DO SŁONIMA. Wczo- 
raj około 12-tej w mocy, poc. osobowym z 
Wiarszawy, przybył do Slonima: J. E. ks. 

Anmcybiskkup prawosł. Aleksy, którego na 
dworcu powitało: miejscowe duchowieńst- 
wo prawosłaiwnie: z ks. dziekanem prawosł. 
Drużyłowskim ma czele. W imieniu władz 

powitał arcybiskupa referendamz Starost- 
wa p. Al. Jellinek i asp. PIP. Mironowicz. 

Kis. Arcybiskup uda się w dniu 3 bm, 
do Żyrowic, gdzie zabawi także w ciągu 
dnia 4 bm. W ostatnim dniu pobytu swego 
w Żytrowicach, Iks. arcybiskup odpirawi u- 
roczyjste malbożeństiwo. 

KATASTROFA AUTOBUSOWA 
POD BARANOWICZAMI. — W. dnim 
wczorajszym w  autobuglie - komunikacji 
Słoniiim — Baranowicze w, czasie biegu te- 

go autobusu, przepełnionego pasażerami, 
ha: 6 km. od Baranowicz, pękła oś, lecz itak 
miefortiunnie, że spowoadowało to oderiwa- 
niie się tylnego koła. Wypadków z ludźmi 
nie było. Plasażerów (tego autobusu zabrał 

do Baranowicz zdążający ze Słonima auto- 
bus Zileleniewiskiego. 
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ranicZiū 
tolickiego i spowiada się u takiego sta- 
reńkiego księdza, nosi nawet jakieś ziół- 
ka jemu, za które nic nie bierze. Wyga- 
dała się nawet Mikole, że na plebaiji 
nieraz nocuje, że poją ją i karmią po 
kilka dni i radzi widzą — wielka przy- 
jaźń jest między nią a staruszkiem pleba- 
nem. „Schodzi tam dużo ludu'*, mówiła, 
„co dawniej do cerkwi chodzili, a teraz 
kościół przyznali”. Złagodniała babka 
zupełnie, Marja nie chciała oczom swo.m 
wierzyć, a we wsi gadali, że w chacie 
Mikoły darzy się i bez czarów babczy- 
nych, bo Marja im szczęście przyniosła. 
Rzeczywiście darzyło się — zamożność 
rosła dnia na dzień. Pomyślne było i 
to, że Matriona przestała się gniewać na 
Mikołę, bo w kilka tygodni po ich wese- 
lu odbyło się wesele Matriony. Znalazła 
sobie chłopca, jak malowanie, który świe 
żo przybył z Ameryki i właśnie szukał 
sobie żony z gospodarstwem, by miač 
w co włożyć zarobiony grosz. Miał być 
bardzo zamożny, to też weselisko Matrio- 
ny odbyło się tak paradnie, jakby sai 
dziedzic po raz drugi się żenił. Mówiono 
że i we dworze nie byłoby paradniej. 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA*, 

  

Film. e którym mówi ciły swiat Film, przewyższający wszystao dotychczas widziane 

DR. JEKYLL | AR. HAYDE 
według głośnej powieści L. Stevensona w rol gł. genjalny mistrz maski Fryderic March i Miriam Hopkins 

Podwójna: zycie człowieka! Walka dobra i zła w duszy ludzkiej. Szczyt napięcia dramatycznego, errocyj i techniki 
Nad prosram: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o g. 4-ej ost. o g. 10.15 w dn. Świąt. o g. 2ej. Ceny zniżone 

m——12 1 >>> >>> >>> 

Косоикасулне Kursy Wyžszej Rachunkowošci 
Stowarzyszenia Buhcalterów m. Wilna 

ul. SZOPENĄ Nr. 6 
Celem Kursów jest uzupełnienia teoretycznych i praktycznych wiadomości osób, 

pracujących w zawodzie buchalteryjnym i nsukowe przygotowanie tych osób do uzy- 
Skania tytuła buchsltera dyplomowanego. — W związku z uruchomiertem grupy równe- 
ległej termin zapisów z: stał przedłużony do dunia 15 go listopada b. r. 

Zapisy przyjmuje kancelarja Kursów w poniedz., wtorki i czwariki cd 8—10 wiecz. 

  

  

Skład Fortepianów, Planie, Fistaraooji 

<= K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wiino, Niemiecka 2, m. 11 

Radjo wileńskie 
PIĄTEK DNIA 4 LISTOPADA 

11.40 Przegląd prasowy, komunikat meteo 
rologiczny t czas; 13,05 Program dzienny;— 
15.10 Najnowsze przeboje taneczne (płyty) ;— 
15.40 Komunikaty; 15,50 Muzyka z płyt (De- 
bussy — Kwartet g-moll); 16.15 Lekcja angiel 
skiego; 16.30 Komunikat LOPP-u; 16,40 „No 
woczesna gospodarka stolicy* — odczyt wy- 
głosi Z. Słomiński; 17,00 Koncert; 17,35 Pro 
gram na sobotę; 18,00 Muzyka lekka; 19,00 
Polakom na Kowieūszczyžnie — z zagadnień 
litewskich; 19,15 Rozmaitości; 19,20 Pogadan 
ka o Inie; 19,30 „Złorzeczenia i błogosławień 
stwa" — feljeton wygłosi dr. St. Essmanów- 
na; 19,45 Prasowy dziennik radjowy; 20.00— 
Pogadanka muzyczna; 20.15 Koncert sym?- 
niczny. W przerwie feljeton wygłosi Naglero- 
wa p.t. „Sceny widzeń Zapolskiej"; 22,40 — 
Wiadomości sportowe; dodatek do prasowego 
dziennika radjowego, i komunikat meteoroio- 
giczny; 23.00 Muzyka taneczna. 

  

  

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze! 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobigeg koanerwuje, doskonali, odświeża, ::- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twsrzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
piaigcy (panie). Natryski „Hormona” wedłu 
aroi. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. 
dywidualne dobieranie kosmetyków do kaz- 

  

  

jaj cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 
cjonalnej. 

Codziennie od g. 10--8, 
оОР 

   

Matriona sprowadziła sobie szaty ślubne 
z samego Wilna, dokąd jeździła razem z 
narzeczonym. Cieszyła się niezmiecnie 
Matriona, że „ze wszystkim*  zakasuje 
Mikołę i Maruśkę. Szła pyszna do ołta- 
rza i jakież było jej oburzenie, gdy 
usyszała za sobą prawie głośny szept: 

„Ot chamka, nic i jedwabna suknia 
i welon jedwabny nie pomogły -— gru- 
ba taka, czerwona, spocona, a nogi jak 
wałki w tych białych pantoflach. Maruś- 
ka wyglądała ślicznie w swej skromniut- 
kiej sukience!'*. Mówiła to któraś z mło- 
dych pań ze dworu i miała rację - - 

  

cała wiejska uroda Matriony zginęła 
gdzieś bez śladu w miejskim ślubnym 
stroju, w tych jedwabiach i gazach, 
jak obłok. Tem było to przykrzejsze, że 
Amerykanin wyglądał zupełnie przy- 
zwoicie. I nie skończyło się na tem — 
jedna z najbliższych przyjaciółek Ma- 

triony to samo orzekła, gdy Matriona jej 

swoje oburzenie wyraziła. Sama Matrio- 

na spostrzegła słuszność tej krytyki, gdy 

obejrzała się w dużem lustrze szafy, któ- 
rą mąż jej darował jako prezent ślubny 
— ta szafa była przeznaczona do nowe- 

go domu właśnie. Spochmurniała Ma- 
triona i niechętnem okiem patrzyła na 
Mikołę i Marusię, których umyślnie za- 
prosiła na wesele, żeby im zaimponować 
strojem. I ta jej niechęć rosła w ciągu 

wieczoru, gdy spostrzegła, że wszyscy    

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

MIESZKANIA 
7, 4, 3 pokojowe z wy- 
godami do wyuajęcia— 
iąbrowskiego 10 m. 1 
luo portjerka  Timže 
dwa pokoje um«błow. 

E. 

Lekarze 
zo 
Dr GinsberG 
chóroby skórne wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — I 7 

i 4 — 8. Tel. 567. 
2 POKOJE 

ze św atłem, opałem i 
obsługa de wymaę fa 

*sma przy ul. Mickiewicza 4. 

    

Kupno Dowiejzieć się u do- 
d 1 SPRZEDAŻ (25 0" Ę 

DO WYNAJĘCIA 
NEWER OR ly aa r 4GUÓLE NONTOWIAGO2.0H3 

Okazylnie pokojowe mieszkanie z 
4) sprzedania nowy wygodami — 3-go Me- 
dom-k csobni k, wolny ja 11. 
od podztków, elektrycz- -= ————————— - 
ność, woda, budynek DO WYNAJĘCIA 
gosp. ogród owocowy.5-POKOJOWE 
Wiadomuść w Biurze MIESZKANIE 
Reklamowem, Garbar» Świeżo odnowione ze 
ska 1. wszelkiemi wygodami . 
-- -- Wiłkomierska 3a. 

Мабейе @ст -- — — — — 
w cenie do 40.000 zł. Mieszkanie 
w dzielnicy Zwierzy- 2 poko e z kuchnią do 
niec, Antokol, Pohu- wynajęcia. Dowiedzieć 
lanka lub blisko cent: się Białcstocka 6 — I 
rum. Pożądany ogród codziennie od'3 p: poł. 

  

owocowy. Pośredn ków do 430 
wykluczam, Oterty dla == — — — — ——— - 
okszic ela dowodu 0s0- 

j bist. Nr. 9157|11657|II. — KERESZWEWEK UEUSCJE 
Poste restante, Różne 
"PoPiERaLCE | 00 ———— 

L.0.P.P „se: в B в INTELIGENTNA 

    

ślepa i schorowanė — 
LAAAAAAAAAAAAAMAAAAA5 ajzupelnieį Oopuszcz6- 

Lokaie na żyjąa M tylko s 
łaski uczciwej stag, 
która ją ze „kromucge 

dm WODO |, ZADÓDKO Afrzy= 
MIESZKANIA muje, dziś woła a go- 
do wynajęcia 6 poko: moc. — Proszę o skła: 
jowe ną parterze zwy danie oliar pod liierę 
godami -— Gdańska 6 P. do Redakcii „Siowa“ 
spytać u dozer.y. 

    

mężczyźni oglądają się za Marusią, tań- 
czącą wesoło z Mikołą, nawet jej własny 
mąż. Odetchnęła, gdy wreszcie skończy- 
ły-się uroczystości weselne i wrócila 
do swoich zajęć codziennych i krząta- 
niny razem z mężem koło zwożenia €*- 
gły i budulca na nowy dom. Zapowie- 
działa jednak odrazu swemu mężowi, 
żeby nawet nie patrzał w stronę Marusi. 
Siedział właśnie trochę senny na ławie 
po sutym obiedzie. * Obrócił się powoli 
do żony i rzekł obojętnie: „A ty, Ma- 
triona, nie bieś się, Maruśka ladna ba- 
bionka — niema co mówić, ale ja nie 
łasy na cudze żony — widział ja duże 
ładnych bab w Ameryce — mnie nie- 
pierwszyzna. Żeby ja na tadnošė leciai, 
toby się w Ameryce ożenił". I poszedł 
spać na pierzyny żonine. Matriona uspa- 
koiła się narazie. r 

We wsi też było cicho — szła jesień. 
Wszystko milkło, zaszywało się w swo- + 
je gniazda, w ciepłe nory i dziuple, 2 
ludzie skupiali się koło ogniska doimo- 
wego, zbliżali się do siebie w siedzibach 

swoich w długie wieczory jesienne. Wieś 

spowijały dymy siwe, ścielące się niska 
w wilgotnem powietrzu. O wczesnym 
zmroku znowu świeciły z oddali samot- 
nemu wędrowcowi złote oczy małych 
okienek, serdecznie mrugały i zaprasza- 
ły wejść i spocząć. 

(D. ©. N.) 
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