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Czy związki pracowników rolnych są powołane da 
anarchizowania stosunków w rolnictwie? 

Dziwnie -się rzeczy dzieją obecnie w 
stosunkach między robotnikami a pra- 
codawcami w rolnictwie. 

Mamy na terenie Wilna aż trzy związ 
ki robotników rolnych. Te związki kan- 
kurują pomiędzy sobą nie tyle ilością 
swych członków, ile ostrością wystąpień 
i skalą żądań przy zawieraniu umów, 
oraz wzbudzaniem nieskończonej ilości 
najdziwaczniejszych, a coraz  dzikszych 
pretensyj, które w imieniu tych, lub 
owych robotników, a często bez ich wie 
dzy, wytaczają w komisjach rozjem- 
czych. 

Praktyka komisyj polubownych przy 
ustalaniu warunków umowy zbiorowej, 
przypomina procedurę LigiNarodów. je- 
żeli obie strony dochodzą do porozumie- 
nia a jeden z trzech związków zgody 
swej nie daje, to cała sprawa opada i 
Nadzwyczajna Komisja wydaje obowią- 
zujące orzeczenie, które z reguły pogar- 
szają dla pracodawcy warunki w stop- 
niu uniemożliwiającym ich spełnienie a 
prowadzącym do ruiny rolnictwa. 

Spotykamy np. orzeczenia Komisji, 
wydane na jeden rok takie postanowie- 
nia jak przyznawanie emerytur, co jest 
absolutnem bezprawiem, gdyż tylko u- 
stawa sejmowa władną jest podobne rze 
czy stanowić. 

Na czele tych związków stoją ludzie 
z rolnictwem nic wspólnego nie mający 
a jedynie są to działacze partyjni, któ- 
rzy tą drogą starają się opanować rze- 
sze robotników rolnych. 

Nikt nie wie, co za ową reprezenta- 
cją Związków stoi: czy są jacyś człon- 
kowie, czy są to tylko szyldy dla przy- 
krycia roboty agitacyjnej dla szerzenia 
zamętu i rozstroju, życia ekonomiczne- 
go dla wytworzenia atmosiery sprzyja- 
jącej przewrotowi. 

My rolnicy wiemy doskonale, z 
wśród robotników rolnych, rozumieją- 
cych ciężki stan gospodarstw, —żadnych 
wymagań ani zatargów nie ma, 

Wiedzą fornale doskonale, że z u- 
padkiem warsztatów rolnych jest zwią- 
zana ich egzystencja, a wielka ilość szu- 
kających pracy fornali, świadczy o kur- 
czeniu się gospodarstw, znikaniu coraz 
większej ilości tolwarków. 

Agitatorzy związkowi żerują na głu- 
pocie i chęci łatwego zysku, namawia- 
jąc do występowania z różnemi preten- 
Sjami do pracodawców, sami zaś inicja- 
torzy tych pretensyj, występują jako sę- 
dziowie w komisjach rozjemczych. 

Niejednokrotnie na komisjach okazy- 
wało się, że pozywający absolutnie nie 
wiedział, że jakowąś pretensję zajawiał, 
i był zdziwiony, że go przed komisję 
rozjemczą wzywano. Okazywało się, że 
„Związek* t.j. tylko kilku, którzy jako 
„sekretarjat” stanowili całe przędsiębior- 
stwo, wszczynali sprawy z własnej ini- 
cjatywy b. często w celu pobrania ,,pro- 
wizji* od wygranej strony, którą sami 
też sądzili mając tę szansę, że przewod- 
niczący, z urzędu jest obrońcą robotni- 
ków. 

Przed laty, w okolicach podmiejskich, 
agitatorzy związkowi z pod znaku p. 
Chałupko-Kwapińskiego, wciąż  kurso- 
wali i „organizowali”* fornali, tj. brali 
z nich pieniądze obiecując złote góry. 

Musieli więc dla podtrzymania swe- 
go przestiżu corocznie wystawiać przy, 
umowach nowe i coraz większe żądania. 

Wreszcie przebrała się miara  cierpli- 
wości rolników, którzy Stanowczo na 
dalsze podwyżki zgodzić się nie mogli 
i kategorycznie zajawili, że podpiszą 
umowę tylko na dotychczasowych. aż 
zbyt uciążliwych warunkach. 

Wszyscy pracodawcy wypowiedzieli, 
służbę fornalom w ustawowym  termi- 
nie. Pozostawało do 1-во kwietnia tj. 
do ostatniego terminu zawarcia umowy 
trzy dni. Ówczesny delegat Rządu wcz- 
wał trzech ziemian do delegatury i tam 
pod jego przewodnictwem i w obecno- 
ści dwóch inspektorów pracy, naczelni- 
ka bezpieczeństwa, oraz dwóch  przed- 
stawicieli urzędu rolnego, odbyła się 
konferencja. Inspektorowie przekonywali 
że. powinni ziemianie dla świętej zgody 
ponieść ofiary. Jednak ódpowiedziano, że 
robotę antypaństwową prowadzą nie 
ziemianie, którzy końców z końcami spro 
wadzić nie mogą i raczej zamkną go- 
spodarstwa, niż pójdą na rękę agitato- 
rom. Dalej mówili, że pogróżek się nie 
boją — są z niemi otrzaskani i sami 
sobie radę dawać będą, jeżeli powołana 
do obrony mienia i życia władza umy- 
wa ręce. 

Wreszcie p.p. inspektorom poradzili 
by z kazaniem o świętej zgodzie zwrócili 
się do Związku (wówczas był jeden tyl- 
ko) inaczej wszyscy fornale zostaną 
zwolnieni a gospodarstwa zmienią  for- 
mę eksploatacji na inną. 

Nazajutrz umowę podpisali na do- 
tychczasowych warunkach. Od tej pory 
prestiż związku upadł, parobcy przestali 
płacić członkowskie składki, a gdy  je- 

szcze kilku sekretarzy zdefraudowało pie 
niądze, Związek upadł zupełnie. 

Jednakże sam proceder był zbyt lu- 
kratywny dla kombinatorów, by myśl 
o jego zaniechaniu upadła. 

Tres consilium facient — to też zna- 
lazło się trzech chętnych, którzy związek 
w „swoich trzech osobach  odtworzyli, 
zarejestrowali go i oto mamy znowuż 
partnera, który absolutnie nic nie ma 
wspólnego z robotnikiem rolnym, ale w 
jego imieniu występuje. 

Dziwnie to jednak u nas prawodaw- 
stwo zapatruje się na kwestję związków! 

Jeżeli normalnie wszelki związek po- p 
wstaje z ugrupowania pewnej warstwy 
czy iachu, a następnie wybiera sobie 
władze, to w danym wypadku paru spry 
ciarzy, czy wysłanników partji politycz- 
nej zakłada i rejestruje Związek Pra- 
cowników Rolnych, w którym żadnych 
rolników śladu nie ma. Dopiero ten 
samozwańczy zarząd, czy  sekreta- 
rjat zaczyna agitację, by do tego in- 
teresu werbować płatników. 

Władze inspekcji pracy, aczkolwiek 
wiedzą, że za tymi panami z sekretarja- 
tu nikt, albo mało kto stoi, traktują 
ich jako rzeczywistych reprezentantów 
całej ogromnej rzeszy robotników rol- 
nych, którzy nie wiedzą zupełnie, że ktoś 
w ich imieniu samowolnie występuje. 

Że te związki są fikcją, widać z te- 
go, że w drugim z kolei Związku Chrze- 
ścijańskim, który jest rzeczywistym i 
licznym związkiem, ale czysto rzemieśl- 
niczym miejskim, w którym robotnicy 
rolni wcale nie egzystują. Trzeci zwią- 
zek „Kresowy“ powstał też jako konku- 
rencyjny przeciw pierwszemu na tle po- 
litycznem. Właśnie, możnaby takich, 
związków czyli sztabów bez armji stwa- 
rzać dowolną ilość, a inspekcja pracy 
miałaby jeszcze trudniejsze zadanie w 
komisjach rozjemczych i polubownych, 
któreby—nigdy nie -doprowadziły —do—za- 
warcia umowy, gdyż dosyć, by jeden ze 
związków zaprotestował, by cała machi- 
na stanęła bezradna. Typowe liberum 
veto. 

Jeżli związki nie mają prawie, iub 
całkowicie członków, skąd znajduje się 

tak pokaźna liczba spraw na posiedze- 

niach Komisyj Rozjemczych, — spraw, 

które są wnoszone przez związki w imie 
niu rzekomych poszkodowanych? 

Rzecz prosta: — sekretarjaty a wła- 
šciwie członkowie tych przedsiębiorstw, 
które się związkami nazywają, delegu- 
ją siebie, jako instruktorów w okolice 
Wilna (w innych powiatach związki nie 

egzystują) i ci włóczą się od folwarku 

do folwarku szukając „pokrzywdzo-- 

nych*, wmawiają im, że muszą przez 

związek szukać zadośćuczynienia Swo- 

ich pretensyj w komisji rozjemczej no i 

naturalnie opłacić za opiekę i napisa- 
nie prośby, obiecując jedną i dużą wy- 
graną, ponieważ sami są sędziami. 

Dziś te biura podań są znane 1 do 
nich się zwracają ci z robotników rol- 

nych, którzy ani pracowitością, ani uczci 
wością nie grzeszą. Rzadki bywa wypa- 
dek, by rzeczywista krzywda została w 

folwarkach _ robotnikowi wyrządzona, 
co zresztą w wyniku spraw  dokumen:- 
nie widać. Częstsze są sprawy pomiędzy 

gospodarzami w wioskach z parobcza- 
kami, lub pastuchami. 

Dziwnem i trudnem jest stanowisko 
władz inspekcyjnych w kwestji rozpa- 
trywania „zatargow“. Co to jest zatarg? 
W logicznem pojęciu jest to jakieś gre- 
mjalne, ogólne nieporozumienie, które 

pomiędzy robotnikami a pracodawcawii 
wyniknie. Myśmy nigdy nie słyszeli ani 

o ogólnych żądaniach ani strajkach. Na- 

si robotnicy rolni stali, t.j. fornale, żad- 

nych żądań nigdy nie wystawiali i nai- 

zupełniej zgodnie współżyli. Tymcza- 

sem ci panowie z sekretarjatów nie wa- 

hali się urządzać komitetów  folwarcz- 

nych z delegatem, z tychże parobkóww 
opłacanego przez właściciela folwarku, 
ale nie pracującego t.j. urządzali „So- 
wiety*, wreszcie wystawili żądanie Ly 
właściciel nie miał prawa rozporządzać 

się w gospodarstwie, a kierunek miał w 
ręku delegata spoczywać. 

Wszystko to było i początkowo wie 

lu fornali poszło na lep obietnic, płacąc 

miesięcznie na rzecz związku, lecz b: 

prędko ta eksploatacja się skończyła i 

panów od obietnic zaczęli miejscami 

„czynnie zniewažač“. : 

W dobie kryzysu wystawianie na- 

wych żądań przez związki nie mają 

szans powodzenia nawet w Nadzwyczaj - 

nych komisjach zwykle słabo się orjen- 

tujących w możliwościach a hojnych z 

natury. Wobec tego, chcąc jednak by 
interes nie upadał, poszli po linji wzbu- 
dzania najgłupszych procesów, byle jax- 
kolwiek klienteli nie utracić. 

Oto przykład: Siódmego listopada 
r.b. na kadencję Komisji Rozjemczej, 
wniesiono jedenaście spraw przeciw je- 
dnemu pracodawcy i bodaj siedem 

przeciw drugiemu z żądaniem wypłace- 
niap o 1400 zł. za cały rok, w którym 
nie służyli wcale, motywując tem, że w 
czas nie została im służba wymówiona 
i co już jest wprost komicznem, to na- 
chalstwo żądania również zapłaty za kil 
kaset godzin pracy nadliczbowej za czas 
gdy wcale nie pracowali. 

Nie wiemy jaki jest rezultat tycn 
spraw: sądzić należy, że Komisja żąda- 
nia odrzuciła. 

Nas interesuje pytanie, czy w pań- 
stwie, gdzie stosunki tak dziwacznie się 
układają, praca na roli od tego nie cier- 

i? 
Dla lada banalnych pretensyj trze- 

ba jeździć do komisji tracąc czas i pie- 
niądze, wozić świadków a przez ten 
czas ponosi się straty w gospodarstwie, 
pozostawionego bez dozoru i kierow- 
nictwa. 

Należy pomyśleć, ile kosztuje każ- 
dy taki dzień posiedzeń komisyj rozjem- 
czych w całej Polsce, a i Rząd ponosi 
straty, bo członkowie komisyj przecie 
pobierają djety, które dla przedstawicieli 
związków stanowią zarobek nie do po- 

gardzenia. й 

Dla fikcji związków w naszem woje- 

wództwie, stwarza się kosztowny i cał 

kiem zbędny aparat a pochodzi to z So- 

cjalistycznej koncepcji umów zbioro-, 

wych, które nietylko są szkodliwe, jako 

niszczące indywidualny postęp lepszych 

1chotn:ków, ale wprowadza ciągły (er -, 

ment we wzajemnych stosunkach pomię 

dzy pracodawcą i robotnikiem przez 

ingerencję nieustanną agitatorów związ- 

kowych, zarówno przy układaniu umowy 

jak i wyszukiwaniu pretekstów do 

skarg. 
Zwyczajne sądy wystarczą w zupeł- 

Nnosc1. 

Ponieważ umowy zbiorowe mają ten 

dencię do stałego podnoszenia cen i 

waritków, a ma się do czynienia "nie Z 

robo emi, którymi można łatwo dojść 

do porozumienia, a Z rzekomymi ich 

przedstaw icielami, mającymi interes w 

wywoływaniu nieporozumień i fermen- 

tu, przeto obecnie szczególnie uciążliw*= 

odbijają się te umowy, których deficyto: 

we rolnictwo znieść nie może. 

Sam  stetut, głoszący 0 umowa hi 

zbiorowych w rolnictwie przewiduje, że 

tylko te umowy indywidualne, których 

warunki są korzystniejsze dla robotni- 

ków rolnych od warunków umowy zbio- 

rowej mają moc prawną, zaś inne są 

nieważne choć dobrowolnie przez stro- .- 

ny zawarte. 
Dzięki temu, 

położeniu bez wyjścia, e 

rewindykacji ustawowej gdyby ulegli 

zapewnieniom robotników, że godząc 

się na mniej dla nich korzystne waruii- 

ki, nie będą wystawiać żadnych preten- 

syj, zmuszeni są do ograniczenia ilości 

fornali albo do zupełnego zrezygnowa- 

nia z ich pracy. е 

Že rolnictwo nie upada, a juž upa- 

dło i nie jest w stanie kryzysu, ale ka- 

tastrofy, — o tem wie dziś każdy. że 

konieczność zmusi do zniesienia zabój- 

czych dla rolnictwa jak i robotników 

obecnie działających ustaw, to zdaniem 

naszem, jest nieuniknione, tak, jak redit- 

kcje wszelkiego rodzaju mają miejsce 

dziś wszędzie. > : 

Życie silniejsze jest od Копсерсу] 

biurkowych i biurowych. Niestety, zaw- 

sze inercja staje na przeszkodzie w 

załatwianiu naglących spraw natychmia- 

stowo. 
Najprzód musi dojść do krachu a 

wtenczas dopiero myślą o naprawie. 

Wprawdzie, Francuzi mówią: „lepiej pó- 

źno niż nigdy”, ale Rosjanie: twierdzą: 

„ślimak jedzie — kiedy przyjedzie? 

Stanisław Wańkowicz. 
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SKAZANIE TERRORYSTÓW 
PIEKARSKICH 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 12 bm. 

w Warszawskim Sądzie Okręgowym zapadł 

wyrok w sprawie grupy temrorystów pie- 

Kkarskich, oskarżonych o udział w zabójst- 

wie Abrama Najermana, działacza koniku- 

rencyjnego zwiiązku piekarskiego. Główny 

oskawżony Luksemburg skazamy został na. 

10 lat więzienia, a dwaj inni oskarżeni 

Brykman i Wincenty Krasny ma 4 lata 
więzienia. 

STRASZLIWY HURAGAN 
W AMERYCE ŚRODKOWEJ 
CAMAGUEY PAT. — Liczba zabi- 

tych w czasie huraganu na Kubie prze- 
kracza 2500 osób. ; 

МО\УХ УОВК РАТ. — \Музру ап- 
gielskie Little Cayman i Caymanbrac 
odległe o 150 mil od Jamajki, zostały 
spustoszone przez huragan. Przeszło 600 
osób utraciło życie, a setki odniosło ra- 
my. Szereg domów, a między  innemi 
wszystkie gmachy państwowe, zostały 
zburzone. = 

rolnicy postawieni w 
mając groźtę 

  

zeń, 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot", 
BIENAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC —. Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S$. Mateskj, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

BRATZ WO TOWZDZZEE I 

— A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Księgarnia K, Malinowskiego, 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

PIŃSK —. Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
Spółdz, Naucz. 

STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 

{ | 
! 

| OSZMIANA — 

į 

SŁONIM — Ksiegarnia D, Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

  

WARSZAWA — Fow, Księgarał Kol, „Ruck“, 

1 CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedsoszpaltowy na S$ onie 2-ej į 4-ej gr. 4, Za tekstem 15 gr. Komunjkaty oraz 

   

EWIE 

jtrajk generalny W Szwajcatji * 
GENEWA PAT. Po krwawych 

wypadkach, które rozegrały się tu we 
środę, odbyło się posiedzenie związku 
syndykatów kantonu genewskiego, na 
którym uchwalono ogłoszenie strajku ge 
neralnego, poczynając od soboty. 

GENEWA PAT. 24-godzinny 
strajk, proklamowany przez związki ża- 

wodowe kantonu genewskiego, rozpc- 
czął się dziś rano. Strajk nie obejmuje 
zakładów użyteczności publicznej oraz 
tramwajów. Wydawanie dzienników za- 
pewnione zostało środkami tymczasowe- 
mi. Zmobilizowane oddziały wojska czu- 
wają nad spokojem i bezpieczeństwem 
publicznem. 

Żołnierze przeszi! na stronę tłumu 
GENEWA PAT. — W sobotę odbył 

się tu demonstracyjny pogrzeb komuni- 
sty Fuereta, zabitego w czasie zajść śro 
dowych. Kondukt, w którym wzięło u- 
dział około 2 tysięcy osób, przeszedł 
przed mieszkaniem zabitego. — Wobec 
przewidywanych niepokojów, wezwano 
oddziały wojska, od których odebrano 
przysięgę. Komendant placu wygłosi 
do wojska przemówienie, w którem a- 
pelował do uczuć patrjotycznychł Prze- 

„krzykami. Żołnierza, 
mówienie to przerywane było różnemi 0- 

który wznosił 0- 
krzyki: „Zabójcy, zabójcy! aresztowa- 
no. Grupa żołnierzy 7 bataljonu, skosza 
rowanych w parku wystawowym, przy- 
łączyła się do tłumu, śpiewając między- 
narodówkę. 

Wypadki te wywołały ogromne poru 
szenie w mieście. Manifestanci wstrzy- 
miali ruch tramwajowy, niszcząc kiika- 
nie ście wozów. 

  

Czy cofnięcie dekretu? 
BERLIN. PAT. — Nieoczekiwane zwo- 

łamie ma dzień 24 bm. sesji: sejmu pruskie- 

go powszechnie łączą z mowemi propozy- 

cjami, z jakiemi rząd Rzeszy ma wystąpić 

'w sprawie uregulowania stosunków w Pru 

sach. Kamclerz Rzeszy oświadczyć miał, 

według zapewnień prasy, ma wczorajszej 

konferencji z premjerami krajów związko- 

wych, że dekret o mianowaniu komisarza 

rządu w Prusąch zostanie cofnięty, skomo 

tylko utworzony będzie w diodze normal- 

nej nowy gabinet pruski. 

W. związku z tem przypuszczają, że na 

porządku dziennym zwołanego posiedzenia: 

sejmu pruskiego postawiona będzie spra- 

wa wyboru mowego premiera pruskiego.— 

Prasa doniosi dalej, że w tej mierze miało 

dojść już nawet do porozumienia między 

centrum a marodowymi: socjalistami, przy- 

czem na stanowisko premjera pruskiego 

wysuwa: się kamdydaturę nadburmistrza 

lipskiego dr. Goerdelera. Ze źródeł narodo- 

wio-socjalistyeznych zaprzecza się jednak 

temu, jakoby prowadzome już były w tej 

sprawie jakieś pertraktacje. 

Obrady niemiecko -francuskie 
BERLIN PAT. —_Dwudniowc obra- 

dy podkomisji irancusko - niemieckiego 
komitetu współpracy gospodarczej zakoń 
czyły się w dn. 12 bm. wieczorem. — 
Podkomisja przyjęła sprawozdanie o u- 
tworzeniu dwóch konsorcjów dla realiza 
cji wielkich robót publicznych zagrani- 
cą. Jedno stanowi techniczne zjednocze- 
nie francuskich i niemieckich towa - 
rzystw przemysłowych, drugie ząń stano 
wi towarzystwo akcyjne, z udziałem 
przemysłowców niemieckich, francuskich 
i angielskich. Następnie przyjęto spra- 

PARYŻ PAT. — Śledztwo w sprawie afe- 
ry szpiegowskiej na granicy francusko - wło- 
skiej zatacza coraz szersze kręgi. wać 20- 
5Ёа wieika organizacja, utatwiajava dezercję 
i uprawiającą szpiegostwo od szeregu lat— 
Jeden z prowodytów organizacji, aresztowany 
wczoraj, Włoch Befyllo, jest urzędnikiem wiel 

kiego domu ekspoitowego w Modenie. Potra- 

  

uozdanie  tymczącowe o wepółpracy 

przemysłu w dziedzinie konstrukcyj ele- 
ktrycznych, zwłaszcza częściowej elek- 
tryfikacji kolei żelaznych w pewnych kra 
jach europejskich. Podkomisja zajmowa- 
ła się dalej zagadnieniami finansowemi, 
w szczególności systemem  gwarancyj 
państwowych w cbu krajach dła dostaw 
zagranicznych. Postanowiono przekazać! 
zhadanie możliwości współpracy w azic- 
dzisiie udzielania tego rodzaju gwaran- 
cyj, specjainej komisji, złożonej z 4-ch 
rzeczoznawców. = 

Szpiegowska afera włosk 
fił on dostać się do różnych sfer towarzyskich 
i pozostawał w bliższych stosunkach z _oii- 
cerami granicznych garnizonów i  fortec— 
Wysiłki szpiegów kierowane były przedewszy- 
stkiem ku pracom, dokonywanym w okolicach 
iortecy-— W sprawę zamieszanych jest wiele 
dziewcząt włoskich. 

  

  

  

i nadesiane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowinejj o 25 proc, drożej, 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabełaryczae o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację z.nieniane dowołnje, Za dostarczenie 
EEE ZTS AIR YE ЗЗЫАЫя ИОБНЕОАРИНТИСЛИИСЕЛИСА стОсели Z RODE TO i mi W Em EKZZ CIE LST 

n-'u dowodowego 20 gr, 
TDO DSA UNK UTENA 

ELEGRAMY 
WYSTAWĄ TROFEÓW 

MYŚLIWSKICH 

WARSZAWA. PAT. — Pan: Prezydent 
Rzeczypospolitej, w otoczeniu członków 
domu cywilnego i wojskowego, zwiedził 
w dniu 12 bm. wystawę trofeów myśliws- 
kich, urządzoną staramiem Polskiego Ziąz 
ku Stowarzyszeń Łowieckiech. Należy pod- 
kreślić, że w jednej z ml umieszczone zo- 
stały trofea myśliwskie Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. Pokaz trofeów trwać bę 
dzie do dnia 20 bm. 

WieLKI POŻAR W ŁODZI 

ŁÓDŹ PAT. — Wczoraj późnym wie- 
cezorem w szarparni przy ul. Sienkiewicza 

wybuchł groźny pożar, który, wobec na- 

gromadzonego _ latwiopalnego materjału, 

przybrał groźne rozmiary. Wezwano kilka 

oddziałów straży ogniowej. Pastwą pło- 

mieni padły maszyny, większa ilość surow- 

ców. oraz uszkodzony został gmach fabry- 

czny. Według prowizoryczniych obliczeń, 

straty wynoszą przeszło 30 tysięcy złotych. 

W czasie akcji ratunkowej poparzeni zo- 

stali dwaj robotnicy, których w stamie cięż 

kim przewieziono do szpitała. 
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Sytuacja gospodarcza 
w Ameryce 

NOWY YORK PAT. — Po niezdec : 
dowanej tendencji na tutejszym rynku 
pieniężnym i a2kcyjnym, która ujawniła 
się w pierwszym dniu po wyborach Roo- 
sevelta, w ostatnich dniach zaznaczyła 
się zdecyoowana poprawa. Na rynku ak- 
cyjnym oraz obligacyjnym ujawniła się 
tendencja mocna przy nastroju zwyżko- 
wym. Wśród banków wyraźnie wzrasta 
uast'i zaufania. — Kredyty pod zastaw 
ekcyj wzrosły w ostatnich dniach o 22 
miljony dolarów, portiele obligacyjne o 
4 tai'cnów. z czego obli i wyk a ow. SS obligacyi rzado- 

Siery tinansowe oczekują wzrastania 
aktywów w drodze „nabywania prywat- 
nych papierów, z chwilą, kiedy rząd za- 
przestanie emisji własnych obligacyj. — 
Wobe. iego, że znaczna większość de- 
mokratyczna obu Izb gwarantuje solidar- 
ną współpracę z nowym prezydentem 
—oczekują uruchomienia handlu zagra- 
nicznego, odzyskania utraconych ryn- 
ków oraz współpracy z resztą Świata.— 
Siery finansowo - gospodarcze stanowi 
sko swe opierają na nadziei zerwania w 
przyszłości z polityką izolacyjną Sta- 
nów, zniesienia prohibicji oraz zmiany 
polityki taryfowej, opartej obecnie na sy 
stemie ceł prohibicyjnych oraz gospo- 
darczym nacjonalizmie. Na podkreślenie" 
zasługuje dezawuacja przez wyborców 
autorów obecnej taryfy, a mianowicie 
sen. Smoota oraz kongresmana Havie- 
y'a, którzy przepadli przy wyborach. 

ERC 

ROZRUCHY STUDENCKIE we LWOWIE 
Demonstracje i pochody. — Pogrom antyżydowski. — Wystąpienie 

komun stów. — Stanowcza interwencja policji 
LWÓW PAT. — W sobotę 12 bm. o godzi 

nie 11 rano grupa młodzieży akademickiej zbli 
żonej do Obozu Wielkiej Polski, w liczbie oko 

ło tysiąca osób, przybyła do kościoła O0. je- 

zuitów, gdzie odprawione zostało nabożeństwo 
żałobne za duszę św p. Wacławskiego. —Po 
nabożeństwie młodzież usiłowała uformować 
pochód, do czego jednak władze bezpieczeń- 

stwa nie dopuściły, — Wobec tego akademicy 
udali się chodnikami do II Domu Techników, 

położonego za miastem, gdzie wewnątrz gnta- 

chu miało się odbyć odsłonięcie tablicy w zwią 

zku z rocznicą Śmierci Wacławskiego. Ponie- 
waż tablicę tę starostwo grodzkie uprzednio w 
porozumieniu z prokuraturą skonfiskowało, ze 

względu na treść napisu, oraz ze względu na 

brak zezwolenia na jej ustawienie ze strony 
władz budowlanych, odsłonięto prowizoryczną 
tablicę, poczem demonstranci opuścili budynek 

i ponownie sformowali pochód, udając się w 

kierunku miasta. 
Pochód ten liczący około 400 osób, został 

przez policję rozproszony. Wówczas demon - 

stranci podzielili się na grupki i przedostali 
się bocznemi ulicami do środka masta. Przy 
ul. Płsudskiego i Zielonej urządzono demon- 
strację antyżydowską, wybijając szyby w kusu 
dziesięciu sklepach żydowskich. Władze policyj 
ne interwenjowały energicznie, aresztując na 
gorącym uczynku 17 akademików, 2-ch akade 
mików, którzy przy wybijaniu szyb okaleczyli 
się odłamkami szkła, opatrzyło pogotowie ra- 

tunkowe. 
Przeciwko aresztowanym wdrożone zostało 

dochodzenie z art. 163 K. K. który przewiduje 

za udział w zbiegowisku publicznem, dokońy- 
wiijącem uszkodzenia mienia, karę więzienia 

do lat 5. Władze administracyjne wydały po- 
lecenie zdecydowanego tłumienia wszelkich e- 
wentualnych dalszych prób zakłócenia spokoju 

publicznego. < 

LWÓW: PAT. — Wieczorem około godzi- 
ny 19-ej akademicy, należący do grupy wszech 
polskiej, opuściłi dom akademicki przy ul. Ło- 
zińskiego i grupami usiłowali urządzić dwu- 
krotne demonstracje przy ul. Akademckiej. — 

Organa policji państwowej po uprzedniem we 
zwaniu do rozejścia się , rozproszyły demon- 

strantów przy pomocy sikawek i pałek gumo- 
wych. 

Inne luźne grupy studentów przedostały: się 

na ulicę Piekarską, Łyczakowską i Fredry, — 

gdzie wybito kilka szyb. Zajścia te oddziaiy 
policji państwowej szybko zlikwidowały. 

Grupy studentów ponownie około godz. £1 
zebrały się pod gmachem teatru Wielkiego w 

  

liczbie ckoło 500 osób. Policja rozproszyła je, 

jak poprzednie. 

Równocześnie między godz. 20 a 21 w oko 

iicach placu Solskich, poczęły się zbierać gru- 
py komunistów, którzy ze swej strony usiło- 
wali siormować pochód. Próby  demonstracyj 
przed teatrem Wielkim policja stłumiła w za- 
rodku. W trakcie zajść poturbowano 8 studen1- 

tów. Ogółem zatrzymano wieczorem 19 osób, 

z tego jednego studenta szkoły technicznej, 

który został ujęty z drągiem w ręku pod re- 
dakcją „Chwili*, W jednym ze sklepów zosta- 
ły wybite szyby. Korzystając z tej okazji, — 

męty uliczne rzuciły się na rabunek obuwia z 
wystawy, czemu jednak policja przeszkodziła. 

Wielka afera pornograficzna 
CIESZYN PAT. — W sprawie wiel- 

kiej afery pornograficznej w czeskim Cie 
szynie, dowiadujemy się następujących 
szczegółów: 

Już od dłuższego czasu wiadome by- 
ło, że cała Europa Środkowa zasypywa- 
na była literaturą erotyczną i pornogra- 
ficzną i że książki te, przeważnie z Nie 
miec, były rozsyłane do Danji, Szwecji, 
Polski, Czechosławacji i Węgier. Policji 
Czeskiej w Morawskiej Ostrawie udało 
się w tych dniach przyłapać niejakiego 
Schafelda z Hamburga, który — jak się 
okazało — był głównym kolporterem za 
kazanej literatury na terenie czechosło - 
wackim oraz polskim. W czasie przesłu- 
chiwania Schafelda wyszły na jaw rze- 
czy, zgoła nieoczekiwane. Znana i po- 
ważana drukarnia Prohaski w czeskim 
Cieszynie (obecnie przedsiębiorstwo to 

należy do akcjonarjuszów w Niemczech) 
nietylko drukowała literaturę pornografi- 
czną, ale przez wspomnianego komisjo- 
nera Schaielda organizowała sprzedaż 
tej literatury w Czechosłowacji, a głów- 
nie w Polsce, Szwecji, Danji itd. 

Przeprowadzona w drukarni Proha- 
ski rewizja dała sensacyjne wyniki. Za- 
pieczętowano 64 skrzynie, zawierające 
okoła miljona gotowych książek porno- 
graficznych oraz 25 tysięcy egzemplarzy 
miedokończonych książek. Wartość skon 
fiskowanego materjału sięga kilku miljo- 
nów koron czeskich— Władze czeskie 
prowadzą energiczne śledztwo celem u- 
stalenia autorów tej literatury, dostaw- 

ców klisz pornogralicznych itd. : 

Drukarni Prohaski grozi oprócz *niljo 
nowej kary pieniężnej zamknięcie. 

— @ст
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SILVA RERUM S. M. P. — jako czynnik kultury @ 
  

Wszystkie gazety warszawskie udzie 
lają sporo miejsca sprawozdaniom 2 @- 
roczystości odsłonięcia pomnika ku czci 
poległych lotników. 

Kurjer Poranny (315) pisze: 
Punktualnie o godz. 1 na Plac Unji przy 

jeżdża P. Prezydent Rzplitej, witany Hymnem 

narodowym. 
Po przyjęciu raportu od d-cy oddziałów 

wojskowych P. Prezydent dokonywa przeglą- 
du kompanji honorowej, następnie podchodzi 
do pomnika poległych Lotników. 

Wśród głębokiej ciszy P. Prezydent do- 
konywa odsłonięcia pomnika. 

Gazeta Polska (314) mówi o wzru- 
szającym apelu poległych lotników: 

Na lotnisku mokotowskiem odbyło się o- 
negdaj wieczorem podniosła uroczystość: apel 
poległych lotników 

O godzinie 8-ej przybył na lotnisko szet 
sztabu głównego gen. Gąsiorowski, płk. Ray- 
ski, płk. Strzemieński, płk. Jagrym-Maleszew- 
ski, płk. Filipowicz, inż. Kiihn oiicerowie i pod- 
oficerowie lotnictwa, rodziny poiegłych  lotni: 
ków, oraz kilkutysięczna rzesza publiczności. 

Po złożeniu raportu EG dowódcę 1 p. 
lotn. płk. Wiedena, płk. Rayski wygłosił do 
zgromadzonych następujące przemówienie: 

„Gdy naród nasz po długich latach cier- 
pień, walk i niewoli prowadzony przez nasze- 
go Wodza Marszałka Piłsudskiego, zdobywał 
wolność i niepodległość, płacąc za nią krwią 
swych najlepszych synów — my lotnicy sta- 
liśmy z innymi w szeregu walcząc i ginąc. 
Zwycięstwo jednak tylko dla nas lotników 
nie było zakończeniem walki, ponieważ my wła 
śnie musieliśmy w obronie ojczyzny zdobyć 
i utrzymać władzę nad powietrzem. Nie jeden 
z nas zapłacił zato życiem. My pozostaliśmy 
hartując duszę i charakter na przykładach 
męstwa kolegów czcimy ich pamięć. Zarówno 
tych co padli w boju z nieprzyjaciełem jak i 
tych, którzy zginęli w walce z żywiołem. 

Dziś przy apelu wezwiemy ich wszyst- 
"kich. Nie stawią się, lecz pómimo to będą z 
nami“. 

Po przemówieniu płk. Rayskiego kpt. Ro- 
siński i por. Sukniewicz odczytali listę 356 po- 
legtych lotników. Po wywołaniu każdego na- 
zwiska od zgromadzonych oddziałów i for- 
macyj lotniczych otrzymywano odpowiedź: 
„poległ śmiercią lotnika na froncie" lub „po- 
legł śmiercią lotnika". 

Gazeta Warszawska (346) tak opisu 
je ceremonjał apelu: 

Pod nawpół do połowy masztu opuszczo- 
nym sztandarem odczytywano nazwiska pole- 
głych tych wszystkich, z których większość z 
tego właśnie lotniska do ostatniego, Śmiertel- 
nego startowała lotu. Płynie długi korowód 
ostąci młodych, ofiarnych, życiu przez bezli- 
osną śmierć wyrwanych. 

Czterysta nazwisk chwałą i kirem — оКгу- 
tych jedno po drugiem wpada w poważną ci- 
szę, a odpowiadają im, to z tej, to z tamtej 
strony, słowa proste: 

Żginął śmiercią lotnika. : 
Chwieją się w zimnych podmuchach wia- 

tru płomienie pochodni — na zasłuchane twa- 
rze padają cienie smutku. 

gromną listę poległych zamyka jak kla- 
mrą nazwisko inż. St. Wigury. 

Orkiestra gra marsza żałobnego. „W mo- 
gile rase śpisz na wieki*. Potem z setek 
ust żołnierskich płyną siowa pacierza i pieśni: 
„Wszystkie nasze dzienne sprawy*.  frąbka 
gra apel wieczorny. Uroczystość skończona. 
Plac powoli pustoszeje. 

Polegli lotnicy... Tak nam 
drodzy... I te dwa najbliższe i 
sze imiona: Żwirko i Wigura... 

W tych dniach ukazała się niezwykle 
ciekawa i piekna ksiażka. poświecona 
pamięci tych dwóch bohaterów prze- 
stworzy. Literat — pilot, por Janusz 
Meissner napisał serdeczną książkę p.t. 
Żwirko i Wigura — załoga RWD, 
Czytamy tam m. in.: 

Co roku Franek odwiedzał Wiłno i spę- 
dzał kilka godzin przed cudownym Ostrobram 
skim obrazem. 

— (Co ci powiedziała Matka Boska 
pytała Go żona, kiedy wracał. 

— Powiedziała, że nas przeniosą z War- 
szawy, — odpowiadał. 

Aibo: 

bliscy i 
najdraż- 

— że będziemy mieli syna. 
Albo: 
— 7е wezmę pierwszą nagrodę w zawo- 

dach krajowych. * 
I zawsze sprawdzały się te przepowiednie. 
Wróciwszy z ostatniej, już po Chalienge'u 

odbytej pielgrzymki lotniczej do Ostrej Bramy, 
Franek obruszył się na zwykłe pytanie żony. 
A kiedy nalegała już bez žartobliwego ušmie- 
chu, rzekł: 

Nic dobrego mi nie powiedziała Matka 
Boska tym razem.. z ZE 

Wszyscy, komu droga jest pamięć 

dwu bohaterów, musi poznać książkę, 
skreśloną przez kolegę — pilota!... 

: Lector. 
  

Używajcie aożyków do golenia 
wu € ESO ET 

Jan Repr E lipss— Warszawa, Wil za31 
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Dr. med. EM. CHGLEM 
UROLOG 

choroby nerek, pęcherza i dróg moczcwych 

ui. Zawalna 18, (róg Żeligowskiego) tel, 383, 

Przyjęcia od 12 — 215 — 7. 
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na Kresach Wschodnich 
Życie codzienne — przynosi nam usta- 

wiieznie wiadomości, zaczerpnięte z najro- 

zmaitszych wydarzeń, z których, może, naj 

bandziej zwraca ma siebie uwagę — to, co 

jest wynikiem miskiej kultury człowieka. 

Daje się to zauważyć w każdej niemal dzie 

dzinie życia: przedewszystkiem: iw rozmo- 

wach w: gronie starszych — jest narzeka- 

nie na złe prowadzenie się młodzieży, ma 

brak szacunku u dzieci względem rodziców, 

młodszych 'względem starszych; ma brak 

u młodzieży zrozumienia potrzeby — u- 

szlalchetniania ducha, kształcenia, rozwoju 

kulturalnego umysłu, — słowem — modzice, 

starsze społeczeństwo — biada nad 'tem, 

że dzieci, młodzież — nie jest tem, co pra- 

gnęlibyśmy w miej widzieć; mie jest tem, 

ma czem — w marzeniach naszych mogli- 

byśmy oprzeć się u schyłku życia naszego. 

Co gorsza, że narzekania — same W so- 

bie — są słuszne. Istotnie — pod tym wzglę 

dem jest źle. Gdy zaglądniemy do ogniska 

domowego poszczególnych rodzin, nie wie- 

le i bardzo rzadko znajdziemy w rodzinach 

to, co nosi miano: „ciepło rodzimine, błogo- 

sławieństwo Boże”, w: ogromnej większo- 

ści wypadków: miezgoda, zawiść, niena- 

'wiść i obraza Boska. : 

Gdy zajrzymy do życia młodzieży, zmaj- 

dziemy niestety, potwierdzenie obaw i smut 

ków, jakie dało się zauważyć w starszem 

społeczeństwie względem młodzieży. Wy- 

razem tego — jest zachowanie się młodzie- 

ży, pozbawione cech szlachetnych, godno- 

ści człowieka. Wypadki bójek — gramiczą- 

ce z zabójstwem w okolicznościach skupie- 

nią się młodzieży nia odpustach, zabawach, 

jarmarkach 'itp., mależą do zjawisk codzien 

mych. Młodzież otrzymująca elementamre 

wykształcenie w szkołach, dzięki obowiąz- 
kowi przymusowego nauczania, — po wyj- 

ściu ze szkoły, w większości wypadków, 

rychło całkiem zapomina (to, czego nauczo- 

mo w: szkole. 
A — wszak ta młodzież, wcześniej lub 

później, będzie powołaną do wzięcia na 

swoje barki odpowiedzialmości za losy mo- 

dzin, społeczeństwa. i Państwa. Rychło na- 

stanie czas, gdy starsze polkolenie zmuszo- 

ne zostanie zlecić przyszłe losy Ojcowizny 

i Ojczyzny ma. pokolenie młodsze. Czy nie 

należy tedy kierować cały wysiłek na. na- 

leżyte przygotowanie, moralne, umysłowe i 

fizyczne małodzieży, która miewątpliwie, 

jest przyszłością poszczególnych rodzin i 

nairodu. 
Obowiązek ten — spoczywa na starszem 

pokoleniu. 
Z radością należy stwierdzić, że praca 

w kierunku wychowania, kształcenia i przy 

gotowania młodego pdkolenią do spełnie- 

nia w życiu swego właściwego przeznacze- 

nia — jest daleko posunięta, powiedział- 

bym — wre, rozwija się. Jest to praca pro- 
wadzona w  Stowarzyszeniach Młodzieży 

Polskiej żeńskiej i męskiej, która tworzy 

w życiu dobra, praktyczną szkołę dla mło- 

deieży. 3 
Czy longanizacja „S. M. P.* istotnie — 

jest szkołą życia dla Młodzieży? 
Zaniedbanie dobrego wychowania daje 

się zauważyć w ogromnej większości ro- 
dzin; daje się to zauważyć i w życiu spo- 
pocz oma. 

Cóż tedy dziwnego, że młodzież nie plo- 
siadająca hartu ducha, doświadczenia, po- 

zbawiona opieki i kierunku w życiu, — i- 
dzie na manowce; że młodzież — trafia na 
złe drogi; że młodzież demoralizuje się. 

By — natomiast uchronić młodzież od 
złych wpływów, od: złego postępowania; by 
skierować myśli i dążenia młodzieży do 
właściwego celu. — należy stworzyć, dać 
dła młodzieży warunki do pracy nad samą 
sobą; dopomóc młodzieży osiągnąć właści- 
wy cel. 

Organizacja SMP. posiada te wszystkie 
walory, które oddziaływując na. umysł, ser 
ce i duszę młodzieży, prowadzą ją — do 
doskonałości. 

Za. podstawę pralcy w SMIP. służy to, co 
jest majważniejsze— wychowanie religijne 

Równolegle z tem, pnowadzone jest wy 
chowamie państwowe; wychowanie mło- 
dzieży na dobrych obywateli kraju, ma do- 
bryčh synów Ojczyzny. Niezawodnie, że 
ten będzie dobrym obywatelem kraju i go- 
rąco będzie miłował Ojczyznę, kto nosi w 
duszy: wyższe ideały. 

Gwarancją krzewienia iw: duszach mło- 

dzieży umiłowania wyższych ideałów — 
jest grono ludzi, opromienionych miłoś- 
cią bliźniego, pragnieniem lepszego jutra 
dla poszczególnych rodzin! i społeczeństwa, 

którzy ofiarnie poświęcają się dziełu — 
wychowania: młodzieży. 

Są lto Patronaty, wi skład których wcho 
dzą Ci, którzy potrafią dać z siebie wiele, 
nie nie żądając dla siebie. 

Czy i jakie są wyniki pracy wycho 
czej młodzieży, zrzeszonej w SMP? 

Najwięcej o tem mogliby dać šwiadec- 
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Chociaż łatwiej odrazu zacząć się а- 
wanturować, wywołać zbiegowoisko, wy- 

lać na przeciwnika należną mu porcję 

oburzenia i wyzwisk — to. jednak robić: 
tego mie należy. Szczególnie wi kinie. 

Dlaczego? Z różnych względów. .Prze- 
dewszystkiem dlatego, że mie odniesie to 
żadnego skutku. Inny typ, innego dnia, 
dostarczy nam znów) okazji do awanturo- 
wania, się, a sprawa Sama ma tem nic 

nie zyska. Po dawnemu będą ludzie mo- 
bili wszystko tak, by bliźniemu swemu 
ułatwić dostanie się rychłej do komisar- 
jatu za zakłócenie spokoju publicznego. 

Bądźmy więc łagodni i wozważni, a 
nie minie nas nagroda. 

Czytelnik oczywiście od _ pierwszych 

slów bystnze i calkiem zresztą słusznie 
sią domyślił, że mowa jest o dolegliwoś- 
ciach jakie cierpimy w naszych kinach. 

Są one rozliczne i itak. wyrafinowa- 
nie dokuczliwe, że tylko odczuć je może ten 

kto ich doświadczył. 
Mimo to, jak się rzekło, bądźmy Та- 

godni i rozważni. Uczyńmy się jak mądry 
yogi imdyjski oddzielonymi od życia. Nie 

miejmy oezu i uszu w kinie na wszystko 
co nie jest filmem. Nie doznamy tedy 
nadszarpnięcia nerwów i za własne pienią- 

dze otrzymamy dwugodzinną iluzję przy- 
jemmości. 

Nieprzerwany potok budzki wpływa do 
czeluści kimi o jednej godzinie, by o innej 
wypłymąć znów ma ulicę. 

Sprawy szare zacierają natychmiast 
żywszy blask w oczach tych, którzy wyszli 
z kina. Talk, jalkby: wcale w kinie nie byli. 

A jednak coś się przecież dzieje w 
ciemnej przestrzeni: kina, w iczasie wyświe- 
tlania obrazu. Smuga światła przecina 
wachlarzem promieni salę. Za. nami turko- 
cze aparaf, przed nami mówi, śpiewa lub 
gra głośnik i żyją cienie, które za- 
bierają nas ma płótno, wciągają do swe- 
go istnienia, wzruszają, śmieszą, gniewa- 
JAM... 

I magle... latarka. Prosto w oczy. Jak 
chlust wody ma sen zbyt twardy. Ktoś 
się spóźnił. Mimo świecenia latarką idzie 
omackiem, wyciągniętemi rękoma zawa- 
dza o głowy. o kapelusze, Co drugi za- 
chowuje się ciszej, co dziesiąty powie 
przepraszam. Reszta rozpycha się, głoś- 
no kończy zaczętą ma ulicy rozmowę, a u- 
siadłszy wireszcie, ni w pięć ni w jedena- 
ście pyta: 

— „Co to? co tto? Nie nie rozumiem? 
Dlaczego ona płacze? \ 

Alkurat bohaterka  wzmniošle  westch-. 

  

bwa matki i ojcowie tych córek i symów, 
iktómzy dzięki mależeniu do wielkiej rodzi- 
my SMIP., stali się osłodą życia swych ma- 
tek i ojców. 

Jednakże — widocznem to jest i poza 
obszarem ognisk domowych  poszczegól- 
mych rodzin. Przyjrzyjmy się w każdej о- 
koliczności życia, zachowaniu się tej mło- 
dzieży, którą spotykamy w kościele — 
bądź to druchny Stowarzyszeń w niebies- 
kich ktonfederatkach, bądź też druhów w 
czapkach (organizacyjnych; zauważymy ła- 
two ich zachowanie się — w kościele i po- 
za kościołem, jalk różne, jak bardziej szla- 
chetne od postępowania: innej młodzieży. 

Zaglądnijmy do „Ognisk* onganizacyj- 
mych SMP. i wniknijmy w pracę Młodzie- 
ży Stowanzysżonej — nad doskonaleniem 
Życia. Ta praca daje wiarę, że prowadzi 
młodzież do lepszego jutra i przyszłości. 

Ktoś powie, że są to rzeczy nieuchwyt- 
1ie; rzeczy, które trudnio odmierzyć miarą 
realnych konzyści, jakie winna dać praca 
dobrego człowieka. W życiu SMP. — za- 
sada: że dobry człowiek — jest człowie- 
kiem pożytecznym — szczególnie wyraźnie 
odźwierciadla się w pracy nad podniesie- 

niem dobmobytu poszezególnych rodzin — 
i społeczeństwa na wyższy poziom przez u- 
doskonalenie sposobów uprawy roli i go- 
spodanowania, eo mosi popularnie miano 
„Przysposobienie rolnicze”. 

Za miniony czteroletni okres wysiłku w 
tym kierunku, SMP. zajęły czołowe, bo 
przodujące miejsca. Z roku na rok, SMP. 
idą na czele tej priacy, wykonując znacznie 
większą część całego zadania w stosunku 
do wszystkich innych organizacyj, biorą- 
eych udział w. tej pracy. 

W moku 1932, SIMP. stanęły do pracy 
w: przysposobieniu nolniczem — w liczbie 
okolo 5.009 mlodzieży Stowarzyszonej, zor- 
ganizowanej w 536 zespołach konkurso- 
wych ma terenie (Wil. Zw. Młodzieży Pol- 
skiej i doprowadziły prawie do końca z 
dobrym skutkiem. Równolegle z tem, Mło- 
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otwarte są: dla wzłat i wypłat oszczędno- 
ściowych oraz dia wpłat na konta czekowe 

od gedz. 8 do 13 i sd 17 do 19 

dia wypłat czekowych: 
od godz. 8-ej do 13-ej. i 

dzież Stowarzyszoną — mw liczbie znacznie 
zwiększonej, rozpoczęła prace przygoto- 

wawcze w konkursach rolniczych na rok 
pnzyszły 1933. 

Przez owocną pracę Młodzieży Stowa- 
rzyszonej w komkursach rolniczych wstę- 
puje dobrobyt do rodzin. Ten dobrobyt sze 
rzy się, sięga najdalszych zakątków kraju 
i niesie z sobą uświadomienie najszerszych 
warstw społecznych o wielkim pożytku, ja- 
ki daje dla społeczeństwa i Państwa — pra 
са % SMP. 

To — są walory: istotne, niezawodne. 

Dziedzina pracy SMP. — obejmuje 
wszystkie dziedziny życia Polaka-katolika 
— obywatela. 

Z pośród innych — wymienić należy 
tak ważmą dziedzinę, jak przygotowanie 
bojowe młodzieży do obromy granic —gdy 
zajdzie tego potrzeba. Jest to — przyspo- 
Sobienie wojskowe. 

dziedzinie pracuje z całem zrozumieniem 
potrzeby osiągnięcia należytego stopnia 

sprężystości i sily fizycznej, obok siły mo- 
malmej. I jakkolwiek, mapotyka w tej pra- 
cy na igmoramcję ze strony miarodajnych 

czynników, jednak zdając sobie z tego spra 
wę i wychodząc z założenia, że dobry, szla 
chetny człowiek będzie w każdej okoliczno- 

ści życia — pożytecznym człowiekiem, — 
gotowa. jest pod względem moralnym i fa- 
chowym — stanąć i pożytecznie spełmić 
swój święty obowiązek w każdej potrzebie. 

Przechodząc myślą poprzez całe życie 
i pracę młodzieży zrzeszonej w: SMP. — 

mam prawdziwą radość w duszy ze wzglę- 
du na wynik tej pracy, oraz — pragnienie, 
aby: szersze warstwy starszego społeczeń- 

stwa — ofiarnie — sercem poparły wysiłek 
młodzieży, kierując na właściwe drogi, któ 
remi idą przez życie SMP., tą młodzież, 
która bląka sig po manowcach, a pożytek 
z tego — przedewszystkiem osiągnie to sa- 
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Przed zjazdem Warszawskim 
Sprawozdanie z Rady Wileńskiego Tow. Organizzcyj i Kółek Rolniczych 

Wczoraj, w lokalu Towarzystwa. Mie- 
kiewicza 28, odbylo się, popnzedzone, czy 
raczej w swym porządku dziennym mające 
takich parę zwykłych punktów, jak przy- 
jęcie protokułów z poprzednich zebrań z 
dnia, 6 i 7 czenwca br., dalej sprawozdanie 
z prac bieżących Towanzystwa, sprawozda- 
mie komisji rewizyjnej, sprawy bieżące i 
wolne wnioski. Dwie jednak rzeczy wybi- 
ły się na plan pienwszy, dwa punkty sku- 
piały ogólną uwagę: zaraz po zagajeniu 
zebrania przez prezesa p. Kanola Wagnera 

wyłoniona przez zebramie komisja przeszła 
do sąsiedmiej sali, by opracować uchwały, 
z jalkiemi udająca się ma „Zjazd Central- 
my“ Tygodnia, Rolniczego do Warszawy 
delesacia wilańcha ma ssyatąnia TIohwaty 
te — to program, punkt widzenia maszeyo 
rolnictwa. Drugim punktem, skupiającym 
uwagę, było sprawozdanie z prac Towa- 
rzystwa, wygłoszone przez dyrektora Tow. 
Rolniczego p. Małkowskiego. 

1. PRZEMÓWIENIE DYR. MAKOW- 
SKIEGO. 

Przysposobienie rolnicze kraju, kształ- 
cenie do-racjonalnej produkcji molniczej 
zastępów gospodarzy obecnych i przysz- 
łych — oto był jeden: z pierwszych dzia- 

łów pracy ubiaglego okresu. W parze z 
nim szła rozbudowa gospodarstw ikultural- 
mych, 306 zamiast dawnych 180 jest re- 
zultaitem i ilustracją liczbową tej pracy. 
Ze szczególnem uznaniem mówił dyrektor 
Makowski — należy podkreślić miespodzie 
'wiamie i rozwój kobiecej organizacji 
„kół gospodyń wiejskich”, gdzie kobiety 
okazały się żywiołem bandzo szybko lgną- 
cym do racjonalniejszych metod gospo- 
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Uwra ZMARSZCZKI, 
biega tworzenia się nowych, utrzymuje 

Czysłą, gładką cerę i nadaje jej świeży 

młodzieńczy wygląd 
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Sprzedałą plarwszerzędna perfų- 
merje i składy apteczne. 

    

nąwszy zabrała się do melodyjnej 
a ci swoje: „dlaczego ona płacze? 

Tu i ówdzie odzywają się głosy mieza- 
dowolenia. Większość jednak nie mówi nie, 
bo taśma mknie i złotówki zapłaconej za 
obraz mikti mie wróci. Głucha złość zapada 
wgłąb i wytwamza pomure pragnienie 
zemsty. 

Publiczność, która miała pecha przyjść 
puniktualmie i nie mogła mikomu łazić po 
nogach lub gadać nad uchem, — przysięga 
sobie ma drugi raz specjalnie przyjść o 
pół godziny później i dać innym popróbo- 
wać jak smakuje obraz... z przeszkoda- 
mi. 

arji 

Nie robi tak jedymie dżentelmen, kitó- 
Ty raz ma zawsze postanowił być łagod- 
my i rozważny”. 

Zmałem talkiego. Lubił kino, chodził 
często na obrazy z Liljanką, zachwycał się 
Rene Clairem, pokpiwał z Brygidy Helm i 
Smosarskiej, a skrycie kochał się w: Nor- 
mie Shearer. 

Ohodził do: kina często, ale za własne 
pieniądze. Nie miał biletów prasowych, 
ani też żadnych innych „kontramarek'*. 

Siadat zwykle w środkowym rzędzie. 
Pedantycznie przecierał binokle i na- 

łożywszy je, uważnie patrzał na ekran. 
Należał do przysięgłych kinomanów. 
Dżentelmen ten przestał chodzić do ki- 

na. 

Stało się to przen pewną damę o nien- 
stalonem obliczu, wiadomej matomiast tu- 
Szy, która (tusza, nie dama) sprowa- 
dziła ma. dżentelmena  idjosynkrazię do 
kina. Dama witłaczając się w czasie se- 
ansu (akurat grała Norma Shearer) 

  

darskich. Ich czynny udział w pracy za- 
rządów był przyczyną, że obecnie na ten 
element zwracamy tem większą uwagę. 

mianowicie skierowujemy je zy cią- 
gu najbliższego etapu pracy na mle- 
czarstwo spółdzielcze i jajczarstwo”. 

Sprawa orgamizacji zbytu wędlin, któ- 
rych Wileńszczyzna powinna z natury swe 
go gospodarczego rozwoju być dostarczy- 

cielem dla całego ikraju, jest dalszym eta- 
pem trosik Towanzystwa. Największym jest 
jednak wygrana narazie sprawa dostaw 

dla. wojskowości. Referent zobrazowal za- 
biegi, skierowane ku osiągniętemu już o- 
becnie celowi, by dostawy dla wojska nie 
odbywały się za pośredniictwem osób trze- 
aich, lecz jedymia przez Towanzystwo Rol- 
nicze i jego oddziały, mie ma podstawie 
przetargu, lecz ną podstawie ustalonych z 

góry przez porozumienie wojskowiości i 
Towanzystwa cen. 

Akeja u gen. Litwinowicza za popar- 
ciem pania wojewody nie byla bezskutiecz-- 
nia. Postulat rolmiczy został tu uwzględnio- 
ny; — dziś rynek wojskowy wileński jest 
zdobyty dla molniką. Obecnie podobny a- 
tak — ciągnął dyr. Makowski — prowa- 
dzimy, a raczej rozpoczynamy: na rynek 
miejski, rynek wileński. I tu wyrugujemy 
pośredniika: między wytwórcą a konsumen- 
tem — z korzyścią dla. jednego i dla dru- 
giego, tak jak Się to stalo, gdy idzie o 
wiojsikowość. 

W dyskusji p. Korkliński, prezes Symd. 
Roln. zwrócił uwagę na rozpoczynającą się 
akcję Związku Izb Przem.-Handlowych, | 
dążących do odzyskamia dla prywatnego 
pośrednika odebranych mu na rzecz Tow. 
Rolniczego rynku dostaw, oraz o miedo- 
puszczenie do tego, by wojskowość miała 
ma terenie całego państwa pójść za przy- 
kładem Wilna. W tym sensie przemawiał 
wyczerpująco prezes Niewiarowicz, dalej 
poseł Polkowski. Podczas dyskusji wszedł, 
powitany przez powstanie Pan (Wojewoda 
Wileński. Na wniosek Prezydjum wyra- 
żomo uznamiie p. wojewodzie Beczkowiczo- 
wii Generałowi Litwiniowiczowi, red. Więc- 
kowiczowi, kpt. Narkowiczowi za popar- 
cie akcj Towarzystwa Rolniczego. 

Zmamiennem było przemówienie p. wo- 
jewody, który nawiązując do dyskusji, pod 
niósł, że jednak w pewnych okręgach or- 
gamizacje spółdzielcze przy dostawach po- 
sługują się pośrednikami, — co oczywiście 

w ciasne przejście środkowego rzędu — 

zgniotła dżentelmenowi nowe półbuciiki. U- 

siadła ikoło niego, ii odchylając ruchome 

siedzenie _ fotelu  przycisnęła: pal- 

to _ dżentelmena. Dżentelmen: u- 

przejmie przeprosił. Dama się odwróciła 

4 powiedziała mu „nachał'. Dżentelmem z 

irytacji upuścił binokile, które się stłuk- 

ły. Ale że był łagodny i mozważny (a 

przytem dżentelmen!) mie nie mówiąc 

wyszedł. Obrazu i tak bez binokli nie 

mógł widzieć, a wi dodaliku gruba dama 

straszliwie sapiąc, zajgłuszalła „dyskretną 

ilustrację muzyczną. 

Dawmo już tego dżentelmena mie wi- 

działem. > 
Przypomniały mi się jego zeniecione 

pólbuciki przy innej okazji. W grę zmów 

wchodziły nogi. Tym: razem dotyk był o 

wiele subtelniejszy, choć w skutkach ró- 

wnie dokuczliwy. 

W,/Trader Homie' czy w! „Afryce” po- 

kazywanio skaczące antylopy. Ktoś przez 

nieostrożność porównał te zwierzątka do 

innych o wiele mniejszych choć równie 
dzielnie sikaezących. 

Niedarmo mówią „nie wywołuj wilka z 
lasu". Po nogach zaczęły skakać, ale zgo- 
ła nie antylopy. Pchy, ipanoczku, pehełki, 
kitórych w kinach naszych jest eo niemia- 
ra! Katolu na was niema, myśli człowiek, 
zaciskając zęby. Ale mało ito pomaga, choć 
ty drap się przy ludziach! 

IA wszystko przez te uwagi. Niech tam 
ma. filmie, co chcą wyświetlają — a. już to 
stąd to zowąd odzywają się krytyczne 

- głosy: 

wypaczą. sens akcji Towanzystwa. i stano- 
wi niedociągnięcie. 

Zebranie przełożono na godzinę 4,30 
po południu. 

UCHWAŁY RADY WILEŃSKIEGO TOWA. 

RZYSTWA ORGANIZACYJ I KóŁEK ROLNI- 

CZYCH W DNIU 12 LISTOPADA 1932 R. 

Na ponownem zebraniu odczytano wygoto 
waną w międzyczasie przez komisję, w skład 
której weszli w pierwszym rzędzie gen. Z. Że- 
ligowski i * min. W. Staniewicz, uchwały Rady 
Na wstępie stwierdzają one, iż położenie gco- 
polityczne państwa polskiego wymaga rozwc- 
ju jego mocy i obronności, że cel ten w Pol 
sce może być osiągnięty jedynie przez dobro- 
byt rolnictwa, opartego na pomyślności naj- 
szerszych mas rolniczych. W ten sposób Rów: 
stanie pojemny ryńek wewiiętrzny. A oparcie 
przemysłu o własne surowce zapewni rozkwit 
i rozwój rolnictwa i przemysłu. To też na- 
czelnem dążeniem polskiej polityki  gospodar- 
czej winno być przywrócegie opłacalności rol 
nictwa; „Uważamy, że do tego celu prowadzą 
zasadniczych pięć tez wysuniętych przez Cen- 
tralny Komitet Tygodnia Rolniczego, z któremi 
w zupełności się solidaryzujemy*. 

Z wysuniętych następnie postulatów, które 
omówimy po Zjezdzie Centralnym, najszczegól 
niejszemi były dla naszego regjonu, niezawod- 
nie następujące: 

1) Żądanie: ..wprowadzenia 
przymusu stosowania wyrobów z krajowych 
Inów, konopi, i wełen, zamiast importowanej 
wełny, bawełny, juty i sizalu itp. identycz- 
nych surowców we wszystkich resortach pań- 
stwowej gospodarki monopolach, samorządach 
ubezpieczeniach, 1 innych instytucjach spcłe- 
cznych“. 

2) „Uważając, że w wojew. północno - 
wschodnich wojsko jest jednym z najpoważ- 
niejszych odbiorców niektórych produktów rol 
nych i stwierdzając, że dotychczas praktyko- 
wany system zaopatrywania wojska drogą 
przetargów wpływa na obniżenie cen tych pro 
duktów, domagamy się, aby zamiast systemu 
rzetargowego, zaopatrywanie wojska drogą, 
przetargów wpływa na obniżenie cen tych pro 
duktów, domagamy się, aby zamiast systesiu 
przetargowego zaopatrywanie wojska we wszy 
stkie artykuły rolnicze, produkowane przez 
miejscowe rolnictwo, odbywało się drogą zaku 
pów bezpośrednich od producentów rolnych, 
względnie przez organizacje spółdzielczo -rolni 
cze, po cenach twardych, ustalanych przez po 
wołane do tego komisje , w których skład 
wchodzą przedstawiciele MSWojsk. i organi- 
zacje rolnicze.“ 

W dyskusji przemówienie generała Żeligow 
skiego ujęło szerzej naszą politykę gospodar- 
czą na czas kryzysu. 

„ustawowego 

„ „„Jego do kryminału z (taką grą, a 
nie na amanta!“ 

.. Patrzaj, jak ona całuje!... 
.„Co za montaż, eo zaj monitaż!... 
„No, tego Brodzisza mogliby już nau- 

czyć innego grymasu!... 
„ale go walnął w gębę.. fachowo!::: 
Napisów można: nie czytać, bo na Sy 

chórem i solo zrobią to usłużni sąsiedzi, Że 
tam przy okazji ten i ów odbywać będzie 
lekcje angielszczyzny i trochę przekręci ja- 
kiś wymaz — mia (takie detale nikt przecież 
nie zwraca uwagi. 

Najlepiej, bo majciszej, zachowują się 
wi kinach zakochani. Siedzi sobie taka par 
ka gdzieś ma uboczu, nikomu nie przeszka- 
dza (najwyżej im pnzeszkadzają!), uwag 

nie robi. (bo wogóle filmu nie widzi), ma- 
pisów nie czyta i co najwyżej (trochę po 
nogach się przespaceruje, gdy pociemku do 
domu sięwycofa. po odsiedzeniu swego se- 
ansu. Ale, že zazwyczaj siedzi do końca 0- 
stałtniego seansu, więa mało krzywdy 'wo- 
góle ludziom robi, tak, że chciałoby się 
wszystkich zachęcić — „kochajmy się 
i siedźmy cicho jak ta parka* — Przynaj- 
mniej ci, którzy chcą, będą mogli patrzeć 
spolkojnie i bez przeszkód na film. I mie 
będzie kwasów i miesnasek. 

A już do reszty będzie rajska w kinach 
naszych, gdy umówimy się pomagać sobie 
i starać się wzajemnie nie przeszkadzać. 

A zatem umówmy się: 
mie chodzić bliźnim po nogach, 

mie myśleć głośno i nie czytać magłos 
napisów, > 

nie prowadzić dyskusyj i rozmów w 
czasie seamisu, 

    

Drobiazgi... 
Prasa polska pominęła maogół w swych 

opisach bardzo zabawny pnoceder wyborów 
miemiedkich: oto biura i urmy wyborcze u- 
mieszczone są, tam... w restauracjach, pasz- 
teciarnialch, barach, kawiamniach i dzie- 
siątku innych tego modzaju. zakładach. 

W niektórych lokalach Berlina mie było 
też weale formalnej kolejki: wchodzący do 
lokalu dowiadywał się, że jest już czeka- 

jących dwudziestu i brał numerek ze swą 
cyfrą kolejności, poczem zabierał się do 
„Szmapsa'* lub przy kufelku oczekiwał swe 
go wywołania — przez usłużnego kelnera 
oczywiście. Prezydent Hindenburg głoso- 
wał w lokalu znianiej paszteciarni — ale 
podobno popnzestał ma oddaniu głosu... 

U nas i gdzieindziej wybory odbywają 
się w' mniej rekreatywinych lokalach. 

* * * 

Na Nowy Rok przygotowuje się w Lon- 
dynie wielka wyprawa myśliwska iw kilka- 
naście strzelb «z angielskiego wielkiego 
świata. Jej inicjatorem jest młody książę 
Gloucester, trzeci syn: króla Jerzego. 

Celem wyprawy są obfitujące w zwie- 
rzynę kmaje Sudanu. Zwiedzał je książę, 
jedyny wśród swoich braci maprawdę za- 
palony myśliwy, jeszcze w 1928 roku, ale 
choroba ojca spowodowała nagły wyjazd 
do kmaju. W 1930 roku, będąc ma korona- 
cji cesarza Abisynji, polował w tych stro- 
nach po raz drugi, jednak dopiero obec- 
nie może spełnić swój dawno żywiony za- 
miar. Wyprawa tnwać będzie do końca 
marca i będzie miała czysto prywatny cha- 
rakter. 

* * * 

W tych dniach zakończył się XII-ty 
doroczny „tamg'”* gastrenomiezmy w Dijon, 
mia którym m ciągu 65 dni urządzono wy- 
stawy i „menu* najrozmaitszych potraw 
smakoszow franicuskich. Jak co roku, scią- 
gnęły tu tłumy, nietylko z samej Francji, 
ale i z zagramicy, gdzie „kultuma podnie- 
bienia“ — jak się tam mówi — jest rze- 
czywiście wysoka. 

Imowacją były osobne „dnie, rezerwo- 
wiame poszczególnym kiolonjom i ich ku- 
chni. Taki dzień umządziła i Czechosłowa- 
cja. Publiczność fnanicuska okazała jednak 
zdecydowaną jakoby niechęć do annamie- 
kich lub tuaregskich frykasów, a niemniej- 
Szą do praskich knedli. W' te dnie zamiast 
stoisk wystawy, korzystały restaumacje, 
wywieszająe mapis „zwyczajna kuchnia. 

Święto lotnika 

     

    

W dniu wczorajszym i dzisiejszym Wa: - 
szawa Święciła uroczyście „Święto lotnika", 
odbywające się rok rocznie ku czci poległych 
lotników. Uroczystości te rozpoczęły się w 
dniu wczorajszym apelem ku czci poległych 
lotników, urządzonym na lotnisku  cywilnem, 
oświetlonem reflektorami. Na lotnisku ustawiły 
się: 1 pułk lotniczy w całości, delegacje w: 
stkich pułków lotniczych z całej Polski i 
Przy wielkim maszcie, na którym wywieszol.o 
flagę o barwach narodowych, zgromadzili się 
przedstawiciele władz wojskowych z szeicm 
Sztabu Głównego, generałem Gąsiorowskim i 
szefem departamentu Aeronautyki M.S. Wojsk. 
płk. Rayskim na czele. Po przemówieniu puik. 
Rayskiego i odegraniu pobudki dwaj ойсего- 
wie wojsk lotniczych odczytali przy  Świetle 
pochodni i reflektorów nazwiska 356 pole- 
głych lotników. Dalszy ciąg uroczystości, któ- 
rych kulminacyjnym momentem było odsłonię- 
cie pomnika „Pomnika Lotnika”, dłuta prof. 
E. Wittiga odbył się w dniu dzisiejszym. 

  

SEE WRZ DS ITIL TOS SENOSIOSE 

a madewszystko nie wchodzić po za- 
częciu obrazu. | 

Pumiktualność i tylko pumktualność 
i miech stanie się koniecznym dodatkiem do 
złotówki, płaconej w haraczu bożkowi ki- 
na. 

Zorganizujmy się, o publiczności kino- 
wa, we własnym interesie. 

A gdy już będziemy mocni w sobie, 
potrafimy żądać od kin, by stanęły na po- 
ziomie godnym swej publiczności. 

Nie trzeba będzie usilnie pracować mo- 
gami, by tupamiem pnzyśpieszyć początek 
seansu, lub zamanifestować oburzenie z po 
wodu kiepskiego filmu. 

Nie będzie zresztą kiepskich filmów, 
bo na nie nikt mie pójdzie. 

Właściciel kina uderzony dobrze po kie 
szeni raz i drugi, da spokój i nie sprowa- 
dzi żadnego „Gracza. w szachy* lub innej 
odgrzebanej tanklety. ; 

Do takiego kina, gdzie się nie dba o 
publiczność, też nikłt nie pójdzie. 

Bo prócz dobrego film żądamy rów- 
mież dobrej obsługi, wygody i dbałości. — 
Skoro talk sprawa będzie postawiona; od- 
mieni się wszystko i tabakiera przystosuje 
się do mosa. 

I to świecenie lampkami w oczy usta- 
nie i z programem nie będzie się sumął 
mniej lub więcej wygalonowamy dyenitarz 
i przerwy nie będą zbyłt długie i głośniki 
ryczeć i charczeć przestaną. I wiele, wiele 
inmych przyjemnych rzeczy się stanie. 

Tylko umówmy się: bądźmy  omrzec"i 
względem siebie. 

TAD. C. 
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Serafina 

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

Z DNIA t2 LISTOPADA 

Ciśnienie średnie: 779. 
Temperatura Średnia: --3. 

"Temperatura najwyższa: +-5. 

Temperatura najniższa: --2. 

Opad: 3 mm. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

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

Przeważnie pochmurno i mglisto.z możli- 
woscią drobnych opadów (deszcz ze śniegiem) 
to mocnych przymrozkach w ciągu dnia tem- 
peratura do 4 stopni. Słabe wiatry północno - 
wschodnie i wschodnie. 

  

ŻAŁOBNA 
— W pierwszą rocznicę śmierci ś.p. Fa- 

licji Łeszczyńskiej odbędzie się Nabożeństwo 
żałobne za spokój duszy w poniedziałek 14-16 
b.m. w kościele św. Trójcy o godz. 8 rano, 0 
czem zawiadamia Rodzina 

MIEJSKA 
— AMNESTJA MELDUNKOWA. — 

Ostatnia amnestja objęła również wykno- 
czenia przeciwko przepisom meldunkowym 
Włabee tego iwytkroczenia ewidencyjne, po- 
pełnione przed październikiem zostaną a- 
nulowane. 

—- Słupy reklamowe na _ przystankach. 
jeszcze raz spytać należy, kto winien spowodo 
wać, aby słupy reklamowe tkwiące na przy- 
stankach autobusowych doprowadzono wresz- 
cie do porządku. 

Każdy może naocznie przekona się, że za- 
mieniono je na Śmietniki i przez to samo nie 
mogą być nadal tołerowane. 

— Podatek lokalowy. — Wpływy z 
podatku łokałowego są niewspółmiernie 
niskie w stosunku do wysłanych naka- 
zów. Sytuacja gospodarcza bezwzględ- 
nie wpływa na ten stan, lecz ponadto za 
stosowatty system wpłat kwartalnych dla 
większośći płatników jest zbyt  uciążli- 
wy i z tego powodu powstają zalegfo- 
ści. 

— Nowe kioski gazetowe. -— Kilka, no- 
wych: kiosków gazetowych będzie ustawionych 
na rogach ulic. Jeden z takich kiosków zain- 
stałowano już wczoraj przy zbiegu ulicy Mic- 
kiewieza i placu Katedralnego. 

— Nowa jeźdnia na Wileńskiej — W po- 
niedziałek ma się rozpocząć układanie kostki 
betonowej na ul. Wileńskiej. Roboty potrwa- 
ją cały tydzień. 

— Ustawianie pionów. — Budowa pionów 
elektrycznych systemem gospodarczym оКаха- 
ła się zbyt kosztowna . Wobec tego magistrat 

TQOZ- 
ŻYE 

(Zjednoczone Towarzystwo Elektryczne) z któ 

zamierza oddać te roboty R cy 
pisując przytem przetarg. ozrachunki х 

rem zerwano — jak wiadomo — umowę beda Niedziela 13-XI 0 godz. 4 po poł. 
tematem obrad najbližszego posiedzenia 
stratu. 

SZKO! NA 
— Dzień oświaty pozaszkolnej. — 

Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej organizują zbiór 
W dniu 10-tym listopada Kola 

kę uliczną na cele oświatowe. 
Centralny Zarząd P. M. Szk. 

tne kursy społeczno - oświatowe. — Bezplai 
Zarząd Akad. Koła PMS komunikuje, że następ 
ny wykład na kursach pracy 

Wileńska 23 m. 9) w poniedziałek dnia 14 Ii- 
stopada rb. o godz. 20. 

AKADEMICKA 

  

społeczno - о- 
światowej odbędzie się w lokalu PMS (ulicą 

zwyczajne walne zebranie członków Oddziau 
z porządkiem dziennym następującym: 

1) wybór przewodniczącego; 
2) sprawozdanie z działalności odddział'.; 
3) sprawozdanie z działalności komisji re-- 

wizyjnej; | 
4) sprawa zwyżki składek do zarządu głów 

nego; a = ' 
5) wybór zarządu, komisji rewizyjnej, sądu 

koleżeńskiege, i komisji regulaminowej: 
6) wolne wnioski. Ą 
Obecność członków konieczna. : 
— „Zdrowie kobiety“. We środę, dnia 16 

listopada r.b. o godz. 6 wieczorem, w Ośrod- 
ku Zdrowia, ul. Wielka 46, odbędzie się od 
czyt dr. H. Murawskiej p.t, Zdrowie kobiety. 
Wstęp bezpłatny, 3 

— Zebranie Koła b. Wychowanek Gimiia- 
zjum S.S. Nazaretanek odbędzie się dziś o g- 
dzinie 4 po poł. w lokalu szkoły. 

RÓŻNE 

— Stan zdrowia prof. Ruszczyca. — 
Stan zdrowia prof. Ruszczyca, który —- 
jak wiadomo — po ostrej grypie poważ- 
nie zaniemógł ziekka się poprawia. Cho- 
ry, choć z trudem, lecz już rozmawia. 
Również ustępuje zwolna bezwład ciała. 

— OSTATNIE DWA DNI WYSTAWY 
J. HORYDA. — Wystawa obrazów J. Ho- 
ryda w Kasynie Garnizonowem (Mickie- 
wicza 13) zostanie zamkniętą nieodwołal- 
nie 15-go bm. Wystawa jest otwarta od 10 
do 19-tej tylko w niedzielę i w poniedzia- 
ek. 
— Lokal Kasy Chorych. — Dyrekcja Kasy 

Chorych mieszcząca się dotychczas na pl. Mag 
daleny znalazła już nowy lokal przy ul. Zawal 
nej 6, dokąd też w tych dniach przeniesie się. 

— Zachorowania zakaźne. — Wydział Zdro 
wia Urzędu Wojewódzkiego w ciągu ubiegie- 
go tygodnia na terenie Wileńszczyzny zanoto- 
wał następujące choroby zakaźne: tyfus brzu- 
szny, 12, (2 zgony), plamisty 3 (1 zgon), pło- 
nica 9 (1 zgon), błonica 12. odra 1; krztusiec 
# %ціііса 10 (1 zgon) i jaglica 34. 

zięki akcji zapobiegawczej stan chorób 
zakaźnych na terenie powiatów. województwa 
uległ znacznemu zmniejszeniu się i poprawie. 

Na terenie Wilna zanotowano ostatnio 17 
wypadków tyfusu brzusznego i 1 wypadek ty- 
fusu plamistego. 

— Powstanie nowego polskiego przedsię- 
biorstwa. Jak się dowiadujemy, wkrótce zosia- 

-- nie otwarty. zakład restauracyjny pod firmą 
„Bachus* w Wilnie przy ul. Wileńskiej 
dom oficera, vis-a-vis lacu Orzeszkowej. 

Zakład powyższy pomimo kryzysu, Ur.4 
dzony będzie z wielkim komfortem. Kuchuia 
spoczywać będzie w rękach wytrawnych kuch 
mistrzów warszawskich pod kierownictwem 
znanego przemysłowca w sferach Warszawy. 
Wnętrze sali jadalnej, barowej, oraz gabinety 
są zaiście urządzone z wielkim smakiem arty- 
stycźnym. Dewizą nowego przedsiębiorstwa 
ma być duży obrót, mały zysk i jak faina 
głosi, wszystko tam będzie tanie, smaczne i 
zdrowe tak iż najwybredniejsze gusta smako- 
szów napewrio będą zaspokojone. 

Z uznaniem należy powitać powstanie pa- 
dobnego przedsiebiorstwa w Wilnie, gdyž na- 
sze miasto dotąd odczuwało brak takiego 
przedsiębiorstwa barowo-restauracyjnego. 

— O język żydowski w radjo. — Żydzi 
ponownie wszczęli akcję wprowadzenia języka 
żydowskiego w radjo wileńskiem. 

Akcję tę prowadzi obecnie dr. Szabad. 
Bezrobocie. — Stan bezrobocia na tere- 

nie miasta wyraża się obecnie cyfrą 5570 0- 
sób. W stosunku do tygodnia ubiegłego bez 
robocie wzrosło o 12 osób. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki Pohułanka. Dzisiejszy po- 

ranek „Niebieskiego ptaka" — odbędzie się o 
godz. l2-ej w poł. i zgromadzi z pewnością 
te dzieci, które jeszcze nie widziały ślicznego, 
bajkowego widowiska, pełnego tańca, muzyki, 
kolorowych świateł i czarodziejskich zjawisk 
w krainie snu. 

— Popołudniówka „Niebieskiego ptaka”, 
kolorowa 

42, 

magi- baśń-misterjum „Niebieski ptak*. Rolę. „Kota” 
z powodu choroby p. Ładosiówny, objął obct- 
nie sam reżyser sztuki dr. Jerzy Ronard Bujań- 
ski. 

— _ Nieodwołalnie ostatnie przedstawienie 
„Szczęście od jutra", dane będzie dziś 13-XI 
o godz. 8 wiecz. w świetnej obsadzie z p.p. 
Szpakiewiczową i Boneckim (ostatni występ 
tego znakomitego artysty) na czele. Ceny p:o 
pagandowe. 

— Wtorkowa premjera na Pohulance. — 
„Zbyt prawdziwe aby było dobre", zbiór ka- 
zań scenicznych w 3-ch aktach B. Shawa, 
wchodzi na afisz we wtorek 15,XII. Sztuka ta 
porusza najaktualniejsze problemy dzisiejsze 
go Świata. 

— Propagandowy poniedziałek, 14-XI 0 
— Zarządy Akademickich Sodalicyį Ma- EOdz. 8 wiecz. w Teatrze na Pohulance, cie- 

tjańskich zawiadamiają, że w dniu dzisiejszym Szyć się będzie z pewnością niebywałą frekwen » godzinie 16,30 w Ognisku Akademickiem (ul. Cia z powodu niskich cen biletów (od 20 gr. 
Wielka 24) odbędzie się Inauguracja Roku Ś$o- do 2 zł.) i 
dalicyjnego. 

samego przedstawienia, które wy- 
pełni doskonała komedja Morstina „Dzika 

— Akademickie Koło Walki z Alkoholi.- pszczoła”, 
mea prowadzi „propagandę trzeźwości, 
rzając do uświadomienia wśród jaknajszer. skich ZASP w Wilnie gra dzić 13 bm. w No- 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 

szych warstw ludności, całego ogromu zła, po- wojelni, 14 b.m. w Nowogródku, 15 w Bara- 
wodowanego w życiu rodzinnem i społecznem 
wskutek nadużywania alkoholu. 

z gorącym apelem o zapisywanie się na czien 
ków Koła. Składka jest jednorazowa i wysosi 

Zarząd Koła Е я * 
zwraca się do wszystkich stuchaczek(y) US. „Lutnia“ czynny bedzie dwukrotnie: 

nowiczach, 16 w Niešwiežu. 
— Teatr Muzyczny „Łutnia”, Dziś teatr 

po poiu- 
dniu o godz. 4-ej wystawiona zostanie po c.- 
nach zniżonych pełna humoru i pięknych me- 

50 gr. Zapisy przyjmuje kol. P. Kaszówna w lodyj operetka Kalmana „Księżniczka czarda- 
lokalu Koła Medyków (Wielka 24) w środy Sza” z E. Gistedt w roli tytułowej od 19,30 do 20,30 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
— Koło Pań LOPP. — Pod protektora- 

Wieczorem o godz. 8 ukaże się po raz 
9-ty wspaniale wystawiona, barwna i  meio- 
dyjna operetka Jarno „Krysia Leśniczanka”, w 
której znakomita artystka E. Gistedt tworzy 

tem wojewody Beczkowicza odbędzie się zebra niezapomnianą kreację, w otoczeniu najwybit- 
nie organizacyjne kołą pań LOPP-u w dniu niejszych artystów 
13 listopada rb. o godz. 12 m. 30 w Wiełkiej 

stolicy. 
Zniżki akademickie na przedstawienia wie 

Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego— czorne są ważne. 
(pl. Marji Magdaleny 28) z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

— Ostatnie występy Elny Gistedt. Znako- 
mita artystka Elna Gistedt niebawem kończy 

1) Zagajenie; 2) Wybór prezydjum; 3) — swe występy w Wilnie. Z jej udziałem odbę- 
sprawy organizacji Komitetu Koła Pań; refera 
ty delegatki z Koła Pań z Warszawy; p. inż. 
Starczewskiej; 3) wolne wnioski. 

— Qdczyt na rzecz 10-go Tygodnia Akade 
mika. — Dziś w niedzielę o godz. 5 po poł. 
w Auli Kolumnowej Uniwersytetu odbędzie się 
odczyt prof. dra Maksymiljana Rosego, dyrek 
tora kliniki psychjatrycznej USB i Polskiego 
Instytutu Badań Mózgu pt. „Mózg a życie psy 
chiczne”. Całkowity dochód przeznaczony ва 
cele 10 Tygodnia Akademika. Wstęp 1 zł. — 
akademickie 50 gr. 

— 13-ty odczyt z cyklu „Święci Pańscy" 
pt. „Św. Fomasz z Akwinu* — ks, prof. Gr 
Walentego Urmanowicza — odbędzie się dnia 
15 listopada we wtorek o godzinie 7 wieczo- 
rem w Domu Sodalicyjnym (ulica Królewska 
9 II p.). Wstęp dla członków i zaproszonych 
gości. Zaproszenia można otrzymać od człon- 
ków icyj marjańskich. > я 

— Konierencja okręgowa spółdzielni spo- 
żywców. — Dnia 13 bm. odbędzie się okręgo 
wa konferencja jesienna spółdzielni spożyw= 
ców, która rozpocznie się o godz. | rano w la 
kalu Związku 5. S. „Spółem* w Wilnie. zaułek 
Rossa 3. W powyższej konferencji ze względu 
na aktualne zagadnienia, posiadające Ścisły 
związek z sytuacją gospodarczą spółdzielni, a 
które są tematem konferencji — wezmą udział 
delegaci, spółdzielni z powiatu brasławskiego, 
dziśnieńskiego, postawskiego, mołodeczańskie- 
go, święciańskiego, wileńsko - trockiego, przed 
stawiciele spółdzielni wojskowych,  instytucyj 
społecznych oraz władz. 

— Zarząd Oddziału Wileńskiego Związka 
Techników Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza, 
iż w dniu 13 listopada rb. o godz. 16 w lokalu pu po uprzedniem o: 
przy ul. Witoldowej 555 — 5 odbędzie się nadbianym kluczem lub : 

dzie się jeszcze kilka przedstawień : wieczor- 
nych: w poniedziałek — „Wiktorja i jej hu- 
zat“, we wtorek — „Krysia Leśniczanka” we 
środę — „Księżniczka czardasza”. Ceny bile- 
tów zniżone. i zE 

— Najbliższa premjera. W piątek najbliż- 
Szy wchodzi na repertuar pełna humoru, we'- 
wy i zabawnych sytuacyj operetka Kalm“ ia 
„Szaleństwa Colette" w opracowaniu režyser- 
skiem M. Tatrzańskiego. 

CG GRAJĄ W KINACH? 
CASINO — Quick. 
PAN — Tommy Boy. 
HELIOS — Bezbożne dziewczę. 
HOLLOWOOD — Romanse cygańskie. 
STYLOWY — Dama w szkarłacie. 
ŚWIATOWID — X—27, 
LUX — Sterowiec L. A. 3, 

Uczucie przepełnienia, bóle kiszkowe, bó- 
le w bokach, ucisk w piersiach, bicie SEILa, usuwa stosowanie naturalnej wody gorzkiej 
„Franciszka- Józefa", usuwając zbytnie prze 
krwienie mózgu, w oczach, w płucach i se- 
cu. Żądać w aptekach i drogerjach. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 
— Okradziony sklep, — Galisz Szloma za 

mieszkały przy ulicy W. Pohulance nr 9 za- 
meldował, że w nocy z dnia 10 na ji bm. z 
jego sklepu materjałów piśmiesnych dokonano 
kradzieży 10 tuzinów kart do gry warieści zł. 
500. — Sprawcy kradzieży dostali się do skle- 

u kłódek drzwi do- 
< ychem 

  

    
   

   

SŁOWO 

Linja graniczna z Łotwą 
WILNO. W związku z pertraktacjami 

z rządem łotewskim w sprawie wytycze- 
tia granicy polsko-łotewskiej wybrano 
już specjalną komisję graniczną, która 
prowadzić będzie dalsze narady z czyn- 
nikami łotewskiemi. Wczoraj na granicy 

polsko-łotewskiej odbyła się narada 
przedstawicieli władz polskich i łotew- 
skich celem omówienia niektórych spraw 
związanych z pracami komisyj w dziele 
wytyczenia granicy. 

  

0 wymianie więźniów Z Sowietami i Kownem 
WILNO. Prowadzone są obecnie pertra- 

ktacje z rządem sowieckim w sprawie kolej- 

nej wymiany więźniów politycznych.  Pertra- 
ktacje te są na dobrej drodze i niewykłuczo- 
ne jest, że jeszcze w r.b. nastąpi podpisanie 

odnośnej umowy. 

Wymianie uległoby około 70 więźniów z 
obu stron. 

Pertraktacje Międzynarodowego Czerwone 

go Krzyża z rządem litewskim w sprawie wy- 

miany więźniów politycznych między Polską 

a Litwą nie posuwają się naprzód, mimo sta- 

łego nacisku ze strony Czerwonego Krzyża i 

<wiązków Opieki nad więźniami politycznymi 
w Litwie. Rząd litewski nie chce manowicie 

JUŻ CZAS 

  

  

wydać kilku wybitnych działaczy — więźniów 
Polaków. 

Niedawno, jak pisaliśmy bawił w Kownie 

specjalny delegat Międzynarodowego Czerwo- 
nego Krzyża, który odbył szereg  konierencyj 

z czynnikami rządowemi w sprawie wyiniany. 

Rząd polski również czynił zabiegi w kie- 
runku dojścia do porozumienia z Litwą w tej 

sprawie i był nawet skłonny na pewne ustęp- 

stwa, mimo to starania te nie odniosły skutku. 
Należy przypuszczać, iż wymiana  więź- 

niów między Polską a Litwą nie dojdzie do 

skutku przynajmniej w b.r. Litwa ma w dru- 

giej połowie b.m. ostatecznie odpowiedzieć, 
czy zgadza się na wymianę. 

= 

. 

NABYĆ LOS 1-ej KLASY 
w największej i najszczęśi wszej 

w WILNIE kolekturze LICHTLOS" 
SEOSEM SIS 
WIELKA 44, tel. 4-25 

Z SĄDÓW 
BYŁY URZĘDNIK KOLEJOWY SKA- 

ZANY NA 2 LATA WIĘZIENIA 

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy 
rozpatrywał ciekawą sprawę b. urzędnika 
Dyrekcji Kolejowej w Wilnie Stefana Stęp 
niaka, oskamżonego 0 nadużycia pieniężne 
nia szkodę tejże Dyrekcji. 

Mianowicie Stępniak, pełniąc obowiąz- 
ki referenta szkolnego w Dyrekcji, między 
innemi wysyłał do poszczególnych zakła- 
dów. naukowych kwoty, należne za kształ- 
cące się tam dzieci urzędników kolejowych 

Z czasem wykonując te funkcje, Stęp- 
miak popełnił szereg nadużyć w ten spo- 
sób, że do wykazu dzieci kolejarzy, kształ- 
cących się w danej szkole, świadomie do- 
pisywał nazwiska uczniów: i uczenie innej 
szkoły, w następstwie czego -przekazywał 
tej szkole większą kwotę, miż się jej na- 
leżało. 

Po upływie pewnego czasu, zwykle po 
paru dniach, zgłaszał się osobiście do ta- 
kiej szkoły z prośbą o zwmot omyłkowo 
rzekomo wplaconych tam pieniędzy. 

Wten sposób zdołał w przeciągu paru 
lat przywłaszczyć „omyłkowo wpłaconych 
pieńiędzy* ma sumę 7.200 zł. 

Terenem sprytnych manipulacyj miesu 
miennego urzędnika były wszystkie gim- 
nazja i liceum na terenie Wilna. 

W ostateczności jednialk mamipulacje te 
zostały ujawnione, w rezultacie czego Stęp 
niak znalazł się wczoraj na ławie oskarżo- 
nych. Na rozprawę powołano kilku świad- 
ków, między inn. Juljana Namkowicza, na- 

czelnika wydziału personalnego Dyrekcji, 
który wydał oskarżonemu przychylną nao- 
gół opinję, mówiąc, że pracował oni w ko- lejnicbwie przez 24 lata i cieszył się uzna- 
niem przełożonych. Sam oskarżony tłuma- 
czył się, że do przestępstwa zmusiła go 
przewlekła choroba. jego żomy i córki, po- 
nieważ uzyskanemi w ten sposób pienię.- 
dzmi pokrywał koszta leczenia. 

W wyniku kilkugodzinnego posiedzenia 
Sąd wyniósł wyrok, mocą którego skazał 
Stępniaka ma 2 lata więzienia i pozbawie- 
mie praw obywatelskich ma: przeciąg lat pięciu. — Bronił oskarżonego aw. Luczy- wek. D. w. 

‚ — NAPADY NĄ POLICJANTÓW. — Wczo raj w nocy na posterunkowego z il komisarja tu Helmana Jana napadło na Lipówce kilku 0- sobników, którzy zarzucili mu na głowę pelery nę i poczęli bić. Na zarządzony alarm z po- mocą przybiegł inny policjant, i Wówczas na- pastnicy zbiegli. Pobitego policjanta odwiezio- no do komisarjatu, gdzie udzielono pierwszej pomocy lekarskiej, Również wczoraj na stacji kontroli mięsa przy ul. Ponarskiej I między han dlarzami a kontrolerami - rewidentami wynik- ła bójka z powodu zakwestjonowania nieostem plowanego mięsa. 
Zaalarmowany policjant Arowicz, przybył na miejsce zajścia i wezwał handlarzy do za- przestania bójki— W odpowiedzi awanturnicy na ezele z niejakim Antonim Laskowskim (An- tokolska 71) rzucili się na posterunkowego. W trakcie zajścia przybył z pomocą inn poste- runkowy, który zatrzymał wantakoków: — Laskowskiego osadzono w areszcie policyjnym. 

: Rabuś z Alei Róż. — Kagan Cha 
wie zam. przy ul. Antokolskiej 84 o go- 
dzinie 21, gdy przechodziła ul. M. Pohu 
lanką w pobliżu Alei Róż wyrwano to- 
rebkę z zawartością zł. 23. Sprawcą wy 
rwania torebki okazał się Wilkiewicz ko 
lesław, zam. przy ul. Tratkt Batorego 
98, który porwaną torebkę porzucił w ©- 
grodzie przy ul. Alei Róż. Odnaleziono ją bez gotówki. Wilkiewicz, jako współ: 
uczestnika wskazał Wacława Rutkow- 
skiego, zam. przy ul. Połockiej 43. -— 
Rutkowskiego dotychczas nie ujęto. 

— Złodzieje w mieszkania. — Kajnerowi 
Franciszkowi zamieszkałemu przy ul. Kościu- 
szki 23 skradziono rozmaitą garderobę damską i męską, łącznej wartości zł. 493. 

— Nagły zgon. — Nagle zmarła Mora- 
czewska Janina, lat 42, zamieszkała przy ui 
Mickiewicza 24— Wezwany lekarz rejonowy 
stwierdził, że zgon nastąpił wskutek krwotoku 
płucnego (gruźlica płuc). 

Z POGRANICZA 

— ZATRZYMANIE NAPASTNIKÓW. 
Onegdaj w nocy w pobliżu zaścianka Stani- 
szki w rejonie Piotrowszczyzny na teren sowie 
cki usiłowało przedostać się dwóch podejrza- 
nych osobników, W czasie rewidowania zatrzy 
manych rzucili się oni na żołnierza z zamiarem 
rozbrojenia go. Między kopistą a napastnikami 
wywiązała się walka, podczas której jeden z napastników wyciągnął żołnierzowi bagnet i 
ugodził nim go w bok. Mimo to kopista wy- 
rwał się z rąk napastników i strz ił, raniąc 
jednego z nich w nogę. W trakcie tego przy:- 
był z pomocą patrol, który zatrzymał spraw- 
ców napadu. Byli to dwaj wywrotowcy ściga- 
ni przez władze bezpieczeństwa. 

2UREEWIEEZERZEKENAWKERE 2 
Ad. MICKIEWiCZA 10, tel. 13 58. 

Dwaj Mojżesze 
Mojżesz Kojchman miał własne miesz- 

kanie przy ulicy Subocz 84, prócz tego od- 
najmował pokój od Mojżesza Wasiliskiego 
przy ul. Subocz 4. 
— Poco tobie u mnie pokój, kiedy masz 

własne mieszkanie? — pytał mieraz Moj- 
żesz Mojżesza, zaintrygowany rozrzutnoś- 
cią przyjaciela: — przecie (to się nie opłaci 

— Co ty wiesz — odpowiadał Mojżesz, 
uśmiechając się tajemniczo: — może mi 
potrzebna garsonjera? A może mi się »- 

ci? 
Więc kiedy Mojżeszowi ze składu przy 

ul. Subocz 4 zginęło galanterji za 800 zł., 
mie zwierzył się przyjacielowi, uśmiechnął 
się tylko domyślnie a złośliwie ji wzekł: 

— I ten łobuz przypuszcza, że jemu się 
opłaci ? 

Natychmiast udał się ma Subocz 84. 
= witangnął do mieszkania. Towar 
Jesi 

— To nie garsonjera — powiedział: — 
to kryminał. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„TOMMY BOY* — PAN 

Zdjęcia z wyścigów były nieodłączną czę- 

  

šcią każdege niemat tygodnika _ „Foxa* lub, 
„Paramountu“. — Emocjonowal się tem kto 
chciał i umiał. 

„Tommy Boy“ daje trzykroć, dziesięćkroc 
większą emocję, gdyż temat wyścigów ożywia 
oryginalną treścią. 

Nie jest to film aktorski. Clark Gable i 
Madge Evons dani są tu jedynie na „wabika* 
To wszakże nie przeszkadza, że role swe wy- 
konali pierwszorzędnie, zresztą jak i cała ob- 
sada. 

Głównym aktorem i punktem centralnyni 
akcji jest pelnokrwisty ogier „Tommy Boy“. 
Koleje życia szlachetnego zwierzęcia rozwijają 
się od chwili dramatycznego urodzenia, po 
przez triumiy na torze wyścigowym. Ludzka 
podłość wyzyskuje instynkt zwierzęcia, jego 
królewską dumę i głos krwi, każący mu wa!- 
czyć i zwyciężac. Lecz i dla „Tommy - B»- 
ya“ są dobre serca, które go wydobywają z 
poniżenia i pozwalają znów zwyciężać wicnro 
wym pędem... 

Można sobie wyobrazić ogromne powodze- 
nie tego filmu w Anglji, gdzie strony tygodni- 
ków ilustrowanych są przeładowane fotogralja 
mi faworytów i sław końskich.! Film bibrieio 
daje mocną emocję obok sporej dozy: sentymen 
tu. 

Zresztą nietylko Anglik,  nietyjko miłośnik 
koni zachwycać się. będzie tym fiimem. — Dia 
t. zw. przeciętnego widza ma on dużo wart 
ściowych momentów. Ani na chwilkę nie nuży, 
przeciwnie — pochłania niezwykłością fabuły, 
dalekiej od szablonu. Pewne ustępstwo „na 
rzecz tego szablonu jest w pobocznej akcji z 
tematem, nawróconej grzesznicy. | > 

Całość jednak daje chlubne 'świadectwo 1c 
żyserowi (Charles Brabin), który z trudnego 
zadania wywiązał się znakomicie. Zdjęcia i 
montaż w najlepszym gatunku. Środowisko ho 
dowców koni oraz jasne i ciemne strony spor 
tu końskiego są uchwycone z wielką trafnoś- 
cią. 
Dźwięk dobry. Tylko napisy polskie są ia- 

talne stylistycznie i logicznie. 
Nad program idzie wesoła i utrzymana w 

iście amerykańskiem tempie farsa z tłuczerfem 
doniczek na głowie itp. Spora porcja Śmiech" 
zawsze z tego wynika. Tad. C. 

Różnica 
Jaka jest różnica pomiędzy uczciwą a 

nieuczciwą służącą, przekonały się panie: 
Gita Rozeniblum (Zawalna 16) i Stefanja 
Amtoniewicz (Stara 32). 
„Služąca pani Antoniewicz okradała swą 

dobrodziejkę stale, systematycznie, codzien, 
nie, dopóki jej mie przyłapano. Służąca na- 
tomiast pani Rozenblum  nieustraszenie 
rzuciła się w pogoń za trzema złodziejami, 
przyczem jednego z mich, własnoręcznie 
przytrzymawszy, oddała. w ręce policji, — 
Skąd odwaga: talk wielka i poświęcenie się 
u słabej dziewczyny? Prawdopodobnie ka- 
żdy postąpiłby tak samo, gdyby mu zło- 
dziej porywał kuferek z rzeczami, stano- 
wiący jedyny majątek. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 214—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25, 

Ofiary 

  

  

      

‚ — 5.К.М.А. „Odrodzenie“ wpłaciło  bezpo- średnio zamiast wieńca na grób ś. p. Zofji 
Meysztowiczowej XIII konf. Stow. Pań Św. 
Wincentego a Paulo 20 zł. 

Zamiast kwiatów na grób Ś.p. Zofji Alek- 
sandry Meysztowiczowej zł. 15 (piętnaście). 
na VII Konferencję Żeńską św. Wincentego a 
Paulo ofiarowuje Związek Polaków Ziemi Ko 
wieńskiej. 

Ku uczczeniu pamięci ś.p. Zofji Aleksan- 
drowej Meysztowiczowej zamiast kwiatów na 
grób zł. 10 — (dziesięć)- dla najbiedniejszych 
ofiarowuje Akademik Koła Kownian. 

z BUCZYŃSKICH 
BRONISŁAWA BUŁHAKOWA 

długich i ciężkich cierpieniach zmarła w Suchumie „(Rosja) w wieku lat 54. 
= Nabóżejstwó żałobne za duszę zmarłej odbędzie się dnia 14 bm. o godz. 9 zra- 
na w kościele O.O. Bonifratrów. BS : 

Zawiadamiają o powyższem krewnych, przyjaciół i znajomych 3 

SIOSTRA, SZWAGIER, SIOSTRZENICE I SIOSTRZEŃCY. 

ERGEG ZERA 

wybory do gminy żydowskiej 
W roku bieżącym kończy się kadencja 

żydowskiej gminy w Wilnie. Ze względów 
organizacyjnych nowe wybory odbędą się 
na początku 1933 r. 

  

— DZIEŃ 11 LISTOPADA. — Rano 

EEE orkiestry wojskowe odegrały pobudkę. -- 
Nabożeństwa odbyły się we wszystkich 

   świątyniach, nabożeństwo główne w „koš- 
ciele parafjalnym o godz. 10 odprawił ks. 

Dąbrowski, wygłaszając jednocześnie pło- 
mienne kazanie. Dla wojska została odpra 
wiona Msza polowa. 

Po mszy polowej i nabożeństwie głó- 
— ECHO Z „OBCHODU MONIUSZ- wnem, wojsko i organizacje społeczne ze 

KOWSKIEGO. sztandarami odeszły do Pomnika Niezna- 

Jak światło rozprasza ciemności, nego Żolnierza. Ё 
Т?,];_‚ pieśń SOJA duszę! — : O godzinie 11-tej pan starosta Neuge- 

Jestem jedną z tych, którzy brali czyn- SE E 2 o Nie kas ny udział w obchodzie 60-lecia zgonu St. Zi Piemy wieniec na grobie Nieznanego 
Moniuszki. Nie mogę przemilczeć wraże- a a= Р i 
mia, jakie pozostało miezatamtem w duszy = o o ua pogo 
po (tych kilku godzinach, spędzonych na wojsk, PW. a 
deskach sceny, w: obliczu licznie „zebranej a= > sims i Krók-Piszkowgki 
publiczności iWiełenie było nrzetnile о- io m elakoey i pawodsiawicieli u- 
kreślić się da krótko: był serdeczny kon- ® ay P. : 
takt między tymi, którzy starali się pod- | k : TASER WM 
nieść uroczystość chwili, dając z siebie te 22 okap pos go es r 
talenky jalkie posiadali, a tymi, ktorzy przy ty i piesiaky hufce szkolne oraz Strzelec 1 szłi słuchać. I nie wiem — czy tych kilka Žimiaro SS 

oe A In a A ME o GORA prelegentkę p. drową Teliżynę, przewodni- —. dbył 3 Ba ZA ad 
czącą ZPOK. na końcu przedmowy, czy czar A nai Się "urezyeto posiedze” 
pieśni, która wraz z duchem naszych mist- z : ró żę) rzów: żyje, sprawił, że sala Domai Ludowe- A e — o". ek. a: pe 
go złączyła kilkuset ludzi przeć chwilą so- adwabiteaknió a © m AE D 2 2 
bie obojętnych, w jakiś braterski zespół, RUD po с 8 - a ОНО akit ych Pana Prezydenta R. P. i Pana Marszałka | = demai iai cią. Piłsudskiego. Rada przyjęła wniosek okla- 

JACY = Z ° * еКати. 
Ada wyleci POWY CYNY" pzytutie owo TZW Aki kina A- 
milczeć fakt, że społeczeństwo słonimskie, POUR odbyla się siek zda i a 
tak licznie zgnomadzone okazało, iż umie Niepodi Rad mode Jaz ki Lie 
się wznieść poza obręb trosk codziennych ši E as i Dalis ‚ i poddać się hypnozie piękna i sztuki, co Nastepny: di ii, Machajski (do 
jest zasługą mie amatorów lecz mistrzów > е ой : 
tonu ii słowa, których utwory w miarę sił kę az 26 km WYEkociE New: zzz 
swych wykonywali ciż amatorzy. E Rea > odas se Gz а 

ZPOK. zainicjował ten wieczór, dając EA WOŁA i dak: Dek RC 
program cztery razy: dwa razy dla woj- 2 BAN gimnazjum Barb: Radzi- ska, raz dla młodzieży szkolnej i raz dla „yć НАР НОНЕ ОВ BU ad j publiczności -— znając na tu = ówny: dose odśpiewały piosenkę, 

e ości - KS = samo chór wojskowy. Šiai Ee aa ера "uga" Detlamonję il Lisłoped" mygłoik u E я 5 6. Szemica gimn. Barbary Radziwilłówny, dru chęć, dawno ukrytą, chęć stworzenia chó- deklai : łosił uczeń s ru mieszamego. „Pieśń wiecznie żyje!” wo- dlowej amację wygłosił uczeń szkoly han 
ła masz mistrz A. Mickiewicz, niechże oży- Ba nd ECH wi oma masze miasto, niech brzmi z jego „> = с „a wystąpiło gimnaz, krańca nia. kraniec, miech ukwieci nam sza- DI WC d „a muzyką ržnietą. re życie swą melodją, niech pozwoli nam о > ki. Na zakończenie zapominieć o troskach codziennych! Gorą- odbył się koncert orkiestry 78 pp. co prosi Związek POK., by nie przerwała Akademja wypadła bamdzo dobrze. Sala 
się ta nić serdeczna między nami a publicz Pzępełniona, mawet największa sala w 
nością słomimską, byśmy zjednoczeni umi- GE = aż ten raz nie mogła. po- łowaniem pieśni polskiej i idealėw, opie- O padega a ko; AZ, к wanych w tychże pieśniach, szli w przy- Casino a = odbyła się w kinie 
szłość jasną z tym pogodnym uśmiechem, popuarna akademja, a o godz. 19 jaki widniał w oczach Waszych na wie- е 
czorku Moniuszkowskim. 

Pamiętajmy o tem, że: 
Płomień— rozgryzie malowane dzieje, 
Skarby — mieczowi spustoszą złodzieje: 
Pieśń ujdzie cało! 

Niechże te słowa będą zachętą do licz- 
nego udziału maszego społeczeństwa w 
chórze, który pod umiejętnem kierownic- 

  

— _ Poświęcenie kamienia pamiatkowego.— O godzinie 16 w parku miejskim odbyło się u- roczyste poświęcenie kamienia (pomnika) pa- 
miątkowego. 
S Pošwiecenia dokonał. ks. proboszcz, który 
jednocześnie podkreślił historie tego kamienia, Uzupełnił jego mowę p. burmistrz jarmulski. 

A historja tego kamienia jest następująca: 
w. roku 1919 dobrej woli mieszkańcy Barano- t wicz, chcąc uczcić dzień wkroczenia wojsk twem umili nam napewno niejeden: mo- polskich do miasta, postanowili kamień polny ment naszego borykania się z losem! 4. F. — głaz (rozmiaru I na 05 m.) z napisem — „Cześć zdobywcom, chwała poległym” ufun- 
dować i umieścic w odpowiedniem miejscu. 
Kamień ten stał od kwietnia 1919 roku do lip 
ca 1920 roku, kiedy bolszewicy powtórnie za- 
jęli miasto, Wówczas obywatele uprzątnęli ką 
mień na cmentarz prawosławny, gdzie znajdo- 
wał się dotychczas. 

Obecnie w 14 rocznicę został ustawiony w 
miejscu, gdzie mieszkańcy  Baranowicz spot- 
kali pierwsze oddziały wojska polskiego. 

— Capstrzyk. — Po poświęceniu kamienia 
orkiestry odegrały capstrzyk przechodząc wszy 
stkiemi prawie ulicami miasta. 

— POMNIK MARSZAŁKA W HORO- 

— PROSBA MIESZKAŃCÓW! ULICY 
RBEDUTOWEJ. Mieszkańcy ul. Redutowej 
oraz ci, którzy często przechodzą ul. Redu- 
tową na odcinku między ul. Szeroką a No- 
wo-Wiileńską, zwracają się z giorącą proś- 
Ъа do p. burmistrza i Magistratu miasta DYSZCZU. — Male miasteczko na szlaku Stołpców, ażeby umożliwił jm korzystanie Baranowieze — Nowogródek, też chciało z tej ulicy i W. porze obecnej. "Trzeba wie- zaimponować wielkim miastom i coś zro- dzieć, że część wspomnianej ulicy nadaje bić. Zdobyli się nia wystawienie pomnika się do użytku tylko podczas pory zimowej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, a w dniu lub upalnego lata, a pozatem 0 jakimś TU- 6 listopada odbyło się odsłonięcie jego. — chu pieszym mowy być nie może. A prze- Na, uroczystość tę byli zaproszeni liczni: go ciež kosztownych inwestycyj tu mie potrze- ście, lecz ze względu na zły dojazd, zjazd ba, wystarczy wysypać choćby marazie był niewielki. 
wąski chodnik zwykłym żużlem, którego Zrana odprawiono nabożeństwo we poddostatkiem posiada miejseowa stacja wszystkich świątyniach, a następnie ufor- kolejowa. Parę prób uczynionych z tym mował się pochód, który przeszedł przez matenjalem na ulicy Szerokiej, Nowo-Wi- bramę tryumfalną do pomnika. Mjr. Gu- leńskiej, Kolejowej i innych dało wymiki dakowski odebrał raport od organizacyj, doskonałe. Raz jeszcze apelujemy do sza- g mastępnie przy dźwiękach hymnu niaro- 
mownych ojców naszego grodu o parę fur- dowego dokonał odsłonięcia: pommika. * mianek tego cennego, a tak taniego ma- Przemówienia wygłosili pp. Łazare- terjału, który umożliwi przebrnięcie to- wież, mjr. Gudalkkowski i wójt Spicera, po- pieli na tym odcinku uliey, > czem organizacje przedefilowały przed wła 

— PAN PREZES ZA DUŻO WYPIŁ. dzami. EBI 
Nie tak dawno temu, główną ulicą w Stołp Wieczorem w sali urzędu gminnego od 
cach maszerował prezes miejscow: rego koła była się wspólna herbatka. 
Zawodowćgo Związku Kolejarzy R. P. --- _ Pomnik zbudowano na cokole b. pom- Snać czuł, że wokół miego miema nikogo, nika carskiego 3; został ufundowany ze gdyż dla pewności szedł knokiem szerokim, składek straży pożarnych i związku strze- zajmując cały chodnik. Nogi p. prezesa leckiego. 
były sztywne, tułów: wyprostowany i gdy- — PO CO MU TO BYŁO POTRZEBNE by nie głowa, która, pochylając się raz w Sokół Konstanty zameldował post. PP. w prawo, raz w lewo, przez co zmieniała kie- Lachowiczach, że w: dniu 6 bm. został na- rumek to wtył to naprzód, byłoby wszystko padnięty przez Andruszewicza Jama i Ju- w porządku. To miłe kołysanie i błogie rewicza Józefa z Lachowicz, którzy rzeko- 
marzenie p. prezesa, może o przeszłości, mo mieli go pobić i zrabować 3% zł. 
a może o przyszłości! „czerwonego świata” Policja po. przeprowadzeniu dochodze- — trwałyby dość długo, gdyby mie grana- nia przyszła do wniosku, że napad był w towy przechodzień, któremu dyktatorski wyobraźni Sokoła, za co będzie biedak mu- wygląd prawdopodobnie mie podobał się, siał jeszcze odpowiadać. 
bo zaprowadził prezesa R. do komisarjatu. — A ZIODZIEJE NIE ŚPIĄ. W dniu Naturalnie p. prezes był bardzo obrażony, bm. Tobelickiemu Szmulowi skradziono 
zmobił awanturę i uspokoić się mie chciał. z kamizelki 80 dolarów i 150 złotych. Wołał pomocy, ratumku i krzyczał jak tyl- — Na rynku 3 Maja: Marji Buckiej skra ko umiał. Kiedy wszelka interwencją w 7ziono burkę, wartości 50 zł. 
celu uspokojenia rozgniewanego p. preze- W obydwu wypadkach policja prowadzi 
sa nie pomogła, władze bezpieczeństwa dochodzenie. 
zmuszone były nałożyć mu ma ręce kaj- 

  

danki i ułożyć do smu. A to przecież wcale do zaszczytu nie mależy. Tak, p. prezesie, Dr. A WĘŻYK: o ile czołowi mężowie  stołpeckiego koła Ё A 6 : z pod zmaku OKW. znajdują się w POWROCIE ul Ssdows 8 w Baranowiczach 
Choroby weneryczne, skórne. płciowe 

Przyjmuje: w g. 7.30 — 8.30 r. 3—5 pp. 7—9 w. 

stanie jawnego opilstwa, to cóż ma to po- 
zetzetkowieój wie szara, brać w. 

Chodzi tu o prezesa Związku Zawodo- 
wego Kolejarzy CKW. Rusieckiego.



Radjo wileńskie 
= NIEDZIELA 13 LISTOPADA —— 

10.00 Transmisja nabożeństwa z Krakowa; 
11.58 Czas; 12,10 Komunikat meteorologiczny; 
12,15 Poranek symfoniczny z Filharmonji War 
szawskiej; 14,05 „Jakie środki ratunku posia- 
dają rolnicy w ustawach finansowo - rolnych'* 
-— odczyt wygłosi Z. Rusinek; 14.20 Muzyka; 
14,40 „Praca młodzieży w uniwersytecie iudo- 
wym“ — odczyt wygłosi Antoni Świackiewicz 
15,00 Audycje dla wszystkich: — Pieśni w wy 
konaniu chóru młodzieży wiejskiej w Micku- 
nach; Kierownik Andrzej Stankiewicz, nauczy- 
ciel szkoły powszechnej w Mickunach; Łączko, 
łączko — J. Kazuro; 2) Dokąd jedziesz Jasiu? 
— F. Konopacka; Jeszcze jeden mazur — Szop 
skiego; 4) Noc majowa— M. Kotarbińskiego; 
5) Kołysanka — Fr. Szuberta; 6) Sosna — 
St. Kazuro; 7) Czego kalino — J. Galla. 
1e,15 Idźmy ku oświacie! — odczyt wygiosi 
Kazimierz Petaszewski; i..25 Muzyka z płyt; 
16,35 Czy to nasza wina — pogadankę wygło- 
si ejrzy Zapaśnik; 16,50 Muzyka (płyty); — 
16,00 Audycja dla młodzieży; 16,25 Muzyka; 
16,45 Wiadomości przyjemne i pożyteczne;—- 
17,00 Koncert; 17,55 Program na poniedziaiek 
18,00 Muzyka lekka; 18,50 „Ochrona pracy ko 
biet* — pogadanka z cyklu: „Kobieta ma głos' 
Rozmaitości; 19,25 Audycja wesoła: Humor ro 
syjski — Bezbronna istota — nowela Antonie 
go Czechowa, w radjofonizacji Mirona Lewit.- 
sona 2) Czworo — nowela Arkadjusza Awer- | 
czenki w radjofonizacji Tadeusza Byrskiego— 
Tadeusz Szeligowski; 20,30 Koncert; 20,55 — 
Wiadomości sportowe z prowincji; 21,05 Kon- 
cert; 22,00 Muzyka taneczna; 22,55 Komunikat 
meteorologiczny, 23,00 Muzyka taneczna. 

  

    
        

        

      
      

        
    
        

        

      

            

     
   

   

  

    
   
    

   

  

KINA P. T. K. TEL. 214 
REPREZE TREC 
Początsi sesnsów: 15.15, 20.15 i 22.15 

Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 
Driśl Potężny dramat na tle życia cyr- 

kowców p. t. 

ARENA 
NAMIĘTNOŚCI 

W rolach gł. znakomita gwiazda Liana 
Haid i słynny pogromca lwów Qskar 
Marion ze współudziałem trupy akro- 
batów napowietrznych wszechŚwiato= 
wej sławy „5 ARTONIS*— Popularna 

piosenka: „Ty moje kobieciatkc“ 

wstęp Od 80 Gr. 

Dźwiękowiec 

Kino „Ą POL ŁO" 
Dominik. 26. 

Korzystajcie z okazji cena wstępu tylko 
49 gr. na ten film p. t. 

Dzisięciu z Pawiaka 
Bohaterska epopeja z Działalności Na- 
rodu 1906 r. pułk. Jana- Jura Gorze- 

chowskiego 
W rojach głównych: Adam Brodzisz, 
Zofja o me Lubieńska 

inni. 

KiNO „PALACE" 
Orzaszk. 12. 

Dziśl Dramat na tle stosunków »po- 
le:znych w dobie inflacyjnej 

EG 

„DAMA " 
POD 

MASKĄ" 
W rolach głównych: Dita Pario, 
Arlette  Marchazi, Włodzimierz 

Gajdarow i Hanryk Gaorge 

WSTĘP OD 49 GR. 

Początek seansów 
8 g. 6.15, — 8, — 18, KINO 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID” 

grodjięhska 
— NABOŻEŃSTWO W WIELKIEJ 

SYNAGODZE. — Z okazji Święta Narodo- 

wego, staraniem Gminy Wyznaniowej 2y- 

dowskiej odprawiono uroczysie nab żeń- 

stwo, na które przybyły delegacje wojska 

i przedstwiciele władzy administracyjnej. 

Na nabożeństwo przybył mrówmież poseł 

mec. Terlikowski. Nabożeństwo ›рга й 

rabin Rubinson, który też wygłosił kaza- 

mie okolicznościowe. 

Dłuższe przemówienie wygłosił p. mec. 

ILobman. Na początku przemówienia. swe- 

go p. mec. poświęcił kilka słów. poległym 

za ojczyznę. W dalszej części swego prze- 

mówienia, omawiając przebieg dziejowy 

odzyskania niepodległości, omówił don:0- 

slą rolę, którą odegrał Komendant przy u- 

zyskaniu tej niepodległości, jakoteż przy 

odbudowie kraju i uzdrowieniu wewnętrz- 

mych stesunków, które ma początku odzy- 

skania niepodległości przesiąknięte tyły 

jwietwem. Wreszcie wzywa wszystkich 

ewienią braterstwa wśród całej lud- 

maszej Ojczyzny. 

— TYDZIEŃ BIAŁEGO KRZYŻA. — 

We czwartek w salach oficerskiego Kasy- 

ma Gamnizonowego odbyła się staramiem 

PBK. zabawa, która zgromadziła elitę gro- 

dzieńskiego społeczeństwa. 

W wesołym i nader miłym nastroju ba 

wionio się do samego rama. 
Zadaniem organizacji Tygodnia PBK. 

jest przysporzenie funduszów, na szerzenie 

oświaty wśród żołnierzy. 

— SKAZANIE 3-CH BANDYTOW.— 

Jak w swoim czasie podawališmy, Sąd O- 

kręgowy w Grodnie ma sesji wyjazdowej 

w Wolkowyskiu rozpoznawał w tnybie do- 

maźnym sprawę z oskarżenia Jakóba. Dul- 

czewskiego, Juljana Kapitana i Juljana 

Korwiejczuka, o dokonanie iw dniu 28-go 

września br. napadu rabunikowego па о- 

sadnika osady Liberpol pow. wiołkowyskie 

go, Wiktora Sewastjańczyka, który został 

przez wymienionych zabity. 
Na rozprawie sądowej wina została о- 

skarżonym udowodniona i Sąd skazał ich 
na karę śmierci. к 

Pan: Prezydenii Rzeczypospolitej nie u- 
laskawil skazanych i wyrok został w dmiu 

9 bm. wykonany. 
— JUŻ [WPŁYNĘŁO KILKASET OD- 

WOŁAŃ. — Jak się dowiadujemy, do Za- 

rządu Gminy żydowskiej wplynęło już kil- 
kaset odwołań na wymierzone składki na 
rzecz Gminy Żydowskiej. 

— POŻAR. — W dniu 10 bm. we wsi 
Stefaniszkach Wielkich am. Mosty, w za- 
budówaniach Anny Piecewicz z nieustalo- 
mej dotychczas przyczyny wybuchł pożar, 
który zmiszczył spichlerz ze zbożem na o- 
gólną sumę około 1000 złotych. 
liu LLS LLA 

      

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

wstęp od 75 gr. 
Największy i najpotężniejszy dźwiękowiec ilustrujący najbardziej 

nieprawdopodobne a jednak prawdziwedramaty z czasów wojny 

światowej genjalnego ERNESTA LUBITSCA 

020." | CZŁOWIEK KTOREGO ZABIŁEM 
Lionel Barrymore, Philips Holmes ! Nancy Carrol 
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 SKLEP RADJOWY „„EINEBRĘ** 

Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 186 
Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

— POLECA — 

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

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 
i sprzętem antenowym 

NA 19 MIESIĘCY Po 10 ZŁ. 
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Parcelacja maj. 

SŁOWO 

  

FNanial i tal 

B 
B GORNOSLĄSKI 
B Zjednocz. Kop. Górnosi. „PROGRESS* 
B kopalnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, 
B Matylda, Andsluzja, Radzionków, Mysło 

wice, Ferdynand i Florentyna. 
E Vamonono.! od jednej tonny w szczelnie 
E zamkniętych i 

Ё 
B 

zaplombow:snych wezach 
dostarcza 

M. DEULL wwo. 
EGZYSTUJE OD 1890 r. 

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

  

   

  

  

SKLEP OBUWIA 

WŁ. CZAPLIŃSKI 
Dominikańska 8, filja Wielka 13. Poleca 
cbuwie własnej pracowni w wielkim wyborze 
damskie, męskie i dziecinne. Na Sezom zi 
mowy kalcsze, Śniegywce, wielki wybór 
pantofli rannych oraz obuwie specjalne do 

Śniegowców po censch bardzo niskich. 
Zz 

| $uład Fortepianów, Planie, Fistaronnji 

  

  

K. Dąbrewska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wiino, Niemiecka 5, m. 11 

   
  

  

LIKWIDACJA LOMBARDU 
Biskupia 4. 

OSTATNIE DNI WYPRZEDAŻY 
FABRYKA 
Aka ME BLI 

R. WILENKIY i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

wlire, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

i t.p. Ceny znacznie zniżone, 

  

  

Sensacja— „JO — JO" bezpłatnie 
Dyrekcja kina „Pan' dziś wyda osobom, nabywsjącym tiłety "a 1 i 2 miejsca pepularną sportową zabswkę „S0—350'* 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5 28 

Dziś. Rewelacja obecn'go sezonu 

TOMM 
GRA 

Y BOY 
W roli gł ulub publ, CLARK GABLE iurocra gwiazda MADGE EVANS. Akcja toczy się na tle przepysznej przyrody. 
Malownicze widoki. Eimocjcnające wyścigi konue. — Nad progr:. Wspan. komed a dźwięł. w 2 skt. kHiech żyje pażieja! 

ł tygodnik dźwiękowy. Początek seausów 4, 6, 8 i 1015, w dnie Świąteczne o 2-ej 

  

Dziś ulubienica publiczności, 
niczki*, „Droga do raju”, „Kongres tańczy 

bohaterka filmów: „Precz z miłością”, „7 rozkazu księż-; 

„Liljanka chce się rozwieść'*, 
  

  

  

  

o O. LILJANA HARVE | i 
E 2 | 
Ę A % w najnowszym przeboju p. t.: { 

z = 8 Ś ! 

Er & | 
= s į 
= = Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr.. 

# ® Początek o godz. 4, 6, 8, i 10,15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 1 5 
“а ANONS! — W tych dniach dawno oczekiwany film pt: 

SEKRET SIX“ 55^ 

Dziš 
Gigantyczne, ttyumtalne, genjalae w swej prawdzie arcydzieło króla reżyserów CECILLA DE MIŁLE'A 

e e 
Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS % 
T agiczne przežycia dzisie]szs] mtadziežy. Najgłośniejsi artyści, Tysiące statystów. Kto tego filmu nie widzicź — teu 
nic nie widział, Film ten tylka dla ludzi o silnych serwach. Uprasza się Sz Publiczność o przybycie ua początki zen 
sów o g. 4, 6, 8i 10.15, w sobotę i niedzielę 0 g. 2ej ‚ № 1-sy seans ceny zniżone. Honorowe bilety bezwzgięć «ie 

nieważne. 

  

  

  

Dźwiękowe kino Dziś! Najpotężniejsze arcydzieł A zieło 

HOLLYWOOD muzyczne wszystkich czasów ROĄARSE CYGAŃSKIE 

Mickiewicza „22 W rol. gł. Brigida Не!т i Jozef Schildkraut oraz światowej sł kiestra cygań Rodego 
tel. 15-28. | Uwsga! Niektóre romanse bęćą wykonane w języku rosyjskim 5 A > 

N:d program: atrakcje dźwiękowe. Ceny miejsc; Parter od 49 grosry 

Dziś! 
Dżwiękowy Największa gwiazda 
Kino-Teatr dźwiękowego ekranu 

ва 4 
„ŚWIATOWID we wspaniałym dramacie reż. Józefa Sternberga p. t. „X 27 Mickiewicza 9. 

(Kobieta szpieg) 
Rewelacyjny przebój wszechświstowy. W rol. gł. męskich WVietor Mac Lagien i Barry Meri:m 

  

  

Będziesz wyglądał elegancko, zawsze 
modnie, gdy się ubierzesz w znanym zakła- 
dzie krawieckim 

SZ. KUN N 
Dyplomowanego Krojczego w Paryżu obec- 
nie ZAWALNA 24 M. 1. I piętro. 
  

  

KURSY ELEKTROTECHNICZNE 
i MIERNICZO - DROGOWE 

prowadzi Towarzystwo Kursów Technicz- 
nych. Adres: Wilno Holendernia 12 — 
gmach Szkoły Technicznej. 

Przy powyższych kursach będzie rów- 
nież uruchomiony Il kurs mierniczy dla slu- 
chaczy, którzy ukończyli w poprzednich la- 
tach kurs I.       
„GA A MA AAA EO 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ulicy Po- 
łockiej Ńr. 4 m. 12, zgodnie z art. 1030 U-P-C. 
podaje się do wiadomości publicznej, że w 
dn. 16 listopada 1932 r. o godz. 10 rano w'Wil 
nie przy ulicy Trakt Batorego Nr 20 odbędzie 
się sprzedaż z licytacji należącego do Mane 
Porudomińskiego majątku ruchomego, sktada- 
jącego się z dwóch domów mieszkalnych, dre 
wnianych i jednego murowanego oraz składu 
wybudowanego z desek, przeznaczonych na 
rozbiórkę oszacowanego na sumę zł. 8,900.— 

Komornik A. RUBOM. 

i i J M M A ННОННОИННЫ 
-1155-VI. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ulicy Po- 
łockiej Nr. 4 m. 12, zgodnie z art. 1030 U-P-C. 
podaje do wiadomości, publicznej, że w dniu 
14 listopada 1932 r. o godzi 10 rano w Wil- 
nie przy ulicy Kwaszelnej Nr. 19 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Szymona 

vel Symchy i Luby Klauznerów majątku ru- 

chomego, składającego się ze sprzętów domo 

wych, ubrania i naczyń kuchennych oszaco- 

wanego na sumę zł. 9,65. 
Komornik A. RUBOM. 

„UN AT 

       ALE KONIECZNIE 
TYM ZNAKIEM 

EABRYCZNYM 
W SERC 

III! W PIERŚCIENI 
FAQRYKA CHEM: FARMACEUTYCZNA *AP,KOWALSKI> WARSZAWA 

GĄBIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobigeg kosnerwuje, doskonali, odówiaża, t- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 

twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszezu- 
piający (panie). Natryski „Hormona" według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 

dywidualne dobieranie kosmetyków do kuz- 

siej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

  

   
    

    | Й 

   

       

  

  Dziś! Najuowsza 100 proc. dźwiękowa wschodnia sensacja! Po raz pierwszy w Wilnie 

  

  

Kino-Teatr s z. « Potężny wschodni dramat. Walka z arabskim Szeikiem o najpiękniejs 
„STYLOWY“ p. t. Miłość W pustyn kobietę, W rol, gł. OLIVE BORDEN ! NOAH BEERRY. p. 
WE Bia Nad Poke O ANY. przebój wszystkich <zastw 

elka otężny dramat ilustrujący ostatnie lata panowania #а & ва ©- 
p.t. DAMA w SZKARŁACIE dzenia bolszewizmu. W rol gł. Lya de Putti | Don Rare: > 

EEK RDEIMEA ĖS KURIE : 

   
Oświecim — 
Fabryka: „Ūšwiecim“ Zjednoczone Fabryki Maszyn i Samochodów 

Spółka Akcyjna, Oświęcim Il. 

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

    

L 9 p p parokonne i pojeayń <° 
B E ® 

cztowego parvkusnej - 

ckiego 5. 

UAŻŻAAŁKALAAŁAGONIAO "© 
POPIERAJCIE 

cze, tamże z powodu 
zmniejszenia taboru po 

nażaaoażikzAnAk Ee uprzęży 12 kompietow 

Kueno do sprzedania. Szcpty 

I SPRZEDAŻ —. 
УАРУОГ 

  

Fortepian 
TE A 00 „a KtÓtKI staufor do. sbrze- 

Futrą dania — ul. Kijowska 
miąskie (płaszcz pod- 37 m 12, obejrzeć od 
różny) i damskie na po: 3-6 po peł. 
pielicach okazyjnie do „. — — —. -- 
sprzedania. Widzieć od == — — — —. 

dz. 14. Zwi i UBRANEK: 
ab Mita 11 A + Ę Lokale 

-  FIWYYYVYYYYYYYYTEYTY   

  

OKAZYJNIE - 
do sprzedania tanio w PQ TRZEBNE 
dzielnicy Zwierzyniec - MIESZKANIE 
posesja:. 2 domy mie-4 - pokojowe z wszel- 

  

. ЁЁЪЁЁЪ‹:“П *Ргада — 
; Piccolejzostałe,w ostat- 

e Ś nich czasach "wyprodu- 

  

  

MIESZKANIE 
DO WYNAJĘCIA 
2 pokojei 5 gok i 

Słucka 17 od 3—5 po. 

DO WYNA; 
MIESZK EN E 
5 - pokojowe, odremesu 
towane, wszelkie wygo 
dy, komorne przystęp-” 
re. Św. Filipa 4 m. 9. 

DO WYNAJĘCIA 
lokat w dobrym ponk 
cie w pcblizu Miceie - 
wicza madzje się ne 
jadłodajnię, jatkę p 
wiarnię, farbiarn € lut 

» na jakąś przcownię 
Pod 1 kalem Światu 
suterena — uf. Табт- 
ska Nr. 8. 

MIESZKANIE 
umeblowane do wina 
jęcia, l-sze pięćro 5 g.- 
koi z kuchnią, fazieską, 
elektrycznością i trie- 

  

  

  

     
   

   
    

        

   
    
  
  

tonem —moźna odócieł 
ne pokoje, dowiadzieć 
się Sierakowskiego 24 
m. 8 2-gie front. wej 
ście — codziengie cd 
9—11 rano ioć 3-€, 
tel; 15-86 

kowanych i sprzedanych. Liczba ta jest;naj- 

lepszym dowodem wysokiego gatunku i_nie- 
zawodności tych wczów. Z 

Praga — Auto 

  

aw 

Lekcje 
EZR: 

L*cons 
de frangais 

mėthode Tacile, progiės 
ceria'ns. Montwilios sai 
zeulek 21 — 3. 

Pesady 
  

  

POTRZEBNA 
służąca do wszystkie - 
go, młoda, dobra Xu- 
charka. — Dowiedzieć' 
się od 12 g. do 2 pp. 
W. Pohulanka 39 m 3, 

    

Każdy wie doskonale, że największą, najszczęśliwszą 
najpopularniejszą w WILNIE jest tylko kolektura 

Niemiecka 35 

Hi. A4ENKOWSKE, „u P. K. O. 80328, 
Centra:, Warszawa, Nalewki 40. 

Wszyscy tam kupują losy 1-ej klasy wielkiej zreformc- 
wanej 26-ej Państwowej Loterji, która stanowi nową erę w 
systemie loteryjnym i daje grającemu największe szanse wy- 
grania — każdy los może pięć razy wygrać. 

CIĄGNIENIE nastąpi w dniach najbliższych 

  

POTRZEBNA 
młoda bona — freblan 
ka, przychodząca —* 
zgłaszać się z poważ- 
nemi rekomendacjami . 
py 12 — 2. Filipa 

(17-XI) i 
trwa 5 dni (dotychczas 2 dni). Cena 14 losu — 10 zł. "BoSZUKUJĄ 

Śekaw MILION ZŁOTYCH || „EEC... 
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną poczią 

po wpłaceniu nałeżności na nasze konto PKO. 80928. ZARZĄDU 
DOMAMI 

poszukuję. Posiadam — 
solidne referencje. Zgie 

"-szenia do Adm. „Sio-   

ŁADNE 

  

 Landwarów 

    

  

  

  

  

  
  

    

  

  

  

  

cjonalnej. szkalnė i inne budyn- kiemi wygodami, — W 2 lub trzy i Potrzebny ооа ое ой 

" m letnisk budi Codziennie od g. 10—8. + | ki, ziemi 1350 AE centrum, nie na parte- parterze do pokoje Tal pokój umeblowsny w MIESZKANIE —————— - 
owo - ogrodniczo - udowlane W. Z. P. w tem ogród owoco - rze w cenie do 100 zł. z używalnością kuchni. Śródmieściu chętnie z 3 — 4 pokojowe świe: PANIENKA 

zia E - wo - warzywny. Łaskawe zgłoszenia do Makowa 9 a Oglą. utrzymaniem Zgłosze Žo odremontowane do poszukuje posady de 

- nad jeziorem, rozmaitej wielkości. ESC KENSRZNZZREWEEJ —- ._Szczegółowe informa - administracji dla W.  gąć od godz. 3 “8 5 nia do Administracji wynajęcia, Chocimska dzieci. Młynowa 2 m. 

Br 3 DOKTOR cje w Biurze Reklamo- mana po poli Słowa dla K. L. 12 — 2. 24. 
Kcmunikacja pociągami i autobusem co godzinę. ekarze wem Grabowskiego — Mieszkanie p R o - Ap 7 > 

Warunki kupna: część pożyczką długoterminową, DES IEEE Zeidowicz Garbarska 1. „2 pokoje z kuchnią do MIESZKANIAMIESZKANIE =. E = = s 5 1 5 ERIETEREZ OKE 

reszta ratami miesięcznemi. lt, Mauryłeiewiczowa chor.skórne, wenerycz - © KA ZY JNIE No kaj Kaas EO ax CR Wi wytodi 0a 2 рта Różne 

Choroby skórne, lecze- ne, narządów moczo- go sprzedania — bar- codziennie od 3 popol, Ofi y 2 я Dowiedzieč sie: Zaułęk do Tynajęcia, Węglowa _ MABRZKOWSSEEGNNKANA 

Cena od 600 złotych za działkę. lie włosów, kosmetyka wych, Yea» dzo tanio: forkknian, lu do 430 pool wiedzie. sie. wole. Portowy 4.51 SŁ 3 = 
В ekarska i operacje ko * stro owalne, biurko, ob „„ zę A SE "DZIERŽAWY 

APARMACHE smetyczne. ika A razy. Zarzecze 30 m SMI ESZKANI p pac: у POKÓ —- — — - majątku Średniej wieł- 

Przyjm. 11 — 12; 5 — R *4 - pokojowe odremoa- MI ES ZK AN I E umeblowany, lub bez” MIESZKANIA Kkości poszukuję z in- 
w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 6 Wileńska 33 m. 1.— kobiece, - weneryczne, * PIANINO towane, słoneczne, su- do wyusjęcia 5 poko: mebli oddam osobie in3 - pokojowe z wygo- wentarzem lub bez. O- 

ul, Mickiewicza 4, m. 2 Z powodu wyjazdu na narządów . moczowych zagraniczne  krzyżo -che, z wygodami, — jrwe. Wszelkie wygody. teligentnej, samotnej. - dami fec'y proszę adresować 

i = 27 stałe do Warszawy w od 12 — 2 i od wane do sprzedania. Mostowa 3 —zglaszać 4d. Mickiewicza 5 + Wszystkie, wygody. -- Krakowska 51. —. S. Chalecki m. Cer- 

w mal. Landwarów: Zarząd Dóbr. grudniu przerwie przy- ul. Mickiewicza 22  śpiesznie. się Mostowa 7 m. 17. Waranki u właściciafa Ul. W. „ohulanka 22 Dowiedzieć się u do- kliszki — p. Święciany 

jęcia. tel. 277. rocka 11 — 13. od godz. 3 p, p,. domu. m. 3, Jelądać od g zorcy. Wil. 
  

  

  

-- 12 do 4 Fp.   

     
Redaktor w.-z. Witołd Tatarzyński. 

   
Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA'. 

 


