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(POKLOSIE ANKIETO WE) 
Zamknięcie naszej ankiety nietylko 

nie przerwało dopływu nowych odjo- 
wiedzi, lecz nawet chwilowo wywoiało 
wzmożony ruch. I oto mamy jeszcze kil. 
kadziesiąt głosów naszych czytelników, 
zastanawiających się przedewszystkien, 
a nieraz wyłącznie, nad sprawą obrząd- 
ku wschodniego. Głosy te domagają się 
uzupełniającego zestawienia i wydoby- 
cia na jaw już chociażby dlatego tylko 
że są wśród nich głosy, popierające 
działalność współczesnych misjonarzy 
unijnych. Pewna pani tak mówi: 

— „Bolesne zdziwienie, a nawet prze 
rażenie obejmuje mię, gdy czytam w 
„Słowie* z dnia 25-X, pierwsze odgiosy 
ankiety”, Staje więc w obronie obrząd- 
ku wschodniego i pisze całą rozpra- 
WĘ... 

Podobne jednak głosy są zdecydo- 
wanie odosobnione... Przytłaczająca wię 
kszość osób, biorących udział w ankie- 

cie, odnosi się do nowoczesnej akcji unij 
nej zdecydowanie negatywnie. Główi:e 
zarzuty przeciwników metod rozpow- 
szechniania obrządku wschodniego stre- 
szcžają się w dwóch zasadniczych pu!: - 
ktach: 1) kapłani unijni w swej akcji 
absolutnie nie liczą się z interesami pat:- 
stwa i narodu polskiego i 2) często 
posługują się środkami, budzącemi zde- 
cydowane zastrzeżenie z punktu widz * 
nia etyki. 

Przeciwnicy „albertynizmu* w akcji 
unijnej (chodzi wyłącznie o metody dzia 
łania, — nie o sam obrządek, nie o ideę 
unji!). — daliby się podzielić na dwie 
grupy pod względem wieku. Starsza ge- 

  

neracja, — ludzie po  sześćdziesiątce 
przeżywają bolesną  rozterkę w: 
tek zbyt silnych wrażeń w młodości, 
związanych z prześładowaniem Kościosa 
katolickiego przez Cerkiew prawosław- 
ną, a ściślej — przez rząd rosyjski. 

Wspomnienia męczeństwa unitów, 
chełmskich, krwawe widmo Kroż, lub 
niecna działalność t. zw. „rytualistow“ 
wprowadzających język rosyjski do K»- 
ścioła, — wszystko to powstaje w pa- 
mięci, jak grożne memento. Ludzie star- 
si nie mogą pogodzić się z myślą, że to 
z czem niegdyś do upadłego walczono 
w imię dobra Kościoła, dziś jest popie- 
rane w imię Kościoła, — to, co dawuiej 
było groźne i złe, dziś jest. dobre, —-. 
to, co dawniej. odpychało, dziś ma przy- 
ciągač... 

Stąd ta wielka, wzruszająca rozte:ka 
ludzi, mających poza sobą bogate, a glę- 
bokie przežycia, — ludzi, bezgranicznie 
przywiązanych do wiary swych ojców, 
i do ojców ziemi... 

Młodsza generacja nie ma refleksyj 
historycznych, jest bardziej buntowui- 
cza, zdobywa się więc na postawę, kt:.- 
ra może budzić pewien niepokój — tak 
jest zdecydowana i brutalna! Ziemia- 
nie, nauczyciele, urzędnicy — wykazują 
wyjątkową jednomyślność, wypowiada- 
jąc sąd negatywny w formie często bai: 
dzo ostrej. 

Pewien nauczyciel mówi: — „Czy 
możemy pozwolić, aby kilkuletni doro- 
bek żołnierza i nauczyciela polskiego 
miał być przekreślony ręką i pracą mi- 
sjonarzy albertyńskich?... 

Z pośród przeróżnych rad, dotyczą- 
cych likwidacji obrządku wschodniego 

lub reorganizacji całej akcji, jeden po- 
myśl odznacza się wielką oryginalnością 

Otóż nie likwidować, nie rozpędzać, jak 
chcą niektórzy, tylko zamknąć Zakład w Al- 
bertynie, a otworzyć gdzieś w centrum Polski, 
w Warszawie, czy Łodzi, gdzie są duże skupie 
nia Rosjan rdzennych, wśród których akcja +a 
będzie w każdym razie bardziej na miejscu, 
niż wśród naszej ludności na wschodzie, cią- 
żącej ku obrządkowi łacińskiemu, a wszak 
ciągle się mówi, że to się wszystko robi dla 
przyszłej Rosji... 

Jakie mogą być wyniki akcji obrząt- 
ku wschodniego, jeżeli metody działania 
nie ulegną zmianom? Część osób, bio- 
rących udział w ankiecie, zapatruje się 
bardzo pesymistycznie, przewidując pG- 
wstanie głębokich rozdźwięków pomię- 
dzy prawosławnymi a katolikami; nie- 
którzy przewidują możliwość jakichś 
ponurych walk religijnych, inni zaś prze 
strzegają, iż akcja unijna może być wo- 
dą na młyn Kościoła narodowego. 

Szereg osób wskazuje na to, iż ja- 

kakolwiek akcja unijna w obecnych cza- 
sach jest skazana na niepowodzenie. 

Próby nawracania naszej ludności na kato- 
licyzm do niczego nie prowadzą. Skutki tych 
usiłowań mogą być tylko ujemne. Kościół wo 
jujący może zburzyć dzisiejszą idealną tole- 
rancję, nie osiągając prawie żadnych korzyści, 

bo owieczki, przeciągnięte do katolicyzmu, bę 
dą przeważnie parszywe. 

Kto inny określa stosunek naszego 
chłopa do zagadnień religijnych: 

Chłop nasz rozróżniał dwie wiary: polską i 
ruską. Polska — to ksiądz, ruska — to pop. 
Jeżeli pop, to w ryzie, a jeżeli w ryzie ‚ 10 

   
  

  

prawosławny i ruski (rosyjski). Nikt chłopu 
do głowy nie wbije, że pop może być kato- 
likiem i Polakiem. Stąd chłop: uważa, że 
Rząd chce, żeby chłopi (naród) był ruski i 
prawosławny. Strony dogmatycznej chłop ni- 
gdy nie rozumiał a tylko znał różnicę liturgi- 
czne i ubioru, które stanowią dlań treść „wia 
ry“, 

Są próby szerszego poglądu na akcję 
unijną i uwzględnienia doświadczeń, 
historycznych: 

Akcja ta udawała się i udaje wszędzie, 
prócz na tym odcinku frontu łacińskiego, któ- 
ry się styka z Cerkwią rosyjską i na którym 
Kościół rzymski dawał się zawsze wyprowa- 
dzač. w pole i był zawsze bity. Dlaczego 
tak jest, rozstrzygną kiedyś historycy w wie- 
lotomowych dziełach, ale tymczasem z faktem 
tym, potwierdzonym przez  kilkusetletnie do- 
świadczenie, aż do ostatnich dni (Świeże wy- 
darzenia w Galicji) liczyć się powinny czyn- 
niki miarodajne, inaczej będzie z całem przed- 
sięwzięcem to, co zwykle bywa z rozporzą- 
dzeniami, ukutemi przy biurku, w oderwaniu 
od życia: życie przejdzie nad niemi do porząd 
ku z niemałą szkodą dla religji. 

Akcja unijna wymaga nietylko zwar- 
tych szeregów natchnionych misjonarzy, 
ale i dobrze zorganizowanych warszia- 
tów badań historycznych,  oświetlają-- 
cych przeszłość. Bez znajomości prze- 
szłości nie można posuwać się naprzód; 
dziś jednak dzieje wysiłków  unijnyci 
Polski nie są znane kapłanom, kierują- 
cym akcją obrządku wschodniego; nic 
też dziwnego, że na każdym kroku są 
popełniane błędy nie do darowania. Czy 
w Rzymie wiedzą o tych błędach? — 
oto pytanie, nad którem zastanawia się 
szereg osób, odpowiadając: „nie” i sta- 
rając się wytłumaczyć przyczynę tego 
smutnego dla nas zjawiska. 

"Trudno naprawdę zrozumieć dlaczego Sto- 
lica Apostolska, która powołuje katolików 

Świeckich (zgodnie z przerwaną przez Refor- 
mację tradycją) do akcji katolickiej, tj. do 
współdziałania z Kościołem w budowaniu w 
świecie Kościoła Chrystusowego, w tym Wy- 
padku lekceważy ich głosy, ostrzegające 
przed zgubnemi dla katolicyzmu skutkami ak- 

cji unijnej w naszych województwach wschod 
nich, która obniża powagę, jaką się cieszył u 

nas dotąd katolicyzm, i ogromną szkodę ieli- 
gii przynosi. Kto do nas (woj. wsch.) przyjeż 
dża z Zachodu, ulega zwykle złudzeniu, i po 
pełnia ten błąd, że bierze nas już za Rosję. 

Właśnie to jest główną przyczyną 
wielu nieporozumień: naczelni kierowni- 
cy akcji obrządku wschodniego uważa- 
ją nasze tereny na ziemie rosyjskie, na- 
szą ludność za Rosjan. Cóż więc mamy 

my robić my, — nie uznawani przez ka- 

płanów wschodnich za gospodarzy tej 

ziemi?.. Ktoś radzi. 
Mojem zdaniem jesteśmy — jako katolicy 

— w niezmiernie trudnem położeniu wobec bar 
dzo stanowczego wystąpienia Stolicy Apostol 
skiej przeciwko tym, którzy wykazują szkod- 
liwe skutki propagandy katolicyzmu w obrząd 
ku wschodnim dla Polski, a bardzo wątpliwe 
jej korzyści dla Kościoła katolickiego.. Ё 

Sądzę jednak, że można będzie wpłynąć 

na zmianę stanowiska Stolicy Św.: 1) przez 

naukowe wydawnictwo źródeł historycznych, 
dotyczących Unji kościelnej, gdyż wydawnic- 
two takie wykaże olbrzymie a niedoceniane za 
sługi Polski dla Unji. 2) przez umocnienie sta 

nowiska międzynarodowego Polski, gdyż wów 

czas Stolica Św. mniej liczyć się będzie z Ro 
sją, ze względu na którą dzisiaj forsuje pro- 

pagandę katolicyzmu w obrządku wschodnim. 

Głosy przeciwników  „albertynizmu“ 
unijnego (użyjmy jeszcze raz tego okre- 
ślenia na oznaczenie metod działania, 
jeżeli nie są lapidarne i mocne, lub per- 
ne rozterki i wskutek tego mniej zdo- 
cydowane, — odznaczają się powagą i 
szczerem pragnieniem znalezienia jakie- 

goś wyjścia. Dla ludzi, znających naszą 
przeszłość i teren, który obecnie jest 

cbjektem eksperymentów unijnych, spra 

wa przedstawia się całkiem: wyražaie. 

'Fem większy więc opanowuje niepokćj, 

że sfery, odpowiedzialne za całokształt 

akcji, nie zdają sobie sprawy z sytuacji 

i wcale się nie liczą z głosami ludz:, 
którym dobro i powaga Kocioła katolic 

kiego leżą na sercu. Dlaczego ! przez 

kogo Rzym jest informowany  nieści.i 
i jak należy przeciwstawić się temu, — 

oto główna troska wielu poważnie my- 

ślących uczestników ankiety. 
Pozycja zwolenników akcji obrząd-- 

ku w jej obecnej? formie jest o wiele łat- 

wiejsza i prostsza. Właściwie na pod- 

stawie trzech głosów, wypowiadającyca 
się za obrządkiem, trudno wyciągnąć ja 
kieś wnioski, ale jedno zwraca na sie- 
bic uwagę: wspólna tym głosom ch?: 
rozstrzygnięcia wszelkich zawiłości za- 
pomocą znanego powiedzenia: „Roma 
locuta, causa finita!“ 

Jeden z obrońców obrządku traktuje 
go jako formę przejściową do katolicyz- 
mu rzymskiego. 

Przejście z prawosławia z powrotem na 
unję przy umiejętnem poprowadzeniu sprawy 
nie wywoła żadnych gwałtowniejszych sprze- 
ciwów, zaś bezpośredniej zmiany prawosławia 
na katolicyzm ani tak łatwo, ani prędko prze 
prowadzić się nie da. Następne po przyjęciu 
unji pokolenie winno być przygotowane do 
zamiany form obrządku unijnego na łaciński. 

*niejszych i 

Rola, jaką przeznacza autor 
szych słów obrządkowi wschodnieinu, 
nie jest zbyt wielka i skomplikowaiz.:. 
Autor wyraźnie nie wierzy w trwałość 
unji. Innego zdania jest autorka obszer- 
nego referatu, która „z bolesnem zdzi- 
wieniem a nawet z przerażeniem” dowie 
działa się o jednomyślnej opinji naszego 
społeczeństwa krytycznie  oceniającezo 
akcję neo-unijną. 

Oto kilka myśli tej poważnej 
lenniczki obrządku wschodniego. 

Patrząc na rzesze prawosławnego ludu, 
rozrzucone po naszych kresach, lub zwartą 
masą dochodzące do samych ich granic, — 
stwierdzić musimy nie bez poważnej troski i 
niepokoju, — że lud ten, mimo złączenia z 
Polską i kontaktu swego z obrządkiem łaciń- 
skim, — nie podnosi się etycznie i religijnie 
ale jakimś ciężarem  bezwładnym stacza się 
coraz bardziej w otchłań komunizmu i skraj- 
nej niewiary. Prawosławie nie ma dość siły 
wewnętrznej, aby ich podnieść i na tej równi 
pochyłej zatrzymać, — obrządek zaś łaciński 
przedstawia się im, jako świat, obcy, w któ- 
rym nie widzą nic swego. 

Wnikliwie analizując stosunek chło- 
pa prawosławnego do własnej Cerkwi, 
która nie może go wzmocnić duchowa, 
i do Kościoża który jest mu obcy, za- 
znacza autorka, iż prawosławni są wy- 
1ątkowo moczo przywiązani do zewnę- 
trznych form liturgicznych i że to w:':- 
śnie trzyma ich przy cerkwi nawet wów 
czas, kiedy wiary prawdziwej już nien. 

Według oceny prawosławnych, kapłan ła- 
ciński, choćby najlepszy i  najczcigodniejszy, 
—to kapłan obcy, kapłan tylko Polakow! Je- 
go własnym duchownym, zawsze mu mimo 
wszystkich braków najbliższym, jest tylko ten, 
który chodzi w ryzie i tradycyjną liturgię po 
słowiańsku odprawia, zazwyczaj nosi zarost i 
do ludu własnym jego językiem przemiawia.-— 
Czy ktokolwiek, znający nieco lepiej lud prawo 
sławny, może z ręką na sercu uczciwie zaprze 
czyć, że tak nie jest?! 

A jeśli tak jest istotnie, i jeśli szczerze pra 
gniemy ten lud podnieść, choćby dopiero w 
najbliższem, w wolnej Polsce zrodzonem po- 
koleniu, to nie mamy innej pewniejszej drogi, 
nad unję jego z Rzymem. Unja ta, zachowując 
ludowi jego język, obyczaj i ukochane przez 

niego stare obrządkowe formy, — wniesie w 
nie równocześnie całą pełnię katolickiego du- 
cha, całe bogactwo jego nadprzyrodzonej tre 
ści i odradzać będzie stopniowo te świeże 
jeszcze i pierwotne natury, skazane dzisiaj 
na.pastwę komunizmu i ateizmu. 

Płynące z głębi serca słowa autoiki 

powyż- 

zwo- 

   

— jakże słuszne i trafne! — są, nie- 
stety, całkowicie oderwane od rzeczy- 
wistości. Autorka mówi — postok:oć 
słusznie! — iż obrządek musi w stare 
termy wlać nową, nadprzyrodzoną treść, 
alc przecież najwybitniejsi działacze unij 
ri zapewniają prawosławnych, iż włas- 
nie co do treści żadnych różnic poinię- 
dzy prawosławiem a katolicyzmem nit- 
mia wcale! Przypomnijmy, co w imieniu 
Stolicy Apostolskiej mówi ks. Piotr Ta- 
biński, ex-protojerej prawosławny, — w 
broszurze swej p.t. „Akcja unijna a kry- 
tvxa polska“ (str. 12). 

Chrześcijanie — woła do prawosławnych i 
katolików Stolica Apostolska — łączcie się, bo 
iema różnic w naszej wierze!!! teželi Koś- 

cio: zachodni uznaje prawosławie wschodnie, 
to nie robi żadnego ustępstwa, nietylko uznaje 
obrządek wschodni, w który „przelewa”* obcą 
dla niego swoją treść, a uznaje, że rzeczywi 
sta treść wiary prawosławnej zgadza się zu- 
pełnie z treścią wiary katolickiej. 

qak muje stosunek wiary katolic- 
kiej de prawcsławnej jeden z najpowaz- 

najgruntowniej wykształco- 
nychi świeckich kapłanów unickich. I'ra- 
wosławni, przechodzący na obrządek, 
nie zmien“žį4 form liturgicznych, nie 
zmieniają nazwy, bo nadal pozostają 
prawosławnymi, nie spotykają się i z 
nową treścią, bo, jak nas zapewnia ks. 
Tabiński, 1*żnic w treści pomiędzy pra- 
wosławiem a katolicyzmem niema wca 
le!.. Czy nozna więc łudzić się nadzic- 
ją, iż obiądek wschodni, nie różniący 

    

się pod względem formyi treści: 
od praw.:ł.wia, podniesie prawosław 
nych: na nicznane przedtem wyżyny i 
wyrwie ich z odmętu komunizmu i ate- 
izmu?... Z,eszią, sądząc z trzeciego gło- 
su w obronie obrządku, niemal i koma- 
nizm jest pożyteczny w akcji!... 

Dowodzi trzeci obrońca obrządku, że 
Kościół (czytaj: obrządek) musi uwzglę- 
dniać w swej akcji faktyczny stan rze- 
czy i odpowiednio się przystosować da 
okoliczności. Wśród ludności ziem wscł 2 

dnich nurtują prądy antypolskie i anty- 

państwowe, a WIĘC... 
W taktyce swojej Kościół uwzględnia fak- 

ty rzeczywiste danego miejsca i czasu i ta- 

kim faktem jest nieprzychylna postawa ludno- 

ści Ziem wschodnich do języka i państwo- 

wości polskiej (!), — ta postawa ludności nie 

przeszkadza akcji misyjnej Kościoła, ale Koś- 

ciół musi ją uwzględniać w swojej taktyce i 
dostosowywać (!) język i formę obrządku, 
nie odstępując dogmatów, do istniejącego sta 
nu rzeczy.... 

„„Nasze państwo jest winne, że na wscho- 
dzie naszym ludność jest Polsce nieprzychylna 
Kościoła do tego mieszać nie można i nie 
można wymagać od niego,-żeby był wykonaw 
cą, czy działał po myśli tendencyj poszczegól- 

ch nie zwraca, Ad 

PRZEDSTAWICIELSTWA: - 
BRASŁAW — Ksjęgarnia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Łaszuk, 

| 
DĄBROWICA (Polesje) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIE) — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyńsk:, 
IWIENIEC — Sklep tytenjiowy — S, Zwierzynskį, 
KLECK — Sklep „Jedność* * 
LIDA — ul, Suwalska 13 -- S, Mateski, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

K: wiersz mijiineti i 
Kronika rek a 

iczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfr 
a й Terminy druiat mogą być przez Administrację zat 
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sesji Seimu i Senatu TELEGRAMY 
na dni 30 
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WARSZAWA (Tel. własny): Szef 

biura prawnego p. Władysław Paczkow 

ski przybył wczoraj o godzinie 6-2j do 

gmachu Sejmu i wręczył  marszałkom 

NIEŚWIEŻ — 

   

  

   

    

   

  

Sejmu i Senatu pismo Prezydenta Rze- 

czypospolitej, odraczające sesję Sejmu i 

Senatu na dni 30. 

Hr. Szzmbek podsekretarzem stanu w M.S.Z. 
WARSZAWA PAT. — Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej podpisał nomina- 
cję Jana Szembeka, posła nadzwyczajne 
go i ministra pełnomocnego Rzeczypo- 
spolitej w Bukareszcie, ma podsek:eta- 
rza stanu w Ministerstwie Spraw Za- 
granicznych. 

* * 

Wiceminister Szembek urodził się w roku 
1882, Szkołę średnią ukończył w Krakowie— 
studja zaś wyższe — w Akademji Orjenta! - 
nej w Wiedniu. Karjerę polityczną rozpoczął 
minister Szembek w służbie austro - węgier- 
skiej, jako urzędnik rządu krajowego w Bośni, 
gdzie przebywał do roku 1908. 

W roku 1919 wstępuje do polskiej: służby 
dyplomatycznej. Pierwszem stanowiskiem, ja- 
kie zostaje mu powierzone, jest stanowisko de- 

legata Rzeczypospolitej przy rządzie węgier- 
skim. Po podpisaniu traktatu w Trianon mia- 
nowany zostaje ministrem pełnomocnym w Bu 

dapeszcie, zajmując to stanowisko do roku 
1924. Z Budapesztu przeniesiony zostaje miai- 
ster Szembek do Brukseli, gdzie zajmuje sta- 
nowisko ministra Rzeczypospolitej do kwietnia 
1927 roku. 

Do chwili obecnej nominacji od roku 1927 
był posłem nadzwyczajnym i ministiev pelno 
mocnym przy rządzie rumuńskim.—- 14 czasie 
swej karjery dyplomatycznej ministe: Szembek 
brał kilkakrotnie udział w różnych konferen- 
cjach i rokowaniach, których rezultatem były 
umowy, zawierane przez Polskę z państwami, 
w których pełnił iuukcje posła. Między imnemi 
za jego urzędowania w Bukareszcie odnowio - 
no traktat przymierza polsko - rumuńskiegu 0- 
raz zawarto umowę konsularną pomiędzy obu 
krajami. 

  

tensatyjnu mowa von Papena 
oferta kanclerza pod adresem hitlerowców 

BERLIN PAT. — Kancierz von Pa- 
pen wygłosił dziś przez radjo mowę po- 
lityczną, w której zwrócii się pod adre- 
sem hitlerowców z zarzutami, że mimo 
poparcia, jakiego rząd obecny udz'elił 
partji  «arodowo - socjalistycznej w po 
przedniej kampanji wyborczej, sprzenie- 
wierzyła się ona w krytycznym momen- 
cie hasłu koncentracji narodowej 

Jeżeli Hitler chce iść w jednym sze- 
tegu z wielkim obozem narodowo - nie - 
mieckim — oświadczył Papen — to nie 
„wolna mu osłabiać stanowiska rządu, 
walczącego o równouprawnienie i Su- 
werenność narodu: „Czy nie chcecie wre 
szcie stanąć w naszych szeregach w 
walce przełomowej о suwerenność Nie- 
Niemiec — oto jest historyczne pytanie, 
z którem zwracam się przedcwszystkiem 

do wielkiego narodowego ruchu wolna- 
sciowego dzisiejszych  Nieuiiec* -— za- 
kończy? Papen swoją mowę. 

Mowa ta uważana jest za pewnego 

rodzaju ofertę pod adresem przywódców 
partji narodowo - socjalistycznej, po 
której należy oczekiwać daleko idących 
ustępstw za cenę poparcia gabi etu pre- 
zydjalnego. 

Pewne koła tłumaczą zmianę tonu 
w ostatniem oświadczeniu Papena wpły 
wami bardzo poważnych czynników po 
tycznych. 

KRWAWA PRZYGRYWKA 
WYBORCZA 

BERLIN PAT. — Z prowincji nadchodzą 
wiadomości o szeregu krwawych zajść, jakie 
wydarzyły się w różnych częściach kraju, W 

DELE zabity został jeden narodowy socja- 
lista. 

W Wupertal wywiązala się strzelanina po- 
między komunistami a narodowymi socjali- 
stami. W wyniku tego kilku uczestników zaj- 
ścia odniosło rany. 

W miejscowości Arnstadt doszło do walk 
pomiędzy członkami republikańskiego Reichs- 
banneru a narodowymi socjalistami. Po obu 
stronach byli ranni. Interwenjująca policja do- 
konała licznych aresztowań. 

Burzliwa likwidacja strajku komunikacyjnego 
BERLIN PAT. — jednodniowy strajk w 

urządzeniach komunikacyjnych miasta Berlina 
zakończył się niepowodzeniem robotników. — 

Wobec odrzucenia przez organizacje zawo- 
dowe robotników orzeczenia, wydanego przez 
komisję rozjemczą, dyrekcja towarzystwa ko- 
munikacyj miejskich oawołały się do rozjemcy 
urzędowego, który nadał orzeczeniu moc обо- 
wiązującą. jednocześnie dyrekcje ogłosiły ko- 
munikat, wzywający strajkujących do nie- 
zwłocznego podjęcia pracy pod groźbą wyda- 
lenia bez wypowiedzenia— Prezydjum policji 
wydało jeszcze wczoraj wieczorem szereg 0- 
strych zarządzeń represyjnych przeciw komite 
tom strajkowym. 

Władze uznały akcję strajkową za nielegał 
na. 50 agitatorów komunistycznych zostało a- 
resztowanych, drukarnie komunistyczne za- 
mknięte i opieczętowane, zaś oba główne or- 
gany prasowe komunistów zawieszone na 0- 
kres 8 dni. Kierownictwo partji narodowo - 
socjalistycznej wydało odezwę, w której ofi- 
cjalnie solidaryzuje się z akcją strajkową, ata- 
kując rząd Papena. 

BERLIN PAT. —. Mimo ostrych zarządzeń 
dyrekctyj berlińskich komunikacyjnych i zmo- 
bilizowania policji likwidacja strajku napotyka 
na znaczne przeszkody. Wbrew oczekiwaniom 
nie udało się w piątek uruchomić żadnej sta- 
łej linji, ani autobusowej, ani tramwajowej— 

Z kilłoa tcmiz wozy tramwajowe nie zdo- 
łały wyjechac z powodu p:zybrania grożnej 
postawy przez tłum zgromadzony na ulicy 
przed remizą. Na Schoenbergu doszio do starć 

między strajkującymi a policją. Jeden narodo- 
wy socjalista został zabity, a 4 rovoiaików cd 
niosło rany. 

Do zajścia doszło w* chwili, gdy jeden z 
wozów wyjeżdżając na miasto, został obrzu- 
cony kamieniami. lnterwenjująca policja zosta 
ła przyjęta przez tłum wyzwiskami: „Pachoł- 
к Рарепа“, „Krwawe psy!* itd. Policja nie 
mogąc rozproszyć strajkujących, którzy za- 
częli ją obrzucać karnieniami, użyła broni pal- 
nej, dając kilka sałw. Po południe w Schoen- 
bergu zajścia powtórzyły się, przyczem tłum 
zaatakował policję, która użyła broni palnej— 
raniąc ciężko jedną z robotnic. 

2 pośród 10 uruchomionych dziś autobu- 
sów 9 zdemołowano kamieniami w ciągu ich 
kursowania podczas jednej godziny. Jeden z 
wozów by! nawet ostrzeliwany z ukrycia. — 
Przez jakiś czas zaczęło krążyć po ulicach kil- 
ka wozów tramwajowych pod osłoną pogote- 
wia policyjnego. Publiczność w obawie aktów 
sabotażu, które powtarzały się dzisiaj przez 
caly dzień, prawie że nie korzystała z tych wo 
zów. W kilka miejscach przecięto przewody 
elektryczne, doprowadzające prąd do tramwa- 
jów. 

Policja dokonata około 306 aresztowań-— 
Nastrój w mieście jest bardzo podniecony. 

BERLIN PAT — Wpoprzek jednej z linij 
tramwajowych na jednej z wielkich ulic połu- 
dniowo - zachodniej części miasta, strajkujący 
ustawili barykady z wywróconych wozów.— 
przez co zatarasowali całkowicie ruch ulicz- 
ny 

   

uł Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michałskiego, 
N,-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksiegzmja Polska — St, Х 
POSTAWY — Ksiegarnja Polskieį Macierzy Szkoinej, 

STEŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja8 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, Juczewska. 

WARSZAWA — Tow, Malęzarni Kol, „Ruch“, 

  

POSIEDZENIE RADY MINISTRÓW 

WARSZAWIA. PAT. — W piątek dnia 
4 bm. odbyło się pod przewodnictwem p. 
premjera Prystora posiedzenie Rady Mi- 
nistrów. Na posiedzeniu tem Rada Minist- 
rów, po załatwieniu szeregu spraw bieżą- 

cych, uchwaliła projekt ustawy © poborze 
rekruta, szereg projektów: ustaw ratyfika- 
cyjnych, oraz kilka projektów rozporzą- 
dzeń Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 
dotyczących uproszczenia administracji. 

WOROPAJEWO—DRUJA 

WARSZAWA. PAT. — W uroczystem 
otwarciu nowowybudowanej linji Woro- 
pajewo — Druja, które odbędzie się dnia 6 
listopada br., weźmie udział prezes Rady 
Ministrów Prystor, minister komunikacji 
inż. Butkiewicz, podsekret. stanu inž, Gal- 
lot, oraz szereg zaproszonych gości, przed- 
stawicieli władz wojskowych i ministerstw 

NOMINACJA P. EDWARDA 
RACZYŃSKIEGO 

WARSZAWIA. PAT. — Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej mianował Edwarda Ra- 
czyńskiego, naczelnika wydziału ustrojów 
międzynarodowych MSZ. stałym delega- 
tem Polski przy Lidze Narodów. 

WYCIECZKĄ JAPOŃSKĄ 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — Bawiła tu wy- 
cieczka 10 japońskich docentów wyższych 
uczelmi, którzy po dopełnieniu swych stu- 
djów ma Zachodzie, w drodze powrotnej 
zatrzymali się w Polsce. 

DR. H. ROUPPERT ZDOBYŁ P.O.S. 

WARSZAWA. PAT. — Wieeprzewodni 
czący Rady Naukowej Wychowania Fizycz 
nego gen. dr. Stanisław Rouppert zdobył 
w tych dniach państwową odznakę spor- 
tową. Ponadto gen. Rouppert zdobył |bron- 
zową odznakę strzelecką oraz bronzową i 
srebrną odznaki tuczmicze, Fakty powyż- 
sze są doskonałym przykładem, dawanym 
zgóry naszej miodzieży, że w wychowaniu 

fizycznem winmo się iść po tinji wszech- 
stronności, nie lokując wszystkich swoich 
ambicyj w zawodach. 

WRĘCZENIE INSYGNJÓW ORŁA BIA- 
ŁEGO KS. CHARLOCIE 

BRUKSELA. PA'T. — Poseł Jackow- 
ski, z polecenia Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej wręczył w, Luksemburgu na u- 
roczystej audjencji wielkiej księżnie Char- 
locie list odmęczny Pana Prezydenta Rze- 

czypospolitej oraz imsygnja orderu Orła 
Białego. Wielka księżna w dlłuższem prze- 
mówieniu wyraziła wdzięczność za to wy- 
sokie odznaczenie, zapewniając przytem o 
swej przyjaźni dla marodu polskiego. 

Następnie odbył się galowy obiad, w 
którym wziął udział również książę mal- 
żonek, wielka księżna matlka, korpus dy- 
plomatyczny i dygnitarze dworscy. 

KONGRES RADYKAŁÓW W TUŁUZIE 

TULUZA. PAT. — W wyniku pierw- 
szego dnia obrad kongresu radykałów spo- 
qecznych przyjęto jednogłośnie rezolucję, 
dotyczącą ogólnej polityki stronnietwa.— 
Podczas obrad kongresu przemawiał pre- 
mjer Herriot, poruszając dwa najważniej- 
sze zagadnienia chwili: sprawę równowagi 
'budżetowej i sprawę rozbrojenia. Po prze- 
mówieniu Herriota. komgres uchwalił jed- 
nogłośnie porządek dzienny, wyrażając 
zaufanie dla Herriota i całego rządu. 

ARESZTOWANIE KOMUNISTYCZ- 
NEGO BOJOWCA 

PARYŻ. PAT. — Aresztowano tu ro- 
syjskiego bojowcea komunistycznego Dawi- 
da Reczyńskiego, który współpracował w 
dzienniku „Humanite'. Reczyński, poszu- 
kiwany pnzez policję, nie miał stałego 
miejsca zamieszkania i występował ciągle 
pod przybranemi nazwiskami. Był on w 

posadaniu szeregu fałszywych dokumen- 
tów, m. im. francuskiej książeczki wojsko- 
wej. 

nego państwa, gdyż te sprawy są mu obojęt 
ne i może on działać, wychodząc z faktów 
realnych, nie oglądając się na żadną państwo- 
woŚĆ 

Takie si'znowisko obrządku, bo o 
mini mysli autor, mówiąc wogóle o Ka- 
ściele, -— uważa autor za całkiem natu- 
ralne. „Akcja ta — mówi — nie 
sprzeczna z konkordatem "... 

Jak widzimy, obrona akcji obrządki: 
wschodniego nie wydobyła argumientów 
miażdżąco - przekonywających... 

Poza olbrzymią ilością głosów pro et 
contra, dała ankieta dwa niezmiernie cie- 
kawe głosy, z których jeden jest poza 
dyskusją, drugi zaś ponad dyskusją. 

Pierwszy należy do pewnego, bar- 
dzo inteligentnego muzułmanina, który 

ze zdziwieniem i szczerym smutkiem 

przygląda się temu, co się dzieje w oba- 

zie chrześcijańskim i to w obliczu 

śmiertelnego wroga wszelkiej wiary, — 
w okresie, gdy nietylko chrześcijanie, 
ale i wszyscy wierzący w Boga, bz 

względu na wyznania, powinni byli stwo 
rzyć jeden wielki front... 

Każdy człowiek, a więc i naród, ma pra- 
wo czcić i chwalić Boga w sposób, jaki uwa- 
ża za lepszy... 

1 dysydent może być najlepszym 

matki — ojczyzny... 

synem 

jest 
"szych pracowników na świętej niwie po 

Zamiast nieustających walk wyznaniowyca 
dawno już czas zjednoczyć się wszystkim do 
walki przeciwko antyreligijności i upadkowi 
moralności... 

Głos ponad dyskusję, głos z wyżyn, 
należy do J.E. Arcybiskupa Metropolity 
Edwarda bar. Roppa. jeden z najstar- 
szych, najzasłużeńszych i najofiarniej- 

jednania Kościołów, dokładnie zaryso- 
wał nietylko to, jak powinna wyglądać 
zdrowa praca misyjna, ale i jakie nie- 
bezpieczeństwa grożą w wypadku wkio 

czenia tej pracy na drogę niewłaściwą. 

Powołaniem się na ten wyjątkowo 
doniosły głos (podany przez nas w Nr. 
277), możemy zamknąć ostatecznie wy- 
niki ankiety na temat stosunku społecz:A 
stwa polskiego do akcji obrządku wscho 
dniego. 

Stosunek ten jest zdecydowanie n - 
gatywny. Czy może być inny? 

Dość już jałowej dyskusji!.. Przyj- 
mijmy za obowiązujące słowa JE. Me- 
tropolity E. bar. Roppa, który dokładnie 
określił ceł i wyniki dobrze pojętej 
akcji unijnej. 

Zapytajmy się: 

Czy takim misjonarzem unijnym „jak 

Leśnobrodzki, Hapanowicz, Różycki, f'e- 
lipenko, Sirko, i w. in. naprawdę chodzi 
o dobro wieczne, czy chociaż w jednej 
tysiącznej części realizują oni naprawdę 
wielki program unijny?... 

Czy misjonarze typu ks. protojereja 
P. Tabińskiego, który twierdzi, że 16ż- 
nic pomiędzy katolicyzmem a prawosła- 
wiem niema wcale i który w akcji od- 
wołuje się przedewszystkiem do uczuć 

narodowych Ukraińców (jego słynna о- 

dezwa do Ukraińców), — czy tacy mi 

sionarze naprawdę krzewią jak najgrun- 

towniejsze wyjaśnienie Prawdy przy jed 

noczesnem oddaleniu wszelkich pobocz- 
nych myśli i celów —- czy chociaż w 
setnej części przyczyniają się do osiąg- 
rięcią, wspaniałego celu? 

Czy wreszcie misjonarze z Alberty- 
na naprawdę dążą do zgody, łączności i 
zatarcia różnic plemiennych i ukocha- 
nia narodu i państwa, które są nosicie 
lami i krzewicielami Bożej Prawdy — 
i czy potrafią urzeczywistnić chociażby 
jedną dziesiątą część takiego programu? 

Odpowiedź na te pytania, niestety, 
nie jest trudna... 

W. Charkiewicz. 
— © —



    

  

SILVA RERUM 
Dekada Akademicka (3) w feljeto- 

niku p.t. „Jesteśmy na Uniwerku“, zary- 
sowuje smutny los młodych studentów, 
którzy do miast uniwersyteckich przy- 
jechali nieraz z głuchej prowincji, ma- 
rząc o nowem, „samodzielnem* życia i 
którzy zetkną się z twardą, nieubłaganą 
rzeczywistością... 

Kiedy wieczór zapuka po raz pierwszy 
samotnością do ich pokoi, wtedy — zgryźliwe, 
nędzne wypełźnie do nich życie, — ale takie 
„naprawdę życie. Wypełznie przez dziurawe 
skarpetki i brudny kołnierzyk, przez jesionkę 
podartą i powyginane łóżko. Wypelžnie w cy 
irach też... Koszta manipulacyjne 10 złotych, 
Wpisowe 30 zł. Wkrótce pierwsza rata czesne 
go 140 zi. Wypelžnie w obliczerach, ile trze- 
ba zjeść chleba i wypić herbaty, aby nie u- 
mwzeć z głodu i zapłaci mieszkanie... A rodzi- 
ce więcej jak 50 zł. nie przyślą... 

Tak, tak.. Ciężka jest walka o dy- 
plon: uniwersytecki, — ciężka i pełua 
przykrych niespodzianek. Cinociażby te 
opłaty. Spadły one wielkim ciężarem na 
pierwszoroczniaków, a raczej na ich ro- 
dziców, którzy musieli zdobyć się na wię 
kszy wysiłek. Ale sprawa przedstawia 
się całkiem wyraźnie: zostały ustalone 
nowe, ścisłe normy, o których dowiadu-- 
jemy się chociażby z wydanego w Wil- 
nie informatora o studjach na wydziale 
Lekarskim i Oddziale Farmaceutycz- 
nym USB. (str. 56 sq.). 

Na podstawie Rozp. M. W. R. i O. P, 
dnia 12 lipca 1932 r dotychczasowe opłaty uni- 
wersyteckie uległy zmianom, przyczem doty- 
czą one jedynie studentów pierwszych kursów 

1) Szkoły akademickie pobierają od stu- 
dentów po przyjęciu wpisowego w kwocie 30 
złotych, oraz w toku studjów opłaty zryczał- 
towane w wysokości następującej: I rok stu- 
djów opłaca 270 zł., — II: — 250, III — 220, 
IV — 200. 

_ 8) Oprócz opłat, wymienionych w pun- 
kcie pierwszym, nie mogą być pobierane od 
studentów w toku studjów żadne inne opłaty, 
z wyjątkiem za egzaminy poprawcze w wyso- 
kości 10 zł. za egzamin. 

Brzmienie _ przepisów, zdawałoby 
się, jest całkiem wyraźne, ale widocznie 
redaktorzy Informatora sami byli е ро- 
informowani, lub zmyślili punkt trzeci 
przepisów, gdyż obecnie na naszym Uni- 
wersytecie od studentów chemji, rolni- 
ctwa i farmacji, którzy dostali się do 
pracowni chemji analitycznej  jakošcio- 

" wej, pobierane są opłaty w wysokości 
15 zł. od osoby!... Jest nadzieja, że i za 
inne pracownie trzeba będzie płacić do- 
datkowo!... To się nazywa — „zryczał- 
towanie oplat“!... 

Są i inne kłopoty studenckie. Włó -- 
częga (2) podaje rozważania pewnego 
medyka: у 1 

Rozważania. Studja na Wydziale Lekar- 
skim trwają 6 lat. Každy rok ma 3 trymestry; 
jest zatem 18 trymestrów. Opłacając każdy 
trymestr, przedstawiamy dwa rodowody, więc 
ogółem 36 rodowodów. W każdym rodowodzie 
wypelniamy rubryki jak: ścisła data urodze- 
mia. wyzuanie, narodowość, imiona rodziców 
i tem podobne, przeważnie stałe dane, Na me- 
dycynie jest 600 studentów, czyli 21.600 dat 
urodzenia, imion ojców, matek, narodowości i 
wyznań mają do przestudjowania p.p. azieka- 
nowie i rady wydziałowe. Może nie? Jeśli — 
nie, to poco my mamy tyle razy jedno i to 
samo przepisywać? Czyż obie strony nie ma- 
ja bardziej interesujących zajęć 

Myśli medyka „w ogonku przed o- 
kienkiem kwestury“ są trafne: biurokra- 
tyzm kwestury uniwersyteckiej, czy też 
sekretarjatu, odznacza się niezwykłą po- 
mysłowością i... małym sensem!... 

Lector. 

  

Na dzień Miłosierdzia 
Chrześcijańskiego 

LUCJAN RYDEL. 

DOBROĆ. 

Tak mało na świecie dobroci, 

A tyle jej światu potrzeba, 

Nią życie jak słońcem się złoci, 
Nią ziemia się zbliża do nieba. 

Potęga jej, w sercu poczęta, 

Nie mija bezpłodnie i marnie: 

Sieroty i polne ptaszęta 

Litośnie pod skrzydła swe garnie 

Aż leśne ptaszyny oswoi, 

Że same do rąk się zlecą, 

1 serca najdziksze rozbrot, 

Że same dobrocią zaświecą. 

R Z 
Gen. Antoni Słonimski pisał kiedyś 

w te mniej więcej słowa: 
— Każde liczniejsze spotkanie arty- 

stów podszyte jest lekkim  kabotyniz- 
mem. W tym fachu, który wkońcu opie- 
ra się na kryterjach opinji, gdzie rargę 
nadaje powodzenie, trudne są wszelkie 
zbiorowe narady. Na zebraniach arty- 
stycznych czy literackich mówi się o 
„jednej sztuce”, która nas wszystkich 
łączy, o jakichś wspólnych celach. Nie 
wyobrażam sobie zbiorowiska  ludzki?- 
go, gdzie taka zgoda byłaby mniej praw- 
dopodobna. O wartości artysty stano a1 
właśnie jego odrębność. Czy można so- 
bie wyobrazić związek zawodowy, obej- 
mujący podpalaczy i strażaków, poli- 
cjantów i anarchistów, literatów i wy- 
dawców? T. zw. wspólne cele bardzo 
są tu nikłe w porównaniu z niezgodą. 
Dobry artysta, dobry pisarz i dobry 
krytyk są požyteczni, i nałeży otaczać 
ch opieką, ale zły artysta, zły pisarz, 
czy zły krytyk, powinni być tępieni. Aby 
być członkiem związku szoferów, trzeba 
złożyć egzamin i mieć prawo jazdy. 
Czy możliwe jest, aby w lesie nagle zgo- 
dnie cwałowały lisy i lwy, tygrysy i 
antylopy, poniechawszy wzajemnej wal- 
Ki?A czy wszelkie związki artystów nie 
czynią wrażenia takiego nieprawdopo- 

_ dobnego dziwowiska? 
Tak pisał mniej więcej Antoni Sło- 

nimski przed paru laty a propos jakie- 
goś zjazdu organizacyjnego artystów, 

  

SŁOWO 

SESJA BUDŻETOWA SEJMU R. P. 

  

W dniu wczorajszym rozpoczęły się obra 
dy sesji budżetowej Sejmu R. P. Dyskusję roz 
począł p. minister Skarbu proj. Zawadzki, wy 
głaszając dłuższe expose budżetowe, dotyczą- 

  

ce budżetu na rok 1933 — 34. 
Na zdjęciu naszem widzimy p. min. Za- 

wadzkiego, wygłaszającego przemówienie z 
trybuny. 

ERB 

Przedwyborcza mowa Roosevelta 
NOWY YORK. PAT. — Przemawiając 

na zebraniu przedwybonczem w gmachu о- 
pery nowojorskiej, kamdydat na prezyden- 
ta Stanów Zjednoczonych Roosevelt oś- 
wiadczył, że program demokratów, jest pro 
gramem czysto narodowym. Hasłem ich 
jest wzajemna zależność wszystkich ugru- 
powań i interesów! gospodarczych. 

Nie można — mówił Roosevelt, — czy- 
nić innym krajom propczycyj handlowych 
a potem rozpoczynać z nimi wojnę gospo- 
dacrzą. Dalej Roosevelt omówił krytycznie 
staniowisko Hoovera, który przypisywał 
zbyt wielkie znaczenie interesom osób pry- 
watnych i z ironją mówił o tem, że Hoo- 
ver — według własnej opinji — dzięki swe- 
miu wyczekującemu stanowisku wyprowa- 
dził Stany Zjednoczone z chaosu. 

Kończąc, Roosevelt; oświadczył, że jeśli 
zostanie wybrany na prezydenłta Stanów 

      

  

  

Mereżkowski kandydatem 

do nagrody Nobla 
STOKHOLM. PAT. — Jak donosi „Nya 

Dagligt Alllehnda'", pisarz rosyjski Mereż- 
kowski, zamieszkały w Paryżu, ma być о- 
Ibeenie najpoważniejszym kandydatem do 
nagrody literackiej Nobla, która zostanie 
przyznana w przyszłym tygodniu. 

  

Rozpoczęcie prac nad budżetem 
POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETOWEJ 

SEJMU 

WARSZAWA. PAT. —. W piątek o godzi- 
nie 4 po południu odbyło się oierwsze posie 
dzenie sejmowej. komisji budżetowej pod prze 
wodnictwem posła Byrki. Po zagajeniu przy- 
stąpiono do przydziału reieratów budżetowych 
Budżet Prezydenta Rzeczypospolitej objał pos. 
Czuma, budżet Sejmu — poseł Czernichowski, 
Senatu — pos. Czernichowski , Kontrola Pań- 
stwa — pos. Czuma, Prezydjum Rady Mini- 
strów — pos. Czapski. Ministerstwo Spraw Za 
granicznych — poseł Walewski, Ministerstwo 
Spraw Wojskowych — pos. Polakiewicz, Mi- 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych -—- pos. Pą- 
czek, Ministerstwo Skarbu — pos. Hołyński, 
Ministerstwo Sprawiedliwości — pos. Seidler, 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu — pos. Min 
kowski, Ministerstwo Komunikacji — pos. 
Brzozowski, Ministerstwo Rolnictwa i Reiorm 
Rolnych — pos. Stroynowski, Ministerstwo W. 
R. i O, P, — pos, Zdzisław Stroński, Mini- 
sterstwo Pracy i Op. Sp. — pos, Sowiński, 
Ministerstwo r'oczt i Telegratów — pos. Sa- 
nojca, emerytury i zaopatrzenia — pos. Wag 
ner, renty inwalidzkie i pensje — pos. Wag- 
ner, długi państwowe — pos. Hołyński, mono 
pole — pos. Czapski šundusze — pos. Czu- 
ma, generalny referat i ustawę skarbową — 
pos. Miedziński. 

Po rozdaniu referatów pos, Trąmpczyński 
zaproponował, aby przy budżecie Prezydjum 
Rady Ministrów odbyła się rozprawa ogólna, 
ze względu na obecność premjera. Przewodni- 
czący pos. Byrka odpowiedział, że dyskusja 
ogólna odbywa się zazwyczaj na wstępie ob- 
rad komisji budżetowej, albo przy reieracie ge 
nerałnym, obiecał jednakże zawiadomić premje 
ra, że pewna część członków komisji pragnie 

jego obecności przy rozprawie nad budżerem 
Prezydjum Rady Ministrów. 

Na tem obrady komisji budżetowej zakoń- 
czono. 

PODZIAŁ REFERATÓW BUDŻETO- ' 

WYCH W KOMISJI SKARBOWEJ 

SENATU 

WARSZAWA PAT Zgodnie z art. 
51 regulaminu obrad Senatu p. marszałek Racz 
kiewicz przekazał preliminarz budżetowy ko- 
misji skarbowo - budżetowej Senatu dla wy- 
znaczenia sprawozdawców tymczasowych. 

W dniu 4 bm. w godzinach porannych od 
było się pierwsze posiedzenie senackiej komi- 
sji skarbowo - budżetowej. A 

Na posiedzeniu tem przydzielono senato- 
rom reieraty poszczególnych części prelimina- 
rza budżetowego na rok 1933 — 34. Referaty 
otrzymali: referat generalny sen. dr. Szarski, 

Prezydent Rzeczypospolitej i Prezydjum 
Rady Ministrów — sen. Śt. Wańkowicz. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych — sen. 
Hubicka, 

Ministerstwo Spraw Wojskowych — sen. 
dr. Dambski. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych — sen. 
dr. Sobolewski 

Ministerstwo Skarbu, Emerytury i Zaopa- 
trzenia oraz Renty inwalidzkie i pensje oraz 
długi państwowe — sen. uzarski. 

Ministerstwo Sprawiedliwości — sen. dr. 
Żaczek. 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu — sen. 
Eweri, 

Ministerstwo  Komunikacji — sen. inž, 
Skoczylas. 

` 

  

Na cmentarz potworów przedpotopowych 
wyrusza wgłąb Afryki ekspedycja 

Pod protektoratem rządu francuskiego, 
odpłynęła na statku z Marsylji ekspedycja 
naukowa przyrodniczo-geologiczna pod kiero- 
wnictwem proiesora Orambourga, z udziałem 
uczonych Jeannela i Chappnie. 

Trzej odkrywcy mają spełnić podwójne 
zadanie przedewszystkiem zamierzają zbadać 
pewne złożyska  paleintologiczne odkryte je- 
szcze w r. 1902 przez ekspedycję Bozac- 
Brumpt. Na prawym brzegu dolnego biegu 
Omo, wiełkiej rzeki; wpadającej do jeziora 
Rudolia znajdować się ma — wedle ich rela- 
cji — wielkie cmentarzyska, zawierające ko- 
ści zaginionych potworów z paru epok geolo- 
gicznych. 

Już oddawna wieść o tem złożysku inte- 
resowała uczonych. Niestety, okolica ta była 
wciąż niepokojona napadami zbrojnemi homa- 
lirów, zaopatrywujących się tu w niewolnika. 
jest to zresztą pogranicze etjopsko-angielskie 

a faktycznie kraj bezpański. Na dobitkę wia- 
dze angielskie widzą niechętnie obcych w tem 
pograniczu trzech krajów wschodniej Afryki: 
egipskiego Sudanu, Abisynji i obszaru Kenya. 
Z wielkim trudem misja trancuska uzyskała 
pozwolenie udania się do Nairołs, stolicy an- 
gielskiego Kenya. Stąd uda się na granicę 
abisyńską. Tu pod zbrojną eskortą 200 20!- 
nierzy etjopskich, wysłanych przez Kas Tafa- 
riego dzisiejszego władcy Abisynji — Etjopji 
uda się nad brzegi Omo. 

W drodze powrotnej spełni ekspedycja 
prof. Arambourga drugą część swej misji: zba- 
da florę i faunę górskich obszarów  Kenui. 
Badania te prowadzić będzie niedaleko įezio-- 
ra Wiktorji na mało znanych górach Elgon 
(4,330 m.), Thibharacin (3,050) i  Debaciers 
(2,960 m.). Stąd udadzą się do Monbassy i 
z powrotem do Nairobi. Cała ekspedycja ma 
trwać do maja przyszłego roku. PREST. 

YYYYYYWYTYYTYYYYYWYWYTYWYWYTYTYYTYYOYYYYYYWYYTYWYYWYYYYVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYVYYVYYYYY* 

Nowozałożona Koedukacyjna 4-ro letnia ŚREDNIA SZKOŁA HANDLOWA 
wileńskiego T wa Rosyjskiego i p. L. Pośpiełowej. Przyjmuje zapisy na kurs I-szy 
absolwentów szkół powszechnych i 3 kl. gimnazjum od lat 14—18 — wszystkich 
wyzaań w kucelari gimn. rosyjskiego im A. Puszkina od g. 8—18 i od 17—19 w. 
Wilno, ul, Mickiewicia Nr. 23. Język wykładowy polski 
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A L 
czy też wielkiej i doniosłej konferencji. 
Skończyła się ona tem, že pogadaii, p0- 
gadali, a potem potworzyły się swoje 
paczki, które poszły na wódkę i obga- 
dały przy wódce inne paczki, pijące w 
innych knajpach. 

* * * 

Zakładanie wszelakich związków i 
stowarzyszeń artystycznych odbywa się 
zazwyczaj pod dwoma hasłami: ideo- 
wem i organizacyjnem. Ideowem — to 
znaczy dla sztuki, owej umilowanej 
przez artystów kochanki, na której nie 
wadzi zrobić interes i puścić ją w obro 
ty, aby jaknajwięcej dała dochodu. 

Evviva I'arte! My artyści 

My, którym często na chieb braknie 
suchy... 

My, artyści, musimy zorganizować 

się, aby wspólnemi siłami i przebojem 
zdobyć i osiągnąć... i tam dalej. Ale 
z organizowaniem bywa tak, że najbar- 

dziej czynnymi w tej dziedzinie są lu- 
dzie najmniej w sztuce twórczy: właśnie 
grafomany i pacykarze. Oni organizuj, 
wchodzą w skład zarządów, wydają ko- 
munikaty i  proklamacje  artystycziie, 
podpisują się wszędzie i narzucają pu-- 
bliczności w ten sposób swoje nazwiska, 
o których niktby inaczej nie słyszał. 
Prawdziwi twórcy niechętnie należą do 
zarządów i komitetów. 

— My nie jesteśmy od tego — po- 
wiada Słonimski — zbyt wiele czasu 

  

  

potrzeba nam na pracę nad zorganizo- 
waniem własnego stylu i własnej my- 
Śli. Sprawą artysty winno być inspiro- 
wanie, odkrywanie, sugestywne ukazy- 
wanie zła i fałszu. I dzieje się tak, że 
nasz destruktywizm może być pożytecz- 
niejszy od naszych organizacyj. 

Jest w tem racja. Wybitne jednostki 
zawsze chadzają luzem. Miernota łączy 
się, robi dużo hałasu, zwycięża na kičt- 
ki dystans, a później, zadychawszy się, 
ginie z wyczerpania. 

* * * 

Związki i organizacje artystyczn: 
mają inną jeszcze ujemną stronę. ich 
namaszczone obrady celebruje się w о- 
błokach wzajemnie obłudnych kadzideł. 
Każde posiedzenie zaczyna się od powsta 
nia ku uczczeniu kogoś, zkolei wyraża się 
komuś głębokie za coś podziękowanie, 
przypomina jakąś rocznicę, nawiązuj* 
do jakiejś tradycji (wileńskie środy lite- 
rackie naprzykład związano z Syroko- 
mlą. Dlaczego nie z.salonem pani Słowac 
kiej?), wymienia się „cały szereg” roz- 
maitych wybitności, proponuje utworze- 
nie jakiejś komisji, któraby się zajęła 
znowu czyjemś uczczeniem, wyszcz*- 
gólnia nazwiska najgodniejszych, któ- 
rzyby się najbardziej do takiej komisji 
nadawali... Potem kończy się posiedz»- 
nie zapowiedzią na przyszłość i stwier- 
dzeniem tego faktu, że aczkolwiek jeżeli 
dotychczas, to jednak mimo wszystko 
jest nadzieja, że i tam dalej. Wreszcie 
świadcząc sobie ceremonjalne grzeczno- 
ści w szatni i w drzwiach: A, jakże 
można, pan prezes pierwszy! A, prze- 
praszam, ja tu jestem gospodarzem! Aa, 

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych— 
sen. Rdułtowski. 

Ministerstwo Pracy i 
Barański. 

Ministerstwo Wyznań Religijnych i 
Publicznego — sen. prof. Ehrenkreutz. 

Ministerstwo Poczt i Telegrafów — sen. 
dr. Lempke. 

Monopole przydzielono sen. Karłowskiemu, 
budżety przedsiębiorstw państwowych tudzież 
fundusze poszczególnych ministerstw przydzie- 
lono referentom właściwych części prelimina- 
rza budżetowego. 

0. Sp. — sen dr. 

Ośw. 

  

Zjednoczonych, zdoła uzyskać napewno le- 
pszą współpracę z komgresem, niż to u- 
dawało się Hooverowi. 

    

Fatalna czternastka 
W pobliżu Reims we Francji, odbyła się 

uroczystość odbudowy małego miasteczka 
Ville -au—Bois— 1es—Pontavert, dla którego 
jak stwierdza jego burmistrz, fatainą była da- 
ta 14. 

1 tak w 1714 roku podczas powrotu z po- 
la wojsk Ludwika XIV, miasto zostało złupio- 
ne i spalone. Odbydowało się jednak wów- 
czas dość szybko. Zdołało nawet szczęśliwie 
przetrwać burzę rewolucji francuskiej. Wkra- 
czające po klęsce Napoleona wojska aljantów 
zrównały jednak, w 1814, miasteczko z zie- 
mią. 

I tym razem Ville — aux — Bois — les 
— Pontavert odbudowało się i w 11 lat po- 
tem, podczas koronacji Karoła X w Reims, 
król zwiedzając miasteczko podziwiał jego do- 
brobyt i rządność. Rok 1870 minął tu spokoj- 
nie. Ale w pierwszym miesiącu wojny 1914 
roku zostało ono tak zniszczone huragano- 
wym ogniem artylerji niemieckiej. Zniszczenie 
było tak wielkie, że w planie robót inwesty- 
cyjnych francuskich „terenów  zdewastowa- 
nych* zrazu wahano się, czy odbudowa wo- 
góle będzie celową. Ostatni przypływ  kapita- 
łów do Francji zadecydował jednak na ko- 
rzyść Ville—aux — Bois. 

„Obecnie odbudowane, ma ono nadzie- 
ję, że nim nadejdzie feralny rok 2014, rządy 
zuolają zapewnić pokój europejski" —- koń- 
czył swą przemowę na uroczystości nowy 
mer miasteczka, PREST. 

  

Rekord lotu szybowcowego 
MOSKWA. PAT. — Rosyjski pilot szy- 

bowcowy Gabrisz ustanowił nowy rekord 
światowy wysokości lotu, uzyskując „pu- 
lap“ 2%00 metrów. * 

Międzynarodowy turniej zapa- 
śniczy w Sztokhoimie 

STOKHOLM. (PAT. — W' dalszym cią- 
gu międzynarodowego turnieju zapaśnicze 
go, odbywającego się w Stokholmie, polski 
zapaśnik Gałuszka: pokonał! Szweda Pet- 
tersona, w trzy minuty 25 eik, 

U malarzy wileńskich 
ADAM MIĘDZYBŁOCKI 

Pracownia Adama. Międzybłockiego na 
placu Katedralnym mad cukiemią Rudnic- 
kiego jest jedną z nielicznych w Wiilnie 
prawidziwych pracowini malarskich: na 

mansardzie wielkiej kamienicy, z górnem i 
bocznem światłem, z rozległym widokiem 
na dachy ulicy Mostowej — ma w sobie 
ten nastrój, jakim odznaczają się cygań- 
skie ateliens paryskich malarzy. Dwie ścia 

miasta i z całą bezpośredniością oddają 
jego uroki. Stąd też populamošė Miedzy- 
błockiego śród miłośników Wiilna, . stąd 
częste reprodukowanie jego obrazów w po- 
staci pocztówek widokowych. 

Obecnie artysta wykończył cykl dwu- 
dziestu obrazów, również regjonalnych. Są 
to widoki Druskieniik, zamówione specjal- 
mie przez zarząd uzdrowiska w celach barw 

  

my zawieszone obrazami, pod jedną kana- 
pa, na środku sztalugi, a ma nich rozpo- 

częty pejzaż. 
Adam Międzybłocki znany jest kultu- 

ralnej publiczności Wilna jako pejzażysta, 

który chętnie czerpie tematy do swych о- 
fbrazów! z zaułków! wileńskich i 2 malowni- 
czych okolic maszego miasta. Niewielkie 
wymiarami, wykonane przeważnie akwa- 
relą, krajobrazy Miedzybłockiego są rea- 
listycznie regjonalne. Świadczą o senty- 
mencie, jaki żywi amtysta do rodzinnego 

z wieku i z urzędu! Aaa... — towa- 
rzystwo idzie na wódkę, gdzie w dai. 
szym ciągu przy śledziku buduje się n0- 
we wartości. Wytwarza się nastrój, 
psze państwa, który zawraca wszystkie 
głowy. Kadzidło z alkoholem: mocny to 
narkotyk. 

* 

Uwagi powyższe są bardzo ostre, 
bardzo krzywdzące, bardzo jednostron- 
ne i niesprawiedliwe. Nasunęły mi się, 
niewiedzieć czemu, gdy  dowiedziałe'n 
się, że w Wilnie powstaje nowa organi- 
zacja artystyczna pod nazwą RZAL. Jest 
to oczywiście skrót. Odcyfrować go na- 
leży tak: 

— Rada Związków Artystyczno-Li- 
terackich. 

Powstaje z inicjatywy dwóch związ- 
ków: ZZL i WTAP, czyli Związku Za- 
wodowego Literatów i Wilenskiero 
Towarzystwa Artystów Plastyków. Ra- 
da — coś niby najwyższy Sanhedryn 
wszystkich zrzeszeń artystycznych mi1- 
sta Wilna. W skład jej wejdą następu- 
jące organizacje: 

1. ZZL (Związek Zawodowy Litera- 
tów); 

2. WTAP (Wileńskie Towarz. Arty- 
stów Plastyków); 

3. SMM (Stowarzyszenie 
Muzyków) ; 

4. WTF (Wileńskie T-wo 
niczne) ; 

5. ZASP (Związek Artystów. Scen P:! 
skich). 

ZZL + WTAP + SMM + WTF * 
ZASP = RZAL. Naturalnie, wymienione 
zrzeszenia będą uczestniczyły w RZAL'u 

Młodych 

Filharmo- 

nej reprodukcji i zapoznania całej Polski 
z piękmem madniemeńskiego kurortu. U- 
miejętnie wybrane motywy parku, widoki 
polskiego i litewskiego brzegu Niemna, 
fnagmenty zakładu kąpielowego, kaskady 
Rotniczanki, druskieniickie kwietniki i wil- 
le — wszystko 'to składa się na ładną ca- 
lošė, pelną słońca i zieleni, 

Miały Druskieniki swoich poetów i za- ; 
miłowanych fotografów (pp. Bugenja Ko- 
bylińska i Jan Bułhak) — w, Miedzybłoe- 
kim zdobyły nakomiec swego malanza. 

przez swoich delegatów, wybranych na 
walnych zebraniach zrzeszeń. Delegaci 
wybiorą zpośród siebie zarząd RZAL'u, 
składający się zapewne z prezesa, dwóch 
wiceprezesów, członków zarządu, sekre- 
tarza, skarbnika. Obstalowana zostanie 
okrągła pieczęć RZAL'u. Projekt wyko- 
na zepewne któryś z czł. WTAP. Najlep 
sza byłaby taka kombinacja: w otoku I 
ści laurowych maska Melpomeny, a na 
jej tle niby trzy włócznie — wieczne 
pióro, pędzel i smyczek. Może SMM 
na dzień uroczystego otwarcia spreparu- 
je jakąś kantatę, a ZASP coś zadekła- 
muje. Zacznie się ruch i twórczość. 
Wspólne cele literatów, malarzy, muży- 
ków i aktorów, naświetlone promie-- 
nnem słońcem Sztuki, skonkretyzują się 
nakoniec w ciężkiej i odpowiedzialnej 
pracy nad dźwiganiem wspaniałego gma 
chu kultury Wilna. 

Ciekawe tylko, kto będzie prezesem 
RZAL'u? Hulewicz, Ślendziński, Szeli- 
gowski czy Szpakiewicz? Jakże trudny 
wybór! Jakże dokonać go w odurzają- 
cym dymie kadzideł? A komu tu dać sta 
nowiska dwóch wiceprezesów? A kto 

poświęci się godności sekretarza? Miej 
my jednak nadzieje, że harmonja wspól- 
nych celów i doniosłe zadania, jakie 
przyświecają RZAL'owi, rozproszą te 
wątpliwości. 

Inne natomiast nasuwają się prze- 
szkody. Oto inicjatorzy RZAL'u wy- 
łączyli zgóry od udziału w nim dwie or- 
ganizacje artystyczne Wilna: WTAN i 
ZMK: Wileńskie T-wo Artystów Nieza- 
leżnych i Związek Muzyków  Kawiar- 

W WIRZE STOLICY 
DOBRY INTERES 

Ciocia Fipcia cieszyła się nieszczególną 
opinją w rodzinie: — krętaczka, wydra, plu- 
skwa! — mówiono o niej z przekąsem. Dopie- 
ro trudne czasy obecne skorygowały te sądy, 
bo dziś robić niezłe interesy, to naprawdę 
sztuka, a ciocia Fipcia coraz wytnie taki kawał, 
że wszyscy jeno mlaskają z podziwu. To też 
ze skazy rodziny stała się jej chlubą. Oto je- 
den z wyczynów cioci: 

Mała fabryczka guzików w podwórzu ka- 
mienicy, gdzie mieszka ciocia, splajtowała 
doszczętnie i została puszczona na licytację, 
ciocia Fipcia nabyła ją za 2500 zł. 

— (o stara klempa będzie robić z defi- 
cytową ruderą! — dziwiono się. 

— Będę się zatrudniać filantropją, — m5- 
wiła z godnością ciocia i niezwłocznie zap 
ła się do Towarzystwa św. Wincentego a Pat:- 
lo. 

Towarzystwo wspiera paręset biednych. 
Mieszkają po różnych norach, tu i ówdzie 
są sublokatorami, procesują się, eksmitują ich.. 
towarzystwo daje przeciętnie rodzinie do 3 zł. 
zapomogi miesięcznie — na mieszkanie. Cio- 
cia Fipcia zaproponowała zaraz ze stodkawą 
miną: 

— Mam nieczynną fabryczkę, póki co -- 
niech ta rodzina zamieszka w warsztacie... 

Towarzystwo przynaglało biednych i ci 
kolejno zapełniali puste sale. Gdy uzbierało się 
kilkadziesiąt osób i gdy nadszedł listopad, 
ciocia Fipcia bąknęła, że gnębią ją podatki, że 
potrzebny jest remont, że ubodzy niszczą urzą 
dzenia... 

Fabryczka była istnym domem nędzy. 

Magistrat nie wspiera poszczególnych bieda- 

ków, ale subsydjuje wielkie zbiorowiska, bo 

nie chce budować nowych baraków. Towar” /- 

stwo przez wpływy wymogło na magistracie, 

iż przeznaczył na hotel cioci Fipci 500 zł. mie 

sięcznie! Fabryczka dająca w ruchu deficyt, 

zaczęła w zastoju dawać bardzo przyzwoity 

zysk. Ale ciocia Fipcia rzekła do pań z To- 
warzystwa: — musicie mi płacić po półtora 

złotego od osoby, inaczej nie wydołam i zwi 

nę dom.... 

Towarzystwo płaci, 150 zł. otrzymuje 

odeń ciocia, plus 500 od magistratu. Nikomu 

się nie śniło, by zrujnowana rudera mogła 

przynosić 650 zł. czystego dochodu miesięcz- 

nie. I kłopotu żadnego. Co to znaczy mieś 

głowę na karku. Karol. 
  

Kto jak oszczędza 
Oszczędny obywatel, jako zjawiisko ma- 

słowe, jest potężnym współczynnikiem do- 
bnobytu Państwa. Jednakże można oszczę- 
dzać 'w talkii sposób, że się Państwu i spo- 
łeczeństwu tylko szkodzi. Cnotą obywatel- 

ską jest tedy oszczędność rozumna. 
A więc, składanie oszczędności nie w 

banikach, a w siennikach czy innych zaka- 
manlkach, jest  oszczędnością mienozumną, 
bo zmmiejsza obieg pieniężny; kupowanie 
po cenach miskich niieświieżych produktów 

spożywczych, skąpienie dzieciom niezbęd- 
nych tłuszczów 'jest również oszczędnością 
nierozummą, bo odbija siię ma: zdrowiu. 

W niniejszym arty(kule chcemy zwrócić 
uwagę na niestety nagminny objaw szkod- 

liwej oszczędności. 
Któż nie zna postaci przychodzącej do 

biur prywatnych, urzędów, mieszkań, skle- 
pów, z pudełkiem ipajpierosów „własnej ro- 
boty“ pod połą. Papierosy te kupuje tylko 

inteligencja, bo są dnogie. 
Najwidoczniej ludzie nie zdają sobie 

sprawiy: z tego, eo biloną do ust, paląc pa- 
pierosa pokątnejj, mielegialnej produkcji 
Pomijamy celowo ikwestję obowiązku oby- 
wajtelskiego pomagania skarbowi własnego 
Państwa iw: walce z wszelkiego rodzaju nad 
użyciami, : 

Wystanezy, jak sądzimy, wskiazać, że 
paplierosy nielegalnej produkcji wyrabia- 
ne są w najoknopniejszych wiarunikach hi- 
gjenicznych, w olbrzymiej większości wy- 
padków! — w suterenach, ma strychach, 
przez gruźlików.:; że ustnik takiego papie- 
rosa. przechodzi, kilkakrotnie przez miemyte 
lub zgoła ownzodzone ręce itd, 

Jeśli i to nie odstraszy palaczy, którzy 
falszywie sądzą, że coškolwiek ma: taikiem 
niielegalnem kupnie oszczędzają, to mogli- 
byśmy sobile powinszować poziomu kultn- 
ry i smaku estetycznego. 

pochodzenia, 
wszelkiego rodzaju zarazków: chorobotwór- 
czych — oto jeszcze jedem przyłkiład zabój- 
czej oszczędności. D. R. 

nianych. Orzekli, że obydwie nie stoj: 
na odpowiednim poziomie, aczkolwiek 
znajdują się wśród nich takie wybitne 
jednostki, jak Kulesza, Schwanebach i 
Tchorz. Dwa odrzucone związki obrażą 
się napewno. Przyłączy się do nich nie- 
wątpliwie grupa poetów z Żagarów —- 
Pionów i ZAF, czyli Związek Artystów 
Fotografów. Przecie i śród tych dwóch 
Są wielkie talenty: Bujnicki, Zagórski, 
Bułhak, Kurusza, Skurjat... A co pow'e 
Piotr Hermanowicz? 

Czy RZAL, pomijając cztery orga- 
nizacje artystyczne miasta Wilna, b ę- 
dzie w ten sposób pełnym obrazem i 
odbiciem wszystkich prądów  artystycz- 
nych, nurtujących w niem? A z drugiej 
strony, czy podobna posadzić przy jed- 
nym stole wspólnych celów i umiłowa- 
nia Sztuki WTAP'a i WTAN'a, SMM i 
ZMK, ZZL i Żagary? A przy którym 
szarym końcu ma zasiąść w takim razie 
ZAF? Gdybyż sobie wyobrazić taką sie- 
lankę: lisy i lwy, tygrysy i antylop;, 
siedzące cacy obok siebie, poniechawszy 
wzajemnych uraz w imię jednej Sztuki, 
która ich wszystkich łączy.. 

Nie, to przechodzi najśmielsze ma- 

rzenia. Czeka nas inna emocja. Lisy i 
lwy, tygrysy i antylopy zaczną po- 
szczekiwać a ujadać. Uczyni się clamor 
wielki, który świadczyć będzie, że prze- 
cie coś się w tem Wilnie robi. A poz?- 

stanie żal, tym razem już ortograficznie 

napisany. Wysz. 
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Leonarda 

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

Z DNIA 4 LISTOPADA 
Ciśnienie średnie: 763 

"Temperatura Średnia: -+6. 

Temperatura najwyższa: 
Temperatura najniższa: +2. 

Opad: 0,5. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. к 

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

Po chmurnym i mglistym ranku ze dżdżą 
w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane — 
Dość ciepło. — Umiarkowane wiatry zachod- 
nie, potem południowo - zachodnie. 

URZĘDOWA 

— Przyjazd premjera Prystora. — 
Dziś rano przybywa do Wilna „Premjer 
Al. Prystor. Wieczorem p. premjer w to 
warzystwie wyższych urzędników uda 
się do Woropajewa na otwarcie linji ko 
iejowej Woropajewo — Druja-— 

MIEJSKA 
— NOWY ŁAJWINIK. — pe 0- 
dajszego posiedzenia Rady Miej iej, 

sims z mchwałą o wyiborze nowego ławnii- 
ka, zostamie w przyszłym tygodniu skie- 
zowany do władz nadzorczych, w celu za- 
twierdzenia. 

Dopiero po przeprowadzeniu tych for- 

majlności, ławnik Fedorowicz zostanie po- 
wołany do pełnienia swych obowiązków. 

Nastąpi to najprawdopodobniej w drugiej 
połowie bież. miesiąca, 

— ODCINEK JEZDNI Z CEMENTU. 
Magistrat! jak wiadomo, zgodził się ma u- 

łożeniie próbnego odcinka jezdni z kostki 
betonowej, przeznaczając na. ten cel ul. 
Wileńską, u wylotu Trockiej. 

W miajbliższy poniedziałek odpowiednie 
roboty zostaną rozpoczęte, tak że od dnia 
T bm. ruch kołowy na ul. Wileńskiej do 
ul. Żeligowskiego zostanie na pewien czas 
wstrzymany, 

— iPOSIEDZENIE KOMISJI OGRODO 
WIEJ. — Na dzień 7 bm. wyznaczone z0- 
stało posiedzenie miejskiej komisji ogro- 
dowej, w celu omówienia planu robót przy 
połączeniu ogrodów miejskich w duży 
gark, oraz zadrzewienia Altarji. 

SKARBOWA 
—KOSZTOWNY PODATEK. Wpływy 

z podałtiku wojskowego zawiodły całkowi- 
tie aczekiwania kas skarbowych. Okazało 
się, że zastosowano wadliwy system biu- 
rokratyczny ii sporządzono, bez uprzednie- 
go sprawdzenia, listy podatników, które 
mie odpowiadały faktycznemu stanowi rze- 
<zy. Większość podałiników mie mieszka 
wcale pod wskazanym adresem, inni zaś 
wogóle opuścili kraj. 

Inkaso podatku nie pokryło mawet ko- 
sztów administracyjnych. Wiładze skarbo- 
we postanowiły sposób ściągania mależno- 
ści z tego tytułu odpowiednio zmodyfiko- 
wać, w sensie przypisywaniia go do list i- 
miennych na podatek dochodowy. 

SPOŁECZNA 
— Unja Związków Zawodowych  Pracowni- 

%«ów Umysłowych — Jak nam donoszą, na о- statniem walnem zgromadzeniu delegatów od- działów Związków , zgrupowanych w Wileń- skiej Radzie Okręgowej, był poruszany cały szereg spraw obchodzących ogół pracowników umysłowych naszego terenu wileńskiego. Sze- roko. omawiano sprawę organizacji pomocy 
bezrobotnym pracownikom umysłowym. Wysii 
nięto dezyderat zorganizowania bezpłatnej po- 
mocy prawnej dia członków oraz zapewnienia 
pracownikom umysłowym odpowiedniej ilości miejsc w Sądzie Pracy. 

Sprawozdanie z wyniku obrad Rady Na- czełnej w Warszawie referował p. Paweł Se- 
<liukiewicz. 

Dc prezydjum Rady zostali wybrani: p.p. Odyniec Paweł — prezes, Grabowski Leonard —1 wiceprezes, Pancerzyński Aleksander — 2 wiceprezes, Pudło Aleksander — skarbnik, Se diuwiewicz Paweł — sekretarz, oraz jako człon 
kowie — p.p. Jurecki Stanisław,  Kościukie- 
wicz józef, Korolko Józef i Kirchner Wiktor. 

De komisji rewizyjnej wybrano p. p. Mali- 
uowskiego Wacława, Wójcickiego Henryka i 
<awiszę Zygmunta. 

== ИХ KOMITET PRA- 
COWNIKÓW| UMYSŁOWYCH do Spraw 
Bezrobocia w Wiilnie podaje do wiadomo- 
ści ogółu pracowników umysłowych, oraz 
wszystkich Zrzeszeń anizacyj Pracowni 

Szych, że w dniu 6 listopada 1932 r. o g. 
U-tej w lokalu Stowamzyszenia Techników 
Przy ul. Wileńskiej 33, odbędzie się zebra- 
nie przedstawicieli pracowników umysło- 
wych, ma którem zostanie omówiona spra- 
wa pomocy pracownikom u- 
mysłowym, oraz wybór delegatów do Wo- 
żewódzkiego Komitetu do Spraw Bezróbo- 
<ia w Wilmie. 

Uprasza się o jaknajliezniejszy udział 
ieli w powyższem zebraniu. 

AKADEMICKA 

  

  

J) Referat kol. Jerzej 0 Putrame ta p.t. —- „Nowele Wacława Grubińskiego* 2) dyskatej: a a oście mile widziani. „ — АкКайелис oło Misyjne zawiadamia, te jutro tj. 5 listopada (w niedziele) odbodzić Słę nabożeństwo wraz z komunją św. w kapli <* przy ul. Wielkiej nr. 64. Po nabożeństwie mie i -ebranie. 

Zarz. ęf Koła Akademików - 
do 

Dziśnian USB.— wa Koła Akademików - Dziśnian podaje die A «l człenków, że dnia 6 bm. odbę- 
м ak” W. lokalu „Ogniska Akademickiego" Rz 24 — doroczne zwyczajne walne zebra 

Początek » godz. 2 w pierwszym i o godz. 3-j po poł. w drugim tankio OBRAĆ <zionków konieczna. 

  

—. Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi- 
ków powiadamia, że w niedzielę dnia 6-X1 r.b. 
o godz. 8 w kaplicy sodalicyjnej (ul. Wielka 
64) odbędzie się Msza św. z Komunją, poczem 
zebranie ogólne. 

— AKADEMICKIE KOŁO MUZYCZ- 
NE. — Podaje się do wiadomości człon- 
ków, że próby wiszystkich sekcyj AKM. 
odbędą się w niedzielę dnia 6 bm. o godz. 
12-tej w lokalu Ogniska Akad. (Wileńska 
24). Przyjmujemy zapisy nowych członków 

— WALNE ZEBRANIE A. K. M. — 
Dniia 6 bm. o godz. 8-mej odbędzie się zwy 
czajne walne zebranie AKM. (Wielka 64), 
wraz ze Mszą św., celebrowaną przez JE. 
ks. biskupa Michalkiewicza. Obecność 
członków konieczna. Zarząd. 

ZEBRANIA |! ODCZYTY 
— „Honor a: zniewaga* — interesujący od 

czyt wygłoszony zostanie staraniem korpora- 
cji Concordia Vilnensis w dniu 6 listopada rb. 
w sali Śniadeckich USB— przez p. mec. dr. 
Szurleja z Warszawy. 

Początek o godzinie 19. Ceny biletów: — 
1 zł, 50 gr.; i wejściowe 25 gr. 

Dochód przeznacza się na rzecz niezamoż- 
nej młodzieży akademickiej. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. — 
21-me posiedzenie naukowe odbędzie się we 
środę dnia 9 listopada o godz. 20 w sali wias 
nej przy ul. Zamkowej nr. 24 z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) odczytanie protokułu ostatniego posie- 
dzenia; 2) dr. W. Prażmowski: Wyniki do- 
iychczasowe szczepień ochronnych przeciw 
błonicy w Wilnie; 3) dr. R. Łuczyński: Gruźli- 
ca ślinianki przyusznej; 4) dr. Lewande: Moje 
wrażenia z pracy z nowym broncho- i ezo- 
fagoskopem Hassingera (pokaz przyrządu i 
wydobytych ciał obcych).. я 

— Posiedzenie Komitetu PCK. — W ubieg 
łą niedzielę odbyło się posiedzenie Komitetu 
Okręgu Wileńskiego Polskiego Czerwonego 
Krzyża. W zebraniu, któremu przewodniczył 
prezes Komitetu p. wicewojewoda Marjan Jan 
kowski, wzięli udział _ przedstawiciele wszyst- 
kich oddziałów Okręgu, oraz delegaci zarządu 
głównego. > 

Po omówieniu spraw bieżących oraz zwią- 
zanych z ostatniemi wypadkami z zarządzie 
okręgu, Komitet nie przyjął do wiadomości re 
zygnacji obecnego zarządu, pozostawiając go 
w niezmienionym składzie. 

Jednoczesnie Komitet powołał do zbadania 
dotychczasowej gospodarki zarządu okręgu ze 
swego łona komisję, w której skład weszli: — 
naczelnik Jocz, starosta Kowalski, i dyrektor 
Szwykowski. Komisja ma prawo kooptacji 
członków z poza Komitetu; prócz tego do ko 
misji wchodzi rzeczoznawca z ramienia zarżą- 
du głównego PCK. 

Komisja rozpoczęła swe prace dn. 3 listo- 
pada 

SZKOLNA 
— /arząd Koła b. Wychowanków gimn. 

im. Т: сенвга Czackiego zawiada nia że dna 
€ listoj:cz o godz. 16 odbędzie się wa!ne ze- 
branie «s onków w lokalu (Wiwu.s-iego 13). 

RÓŻNE 
Poeci, szukający nieśmiertelności!!! 

Stanisiaw Czernik przygotowuje obszerną pu- 
blikację informacyjną o współczesnych poe- 
tach polskich, na treść której złożą się życio- 
rysy poetów, szczegółowa bibljograija ich 
prac, najwybitniejsze oceny krytyczne i wy- 
bór wierszy. Ponieważ adresy wielu poetów 
nie są mu znane, tą drogą prosi zainteresowa- 
nych o skomunikowanie się z nim. Adres: 
Ostrzeszów, woj. poznańskie. 

— Działalność KOP-u. — W ubiegłym mie 
siącu organa KOP-u na terenie pogranicza pol 
Sko - litewskiego i łotewskiego zlikwidowai у 6 band przemytniczych, oraz zatrzymały prze 
szlo 30 przemytników z towarem wartości a 
kolo 48 tys. złotych, Głównie złożyły się na- 
to następujące towary: tytoń, sacharyna, jed- 
wabie, rodzynki, cukier, i różne przyrządy ie 
karskie organki i zapalniczki. 

— Sekcja kulturalno-oświatowa Rodziny 
Wojskowej podaje do wiadomości, iż: dnia 
6 b.m. zostaje zorganizowana wycieczka na 
wystawę obrazów Józefa Horyda (Kasyno 
Garnizonowe). Wstęp 20 gr. 

° Zbiórka o godz. 12 w hallu Kasyna Gar- nizonowego. 
2) Dnia 10 listopada b.r. o godz. 4,30 po południu w lokalu Rodziny Wojskowej (ul. 

Mickiewicza 13) zostanie wygłoszona poga- 
danka na temat „Przyśpieszona hodowla kwia- 
tów cebulkowych (pędzenie). 

3) W listopadzie zostaje otwarta porad- 
nia ogrodnicza i będzie czynna w pierwszy 
wtorek po 1-szym i 15 każdego miesiąca od godz. 5 do 6 wiecz. w sekretarjacie Rodziny 
Wojskowej. 

4) W drugiej połowie listopada b.r.. odb;- dzie się kurs kulinarny dwu-tygodniowy pod nazwą „Wilja i święta Bożego Narodzenia”. 
Zapisy wraz z opłatą na instruktorkę i рго- 
dukta w wysokości 7,50 zł. przyjmuje do dnia 
10 listopada b.r. Sekretarjat w poniedziałki, 
czwartki od 5-ej do 7-ej. Kurs ma ograniczo 
ną liczbę osób (20). 

RA'WY RZEMIEŚLNICZE. Dy- 
Szkoły Rzemieślniczej udał się do 

Głębokiego w celu zorjenitowania się w sy- 
tuacjii rzemieślników, przebywających na 
tamtejszym terenie. 

— 0 gmach teatru żydow. 0. — Na о- statniem posiedzeniu tylewakkcf T-wa Tea tralnego omawiana była sprawa zamknięcia teatru przy ul. Ludwisarskiej. nowioro interwenjować w inegistracie w» uruchon'ienie 
go pod warunkiem doprowadzenia bezpieczeń 
stwa lokalu do wymaganego przez magislrat 
stanu w terminie dwóch miesięcy. — Pozatem 
na posiedzeniu wybrano nowe prezydjum ży- 
dowskiego T-wa Teatralnego. 

— Zachorowania zakaźne. — W ub. tygod 
niu zanotowano w mieście 77 wypadków za- 
słabnięć na choroby zakaźne: w tem 9 zacho 
rowań na tyfus. Ponadto zanotowano 19 zacho 
rowań na t. zw. twardziel (ostre zapalenie or 
ganów nosowych). 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Pohulanka. — W sobotę 5 bm. o godz. 8 wiecz. niezwykie widowisko fantasty 

cznej” bajki Maeterlincka „Niebieski ptak” 
zieci — uwaga! — W niedzielę dnia 6 bm. o godz. 12 w poł. w teatrze na Pohulance 

spotka was wielka radość: — prześliczny „Nie bieski ptak* ukaże się tam w bajecznej opra- 
wie efektownych dekoracyj i kostjumoów, — ślicznych tańców i muzyki oraz czarodziej- 
skich zjawisk. 

popołudniówka „Dzikiej pszczo 

  

— Ostatnia di 
ty“. — Komedja Morstina „Dzika pszczoła”, o którą ustawicznie upomina się publiczność wi leńska dana będzie w niedzielę 6 bm. o godz. 
4 p.p. w teatrze na Pohulance, 

3 Teatr muzyczny Lutnia — Dziš ukaže 
Się po raz drugi efektowna operetka Jarno — „Krysia Leśniczanka”, która na premierze od- niosła wielki sukces artystyczny i _ zdobyła 
ogólne uznanie i  poklask publiczności. Rolę 
tytułową kreuje E. Gistaedt. Ponadto wystąpią 
czołowe siły zespołu:  Gabrjelli, Halnńirska, 
Dembowski, Szczawiński (cesarz), Tatrzański i Wyrwicz - Wichrowski, który tę operetkę 
wyreżyserował. Początek o 
akademickie ważne. 

Popołudniówka niedzielna w Lutni. -— Jutro w niedzielę o godz. 4 p.p. grana będzie 
po cenach zniżonych operetka Kalmana „Księ 

-. żniczka czardasza” z udziałem Е. Gistaedt. 

godz. 8,15. Zniżki. 

WILNO. — Liczne grupy poboro- 
wych, jadących koleją Dukszty — Dru- 
ja, będąc w stanie pijanym wywoływa- 
ły w pociągu awantury. Na stacji Kalin 
kiszki awantura taka przybrała większe 
rozmiary. Poborowi wybili szyby w bit- 
Gyrku stacyjnym i stawili opór służbie 
kolejowej, która usłowała awanturni- 
ków obezwładnić. 

  

W KALINKISZKACH I OPSIE 

Mimo sprzeciwu obsługi, pijani siłą 
dostali się do odchodzącego pociągu, W 
Opsie policja zajście zlikwidowała. 

W chwili nadejścia pociąguj do wa- 
gonu wkroczyły władze : policyjne 
i upierających się awanturników wysa- 
dzili na teren dworca. 

Sześciu najbardziej zaangażowanych” 
w zajściach osadzono w areszcie. 

Wczoraj stracono szpiegów bolszewickich 
W PODZIEMIACH WIĘZIENIA ŁUKISKIEGO 

WILNO. — W dniu wczorajszym w 
godzinach południowych odbyła się eg- 
zekucja skazanych przedwczoraj przez 
sąd doraźny na karę śmierci przez po- 
wieszenie dwóch szpiegów: Stanisława 
Markowskiego i Dymitra Saja. 

Egzekucji dokonał w podziemiach 
więzienia Łukiskiego przybyły z War- 
szawy kat i jego pomocnikł. 

Odpowiedź Pana Prezydenta o nie- 
skorzystaniu z prawa łaski nadeszła je- 

szcze we czwartek wieczorem, została 

ona jednak zakomunikowana skazanym 

niezadługo przed dokonaniem egzekucji. 

Stracenie delikwentów odbyło się w 

obecności prokuratora, duchownych, in- 

spektora więzienia i nielicznej służby 

więziennej. 

Podobno Markowski, jak i Saj do 
ostatniej chwili zachowywali się zupeł- 

nie spokojnie. 

źgen postrzelonej na Zwierzyńcu 
WILNO. — Postrzelona przedwczoraj na 

derenie objektów wojskowych przy ulicy Li- 
powej Marja Parafjanowiczowa zmarła wczo- 
taj w szpitalu św. Jakóba. 

Dochodzenie ustaliło, że wartownik, który 
spowodował śmierć kobiety, działał zgodnie z 
odpowiedniemi pizepisami i nie ponosi winy. 

  

Profanacja Kaplicy 
WILNO. — W osadzie Truchniany Wielkie 

w rejonie Łoździej nieznani sprawcy zamazali 
napisy w kaplicy przydrożnej. Zamazane 70- 
stały cytaty: „Matko Przenajświętsza, módl 
się za nami, Królowo Korony .Polskiej zmiłuj 
się nad nami“. Napisy zamazano smołą. 

Ludność podejrzewa o profanację miejsco-łaniem dzieci 

wych wajęirotcja mg ostatnio prowadzą 
szkodliwą propagandę. 
Zana naležy, že przed paru dniami w 

tejże osadzie został zatrzymany pewien 0s0b- 
nik, przybyły z Kalwarji, który wśród miej- 
scowej ludności prowadził agitację za nieposy 

do szkół państwowych. 

— jutrzejszy koncert wokalny Wileńskiego 
Towarzystwa Filharmonicznego w wykonaniu 
pań: Niny Grewcewowej (me2zo-sopran), = 
znanej już na gruncie wileńskim śpiewaczki 
Walentyny Czuchowskiej (sopran), uczestnicz 
ki Konkursu Młodego Śpiewaka, zaszczytnie 
wyróżnionej przez prasę stołeczną, — zapowia 
da w swem programie, prócz aryj i duetów 
ze znanych i lubianych oper, szereg pieśni 
najwybitniejszych i najnowszych kompozytce 
rów polskich i rosyjskich. 

Koncert ten odbędzie się jutro 6 bm. o go- 
dzinie 8 wiecz. w sali Konserwatorjum Muzy- 
cznego w Wilnie (ul. Wielka nr. 47, wejście z 
ul. Końskiej nr 1) К 

Przedsprzedaż biletów w Orbisie (Mickie- 
wicza -li-a) od 9 do 19. 

— Rewja kolejowa. — W dniu 5 
pada 1932 r. o godzinie 20 w lokalu przy ul. 
Kolejowej nr. 19 zarząd Ogniska Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego w Wilnie zapre- 
zentuje 3-cią rewję kolejową pod tytułem: — 
„Kapewiacy, kapewiacy —- to kochani chłopa- 
cy!”, na której treść złożą się oryginalne szla 
giery: Marokko!— Na to jest Ciechocinek! — 
Jak to czasem bywa! — Wojenko, wojenko! 
— Foxtrott Egzotique! — Pan frejter z Po- 
znania! — Niewierny! — Wojtkowe jamory! 
— Kapewiacy, kapewiacy! — i inne, po raz 
pierwszy grywane numery rewji kolejowej. — 

W rewji biorą udział p.p.: Marcinkiewicz, 
W. Nelen, Lisiewickowna, Owczarkówna, Buł- 
łówna, Zamrzycki, Ksowski, Czyż, Lwicz, Lu- kojć, Zaborski i mały Ryś. Kierownikiem tech nicznym i reżyserem jest Leonard Lwicz, kie rownictwo muzyczne Spoczywa w ręku dra Zygmunta Zamrzyckiego. Oprawa dekoracyjna 

Al. Brzozowskiego, kapelmistrz T. Szymulski— 
wszyscy w uprzednich rewjach dali się po- znać, jako nieprzeciętne amatorskie siły arty- 
styczne, rekrutujące się z kolejarzy. 

Po rewji w sobotę 5 listopada bieżącego 
roku — o godzinie 23-ej odbędzie się pierw- sza w bieżącym sezonie sobótka towarzyska 
dla członków KPW. z tańcami, cieszące się 
od szeregu lat ogromną popularnością. 
Do tańców przygrywać będzie dęta orkiestra 
KPW, przyczem podczas przerw w tańcach 
zostaną urządzone numery rewjowe. — Wstęp 
płatny oddzielnie na rewię i sobótkę. — Że 
względu na to, że dochód ze wskazanych wy- 
żej imprez został przeznaczony na cele kultu- 
ralno - oświatowe Ogniska KPW Wilno — jest spodziewane liczne przybycie członków { sympatyków KPW. Wypada nadmienić, że na miejscu znajdować się będzie bufet sowicie za opatrzony. 

— Komunikat. W dniu 6 listopada b.r. tj. w niedzielę o godzinie 8 wieczorem, w małej sali miejskiej przy ulicy Końskiej 3 odbędzie Się koncert na rzecz najbiedniejszych uczniów Szkoły Specjalnej Nr 1. W koncercie biorą ła- skawy udział: p. Irena Žmijewska-Szymaūska, 
art. dramatyczna, p. Aldona Potapowiczówna 
art. śpiew. Chór Hasło pod dyr. p. prof, Że- browskiego, oraz p. Michał Łuczko. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO—Kurjer syberyjski. 
PAN—Blond Venus. 

HELIOS — Głos pustyni. = 
HOLLYWOOD — Dr Jekyll i Mr. Hayde. 
STYLOWY— Na falach namiętności. 
ŚWIATOWID— Ogród Allacha. 

LUX — Ciebie tylko kocham. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
-- Zginął teść. — Do policji zgłosiła się Jadwiga Kamińska (Rysia nr. 6) zameldowaią 

o zagrn.ęciu jej teścia Franciszka, który przed dwoma dniami wyszedł do kościoła i dotycii czz* nie powrócił. 

i 6 listo 

— ZASYPANY ZIEMIĄ. — Na terenie ko szar 4 px ułanów przy ul. Kalwaryjskiej zasy- pany został ziemią 
nik Władysław Stankiewicz (Lwowska nr. 67). 

Amnestjowani występowicze, — Wczoraj z racji targu policja przeprowa 
dziła obławę na rynkach, w czasie któ- rej zatrzymano kilku złodziei. 

Między innymi znajdują się również 
złodzieje zwolnieni ostatnio z więzienia 
wskutek ostatniej amnestji. 

Niedługo cieszyli się odzyskaną wol 
nością, bowiem znaleźli się z powrotem 
w areszcie. 

— Skradziony podatek. — Juljanowi Ża- 
bie w lokalu magistratu gdy stał w kolejce, 
przy kasie magistrackiej skradziono z kieszeni 
67 złotych, przeznaczonych na opłacenie ро- 
datków. 

Ziedzieja narazie nie ujawniono. 
Koń w kloace. — Przy ulicy Zarzecze 

nr. 16 z powodu załamania się pomostu wpadł 
do klcaki koń wiejski. 

Na miejsce wypadku zawezwano pogoto- 
wie straży ogniowej, które po dłuższych wy- 
siłkach wydobyło biedne zwierzę. 

inauguracyjna „Czarna Kawa" 
Klubu Społecznego w Wilnie 

Zarząd Klubu Społecznego, pozostają- 
cego pod egidą Rady Wojewódzkiej B.B. 
'WIR. w Wilnie komunikuje, iż dziś, tj. 5 
listopada br. nieodwołalnie odbędzie się 
pierwsza inaugruacyjna „Czarna Kawa' z 
odczytem pana Mimistra Józefa MWielowiey- 
skiego pt.: „Rzut oka na obecną sytuację 
międzynarodową". Czarna Kawa ta odbę- 
dzie się w. lokalu Sekretarjatu Wojewodz- 
kiego BBWR. przy ul. Św. Anny 2—4, — 
Początek o godz. 18-tej, Wstęp tylko za 
zaproszeniami. . 

„Tydzień Akademika" 
Dzięki wspólnym wysiłkom i pracy przed- 

stawicieli starszego społeczeństwa, zgrupowa- 
nych w Komitecie Pomocy Młodzieży Akade- 
mickiej oraz rzesz akademików dochodzi do 
skutku 10-ty Tydzień Akademika. „Tydzien“ 
przysporzyć ma funduszów na chleb dla gło- 
dującej młodzieży, studjującej na USB. — Ko- 
mitet rozesłał 1500 list składkowych, zbiera 0- 
fiary nietylko w gotówce, ale też w naturze, i 
każdy obywatel, nabywając 10-groszowy zna czek, będzie miał możność wesprzeć ubogiego 
akademika. 

W piątek wieczór 
skowych. 

W sobotę o 22-giej dancing u „Czerwonego 
Stralla“, zaproszenia nie będą rozsyłane, a 
mimo kosztów (znakomita muzyka taneczna) 
wstęp zaledwie 2 zł. (dla młodzieży akademi- 
ckiej 1 zł.). 

W rzędzie przedsiębiorstw -—— przedstawie- nia w obu teatrach, które wspaniałomyślnie 0- fiarowały część dochodu, — Rozpocznie 64 bm. w poniedziałek „Krysia Leśniczanka* w Lutni. Będzie doskonały „Czwartek Akademic- 
ki“ w sali Šniadeckich, będzie niesłychanie cie kawy odczyt prof. Rosego, będą koncerty or- 
kiestr wojskowych na placach publicznych, i 
wspaniały na wielką skalę zakrojony „Dan - ciną - Raut* w Kasynie Garnizonowem. 

Organizacją zabaw tanecznych zajął się ła- 
skawie komitet honorowy pań pod wodzą p. rektorowej Opoczyńskiej. Na apel odezwali się już niektórzy ziemianie, nadsyłając dla akade- mików transporty kartofli na zimę. Na murach miasta pojawią się jutro barwne afisze propa- gandowe 10-go Tygodnia Akademika. 
Tydzień akademicki ma również zjednać ma sy nowych członków Wojewódzkiego Komite- 

tu Pomocy Młodzieży Akademickiej, Komitet 
Tygodnia apeluje do znanego z ofiarności na szlachetne cele Świata kupieckiego o nabywa- nie nalepek na okna, zaofiarowanych przez stu dentów. O szczegółach każdej imprezy infor- mować będziemy czytelników codziennie. 

  

capstrzyk orkiestr woj- 

— FAŁSZYWE MONETY — W dniu 
wczorajszym zanotowano 4 wypadki u- 
siłowania puszczenia w obieg  fałszy- 
wych monet 10-, 5- i 1-złotowych. 

— Mieszkanie pozostawione bez В —- Wajac Marja zam. przy ul. Królewskiej nr. 7 zame!dowała policji, że w międzyczasie od dn. 4 maja do dnia 3 bm. w czasie jej nieobecno- ści nrziani Sprawcy zapomocą dobranego klu cza lub wytrycha, dostali się do jej mieszka- nia, skąd skradli futro męskię na tchórzach z fokowym kołnierzem. 2 poduszki, oraz dywan łącziej wartości 600 zł. 
— OBŁAWA NA ŻEBRAKÓW. — W dniu zadusznym policja zatrzymała kilkudziesięciu żebraków, krążących koło cmentarzy. Zatrzy- manych autami odwieziono do aresztu central- 

nego. 
— OLIECAŁ OŻENIĆ SIĘ... Krupowi- 

czówna Jadwiga, zam, przy zaułku Krupni- 
czym nr 5 złożyła skargę że Zamaro Franci- 
szęk zam. przy ul. Zarzecze nr. 1 pod pretek- stem ożenienia się z nią wyłudził zł, 315 go- took, Dochodzenie prowadzi 1 Komtsarix 
PA 

— SPADAJĄCE KROKWIE. — Przy ul. Ii 
pówka przy nowobudującym się domu oderwa 
ły się krokwie, któremi zostali uderzeni robot nicy: Żukowski, Michał, zam. przy ul. Środko: 
wej rr. 12 1 Fedorowicz Stefan zam, przy 
ulicy Środkowej nr 11. Lekarz pogotowia ra- tunkowego po udzieleniu pomocy odwiózł wy 
tienionych do szpitala żydowskiego. * 

— Przewrócił się wóz. — Na ulicy Niemiec 
kiej przy wjeżdżaniu do podwórza przewrócił 
się wóz z drzewem, którem został przygniecio 
ny woźnica Giekier Icek lat 63, zam. przy za 
utku Nowomiejskim nr. 4, doznając ogólnego 
petiuczenia ciała. Lekarz pogotowia ratunkowe 
go po udzieleniu pomocy odwiózł wymienion- 
go do szpitala żydowskiego. 

— Wypadki w cyfrach — Przedwczoraj 
zanotowano: 5 wypadków kradzieży (I wykry 
ty), 12 wypadków opilstwa i zakłócenia spo- 
koju publicznego). 

В Za jedną krowe; trzeba 
sprzedać — pięć 

Kiedyś mówiło się: „jeden ż wielu". Dziś 
tego nie można użyć zwrotu jeżeli się mówi o 
cierpiącym nędzę rolniku. Trzeba powiedzieć: 
„jeden ze wszystkich”. 

Żywcem, jak z Wincentego Pola wyjęty, 
zajeżdża przed naszą redakcję „koń obłączny 
w wózku małym” i wysiada zeń, ot, taki gu- 
spodarz, powiedzmy na 25 dziesięcinach, po- 
wiedzmy z gminy mickuńskiej. — Człowiek 
ten chce, żeby go wysłuchać, żeby coś napi- 
sać, żeby wziąć pod uwagę, że nie jest on 
odosobniony, że takich jest wielu. — Zgóry 
wiemy, że... wszyscy. Podatki?, długi? nędza? 
Naturalnie, naturalnie. 

— Panoczku drogi, pisaliśmy o tem i pi- 
szemy, piszemy wciąż. 

Ale nasz interlokutor chce opowiedzieć 
wypadek własny, n.b. taki sam — samiuteńki 
jak wszystkie inne. Co poradzić? 

W roku 1927 pożyczył 300 zł. Były gu 
potrzebne koniecznie, a nie chciał sprzedaw:ić 
krowy. Tyle właśnie wówczas kosztowała krs- 
wa. Myślał, że zaraz odda. Tymczasem sytua- 
cja stawała się coraz gorsza. Oddać tych trzy 
stu niesposób. Płacił więc procenta. Wierzy- 
ciel (prywatny) człowiek, nie można powie- 
dzieć, solidny, pobierał początkowo dwa pr»- 
cent, później półtora. Do  dnid dzisiejszego 
wypłacił już nasz dłużnik 345 zł. procentów. 
Teraz ma płacić dług — 300 zł. 

— No więc sprzedaj pan krowę. 
— Krowę!!! Pięć krów muszę sprzedać! 

całą gospodarkę zrujnować żeby ten dług trzy 
stu-złotowy zapłacić! — Bo proszę pana wte- 
dy krowa kosztowała 300 zł. teraz takie kro- 
wy kosztują po 60 zł. — A wiele wpłacilem 
procentów! Gdybym teraz uiścił się z całega 
długu i do tych 345 zł. procentów dołożył 
pożyczone 300 zł. daje to 645 zł, które się 
równa 10 krowom! Czy mogłem wtedy wie- 
dzieć jak pożyczałem... 

l cóż mu na to poradzić. Gdyby chociaż 
można go było pocieszyć, że... będzie le- 

piej. i 

2 SĄDÓW 
NIE NAPAD, A WŁAMANIE 

Ulica Raduńska tonęla w mroku mocy 
letniej. Dookoła niiczem niezamącona cisza. 
Raptem na zakręcie ulicy ukazały się dwie 
ludzkie sylwetki. Dwa przytulone do sie- 
bie cienie, niczem dwa widziadła. 

Byli to dwaj robotnicy: 18-letni Cze- 
sław Stankiewicz i starszy, od niego 0 dwa 
lata Pawel Rownyk. 

W ten sposób doszli do fasady kamie- 
micy domu Nr. 11. 

— To tutaj — rzekł jeden. 
— Tutaj — odparł dnugi. 
Za chwilę sylwetki ich znikły w czelu- 

ści spowitej niocą kamienicy. Weszli do pi- 
wmicy, by stamtąd dokonać podkopu do 
sklepu miejakiego Majzela. 

Przypadek chciał, że podejrzane szme- 
ry usłyszała cierpiąca na brak snu starusz 
ka Baszewa Majzel. Udata się przeto do 
piwnicy, a widząc tam dwóch drabėw, 
wszczęła. krzyk. Rabusie poczęli ją bić tak, 
że potem musiała” przeleżeć przez kilka ty- 
godni w szpitalu. 

Na pomoc starej przybiegł syni Majze- 
lowej, jak również inni mieszkańcy domu. 

Niedoszli ralbusie ratowali się przeto u- 
cieczką, w ostatniej jednak chwili, gdy 
pełni nadziei siedzieli już ma: płocie, zostali 

i przez dozorcę, a raczej jego 
miotłę, którą grzmocił po łbach. 

(W. rezultacie cała sprawa oparła się o 
sąd. Wczoraj sąd stamął na stanowisku. że 
miało miejsce włamanie, nie było mowy o 
napadzie ji skazał każdego z przyjaciół na 
8 miesięcy więzienia. Na mocy ammestji 
zmniejszono karę do połowy. p. w. 

Araby z Heljosu 
Ruchome — Tudzkie j zwierzęce — re- 

klamy kin wileńskich, godne są Sspecjal- 
mego artykułu. Te chińczyki w łapciach, 
czerkiesy z przyprawionemi wąsami, yan- kesy, Ikrakowiaki i górale, cała ta mena- 
żerja, którą reprezentują połapane na ryn 
kach wycirusy i żuliki — je na to, aby ją po stokroć odfotografować i wy- czerpująco opisać in aeternam memoriam 
kultury estetycznej Wilna w pewnym о- 
kresie jego dziejów. 

Interesującą. osobliwością maskarad 
reklamowych jest šč i absolutny 
bezwstyd ich uczestników. Pokazują swoje 
wyświechtane kimona, czerkieski i żakie- 
ty poprawiają przyprawione wąsy, ekshi- 
biejonizują się ,wobec delikatnej publicz- 
mości, zatraciwszy wszelkie uczucia ambi- 
cji, godności osobistej i cziłowieczeństiwa, 
Demonstirują swoją sromotę, swój głęboki 
moralny upadek. Jest to więc widowisko 
do gruntu upokarzające i bolesne. 

Dlatego też z uznaniem podnieść nale- 
ży wczorajsze zachowanie się trzech ara- bów z Heliosu. Wyświetlają tam „Głos Pu- 
styni", film polsko - afrykański, i Helios dla odstraszenia publiki puścił trzech ara- bów na ulice Wilna. W burmnusach z Nie- mieckiej ulicy ciągnęli, dygocąc w desz- czu i chłodzie. Ale co w nich zastanawiało — % właśnie poczucia że są dziwolągiem i pośmiewiskiem gawiedzi. Zamijali się więc szczelnie w brudne burnusy, kryli о- blieza w kaptury, szli zgarbieni i przybici, jak skazańcy. 

  

iczność mijała ich w milczeniu i bry. współczuciu. Tu i tam ktoś westchnął wzruszony. 

PSS TS TDS TKET ARS SSRS ESET, 

DUKSZTY 
— OKRADZIONY As S — Pod 

skiemu wiat as 3) skradziono 
której zne rzeczy i 

ba woetości 1600 zł. par 
Z POGRANICZĄ 

— ARESZTOWANIE FAŁSZERZA. 
Na skutek listów gończych koło grani- 
cy sowieckiej zatrzymano Adolfa Grun- 
berga z Łodzi, oskarżonego o fałszer- 
stwo dolarów.  Grunberga zatrzymano 
w pobliżu wsi Michniewo i odcinka Za 
niewicze. Przy zatrzymanym znaleziono 
Znaczną sumę gotówki w walucie zagra 
nicznej i fałszywy paszport na nazwisko 
handlarza Chaima Naumana..   

Rozmowa z szoferem 
Sporo trzeba stracić cząsu, aby wyje- 

chać w dzień targowy z miasta. Szofer nie 
zdejmuje ręki z. klaksonu. Po lewej i pra- 
wej stronie ulicy ciągną się sznury furma- 
nek.Szofer klnie, gdyż co chwiła kitoś za- 
jeżdża drogę, nie trzymając się prawej 

strony. — Już tak długo jeżdżą — narzeka 
— a wciąż jedno i to samo. Jedzie z rynku, 
wypije kilka „służbowych' i śpi, a koń i- 
dzie jak chce. I za talkiego później odpo- 
wiadaj. 

— Jakżeż interesa, pytam — gdy wy- 
jeżóżamy ma  trakit Ponarski, który jest 
wolniejszy, gdyż wozy skracają sobie dro- 
ge, jadąc starym wyboistym, lecz znacznie 
krótszym traktem. 

— Interesa. Zupełnie złe. Nas szoferów 
właścicieli taksówek zabijają podatki, no 
i kryzys i ogólna bieda również daje się 
odczuć, Kto sam nie jeździ, ten! nie może 
się teraz utrzymać i dlatego większość wo- 
mów czeka lepszych czasów. Przedtem w 
Wilnie było coś około dwustu taksówek, a 
teraz jest niecałe 70. 

— Cóż to za podatki tak gnębią szo- 
ferów'? 

— O, jest ich cała litanja. Drogowy, 
dochodowy, obrotowy, rejestracje, a każdy 
z tych podatków ma jeszcze dodatki ko- 
miumalne. Za swoją maszynę płacę np. ro- 
cznie około 1500 zł. podatku. Na fundusz 
drogowy wpłacam ftyliko 150 zł. Nam tu- 
taj szczególnie ten podatek daje się we 
znaki, zwłaszcza przy wyjjazdach zamiej- 
skich. z 

O stanie naszych dróg lepiej nie mó- 
wić. Pół roku prawie nie można wyjechać 
za miasto, bo i ma szosach, jak są zamie- 
cie, zwały śniegu uniemożliwiają komuni- 
kację. Dzieje się nam tutaj szczególna krzy 
wda w porównaniu do: innych województw, 

i 1 drogi są lepsze i zimą pług śniego- 
wy je oczyszcza. Opłaty na fundusz diro- 
sowy są jednolite dla całej Polski, ale dro- 
gi, niestety mie są jednolite — dodaje gorz 
ko mój rozmówca. 

Znowu klakson przeraźliwie skrzeczy. 
Rozmowa na chwilę urywa się. Maszyna 
znowu wykręca esy; floresy pomiędzy fur- 
manikami, aby minąć partję z i 
i wydostać się na wolniejszą szosę. 

Zdarza się — ciągnie dalej szofer — й© 
stoję pięć godzin 'w oczekiwaniu na pasa- 

w mieście. A gdy się zjawi, jedziemy 
i ma liczniku mam 2 lub 3 złote: Najlepiej 
się opłaca mimo wszystko jazda nocna. — Chociaż i czekać trzeba długo, ale jeżeli 
trafi się „gość* — wówczas można zarc- 
bić, Po pierwszym ruch w dzień zwykle 
się ożywia i stopniowo maleje w miarę jak oddalamy się od tej złotodajnej daity. 

Wysokie podatki uniemożliwiają prze- 
prowadzenie ilroskliwego. remontu maszy- 

te mzeczy, Które są 

np. pęknięta szyba, nie mogę jej zmienić, gdyż jest to wydatek zbyt kosztowny. 
Minęły dawne dobre czasy, kiedy mo- żna było zarobić; dziś pracuję, aby jakoś przetrwać (len ciężki czas, x, 

B= 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„BLOND VENUS* — „PAN 

Marleną Dietrich i jej reżyser Stern- 
berg, to mocne filary „Paramountu”. Dla- 
tego chyba kierownictwo tej włyftwórni 
przystaje na wszelkie żądania „gwiaździ- stej pary". — Ostatnio znów głośny był 
zatarg między „Paramountem* a Sternber- 
giem i Mainleną. Ponoč „Paramount“ znów 
ustąpił. 

  

Nie innego zresztą nie miał do znobie- 
nia, gdyż Sternberg i Marlena ciągle jesz- 
cze tworzą wysoką klasę filmową. Są, jak dotychczas, zawsze niezawodni. 

Można się nie godzić z temi ub inmemi 
pociągnięciami antystycznemi Sterniberga, 
ale przyznać trzeba, że ma on niewątpliwy 

„Błond Venus" najlepiej tego dowodzi 
Zasób środków : ych mie tylko, że . 
tiu się mie wyczerpał, ale w stosuniku do poprzednich filmów: Sternberga, zyskał na mocy i wyrazistości. 

Ujęcie roli pnzez Marlenę odbieglo tu od szablonu, który zaczął się wytwarzać w jej filmach. Nie jest ona już kobietą za- 
i jaki w „Marocco“, „X—27“ į 
zj Expressie". — Odtwarza raczej 
tragedję zwyczajną, dramat z codziennej kironiki miejskiego bruku. Miłość macie- 
mzyńska. prowadzi kobietę przez upadek z 

pownmotem = do we GA 
scenarjusz i przejaskra- wia ten upadek, zbyt dużo każe nurzać się 

bohaterce w. błotku — to już specyficznie 
amerykański gust, jak również coś z upo- dobań 'tematowych Stier: 

Matka — Helena Faraday ma zbyt du- żo woli, by O tak w: sta- czamiu się. | ztą, jak na! stiudjum tajni- ków: ludzkiegio iegio serca za wiele w tem jedno- stronnościi, 
i Niezależnie od tego film jest bardzo do- 

. Zaczynając od doskonałych fotografij Poprzez modny teraz montaż nasuwanych 
zdjęć — do najdrobniejszych szczególów 
reżyserji — wszystko jest: ma najwyższym. 
poziomie, 

Treściowo obnaz jest bardzo dokładny 
> w sknótach nadzwyczaj wyraźny. 

a tem tle konirastiowo pozostaje pyta- 
mie: dlaczego? Dlaczego bohaterka postę- puje tak a mie inaczej? 

To właśnie jest magmesem gry Marle- 
ny i reżyserji Stermberga. 

Z pewnością każdy widz w ciągu seam- 
su wahał się od podziwu dla aktorskiego 'opanowania Marleny (scena w białym fra- ku) — do ni uczucia przy jej 
m. wik śpiewie. 

o właśnie jest tajemnica odkrytego przez . talentu Marleny. 
Że talent jest niepowszedni, świadczy 

podejście do subtelnej roli kochającej mit ki, w której: miema ani śladu czegoś z 
„Szanighaj - Lilly“, Tad, C. 

           



wi mie podnosił, i że oba wspomniane pi- 

sma; powołały się ma niego bezpodstawnie. 
Wobec powyższego oświadczenia pana 

Mazurkiewicza, Magistrat: i poszczególni 
ławnicy mają zamiar wnieść skargi do są- 
du przeciwiko „Grodner Sztyme* i „Ostat- 

SŁOWO 

kowicza 4 m. 1. Abonament! miesięczny w 
wysokości 1 zł. daje prawo do codziennego 
czytania czasopism pa miejscu. Przewi- 
dziamem jest również korzystanie z czytel- 
ni jednorazowe za minimalną również je- 
dnorazową opłatą. — Zapisy na miesięczny 

  

Dziś! Pierwszy polski tilm egzotv ny na tle pow. Ossendowskiego 

PSTN    
     

— Z RADY MIEJSKIEJ. — Przed- mim Wiadomošciom“ o zniesławienie w abonament przyjmuje się codziennie w Se- Dźwiękowe 

wczorajsze posiedzenie Rady Miejskiej m. druku. a ‚‚ kretarjacie Zrzesz. Wojew. ZPOK. (Becz- Kino 2 : 

Grodna, kióre СМа Jai Jausomemio, о6И rakas ee me ОВ HELIGS Film całkowicie zrealizowsny w Afryce, W rol. gł. usjwiększe gwiazdy ekranu polski-go 
tować rzekomo w! sensacyjne wydarzenia, 
odbyło się w nastroju wyjątkowo spokoj- 
mym. 

7 15 pumktów porządkiu dziennego #0- 
stało załatwionych itylko 6, reszta zaś z0- 
stała odłożona do przyszłego zebrania Ra- 
dy, jak zwykle „z powodu spóźnionej pory” 

— TYDZIEŃ BIAŁEGO KRZYŻA. — 
Wobec wszystkich trudności danej chwili, 
kiedy każdy się biedzii nad ułożeniem swe- 

go, wciąż kurczącego się budżetu, skreśla- 
jąc z miego stopniowo pozyleje niezbędine, 

ikiedy czynność ta zakradła się już we 
wszystkie warstwy społeczeństwa, kiedy 
każdy z niepokojem patrzy w jutro, —bu- 
dować Tydzień w takich warunkach zda- 
wałoby się niepodobieńsbwem. A jednak 
już w samem założeniu przeprowadzenia 

Tygodmia, przejawia się promyk wiary w 
możliwość powodzenia. jego. Może w żad- 
nym roku mie stanęło tylu ludzi do pracy, 
z równym zapałem mie okazało tyle zainte- 
resowania. Oczywiście tkwi w tem pocie- 
szający objaw zrozumienia konieczności 

w! sobotę odbędą się, staraniem Komilteiu 
Dni Szopeniowskich w Grodnie, w auli gim 
nazjum miejskiego przy ul. Akademickiej 
dwa koncerty z udziałem prof. Józefa Tur- 
czyńskiego, 

Jedem koncert! odbędzie się o g. 4 po 
południu, dla młodzieży szkolnej, drugi zaś 
© 8,30 wieczorem dla szerszej publiczności. 

Całkowity dochód przeznaczony jest na 
fundusz Cemttralnego Komitetu Dni Szo- 
penowskich w Wamsziawie. 

— KRADZIEŻE. Jermołowiczowi 
Aleksandrowi (Wileńska 37) skradziono 
pozostawiony pnzez niego rower, wartości 
100 zł. 

— Jodkowskiej Nadziei, zamieszkałej 
przy ul. Smoczej, skradziono garderobę i 
obrączki ślubne, ogólnej wamtości około 
200 zł. 

— Ginejko Stanisławowi (Prochowa 

11), skradziono garderobę męską na sumę 
10 zł. 

Wiobec tego, że m Nowogródku podob- 
nego typu czyłelnia mie istniała, należy 
przypuszczać, iż mietyliko płeć piękma, lecz 
ita druga — tak niesłusznie nazwana 
brzydszą — zechce korzystać z mowego 
źródła strawy duchowej. 

Bliższe szczegóły o tenminie otwarcia 
czytelni podane zostaną w najbliższych 
dniach. 

— AKADEMJA KU CZCI ŚP. POR. 
ZWIRKI I INŻ. WIGURY W NOWOJEL- 
NI. — Z Nowojelmi donoszą nam: 

Koło LOPIP. w Nowojelni urządziło w 
dniu 1 listopada br. «w, sali Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego uroczystą a- 
kademję ku czci śp. por. Żwirki i inżyniera 
Wigury. 

Scenę udekorowali harcerze miejscowej 
drużyny, pod kierownictwem p. Humpoli, 
z Nowogródka. Dekoracje składały się z sa 
molotów i Śmigieł, pomyslu i wykonania 
p. Humpoli, znanego działacza na polu 
propagandy lotnictwa, a szybownietwa w 

NORA NEY, MARJA BOGDA, ADAM BRODZISZ, EUGEK. 50D0 
WITOLD CONTI y..yx. w. waRsa. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na pierwszy seans ceny zniłone. Początek o godz 4, 6, 8 i 10,15 w dn. św. © Z-ej 
  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGIINe 
Wielka 47, tel, 15-41 

  

obrazu. Gustaw Malandsr 

Dziś dawano oczekiwany film! 

KURIER $YFBERFJSKI 
Między honorem, miłością do ojczyzny a miłoś ią braterską Poświęcenie braterskie, oto tło tego wirikiego 

realizator tego rewelacyjnego filmu zdobył tem dziełzze kine- 
mstografji złety medal na rok 1932 dla prod. szwećzk ej 

Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe Początek o godr. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie Świąt. o godz. ?-ej 

© 

(Pod wrogim szłandcrem) 

  

  

Dźwiękowe kino 

„PAK“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

  

Kcolosalne powodzenie superprzeboju sezonu 

  

BLORBE V 

  

LIE   

% uader interesującą kobietą Świata, sły ną 

arieną Dietri 

  

ch 
  

  

oświaty żołnienza obok chęci wyrażenia tro . Po zagajeniu akademji przez wspom- w roli tytułowej. — Prssa csłego Śwista nie ma dość słów podziwu dla tej kreacji Marleny. 
ski i życzliwości dla miego. 2 mianego wyżej prelegentta, publiczność ucz- Е 

Przy Kė ok wysiłek — a: lotników przez pow- Fiim. a którym mówi cały Świat Film, przewyższający w .zystao dotychczas widziane 
Komitetu WCZegO godnia musi Stamie, a orkiestra KPW. odegrała hymn 
być większy, rezultaty materjalne mogą A GE o żałobny. Prelegent w dalszem przemówie- | HOLLYWOGG BR. PER Y LE B RER MAYBE być mniejsze, ale dobrej woli nie brak. Soma : @; SĘ = RÓG © niu skreślił historję zawodów turystycz- Mickiewicza ,22 według głośnej*powieści L. Stevensona w rol gł geujslay mistrz maski Fryderic March i Miriam Hopkins W imię Boże więc, z dniem 5 listopada wWiojew oda ^ am) RZ ' mtych, nawołując publiczność do ofiarności tel. 15-28. " Podwójne życie człowieka! Walka dobra i zła w duszy ludzkiej, Szczyt napięcia dramatycznego, emocyj i techuiki | rozpoczynamy Tydzień Białego Krzyża, Pińska i objął urzędowanie. Ap mia eele lotnicze. Nad prozram: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o g. 4ej ost. o g. 10.15 w dn. šwiąt. o g. 2 ej. Ceny znitone 3 
następującym programem: W dniu 4 bm. p. wojewoda przyjął: W dalszym ciągu akademji p. Sabina 

Dnia 5 listopada: Reklama świetlna i R R eo Ša rs Lipówna. deklamowała - wiersz Brandow- Dziś! Najpiękniejszy 100 proc. dźwiękowo Śpiewny super:zlagier p. t. 
ruchoma od godz. 18-tej. om. Łabiaka, delegację zarząj OJEW. skiego pt. „Lotnik Rzeczypospolitej”, za Kino-Teatr A A € ią A A poj ŚE ы 

Dnia 6 listopada: Nabożeństwo w ko- Sz Straży A w pas a jas świetne wykonanie darzona rzęsistemi o- „STYLOWY R FE LA Ei. i T © 8 ! 
ściele Farnym i Garnizonowym z kaza- dziwinowicza i by boskiegi i, klaskami. Potężny dramat w 10 akt, ŻW roli głównej vlubiony smant, bożyszcze kobiet Włodzimierz Gajdaroew miem okolicznościowem, o godz. 10-tej. Wojew. PZIUW. p. Muśnickiego ze Slonima Miejscowa szkola powszechna wyłoniła Wielka 36 ężny = g j y nt, bożyszcze kobie 

Kwesta uliczna. 
Dancing w kawiiarmi Europa. 

Dnia 8 listopada: Zabawa w Domu Żoł- 
nierza. 

Dnia 9 listopada: Zbiórka na listę prze 
mysłowo - handlową. 

Dnia 10 listopada: Zabawa w Kasynie 
Garnizonowem. 

  

— WALNE ZEBRANIE KOŁA PRZY- 
JACIÓŁ HARCERZY. W niedzielę dnia 6 
bm. odbędzie się w sali „„Ogniska* walne 
ziebranie Koła Przyjaciół! Harcerzy. Na po 
nząjdku dziennym, poza. wyborem mowęgo 
zarządu, są: referat sprawozdajwczy prof. 
Augustyna, sprawozdanie drużynowych z 

tegorocznej akcji obozowej, oraz herbatka 

chór, którym dyrygowal p. Władysław Ka 
rasiński. Z młodocianych gardziołek pły- 
nęly dźwięki, hymnu narodowego, mastrojo 
wej piosenki o Heniusiu Żwirce, oraz sze- 
reg innych, bardzo ładnie wykonanych о- 
kolieznościowych pieśni. 

Mały 'Tolldzio Gubarewicz, uczeń I od- 
działu zadeklamował wiersz pt. Lotnik, po 

Dźwiękowe kino 

  

  

Nad progrom; Najnowsza sensacja! p t. „Jeden przeciw dziesięciu" Sensacyjny dramat w 10 akt. w roli głównej 
niezwyciężony bohater Ken-Maynard 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX” 
Mickiewicza 11   

Dziśl Film czarownych melodyj. Wielki 100 proc. dźwiękowiec francuski! wzruszający dratmat p, £. 

CIEBIE TYLKO KOCHAŁEM 
"W roli gł. urocza Mady Cirlstians i piękny Hans Stuva Nad program; Atrakcje dźwiękowe 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz lej. 
  

  

‚ Эю 11 listopada: Kiwesta uliczna (towarzyska. Zaproszonych zostało kilkaset czem uczenica 4-tego oddziału Marysia Ba ad Miejskiego Teatru EEEE (kwestują panowie). Zbiórka w lokalach osób, przeważnie rodziców harcerek i har- sajówna zadeklamowala wierszyk o Heniu Nowy A dans $ p 0 R T ZARZĄD WILEŃSKIEGO T-wA zamku. cenzy. siu Żwinrce i jego oczekiwaniu ma zwycię- g0 ima DOBROCZYNNOŚCI Ponadto bez ozmaczenia daty: sprzedaż 
mareczek w inst. finansowych i urzędach. 

Asygmowanie podatku jednodniowego 
2 kin. ienie teatralne z okresu 
"Tygodnia, przeniesione na grudzień. 

Sprzedaż programów: w teatrze w okre- 
sie Tygodnia.— Ofiary instytucyj i stowa- 
rzyszeń społeczntych. 

— JESZCZE O ZARZUTACH PRZE- 
CEIWKO MAGISTRATOWI, — Dowiadu- 
jemy się, że w związku z atakami „Ostat- 
mich 'Wiadomošei“ i „Grodner Sztyme“ na 
Magistrat m. Grodna, których jakoby in- 
spiratorem miał być członek magistratu, 
ławnik Mazurkiewicz, ten ostatni oświad- 

  

— DZIEŃ OSZOZĘDNOŚCI. Jedna z 
majbardziej udanych imprez tegorocznych, 
zorganizowana przez Komitet Wyikonaw- 
czy, z p. kpt. Majchrem, oraz pp: posłem 
Małyniczem i dyr. Zagónskim. 

Na pięknie udekorowaną scenę (przez 
3-cią drużynę harcerzy iim. Marszałka Pił- 
sudskiego), wstąpił p. kpt. Majcher, a za 
nim chór gimnazjalny. Po knótkiem i jak 
zawsze doskonałem przemówieniu p. Maj- 

chra, chór odśpiewalł wspaniałą i będącą 
bardzo ma czasie pieśń pt.: „Oszczędność. 
Następnie p. prof. Majchrzycki wygłosił 
dłuższy: odczyt o celach i zadaniach oszczęd 
miości. Prelekcja ta, mimo, że trwała blisko 

ski przylot tatusia. 

Orkiestra KIPIW. odegrała w. między- 
czasie parę stosownych do chwili utworów 
'poczem p. Jam Lipa - Dolmański wygłosił a 
2 okolicznościowe wiersze. Zdolny ten de- 
klamator posiada naprawdę duży talent 
sceniczny. | 2 

Inicjatorom akademji, a szczegėlniej p. 
Czesławowi Brudnochowi, prezesowi Ko- 
la LOPP. oraz jego sekretarzowi p. Issako- 
wi należy się za to uznanie. 

— MEOZ PIŁKI SIATKOWEJ. W u- 
biegłą niedzielę odbiył się ma boisku PKS. 
mecz siatkówki: zespołu 3-ciej drużyny har 
cerzy im. Marszałka Piłsudskiego, z ze- 

W. tych dniach ruchliwy teatr objazdo- 
wy pod kierownictwem  J. Budzyńskiego, 
wyrusza na dłuższą wędrówikę po prowin- 
cji W listopadzie teatr wystawia „Roxy* 
Connensa i „(Pianinę Męžatikę“ J. Korzeniow 
skiego, w grudniu ii styczniu głośną „Sztu- 
bę“ Leczyckiego. (Plan: przedstawia się w 
sposób mastępujący:: 

3 listopa Nowo Święciany, 4 listopad 
Staro Święciany, 5 listop. Brasław, 6 listo- 
pad Podbrodzie, 7 listop. Postawy, 8 listo- 
pad Głębokie pp. i wiecz. 9 listop. Królew- 
szczyzma, 10 listop. Wilejka, 11 listop. Mo- 
łodeczmo, 12 listop. Lida, 13 listop. Nowo- 
jelnia, 14 listop. Nowogródek pp. i wiecz., 
15 listop. Bamamowicze pp. i wilecz., 16 li- 

SPORT NA PROWINCJI 

" Komendant Ośrodka (WF. Wilnio kpt. 
Ostrowski, dążąc do jaknajszerszego pro- 
pagowania sportu, postanowii odwiedzić 
szereg; mniejszych miasteczek,  przepro- 

wadzając w nich propagandę wychowania 
fizycznego. 

Ostatnio był p. Ostrowski w Smorgo- 
niach, gdzie pierwszego dnia wygłosił od- 
czyt-pogadankę 0 znaczeniu wychowania 
fizycznego, a następnie przy pomocy ins- 
tnuktorów przeprowadził ćwiczenia pokazo 
wie z dziedziny: lekkiej atletyki, boksu, gier 
Sjportowiyjch i zapnawy. 

niniejszem podaje do wiadomości, że zwyczaj 
ne Walne Zgromadzenie członków Twa odbę- 
dzie się dn. 18 listopada 1932 roku o godz. 6 
wieczorem w lokalu T-wa przy ul. Wileńskiej 
Nr. 23., Będzie ono prawomocne na zasadzie 
par par. 17 i 20 statutu T-wa przy każdej 
ilości członków przybyłych. 

Porządek dzienny obejmuje: 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez 

Prezesa Zarządu lub jego zastępcę. 
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza. 
3. a) Uczczenie pamięci zmarłego członka 

T-wa ś.p. Władysława Brochockiego i zaka- 
pienie zaś „Mszy Św. z ogłoszeniem o tem w 
prasie miejscowej. 5 

b) zakupienie również Mszy św. za wszy- 
stkich zmarłych ofiarodawców i  dobroczyń- czył p. Prezydentowi miasta, że żadnych godzinę, wysłuchana była z wielkiem za- społem harcerzy baramowicki : tkich zmar 

zarzutów przeciwko Obecnemu magistrato- interesowaniem przez zebranych, ze wzglę- pea panie Žanai M ni stop. Niešwiež pp. i wiecz., 17 listop. Ho- "Na plac ćwiczeń zgłosiła się spora grup ców I-wa i ogłoszenie o tem w prasie miej- 
3 du na ciekawy sposób ujęcia i wypowie- * a (W. rodziej, 18 listop. Stołpce, 19 listop. Sło. ka mieszkańców okolicznych wsi, a uastę- Scowej.       8 KINA P. T. K. TEL 14 

DAAD TAVE GST STPT TUOS TAKE 
Początki seeusėw: 18,15, 20.15 12215 

Dziši LIANA HAIP, IWAN PETRO- 
WiCZ i GEORG ALEXANDER 

w czzerującym przeboju dzwiękowym 
o miłości, zdradzie i pięknych kobie- 
tsch w stolicy zabaw Wiedniu p. t. 

„Bal w operze” 
Szaleństwo jednej nócy. — Ва! тг- 
skowy. — Namiętne npajające tango.— 
Miłość mężstki i.. ten trzeci, 
Tango „Santa Luciz* i wale 

„Mnzyka taniec i noc”, 

wstęp od 86 gr. 

Bźwiącowis 
Kuo „APDLLO* 

Ueminik. 28. 
Film, łączący w sobie piękńo, przepych, 

erotykę i sensację 

aradų 
W roli gł: Cb. Bickford, R, Hobard i 
G. Renavani. Wartość filmu przeszło 
2.000 000 dołsrów. Prawdziwe wytu- 

chy wulkanėw, 
Wstęp 70 arsszy 

| mi GE | 

KINO „PALACE“ 
! Orzasz*, 18, 

Czarująca SU2Y VERNON, + vbiliy 

  

ngielski 

  

| 

  

dzenia jej z wielką werwą przez pirelegenita 
Niezłe bylo również przemówienie radnego 
p. Salomona, który sprawe oszczędzania 

młodzieży trzymaście jpremij oszczędnościo- 
wych za wyttnwalłe oszczędzanie, w postaci 

książeczek oszczędnościowych Komunalnej 
Kasy Oszczędności. Między innymi otrzy- 
mali premje: zastęp „Czajek” z 3-ciej dru- 
žyny hamcerzy im. Marszatka Piłsudskiego 
oraz harcerze tej dnužyny: Anato! Muraw- 
ški, Mikolaj Sorokopyt, Juljan' Dzisko, Ka 
zimierz Kamiński i harcerka 2-giej druży- 
ny harcerek jm. Wlizy Orzeszkowej Helena 
Alejewiczówna. 

Na zakończenie wystąpił chór Bezpar- 
tyjnego Bloku Współpracy z Rządem, któ- 
ry odśpiewał (bardzo pięknie dwie pieśni. 
Chórem dyrygował p. prof. Wołyńczyk. 

Po odegraniu przez orkiestrę policyjną 
miamsza, zakończyła: się ta, tak niezwykle 
mdama akademija. 

— CZYTELNIA ZWIĄZKU PRACY 
OBYWATELSKIEJ KOBIET. — Zrzesze- 
mie Wojewódzkie Związku Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet uruchomiło czytelnię czaso 
pism (tygodników i miesięczników) fran- 
cuskich, niemieckich, angielskich i pol- 
skich — przeznaczoną dla najszerszej pu- 
blicznošci. — Czytelnia mieści się w lo- 
ikalu Zrzesz. Wojew. ZPOK. przy ul, Becz- 
BLT TAMSIAI TIPAS EEB RSS 

Racjonalnie Ulokowana 

drugiem goście, 

  

— ZE STRAŻY POŻARNEJ W MA- 
ŁACHOWICZACH. — W dniu 30 paźdz. 
pod przewodnictwem p. Mikołaja Denkow- 
slkieg'o. odbyło się walne zebranie Ochotni- 
czej Straży Pożarmej w. Małachowiczach. 

Po przedłożeniu sprawozdania przystą- 
piono ido wyborów: zarządu. 

Prezesem straży wybranio wójta Miey- 
sztiowicza Zygmunta, wice-prezesem kom. 
posfterumku PP. Grzegorzewskiego Stami- 
sława, sekretarzem p. Ghomicza i na: za- 
sitępcę maczelnika p. Dumyło. 

Straż Pożarna. w. Malłachowiczach jest 
bardzo młoda, gdyż istnieje zaledwie rok, 
ale wykazała dużo inicjatywy i pracy, a w 
najbliższym cazsie ma przystąpić do budo- 
wy własnej memizy. 

— DOBRZE SIĘ SKOŃCZYŁO. W dniu 
27 b. m. podczas wydobywaniia kręgów be- 
tomiowych ze studni osadnikia! wojskowego 
Józefa Karottjego. we wsi. stare Lachowi- 
cze, podczas wydobywania piątego kręgu 
został zasyjpamy, wisikutek asunięcia się zie- 
mi Dąbrowski iPiiotr. Na szczęści Dą- 

browski został zasupany w pozycji stojącej 
po 15 minutach został odkopany, żywy i 
zdrowy i tylko ze skaleczoną ręką. 

Mogło być gonzej. 

— KRADZIEŻ PSZCZÓŁ. — Anatelo- 

  

nim, 20 listop. Słoniim, 

Ofiary 
  

'emont bazyliki składa 25 zł. Z, Paszkowska. 

šilai Fartepizntw, Plamin, Fietareocji 

K. Dąbrowska 
у ę rs istnieje od r, 1874) 

Wiino, Niemiecka 8, m. Ti 

fieipecka 
— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 

W! STOŁPCACH. W dniu 28 ub. m. w. sali 

Magistratu odbyło się pod przewodnictwem 

burmistrza p. Kazimierza Staniewskiego, 

posiedzenie Rady Miejskiej. Na wstępie 

posiedzenia wywiązała się żywia dyskusja, 

dotycząca zmiany punktów porządku dzien 

mego, który jednakże większością głosów 

został uchwalony w brzmieniu proponowa- 

nem. Po odczytaniu protokułu z poprzed- 

miego posiedzenia, oraz złożeniu ppzez Ko- 

misję Rewizyjną w osobie p. Bantoszewi- 

cza, sprawozdania z dokonanej rewizji: 

ksiąg i rachunków, przystąpiono do rozpa- 

   

puie (po rołudniu) grupa smoreoniań w 
liczbie 118 mężczyzn oraz około 31) dziew- 

czĄt. 

tówi liczbie 40-tu. 
Zainteresowanie się młodzieży akcją 

wych. fizycznego jest b. znaczne, czego do- 
w dem lu.ne zgioszenia 2% wspomniary 
    

   

eśjić tu trzeba, że zasiteresowa- 
POS'em przenikło i do szecegów 

go społeczeństwa. W Smorgoniach 
e,wa'ebry przykład dał mnejsrow; bur- 
mistrz zapowiacająe, że postara się uzży- 

skać PCZ. 
„Prace ua miejscu (w Smorgoniach) pro 

wadzi rejonowy instruktor PW. st. sierż. 
Woltman, wkładając w nią dużo zapału i 
encrgji. 

N astępry wypad pł kpt. Ostrowskiego 
ma prowiinieję będzie miał miejsce za kilka 
dni. Marszruta obojmie kilka miasteczek w 
„ow ście wil.- 17524 m. ft) 

NAJBLIŻSZE IMPREZY 

Mimo zła. pogoda i chłód, piłkarze nie 

rezygnują z nozgrywania spotkań towarzy- 
skich. Dziś o 1,30 na boisku Makabi grać 

będą drużyny: Makabi — Ogmisko, jutro 
Makabi — 6 pp. Log. (t) 

20 —— 

Radjo wileńskie 

4. Odczytanie protokółu ostatniego Walne 
go Zgromadzenia. 

„. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności 
T-wa od 1 IV 1931 do 1 IV 1932 r. 

Ežieiskswiec pofraktował w płaszczyźnie dalszej przy- _ Druga pogandanka mia ten sam temat 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
Kins „POLONIA: szłości, a mówił ze znaną sobie elokwen- Ku uczczeniu p. dyrektorki i grona nau- Odbyia się we wsi Kiedzieaię'+, gdzie przy 7. Rozpatrzenie 1 zatwierdzenie prelimina- 

Pozztowa 4. cją. — Z kolei p. dyr. Kondjak wręczył czyc'elskiego gimn. im. E. Orzeszkowej na był cały raiejscowy oddział zw. rezerwis- rza budżetowego na rok następny. 
8. Wybory Zarządu i 
9. Wolne wnioski, 

AAAA AAA AAAA AAAA DZA AAAA AAAA RADA KAD ŁAD EEK. 
1074-VI. 

Komisji Rewizyjnej. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 7-ge 

rewiru, urzędujący w Wilnie, przy ul. Uniwer 
syteckiej nr. 1 m. 9, zgodnie z art: 1036 U, P, 
C. obwieszcza, iż w dniu 8 listopada 1932 r. 
od godziny 10-ej rano, w Wilnie, przy uł. 
Trakt Lidzki 9, odbędzie się sprzedaż z ficyta- 

cji publicznej majątku ruchomego należącego 
do Wincentego Surmickiego, składającego się 
z domu mieszkalnego, drewnianego na rozbiór 
kę, oszacowanego na sumę zł. 500 — na Zaspo 
kojenie pretensji Magistratu m. Wilna. 

Komornik A. Uszyński. 

TTYTYYYYY " 

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze! 
Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

  

  

kobiaeą kognerwuje, doskonali, odświaże, w- 
Buwa jaj skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
piający (panie). Natryski „Hormona“ weding 
srof. Spuhla. Wypadanie włosów, iugież. ia- 2 е В r A o 3 Šia: mini + jest zatwierdzenia ; i. 1982 r. dywidzalne dobierani ź trzgik Michał BOHKEN i Resry Gotówka ierżyńskiemu, - zamieszkałem trzenia punktu II-go, to jest zatwi: 8 Sobota, dnia 5 listopada Fwidualne dobieranie kosmetyków do kaz- 

STUART w ce z życ emi dobi k + kład o A aa w mocy > 28 om PA, sprawozdania z tei E ai 11,40 iPrzegl. pras. F'om. meteor. Czas tał cery. Ostatnie cunDyEzę kosmetyki rs- 
i roryjski z da © i S a ч A Bi -. „. nietracyjnego za rok -82. Sprawozda- -) gl. - * zab ci nei. 

Gjezyzcy zgraja przebiegłych szpiegów I ROGERS ZZ jekóś tobuz skradł miód i zniszczył dwa u- A, oj rę z wykonemin budżetu ad- 1810 Kom. meteor. 18,15 Poranek szkolny. Codziennie od g. 10—8. ojczyzcy zgrają przebiegłych szpiegów 
t 

„CZERWONY BIES" 
(TAJEMNA NOC) 

Piękna księżniczza w łapach rozbe- 
stwioneg+ marynarza. Senszcyjny wy- 

ścig samolotu z samochodem. 

WSTĘP OD 49 GR. 

  

    

    

Początak seansów 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie optocentowanie—całko- 
wiie bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

Wstęp od 75 gr.      
  

  

  

    

     

      
   

      

  

le pszczół. Wysokość strat wynosi około 
100 21. 

— ORGANIZACJA T-WA OCHRONY 
ZWIERZĄT. — We dniiu 2 listopada w sali 
Konferencyjnej Stairostiwa odbyło się orga- 
mizacyjne zebranie T-wa ochrony zwierząt. 

Zebranie zagaił p. starosta Neugebauer 
wyjaśnił cel i zadamia: Komitetu, poczem 
uznając dzisiejsze zebranie za! .organiza- 
cyjjne, prosił o przyjęcie statutu. 

Statut odczytał dm. Nowak, poczem 

kominianze: Wandke Ludwik i Korczak 
Antoni, widocznie pod dobrą datą, zaszli 

     

ministracyjnego za rok 1931-32 zostało 

przez Radę Miejską zatwierdzone. 
Następnie rozpatrzono sprawę wyboru 

członików do Komisji Szacunkowej dla 
spraw podatku dochodowego. Na poprzed- 
miem posiedzeniu Rady Miejskiej, jakie od 
było się wi dniu 9 paździemika br., został 
dokonany wybór członków Kom. Szac. do 

spraw /pod. dochodowego, w: skład której 
weszli radni pp. Dworecki i Lis oraz z po- 
za: Rady Miej. mieszkaniec m. Stołpców, p. 

Ciekawe, czem powodował się p. K., zarzą- 
dzając przeprowadzenie powtórnych wybo 

15,05 Program dzienny. 15,10 Muzyka po- 
pularna (płyty). 15,40 Komuniikaty. 15,50 
Wiad. wojskowi. 16,25 „Wilcze Kły Radj.* 
mówiony tygodnik młodzieży okad. USB. 

16,40 „Francuska wojna o Połskę —Wilno 
1812“ odczyt wygł. dr. W. Lipiński. 17,00 
Audyeja dla chorych. Pogad. Koncert. — 
17,30 Wiad. bieżące. 17,40 „Akcja miłosier- 
dzia chrześcijańskiego* odczyt. wygl. ks. 
superjor OO. Misjonarzy Jan. Rzymełko. 
17,55 Program ną niedzielę, 18,00 Transm. 
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słoneczny, ładnie nme- 
blowacy do wynaję ia, 
Mostowa 3-a m. 30. 

Br. Kayktewiczowa “ Mieszkanie 
nie włosów, kosmetyka 2 pokoje z kuchnią do 
lekarska i operacje ko wynajęcia. Dowitdzieć 

LS] 

askarze 
Ba FP WZERCWNO WEZ 

    

  

  

  

  

  

  

Lecznicy 
przyjmuje lekarz-den- 

ślepa i schorowane — 
najzupełniej opuszcza” 
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KINO e g. 6.15, — 8, — 10, przyjęto go, uchwalono składkę od 20 gr. Machtej. Z niewiadomych dotychczas przy mabożeństwa w kaplicy m Ostrej Bramie Gie, Še Blusos =] 
R ca ‚ . AL E S ‚ ma całą Polskę. 1900 nik litewski. RAE > SE OEB Naja nap bm ez m mei Sa woale miskę graty x dk ustom Śl IAB „Dioła Maha mówi! osa Ham. оУЙ ga Я — ои об аРа 

„ŠWIATOWID“ shi iačr wspierających. koki powołując się ma, art. 34 ust. 2 u- 19,30 „Na widnokręgu”. 19,45 iPras. dzien. 7 powodu wyjazdu na - “5 
Liljanka che sie Го7\\1е5С Następnie wybrano. ścisły Komitet 0r-- Wc Doniela AS alkų dochodo- T8dj. 20.00 Koncert. 2055 Wiad. sportowe. stałe do Warszawy w NONENEMARZENNE — 8 

GRODNO, Brygldzka 2, : gamizacyjny, kitony będzie w dalszym cią- So ah jak brzmi pismo z Urzędu Dod. do pras. dz. 21,05 Godzina życzeń (pły grudniu przerwie przy- Różne 
Figlarna LILJANA HARVEY i Henry Garat gu prowadził omgłanizację i następnie zwo- ie eg0 odczyfame ma: ostatniem po- ty). 22,05 Koneert Chopinowski. 22,40 „Z jęcia. | 

Wersja trancnska. ła walne zgromadzenie. siedzeniu: „niektórzy u wybramych rad ao RE w ae | nęka ] A> OSGBA = 
— KREWQCY KOMINIARZE. — Dwaj nych mie odpowiadają wymogom ustawy”. aa a 8) W Litewskiej INTELIGENTNA | 

  

& śś do Starošwieckiej Szejdli (dom publiczny), rów:? tembardziej, że dwie osoby z wy- BWIESZCZENIE tysta Mędzierska | na żyjąca Hi tylko + 
$ SKLEP RADJOWY +„LENAEEG Ž|| rozwalili piec i porżnęli kamapę, wyrzą- branych calkowicie odpowiadały wymo- K г : = ннн т Wilnie у° ооа 92 łaski uczciwej stagi, 
® Grodno, ul. Dominikańska 1 tei. 186 #|| gzejac szkodę na 500 at, następnie zaszii gom, stawianym w tej nstawie. Podkreślić „, I omomaiłk cada tow, zam, w Wilnie, L_C-ry minimalne | która ją te skromnego 
ё k = do innego lokalu (takiegoż), Salmen Zełde tutaj należy słuszne oburzenie miektórych A TEW- K. NE ZA 2 A 1050 2 + т p a a Kay: | 
Е Konto czekowe P. K. O. 82.157. s i pobili ją, oraz rzekomo zabrali torebkę radnych takiem traktowaniem tej sprawy, PPiekielko 3—12, ma zas z art. | Aidis is КОН оа, p | 
E na raty — POLECA — na raty 5 z 2 zł. 50 gr. gdyż nikt z obecnych nie umiał wytłóma- PAC DEE Ak a ox e Lekale danie otiar pod iiterę | 
s Z5 190 z 4 u Krewkich kominiarzy zatrzymał komi- czyć, co chciał przez wymaz. „niektórzy” i L > kj A A: > jaa: Pi doRedakcji Sa] 

a isamjatt PP. powiedzieć p. Kurowiecki. 'W mniemaniu, Jońska 11, odbedz p D > : -- = 
" w a Lip ni cca blicznego ruchomości, należących do -- — ——— — —- -= > : — USILO == jodzi tu o jednego Z radnyeh, Iktėry nie SU DUO! : т БоЗАЗААААЛАЛАЬАЬАЬЛЬЬ 

š 3-lampowy odbiornik radjowy, z lampami (Philips'a), ® 5дузша80ь;а`ЁЁЕ ФЗАЪОВЁЁЖЁ po jeż głatikień, w Zła zakk mik: digdo Apolinarjusza” Słasarskiego na "rzecz Ko- SRB A POPIEGAJCIE 
= głośnikiem akumuiatorem, baterją anodow э A aa CJ, z zz kowej. mufalnej Kasy Oszczędnościowej m. Wil- z nk 
5 х а wą 2 sprzeczce z mężem usiłowalła popełnić sa- byč wybranym do tej Kom. Szacunikowej. la ad ele z DER Ban icz obsługs do wynalę 
g t sprzętem antenowym m mobójstwo przez wypicie kwasu siarczane- Rada: Miejska na to miejsce wybrała rlad- NA“ 230 m = 2 2 est Szust Nr. Przy a Mieklevisėė 4. 2 PP 

E 3 go. — Desperatkę przewieziono do szpitala nego p. posła J. Gorzkowskiego. W wol- NEJ "ozm. tą YĆ AMG" Dowiedzieć się u do- 
у NA MIESIĘCY PO 10 ZŁ е międzykomunalnego. — Stan zdrowia nie nych wnioskach poruszono sprawę oświe- 187, oszacowanych na sumę zł. 3.090. zorcy domu 

: : budzi obaw. lania ulie w Stołpeach. Komornik K. KARMELITOW.  -- m ———— -- 
aa > 

A STI IPS TN REZ ZPO A OZZDOCTZ STWORZEŃ 
WZ Redaktor w.-z. Witołd Tatarzyński. | 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA'. 
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*Yydawca: Stanisław Mackiewicz. 

    

 


