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BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 
BIENAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet 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 — uł, Suwalska 13 — S. Mateskį, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 
SŁONIM — Księgarnia . Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 
ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — Tow, Xejęgarni Kol, „Ruch”, 
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U. S. A. reiormuje 
Bardziej niż marsze głodowe, orę 

dzia Hoovera, wybór Roosevelta, 

zmierzch prohibicji jest to rzecz nas ir- 

teresować mogąca w U.S.A. Zacieśnili- 

śmy ustawą opłatową „krąg wstępują - 
ćych na uniwersytety, nie mamy posad 

dla najnowszego zastępu magistrów, za- 

mykamy aplikantury, młodzi dyplomanci 

są tworzącą się już całą warstwą bezro- 

bothego młodego inteligenta.. Przy 22 

miljonach, studentów wyższych ucz=lni 

mamy jekieś trzydzieści КИКа tysiący. 

Cóż zaś w Stanach Zjednoczonyhc! Pęd 

do kształcenia się rósł tam od łat, w 1. 

1912 było na uniwersytetach United Sta 
tes 128644 akademików, 73387 akadz:ni 

czek. W roku 1928 jest pierwszyci: — 

563244, drugich — 358163. Na miljono- 

wy.niemal legjon spada gilotynowy nóż 

kryzysu. 

Zrazu jest to tylko niedomagani* 

chmura na horyzoncie, baisse'a. Powięk 

sza się tylko ilość studentów spełniai1- 

cych po amerykańskich hotelach studenc 

kich (my to znamy tylko z dziennik.w, 

tylko z filmu) role posługaczy wobec 

zamożniejszych kolegów. Tacy goizej 

sytuowani w tem państwie dcmokrac;i 
ścielą bogatszym łóżka, podają do stału, 

a później z tymi samymi jadą na weck- 

end ich Buick'iem lub trenują w tej sa- 

mej base - ball'owej drużynie. Nikogo to 

tu nie gorszy, nikogo nie dziwi. U. 5. A. 

Ale baisse'a na giełdach U. S A. objęła 

nietylko «sxcje kolei pensyiwańskiej i 

trustu Stell - Corporation, ate także dy- 

plomy doktorskie, także tytuły inżynier- 

skie. Wielkie imperjum stało się rhgie 

za małe dla tysięcy produkowanych 

rocznie dyplomantów: dawać im tyłko 
mogło, miast szerokich, marzonych nad 

skryptem perspektyw jeno iniejsce w о- 

gonku przed taniemi kuchniami bez: „bot 

nych. W 1928 roku, typ akademika so- 

cjalisty, typ akademika komunisty is'- 

niał tylko w książkach Uptona Sinc!air. 

„Gdyby istnieli vw życiu — pisze w 

swym reportażu Henry de Kćrilis — spo 

kojniejszych wyśmiewanoby do niemożli 

wości, nachalniejszym zboksowanaby ti- 
fizjognomię.* U.S.A—Gdy się ma lat 24 
i dyplom, wystawanie w kolejce po zu- 

pę staje się zaczynem niewiary nietylko 

w to wszystko, co owinęło się gwiaż- 

dzistym sztandarem Nowego Świata. Ma 

"lał entuzjazm życiowy, rosła radykaliza- 

cja. W Colombia głosami studenckie:ni 
zwycięża socjalista Thomas i Hoovera 

i Roosevelta. W Harvard, w samym 

Harvard College, Oxferdzie, Heidelbergu 

Stanów komunizm zapełnia tajne meet'n 

gi, przerzedzać poczyna trybuny zawo 

dów sportowych. 
* 

Tym masom, 

* 

co party od przed - 

wojny na uniwersytety najsurowszy e- 

gzaminator nie odmawiał — inteligencji. 
pracowitości, dobrej woli. Profesorzy eu 
ropejscy z Londynu i Paryża, sławy 
naukowe, wykładający po tej i po tan: 

tej stronie Oceanu, skarżyli się jednak, 
że młodzieży Nowego Świata brak było 
oryginalności, fantazji, zmysłu krytyki. 
Zbyt to wszystko było świeże, niepoprze 

dzone długim ?kresem nasiąkania poko- 

leniami w kulturę, a może w wyższym 

jeszcze stopniu zestandardyzowane w 

szkole- o cywilizacji i kolektywnej i 
mechanicznej. Byli niemniej wieką rezer 

wą sił, byli równomiernem pogłębieniem 
tej kultury, która przed nimi była nie- 

wątpliwie płytsza jeszcze. A jednak... 

+l możnaby było przypuścić, że wszy 

stko potoczy się w U. S. A. wedle szema 
tów czerwonej Pytji z Kremlina, że wc 
bec jeszcze jednego produktu kryzysu 

stanie ustrój bezradny, że wzbierać bę- 

dzie na serjo, i na naprawdę poważną 

skalę ferment, lub że się zamknie, od- 

graniczy wyższą uczelnię od tłumów, u- 

stalając na dyplomantów kontyngenty, 

że w U.S.A. tym najczystszem w typie 

państwie kapitalistycznem,  wielkokapi- 

talistycznem świata najdalej dojdzie za- 

sięg doktryny marksistowskiej, dalej, ciu 

Žo dalej, niż w opóźnionych w- gospo- 
darczym rozwoju krajach Europy, gdy 
niemal niespodzianie Stany Zjednoczone 

ruszyły na tor, którego obecności nis 

przewidywał bodaj nikt i który prze- 
mieni charakter skutków kryzysu. 

W - „High Eudcation in U. S.“ kilka 
lat temu nikt nie przewidywał dzieła kto 

re stanie się podstawą gruntownego prze 

budowania wyższego szkolnictwa Ame- 

ryki. W 1927 r. mówić jak Abraham 

Flexner, że uniwersytety amerykańskie 

rozmijają się ze swym celem, będąc fab- 

ryką zestandardyzowanych, seryjnie pro 

dukowanych dyplomantów, że trzeba 

pójść za wzorem dawnych  uniwersyte- 

tów europejskich, ba, że na Starym Lą- 

dzie tamtejsze uniwersytety od czasów 

wojny stoją w przededniu kryzysu właś 

nie na skutek nadmiaru (tak: nadmiaru) 

amerykańskich naleciałości, taka teza 

brzmiała bardzo niemiło w  łaskotanych 
ciągłemi pochlebstwami uszach Yanke- 

sów. Trzy lata kryzysu wystarczyły jed 

nak, by od książki Abrahama  Flexnera 

Żyda z pochodzenia, rozpoczął się w 1- 

ineryce ruch reformistyczny, który jest 

na drodze do zupełnego zmienienia obec 

nego systemu nauk na wyższych uczėl- 

niach. Ku zasmuceniu tych, których to, 

co jeszcze dziś czyni postępy wśród mło 

dych akademików Stanów  Zjednoczu- 
nych cieszy, nie jest to bynajmniej jakiś 
„Wink von oben*, coś zgóry, coś obriy 

ślane przez władze, dyskretne antidotum 

władz bezpieczeństwa. Ruch ten właśnie 

ogarnął młodzież przed proiesorami įe- 

szcze, ruch ten narzucił się sam. Flexner 

jest dziś twórcą całej szkoły młodych. 

Ruch ten ma za program walkę z tem, 

co się nazywa „demokratyzmem szkał- 

nym*, za cel pielęgnowanie talentów, 

kultywowanie | odrębnych indywidualno- 
ści, krzewienie, popieranie, nie tylko, 

„niezagłuszanie'* indywidualności. Stan- 

dardyzacja umysłowości, zuniformowanie 

mózgów, to są rzeczy, z któremi nikt ni- 

gdy chyba nie wałczył namiętniej, niż 

„High Education in U. S.*. Szkoła < 

nia — proklamuje się to otwarcie 

ma być przedewszystkiem ciepłarnią, ma 

iącą dopomóc do rozwinięcia się odręb- 
ności psychicznych chłopca, do podne- 

szenia jego właściwości, wykrywania i 

kultywowania talentu, dawanie pewnego 

równomiernego bałastu powierzchow-' 

nych wiadomości, ,„równa praca nad o- 

gółem* przestaje wogóle być celem szku 

ły. Ruch Abrahama Flexnera operuje nie 

tylko porównaniem: cieplarnia. Używa 

on i określenia: selektor. 

To nie jest tylko ruch, to jest już 

pewna ilość dokonanych iaktów. Na 

wzór paryskiegj College de France po- 

    

- wstaje Instytut badań poznawczycii. —-- 

Założono Instytut czystej matematyki, 

gdzie wykładać będzie Einstein. Czysta 
matematyka i praktyczne U.S.A.! Wpro 

wadza się nowy'typ'egzaminu'dojrzałości 
wzorowany na francuskim bacczlaurea- 
cie, który w swych dwóch kolejnych eg 
zaminach nie jest naszą pavudją wat 
ralną. to są kroki pierwsze, o jest po- 

czątek reformy. 

Egzamin przestanie w niej być jedy- 

nym punktem kontaktu profesora z ucz- 

niem, egzamin rozciągnie się na całokres 

studjów, rozdrobni w ćwiczeniach semi 

naryjnych, w ciągłem zajęciu nauką. Naa 

ka z absorbowania pewnego określonc- 

go rozporządzeniem ministerjalnem mi- 

nimum wiadomości, stanie się przetwa- 
rzaniem, przemyšliwaniem,  przedysku- 
towywaniem w umyśle zagadnień nau- 

kowych. Dzisiejszy system Polski wyma 
ga od autora rozprawy doktorskiej „Sa- 

modzielnej pracy naukowej. Oryginal- 

nego, własnego podchodzenia do nauki 

wymagać się ma w Ameryce od począt- 
ku studjów, nie ich finału, Kiedyś, kie- 
dyś przyjmowano z taką samą dumą 
przez radjo w New Yorku czy Chicago 

wiadomość, że w roku ubiegłym Ford 
wyprodukował tyle a tyłe set tysięcy wo 

zów, a uniwersytety takie to a takie 

tyle a tyle tysięcy nowych inteligentów. 
To było, to już tylko było. Ten system. 

który przeniósł się i 'na nasz kontynent, 

załamał się najzupełniej w Stanach, jak 
jest na drodze do załamania się gdziein- 

dziej. W jego własnej kolebce nas 'ąpit 
pierwszy zwrot od  kolektywistycz iego 

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałteni, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 
nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

HITLER U HINDENBURGA 
Niezakończona rozmowa w atmosferze harmonji — Pogłoska o 

kandydaturze Schlelhera 
BERLIN PAT. — Dzisiaj o godz. 11 

m. 30 prezydent Rzeszy Hindenburg 

przyjął na.przeszło półtoragodzinnej au- 

djencji przywódcę stronnictwa  naredo- 

wo - socjalistycznego Hitlera. 

Rozmowa miała początkowo charzk- 

ter poufny i odbywała się w cztery о- 

czy między Hindenburgiem a Hitlerem, 

dopiero poiem zaproszony został jedeń 

z sekretarzy stanu. 

Komunikat oficjalny podkreśla, że ra 

kowania kontynuowane bedą w chygu 

najbliższych dni. 

Z kół varodowo - socjalistycznych do 

noszą, że Hitler zażądać miał oddania 

sobie teki kasicierza. 

Wiadomość o wizycie Hitlera zelck- 

tryzowała tłrn:y zwolenników  Hit'era, 
ed wczesnych godzin porannych сготиг - 

dziłi się ori przed gmachem  kance' +; 

Rzeszy, Upuszczającemu gmach Hitlero- 

wi tłum: z brany na Wilheltnsstrasse u- 

rządził «-+=ację, odprowadzając wśród en 

  

tuzjastycznych okrzyków samochód przy 

wódcy 1:'odowo - socjalistycznego do 

hotelu. 

Pogłoski i pogiądy 

BERLIN. PAT. — Urzędowa zapowiedź 

drugiej audjencji Hitlera u prezydenta 

Hindenburga wywołała w kojach politycz- 

nych nastroje optymistyczne co do możli- 

wości rychiego zlikwidowania kryzysu ga- 

binetowego. 

Dzisiejsza rozmowa — jak zapewnia 

prasa — toczyła się w atmosferze zupełnej 

harmonji, przyczem uduło się osiągnąć pe- 

wine zbliżenie między prezydentem Rzeszy 

a przywódcą narodowych socjalistów. Na 

uwagę zasługuje fakt, że wczoraj, w przed- 

dzień przyjęcia u Hindenburga, Hitler od- 

był dłuższą konferencję z min. Schleicherem 

W związku z tem krążyły dzisiaj po- 

ki, jakoby minister Schleicher inter- 

wenjować miał u prezydenta Hindenburga 

за rzecz powierzenia Hitlerowi urzędu kan 

clenskiego. 

  

  

gl 

  

Curtius agltuje przeciwko Korytarzowi 
WASZYNGTON PAT. — Przemawia 

jąc na zebraniu American University Wo 
mens Association, były niemiecki mini- 
ster spraw zagranicznych Curtius oświad 
czył: 
A Dopóki sprawiedliwości nie stanie 

się zadość, polski korytarz będzie stano 
wił najaiebezpieczniejsze źródło kryzysu 

dla Niemiec i dla reszty Europy. Żaden 
rząd niemiecki nie może uznać wykreśle 
nia wschodniej granicy, które sprzeciwia 
się prokłamacjom pokojowym Ameryki 
i depcze uzasadnione żądania jedności 
kultury i gospodarki, zdobyte przez 
Niemcy pracą tysiąca lat". 

Pisownia nazwisk polskich w Niemczech 
KRÓLEWIEC PAT. — Ukazało się 

rozporządzenie, na podstawie któ:wgo 
władze mogą używać przy nazwiskach 
polskich żeńskich końcówki „ska*, Ty- 
czy się to zwłaszcza świadectw matrv- 
kalnych, paszportów oraz inych doku- 
mentów. 

Władze administracyjne wpisywać 
będą tylko w tym wypadku nazwiska 
kobiece z końcówką „ska*, o ile strona 
się tego domaga i udowodni, że w ży- 
ciu prywatnem używa nazwiska o brznide 
niu polskiem. 

  

MOSKWA PAT. — Dekret rządu s0- 
wieckiego, ustanawiający rozkład zajęć 
szkolnych, zawiera niezwykle sersacyj- 
ne szczegóły. Np. szkoły wiejskie będą 
czysme przez 6 dni w tygodniu, mając 
7-mty dzień odpoczynku, ponieważ wież 
sowiecka po dziś dzień świętuje niedzie- 
I;. Wakacje zimowe będą trwały ol 1 
do 15 stycznia, wiosenne zaś mogą się 
1ezpoczynać między 20 marca a 20 kwiet 
nia, zależnie od warunków  klimatycz- 

- $ensatyjne zmiany w szkolnictwie sowieckiem 
aysie Należy zwrócić uwagę, na tę oko- 
liczność, że podczas wakacyj zimowych 
przypadają święta Bożego Narodzenia 
v edług starego stylu, zaś podczas rucho 
niych wakacyj wiosennych przypadają 
rownież święta wielkanocne. Powyższe 
zarządzenie uważać należy za poważne, 
chociaż w nieolicjalnej formie poczynie- 
uie ustępstw rządu sowieckiego wobec 
religijnie usposobionych mas chłopskich. 

Protesty wyborcze z 
WARSZAWA (tel. 

jek dnia 21 bm. Sąd Najwyższy rozpatry- 
wać będzie ma posiedzeniu nie jawnem 
stronę formalną 6-ciu protestów przeciwko 
wyborom do Sejmu z okręgu 63 Wilno — 

  

   

okr. Wilno - miasto 
Ł) W poniedzia- miasto i powiat. Z okręgu tego weszli do 

Sejmu: Aleksander Prystor, S. Brokowsk!, 
Bronisław Wędziagolski i hr. Jan Tyszki... 
wiez z BBWR, oraz prof. Komarnicki ze 
Stronnictwa Narodowego. 

  

Podróż Trockiego 
PARYŻ. PAT. — Według otrzymanych 

tu wiadomości, Trocki z małżonką odbył 
wycieczkę samochodową do Sorrento i Pom 
pei. O godz. 18 Trocki odpłynąć ma do 

69-ta sesja R; Rad 
GENEWA. PAT. — Rada Ligi Nar>- 

dów wznawia w poniedziałek pod przewod- 
nictwem de Valery prace swej 69-tej se- 
sji, przerwanej w połowie października br. 
Głównym punktem obrad będzie spraxa 
mandżurska. Jak wiadomo w dniu 3 paž-- 
dziernika br. ogłoszony został raport Lyt- 
tona, pr. zedstawiający historję całego kon- 
fliktu i zalecający pewne zarządzenia. Ja- 
ponji przyznano '*ówczas sześcio-tygodnio 
wy termin do złożenia uwag. Złożenie tych 
uwag nastąpiło wczoraj, 

tłumaczone i będą niebawem opublikowane. 
Dokumenty te będą poddame dyskusji w 

Radzie a następnie w „komitecie 19-tu". 
W pewnych kołach seknetarjatu istnie- 

je tendencja powołania nowego organu do- 

kształcenia ku dawnemu kształceniu in- 
dywidualnemu. Niegdyś właśnie Rosja 
sowiecka przejęła ów system tak idealnie 
odpowiadający jej tendencjom. Swoje 

  

   

    

  

  

rabfaki likwiduje co rychlej, likwiduje 
na rzecz metod Zachodu, U. S. A. 

K. P. 

Są one obecnie ją 

Marsylji, skąd koleją uda się do Kopen- 
hagi. 

NEAPOL. PAT. — Przybył tiu ma po- 

kładzie okrętu „Praga Trocki w towarzy- 
stwie żony i przyjaciół. 

y Ligi Narodow 
radczego, w którym uczestniczyłyby mo- 
carstwa, mienależące do Ligi a mianowicie 

Stany Zjednoczone i Związek Sowieckich 
Republik Rad. Idea ta ma jednak niezbyt 
'wielkie szanse realizacji ze względn na sta- 
mowisko samych zainteresowanych. Stany 
Zjednoczone, świadome tego, iż mogą i tak 
wywierać silny wpływ ma decyzje Ligi Na- 
rodów, nie są skłonne angażować się for- 
malnie. 

Poza sprawami mandżurskiemi figuru- 
na porządku dziennym obrad Ligi Na- 

rodów rówmież sprawy polskie, a mianowi- 
cie kwestja kas kolejowych na terenie Wol 

nego miasta Gdańską, a ze spraw niniej- 
szościowych sprawa Stosowania reformy 
rolnej. Kwestja ta swego czasu została wnie 
siona do Rady przez rząd niemiecki a na- 
stępnie odesłana do komitetu, który dotąd 
mie przedstawił Radzie sxych wnioskėw.-— 
Możliwe jest, że obecnie komitet „Trzech* 
zakończy swe prace i złoży raport. Lidze. 
Ponadto dnia 1 grudnia kończy się mandat 

prowizorycznego Wysokiego Komisarza 
Rostinga. Rada Ligi będzie się musiał 
jąć sprawą definitywnego obsadzeń 
stanowiska. Nie jest wykluczone. że Rada 
odłoży tę sprawę do sesji styczniowej, prze 
dłużając mamdat Rostinga. 

  

  

W kołach poinformowanych utrzymuje 
się pogłąd, że misję tworzenia gabinetu o- 

brzymia: Hitler lub jeden z desygmowanych 

przez niego przywódców: partji narodowo- 

socjalistycznej. — O ileby kombinacje z na- 

rodowymi socjalistami zawiodły, wówczas 

— jak przewiduje „Deutsche Allgem. Zei- 

tung" — mie jest wykluczone, że wypłynie 

znów kandydatura ministra Schieichera, 

Przerwa w rozmowach prezydenta Rze- 

szy z przywódcami stronnictw ma być wy- 

korzystana dla porozumienia się stronnictw 

co do przyszłej koncentracji narodowej, za 

rówmo 'eo do osoby kandydata na Катс!- 
rza, jak i co do zgodnej platformy progra- 

mu. Negocjacje z przywódcami prowadzić 

ma osobistość z kół neutralnych. Wieczo- 

rem prezydent Hindenburg przyjął przed- 

stawiciela bawarskiej partji ludowej — 

Scheffera. : 

Demonstracje komunistyczne 
BERLIN. PAT. — Ubiegłej nocy w róż- 

nych dzielnicach robotniczych doszło w 
Berlinie do licznych demonstracyj komumi- 
stycznych. Policja wielokrotnie interwe- 
njowala, rozpraszając tłum. Demonstracje 
te łączą się z grożącem zaostrzeniem poli- 
tyki, 'w: razie dojścia do udziału w rządzie 
hitlerowców. Partja komunistyczna ogło- 
siła w swym organie „Rote Fahne* vdez- 
wę, wzywającą do jednolitego frontu pro- 

Jetarjackiego. Równocześnie „Koelnische 
Zeitung" ogłasza rewelacje o terorystycz- 
nym planie komunistów niemieckich, jaki 
miał być rozważany na posiedzeniu mos- 
siewsikiego Politbiura w dniu 14 sierpnia 

br. Przedstawiciel IM Międzynanodówki 
Munuiiskij w referacie o rozwoju sytuacji 
politycznej w Niemczech wskazał na wiel- 
kie niebezpieczeństwo, jakie przedstawia 
dojście do skutku koalicji pomiędzy nar»- 
dowymi socjalistami a Centrum. Przywód- 
ca międzynarodówki rewolucyjnych zw'4z- 
ków zawodowych Łosowskij poruszy: kwe- 
stję wykorzystania momentu osłabienia a- 
paratu rządowego przez komunistów dla 
roboty wywrotowej '» Niemczech przez zor 

gamizowanie strejków, aktów sabotażu о- 
raz drogą teroru mascwego i indywidual- 
nego. Dalej mówca wspomuiał o możliw”-- 
ści wykorzystania pewnych elementów 
stahlhelmowskich oraz oddziałów służby 
pracy na nzecz komunizmu. Pozatem usta- 
lona miała być lista osób, wobec których 
stosowanoby teror wi pierwszym okresie 
walki ,przyczem szczególną uwagę zwróco- 
voby ma przywódców Centrum. 

Zjazd Zw. Peowiaków 
WARSZAWA. PAT. — Wczoraj w. klu- 

bie urzędników państwowych w Warszawie 
rozpoczął się wielki Zjazd Związku Peowia 
ków przy udziale przeszło czterystu dele- 
gatów ze wszystkich środowisk oraz licz- 
nych gości. 

Zjazd otwoczył wojewoda białostocki 
Zymdram - Kościałkowski. Sądzę, żeśmy 
spełnili swój obowiązek — podkreślił mów- 
ca — dany nam przez Józefa Piłsudskiego. 
Idziemy dalej naprzód, realizując hasła 
Marszałka, hasło wyścigu pracy. Na ро- 
rządizi fu obrad — mówił dałej wojewoda Ko- 
ściałkorski — znajduje się punkt, dążący 
do połączenia związku POW ze związkiem 
Legjonistów. Między Peowiakami a Legjo- 
nistami nigdy nie było różnie, różnicą byla 

tylko kwestja walki na różnych odcinkach. 
Mówca zakończył okrzykiem na cześć Mar- 
szałka Piłsudskiego, który to okrzyk sala 
gorąco podjęła. 

Przez powstanie zebrani oddali milczą- 
cy hołd pamięci Tadeusza Hołówki. Nastę- 
puie rozpoczęły się przemówienia powital- 
ne: podsekretarza stanu '* prezydjum Ra- 
dy Ministrów Lechniekiego imieniem pre- 
mjera Prystora, następnie witanego owa- 

cyjnie generała Rydz - Śmigłego. prezesa 
Sluwka, witanego również gorącemi oklas- 
kami. 

Odczytano depesze do p. Marszałkowej 
Piłsudskiej, ministrów Pierackiego, Becka, 
wicem. Stefena Starzyńskiego, prezesa P. 
K. O. Grubera, od peowiaków: ze Sląska Cie 
szyńskiego i: Czechosłowacji. 

Nastąpił referat min. Schaetzla o poli- 

tyce zagranicznej i b. min. redaktora Ma- 
tuszewskiego o sytuacji gospodarczej. 
Minister Hubieki, prezes związku POW. 
złożył sprawozdanie zarządu. p. Zduń spra- 
wozdanie kasowe, Studziński sprawozdanie 
krzyża POW. 

      

Kte wygrał? 
WARSZAWA. PAT. — Dzisiaj w trze- 

cim dniu ciągnienia pierwszej klasy 26-tej 
Polskiej Państwowej Loterji Klasowej na- 
stępujące wyższe wygrane padły na nume- 
ry losów: 

10.000 zł. na los Nr. 8779. 

Po 5.000 zł. na Nry: 71.165 i 118.016. 

ЗЕНОН ОМ —22 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedsoszpaltowy na sionje 2-ej j 3-ej gr. 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc, drożej, 
Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zamieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

KEENION ERA SS T O VES SOS i DSA UE STT TTT TTT DOS 

TELEGRAMY 
POWRÓT P. PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ 

WARSZAWA. PAT. — Pan Prezyde:: 
Rzeczypospolitej poarócił w dniu dzisiej 
szym z Wisły do Warszawy. 

WYJAZD P. MINISTRA |. ВЕСКА 

WARSZAWA, PAT. — Wczoraj o godz. 
12,30 w południe p. minister spraw zagra- 
nicznych Józef Beck w towarzystwie szefa 
gabinetu Romana Dębickiego oraz sekreta- 
rza p. Frydrycha wyjechał do Genewy. Na 
dworcu żegnali p. ministra ambasador La- 
roche, radca ambasady włoskiej Petrueci, 
podsekretarz stanu Tadeusz Lechnicki, mi- 

nister Schaetzel, inni wyżsi urzędnicy mi- 
misterjalni i przedstawiciele prasy. 

PRZEDŁUŻENIE KONWENCJI POL- * 
SKO - NIEMIECKIEJ O MAŁYM 

RUCHU GRANICZNYM 

WARSZAWIA (tel. wł.) Dowiadujemy 
się, że w dniach najbliższych ma być prze- 

dłużona konwencja polsko - niemieska o 
małym ruchu granicznym, na przeciąg je- 
dnego roku, t. zn. do dnia 31 grudnia 1933 

SEN. WYROSTEK 

WARSZAWA (tel. wł.) Sąd Klubowy 
BBWR ogłosił mastępujące orzeczenie w 
sprawie senatora Michała Wyrostka: 
Sąd iiznał, że senator Wyrostek nie nad 
użył swego stanowiska senatorskiego i ue 
popelnił mic, coby ze stanowiska senatora 

i obywatela było niegodne. 

GROŻNY POŻAR W ŁODZI 

ŁÓDŹ. PAT. Wczoraj wieczorem 
Centrala Straży Ogniowej zaalarmowana 
została wiadomością o groźnym pożarze w 
pólmocnej dziemicy miasta. W kilka minut 
po godz. 24-tej zapalił się młyn parowy 
w domu pnzy ulicy Jakóba. Po kilku chwi- 
lach cały 3-piętrowy dom stanął w płomie- 
niach. W bezpośredniem sąsiedztwie znaj- 
dowały się składy zboża, oddzielone jed- 
nak od płonącego domu grubym murem, co 
uchroniło składy te od zmiszezenia. Ogień 
'aelkutek silnego wiatru przerzucił się z 

gwałtowną szybkością na sąsiednie domy 
mieszkalne. Na miejsce olbrzymiego po- 
żaru przybyło 9 oddziałów straży ognio- 
wej, które zajęły się przedewszystkiem za- 
bezpieczeniem zagrożonych budynków. 
3-pietrowego domu, w którym znajdował 
się młyn, nie zdołano już uratować. Przy- 

czymy pożaru dotychczas mie zostały usta- 
ione. 

SUKCES POŁONJI W AMERYCE 

NOWY YORK. PAT. — W ostatnich 
wyborach Polacy amerykańscy zdobyli nie- 
bywałe dotychczas sukcesy. Opróćz pięciu 

ikongresmanów tj. demokratów, których 
przeprowadzono do kongresu w: Chicago i 
Detroit, udało się im również zdobyć li- 
czne mandaty do stamowych kongresów w 
stanach Michigan, Illinois i Detroit. W De- 
treit skarbnikiem powiatowym wybrany 

został Siemiradzki, lekarzem powiatowy m 
również Polak — Knobloch. 

ŚMIERĆ NAJSTARSZEGO POLAKA 
W U.S.A. 

MILWANKEE. PAT. — Zmarł tu w 
114 roku życia majstarszy Polak w: Amery- 
ce, farmer Franciszek Miller. Urodził się 

on w Suwałkach, przybył do Ameryki przed 
80 laty. 

ECHA KAMPANJI WYBORCZEJ 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH 

WASZYNGTON. PAT. — W czasie kam 
i wyborczej zaginął pułkownik Robins, 

sobisty przyjaciel prezydenta Hoovera.— 
ns odgrywał iw czasie akcji wyborczej 

wybitną molę. Przypuszczano początkowo, 
że pułkownik został porwany i wrzucony 
do morza. Obecnie odnaleziono go w pex- 

nej miejscowości w Karolinie północnej, 
gdzie błąkał się od dłuższego czasu. Leka- 
rze stwierdzili u niego zamik pamięci. 

AFERA PODATKOWA WE FRANCJI 

PARYŻ. PAT. Urząd Śledczy wszczął 
dochodzenie w nowej sprawie oszustw po- 
datkowych, analogicznej do ostatnio wy- - 
krytej afery Banku Bazylejskiego. Rewi- 
zja u niejakiego Chaubrignaca, koresponden 
ta pewnego banku genewskiego, wykazała, 
że wypłacał or wartość kuponów walorów 
zagranicznych za potrąceniem ustawowych 
podatków. Urząd Śiedczy wydał rozkaz а- 
resztowania oszusta. 

KATASTROFA SAMOLOTU 

'TULON. PAT. — W pobliżu madmor- 
skiej miejscowości Hyeres wydarzyła się 
katastrofa samolotu, mianowicie hydroplan 
z 3 osobami załogi, odbywający lot ćwi- 
czebny, wpadł do morza. Ciało jednego z 
nich wyłowiono. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. Żsłądka 
i elit przyjmuje od 12 — 214—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25. 

LOT 
poprzez czyste 

Ę przestwarze wolne 

od kurzu, dymu 

i ssdzy, dając moc 

cudnych wrażeń, 

KRZEPI UMYSŁ iCIAŁO 

  

  

   

      

  

| 

   



        

   

    

        

2 

SILVA RERUM 
Gazeta Lwowska (268) podaje bar- 

dzo ciekawe wiadomości o naszym bud- 
żecie szkolnym na rok 1933 — 34. 

+ W preliminarzu budżetowym na rok 1953 
— 1934 przewiduje się na szkolnictwo i 0- 
światę 228,505,000 złotych. Z tego na szkol- 
nictwo powszechne przypada kwota 192,637.000 
złotych. Ogółem mamy 24,804 szkół powszecie- 
nych państwowych, nie licząc prywatnych. Na 
szkolnictwo średnie przeznaczono  24,425.000, 
która to summa idzie w głównej mierze na po- 
bory dla nauczycieli szkół średnich (wszystkich 
jest 4,383 osób) 1 niższych  funkcjonarjuszy 
(779), pracujących w tym resorcie. Resztę 
wydatków na cele szkolnictwa średniego po- 
krywa Ministerstwo z opłat szkolnych. - 

  

Etat nauczycieli szkół powszechnych w ro , 
ku przyszłym został powiększony tylko o 500 
osób (ogółem nauczycieli amy 66.523), jest 
to przyrost oczywiście Śmiesznie mały, ale w r. 
tych latach kryzysowych Państwo na większy с 
wydatek pozwolić sobie nie noże. 

Omawiając ten budżet, dziennik zwra 
ca uwagę na wyjątkowo ciężką sytua- 
cję szkolnictwa powszechnego i docho- 
dzi do .wniosku, iż konieczna jest inicja - 
tywa prywatna w dziele rozbudowywa- 
nia szkolnictwa powszechnego. 

«elem odciążenia szkoły powszechnej spo 

łeczeństwo zamożniejsze powiano pomyśleć о 

zakładaniu prywatnych szkół powszechnych, 

oraz przedszkoli, Ten typ szkolnictwa w na- 

szej dzielnicy przed wojną był bardzo popu- 

larny i rozpowszechniony. Nie jest on tak ku- 

sztowny jak szkoła średnia prywatna i moż- 

naby go postawić na bardzo wysokim pozio- 

mie, zwłaszcza, że tysiące nauczycieli wysokJ- 

ukwalifikowanych nawet z wyższem wykształ 

cenie: jest bez pracy. Władze szkolne niewą- 

tpliwie pójdą na rękę każdej zdrowej inicjatv- 
wie prywatnej w tym kierunku. 

ABC (333) porusza niezmiernie waż 

ną sprawę terminu wakacyj szkolnych. 
Projekt władz szkolnych zreformowania 

terminu wakacyj, lekarze — higjeniści szkolm 

przyjęli z wielkiem zadowoleniem. Uwzględnia 

on bowiem motyw zasadniczy wykorzystatia 

przez dziatwę i młodzież szkolną _ nasłonecz- 

nienia w długie dni czerwcowe. Wiadomo bo- 

wiem, że w czerwcu naogół dni są prawie © 

dwie godziny dłuższe, niż w sierpniu. jak wa- 

żnem jest nasłonecznianie dla organizmu dzie- 

<ięcego, nie trzeba chyba dowodzić. Żadne Зат 

py kwarcowe, solluxy, stosowane w Zimie, pro 

mieni słonecznych nie zastąpią. 
Nie wytrzymuje również krytyki argument 

o upałach w drugiej połowie sierpnia. Nav- 

gół częściej mamy upalny czerwiec, niż upal- 

nv siernień. Znane jest ludowe przysłowie: 

„Od S Anki (26 lipca) chłodne wieczory 
i ranki". 

Przesunięcie wakacyj na czerwiec 

kosztem sierpnia łatwo jest uzasadnić 

zapomocą danych Państwowego Instytu - 

tu Meteorologicznego o przeciętnej tem- 

peraturze w pięciu większych miastach 

polskich w r. 1930: 
Wilno czerwiec 17,0 

sierpień 16,6 
Lwów czerwiec 19,4 

sierpień 1/,8 
Poznań czerwiec 19,5 

3 sierpień 17,0 

Warszawa czerwiec 19,4 
sierpień 16,6 

Kraków czerwiec 19,3 
sierpień 17,3 

A więc: niech zwycięży czerwiec!.. 

Młodzież szkolna będzie z tego cieszyć 

się szczerze. 

Słowo Pomorskie (260) donosi o u 

roczystem uruchomieniu pierwszej w 

Niemczech polskiej szkoły średniej. 
Jak donosiliśmy pokrótce, polski Bytom 

przeżył 7 bum. wielką i radosną uroczystość, 

której echa powinny rozbrzmieć w całej Pol- 

sce. Długo oczekiwana i odkiadana stale, z 

powodów niezależnych od organizatorów tro- 

czystość otwarcia gtmnazjum polskiego w By- 

tomiu, będącego pierwszem i jedynem, jak 

dotychczas, gimnazjum polskiem w Nieniczech, 

poprzedzona była mszą świętą w kościele św. 

. Trójcy odprawioną przez ks. proboszcza Kli- 

masa z Tarnowa, prezesa polsko-katolickiego 

Towarzystwa szkolnego na Śląsku Opolskim. 

Gimnazjum rozpoczęło naukę w dniu 3 b.m. 

Zapisało się dotychczas 120 uczniów, ciało pe- 

dagogiczne składa się z dyrektora, 12 proie- 

sorow 4 ks. katechety. ; : 

Gimnazjum polskie w Bytomiu staje 

się niewątpliwie bardzo poważną placów 

ką kulturalną. Lector. 

„AU i KA ON 

Dr. med. EM. CHOLEM 
UROLOG 

choroby nerew, pęcherza i dróg moczowych 

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

= Przyjęcis rd 12 — 215 — 7 
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Na statku „Baltimoore“ z Hawru odpiynąi 
temi dniami do Ameryki jeden z takich ludzi, 
© których wie się w szerokim Świecie miesły- 
cło nie nało, a którzy znaczą może dużo wię- 
cej choć politykami nie są i właściwie polity- 
ka ich mało obchodzi. Henry French kiollis oył 
nawet senatorem i zasiadał dwukrotnie pod 
ropiią waszyngtońskiego Kapitolu. Ale to była 
poto tyiko, by.. zostać adwokatem w Paryżu, 
poprostu Hollis dość wzięty adwokat w Ohio 
spestrzegł rzecz dla adwokata bardzo ważną: 
oto, że adwokaci paryscy robią miljony, cięż- 
kie miljony na kiienteli ame*ykańskiej. Od woj 
ay aż po kryzys, jak wiadomo, cały New York 

llicago, ten oczywiście co się liczy, tam, 
gdzie się operuje tylko od miljona dolarów po 
cząwszy, przesiaduje w Paryżu, w Paryzu hu- 

zaciąga długi, ma perypeije z policją oby- 
м/упаричце wilie,  Zzakupuje dzieii 

iozwodzi się, bywa szantażowany przez 
$ *eg0 rodzaju niebieskich ptaków. Ciągnie 

z tego zysk cały Paryż, ale ciągną w tem po 
wazna porcję adwokaci paryrcy. rtollis wpau: 
na pomysł genjalny przyczail się z nim na la- 
ta. wszedi Siintej w pc'lyr, został senatorem, 

vi sobie olorzynie w pewnych kołaca 
y. I stał się przysiężnym przyjacielem 

tancji, bajbardzie  pronon< wanym, najbar- 

dziej wiernym. 
W Ameryce był jeden głos,: niech Francja 

nam spłaca swe długi wojenne, w Ameryce 

szła fala filoniemieckiego nastroju. Senator Hot 
lis stawał się z dnia na dzień bardziej cennym 

przyjacielem Francji. „Jednocześnie w „chwi- 

łach wolnych od zajęć” oddawał się studjora 

nad francuskiem prawem, procedurą, zwycza- 

jami. I nagle dowiedziano się że poprzedzony 

swą sławą polityczną, został on, Amerykanin, 
adwokatem w Paryżu. 

Miljony poczęły pęcznieć niemal na drugi 
dzień. Wśród pewnych ster amerykańskica 
weszło nawet w zwyczaj będąc we Francji, — 

kierować się odrazu do Hollisa. To się nazywa 

ło poradą. Adwokat wiedział wszystko, mógł 

doradzić wszystko. Przestrzegał przed pewne- 

mi lokalami 0 charakterze szantazowych puia- 

pek, przed pewnemi trickami, przed wielonia, 
wieloma rzeczami paryskiej dżungli. 1 ankesi 

nie bali się nigdy wyrzucania pieniędzy, ale na 

tomiast bardzobali się skandału. Yankesi się u- 

bezpieczałi. Tłum pospolitszych „seli made ma- 
nów* przylatywał niechybnie do Hollisa, gdy 

się znalazł w opresji. I stało się tak, że nol- 

lis — to był właściwie trust adwokacki, gdzie 

pod imieniem senatora _ z Ohio występował 
sztab aplikantów, ukończonych adwokatów, 
wieloletnich praktyków, że Hollis stał się Kie- 

rownikiem tego zespołu, dyrygentem, wszyst- 

kiem, — ale nie tem co mamy na myśli, mó- 

wiąc: adwokat. Paryska palestra sarkała prze- 

stawszy niemal widzieć cudzoziemców. мо 

ani jednej sprawy nie odrzucał. nie gardził na- 

wet sprawami o napiwki szoierom taksówek. 

lie mógł zarabiać  Hollis w takim np. roku 

1928 — pytał jakiś dziennikarz. — Nie mniej, 

niż 23 — 25 miljonow tranków — brzmiała 

odpowiedź jego wywiadów. 
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SŁOWO 

Henry Frensch Hollis robi fortune 
Adwokat U. S. A. i ambaszdor szampana 

A oznacza to 7—9 miljonów złotych. 
Potem przyszedł kryzys i Amerykanie sie- 

dzieli w domu, łub liczyli się już nawet nie z 
każdym dolarem, ale z każdym wydanym iran 
kiem:. trzeba było się ograniczyć. Ale wow- 
czas Henry F. Hollis wszedł na inną drogę,— 
Zamiast wypoczywać po latach gorączkowej 
bieganiny, rozpoczął jakieś machinacje z iran- 
cuskiemi winnicami. I tu także panował zastoj: 
najiepsze szampany marniały w piwnicach. Od 
amerykański, a teraz odpadli turyści. Był zu- 
peiny krach.. 

Teraz Henry F, Hollis wyježdža do Amery- 
ki. Gdy tylko przyszły doń sekretne kablogra- 
my od przyjaciół stojących blisko samego Roa 
sevelta. Żadne pismo francuskie nie podało 
szczegółów, dłaczego Hollis wiaca do Stanów, 
Mie jest to tajemnicą poliszynela: 

Hoilis įedzie jako nieoficjalny ambasa 
dor francuskich winiarzy, zorganizowa- 
nych przez niego w tajny sojusz, mają- 

cy na cełu przeparcie w Ameryce znie- 
siema bądź odpowiedniej zmiany ustawy 
prohibicyjnej. „Aby do kraju Waszyng- 
tona znów płynęło najlepsze wino świa 
ta“, jak od lat proszą krancuzi. 

Czy Hollis jedzie nadarmo? Lhyba jednak 
nie. Czy bez szans? — Zbyt wiele znakomi- 
tości paryskich przeszło przez jego klientelę,, 
zbyt wielu wpływowych rodaków jego zaznałe 
od niego pomocy prawnej — kosztownej mo- 
że, ale i przyjacielskiej. Do zbyt wielu ludzi 
może apełować i ma pomoc liczyć. Na dobrei 
drodze są szanse francuskiego szampana na do 
brej, bardzo dobrej, nadzieje simakoszów ame- 
rykańskich, zaś na najlepszej? — na najlepszej 
są chyba szanse fortuny człowieka, który mo- 
że otworzyć śluzy celne purytańskiej Ameryki. 
Będzie to może największy zysk, jaki kiedy- 
«olwiek zaznał adwokat. — Nieznany, cichy, 
kiency F. Hollis robi fortunę. PRESL. 

  

  

LOSY 1-EJ KLASY w niewielkiej ilości 
DODATKOWO OTRZYMALIŚMY. 

Kolektura s+LECIETLOŚ 

  

W'ELKA 44 — — — — — — — — — — — AD. MICKIEWICZA 10. 
(DSS CZAKI DEI 

SS . iR я DLA PANI: 
аКа ciepłe męskie z kołn. futrz, zi, 70, 2 

Garnitury marengo wizytowe i do Modne okrycia od zł. 96, 
pracy zł. 60,  Pulowery i bluzki wełniane — ой zł. 12, 

Kapelusze włochate z podszewką zł. 8,50 Pończochy czysto wełniane zł. 5,40 

Kapelusze pluszowe z podszewką zł. 10, Pończochy jedwabne zł. 290 

Pulowery wełniane 2-8 80 : . R 

Rękawiczki skórkowe na flaneli zł. 5,50 Ciepłe szlafroki wełniane zł. 19,50 

Apaszki jedwabne od zł. 1,90  kawiczki czysto wełniane zh 1,90. 

W DUŻYM WYBORZE: 

Fianelety i barchany zł. 1,25 NASZE SPECJALNE OKAZJE: 
Wełny sukniowe przerabiane 

Baje dwustronne zł 73,80 140 cm. zł. 4,60 

"Arki bibretowe zł. 3,50 1 4 

Įedwabie na flaneli zł. 340 Kołdry watowe zł. 19,50 
Suknie wełniane w modnych 

ujny sukniowe, koronkowe i kolorach = zł. 34, 
Resztki materjałów wełnianych, 

paltowe w modnych kolorach. bawełnianych i jedwabnych 

TO TYLKO CZĘŚĆ NISKICH CEN 

BRACI JABŁKOWSKICH Sp. Akc. 
WILNO — MICKIEWICZA 18. 
Wysyłamy towary do Rosji (ZSRR).     
  

Kursy wyższej rachunkowości dla huchalterów 

  

Kursy handlowe dla   

OTWARCIE NOWEGO DOMU STRZELEC- 
KIEGO 

  

Celem uczczenia 14-tej rocznicy odzyska- 
nia niepodległości „oddział Związku Strzelec- 
kiego wystawił nowy dom strzelecki im. Mar- 
szałkowej Piłsudskiej w Mizoczu, powiat zdoł- 
bunowski, województwo wołyńskie. 

Źdjęcie nasze przedstawia nowy dom st: 
lecki im. Aleksandry Piłsudskiej w Mizoczu. 

Tajemnicza kanonada, której 
jednak nie słyszał nikt 

W prasie trewinskiej ukazał się temi 
dniami sensacyjny reportaż z nad granicy 
francuskiej, w którym pisano między im- 
memi co mastępuje: 

„W” ciągu całego dnia 17 bm. od stromy 
Francji dolatywał głos zaciekłej kamonady: 
można było pomyśleć, że wracają czasy z 
1914—1918 rdku. Do huku dział wmieszał 
się koło południa głos karabinów maszyno- 
wych, strzelających już bezpośrednio nad 
granicą miemiecką pod Hammelsbengiem. 

Jestto dalszy ciąg wielkich manewrów 
francuskich, prowadzonych stale po tamtej 
stnonie i mających wypróbować mową te- 
chmikę obronną Francji. Huk armat docho- 
dził od twierdzy Longwy'". 

Z tem wszystkiem jedynie ludność sa- 
mego Longwiy dowiedziała się dopiero z 
niemieckiego pisma o bombardowaniu któ- 
rego nie było. Prasa twewirska jest oczy- 
wiście hitlerjańska. Prest. 

kupiectwa polskiego 

  

  

    

prowadzone przez 

POLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY BUCHALTTERÓW - RZECZOZNAWCÓW, BUCHAŁTE- 

RÓW - BILANSISTÓW I ICH POMOCNIKÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

WARSZAWA, Ś-TO KRZYSKA 17, -tel. /64-04 

przyjmują jeszcze zapisy do nowego kompletu słuchaczów na studja, rozpoczęte w dniu 11 

października rb. 
Na Kursy przyjmowane są osoby bez różnicy płci i wyznania, zajmujące stanowiska 

buchalterów - rzeczoznawców zaprzysiężonych, buchalterow samodzielnych, względnie ich 

pomocników, lub osoby udowadniające, że powyższe stanowiska zajmowały w przeszłości. 

Celem Kursów jest wyrównanie poziomu wiadomości, wszystkich osób, pracujących w 

zawodzie buchalteryjnym i przygotowanie ich do wymagań projektowanej ustawy 0 buchal- 

prowadzone przez: 
POLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY BUCHALTERÓW - RZECZOZNAWCÓW, 
BUCHALTERÓW - BILANSISTÓW i ICH POMOCNIKÓW W RZECZYPO- 

SPOLITEJ POLSKIEJ 
WARSZAWA, Ś-TO KKZYSKA 17, TEL. 764-04. 

przeznaczone są dla P. P. Właścicieli Firm Handlowych, Przemysłowych i Nre- 

mieślniczych, dła Ich Personelu i wogóle dla osób, mających zamiar poświęcić 

się w przyszłości zawodowi kupieckiemu. 

terach dyplomowanych oraz jako kandydatów na przyszłych buchalterów przysięgłych. 

Kurs nauk dwuletni. Wykłady 2 razy tygodniowo we wtorki i soboty, od 6 do 10 

wieczór. Przedmioty wykładowe: w pierwszy:n 

Analiza Rynku, Konstytucja i 
wa, Postępowaine Administracyjne, Prawo Cywilne, 

Handlowo -Komisowa, i 
Bankowe, R-kowość Rolna, R-kowość Ubezpieczeniowa, 

Skarbowošė, Teorja R-kowošci Podwójnej, Technika Buchalte - 

Amerykańskiej, Technika R-kowości Przebitkowej. 

R-kowość Bankowa, R-kowość 
rowa, Rachunki Kupieckie i 
styka w Przedsigbiorstwie, 

tji Włoskiej i 

W drugim roku studjów: 
Metodyka Nauczania R-kowošci 

tów Własnych, w Przemyśle, 
stwo Socjalne, Analiza Bilansów › 
dowy, Podatek Majątkowy, Opłaty Stemylowe 

R-kowość Samorządowa, R-kówość Państwowa, 
Nauka o nich, Podatek Przemysłowy, ! 

‚ Ргамо Karne, Postępowanie Cywilne, Postę- 

roku studjów:. 

Ustrój Państwowy, Nauka o Handlu, Polityka Handlo- 

Prawo Handlowe, Prawo Przemysłowe, 

R-kowość Handlowo - Towa- 
Staty- 

podwójnej, R-kowość Przemysłowa, Kalkulacja kKosz- 
Ustawc 

Podatek +) 
   

  

0- 

powanie Karne, Naukowa Organizacja biuiowości, Nauka o budżecie, Prawo Akcyjne. 

Wszyscy słuchacze, zarówno samicszkali w stolicy, jak i 
maszynowych odbitkach ścisłą treść wykładów i 

na prowincji, otrzyniają w 
tem samem studja nie są uzależnione od 

miejsca zamieszkania słuchacza. Za skrypta wykładowe nie dolicza się oddzielnej dopiaty i 

wysyła się je przesyłką poleconą. 

Ilość słuchaczów ograniczona. 
W roku ubiegłym na Kursy zapisao się 356 buchalterów(ek) z całej Polski. 

Czesne (płatne ratami) wynosi: 
a) za l-szy rok studjów zł. 265. 
b) za 2-gi rok studjów zł. 260 —i 
c) za egzaminy z 35 przedmiotów zi 175.— 

Kursy zatwierdzone zostały przez Państwowe Władze Szkolne. 

Na kursach wykładają prolesorowie wyższych uczelni, najwybitniejsi 
pizedmiotów w Polsce. 

Informacyj w sprawie Kursów Wyższej Rachunkowości dla Buchalterów i Kursów Handlowych d 
(róg Wileńskiej) Nr. 1 m. 12, w g.: 4 — 7 wiecz. 

HI K I AKN RI K ZE WORE I S I IIS IIS L TT ISI 

Marcinkiewicz—Wilno, ul. Ludwisarska 

Historja nie prawdziwa lecz prawdopodobna 
Pan Hilary Kaciukiewicz obudził się 

rano z bólem głowy i nastrojem, który 

"był zwykł okreslać „pod zdechłym Me- 

dorkiem*. W nocy śniły niu się jakieś 

koszmary. Zdawało się, że od kogoś u- 
ciekał, jakieś niesamowite istoty goniły 

go, a on zlany zimnym potem, dobywał 

resztek sił, aby ukryć się przed  рг’с- 

śladowcami. Serce waliło jak młot ka- 

walski, Dokładnie sobie nie mógł zdać 

sprawy, kto go gonił, dlaczego i jak 

pcie Soso mu tylko przykre, nie- 

mał sne wrażenie przeżytego stra- 

chu i wielkiego zmęczenia. 
Pan Hilary, nie wierzył w sny i za- 

: dy mu coś okropnego się przy- 
starał się wytłumaczyć przyczyna- 

(tóre rozumowo potrafił zdefinjować. 

—- Przecież nie zjadłem nic niestraw - 

nego — myślał. Oładki kartoflane ze 

śmietaną, które spitrasiła stara kuchar- 

ka Elżbieta, nazywana przez panią Ka- 

ciukiewiczową „popychadłem* były ta- 

kie game jak zwykle i żadnych zaburzeń 
niemogły wywołać. Coprawda wczoraj 

pan Hilary zdenerwował się ogromnie i 

być może — przypuszczał — niespokoj 

na noc była rezultatem tego nerwowego 

podekscytowania. Właśnie wczoraj zdo- 

był się pan Hilary na decydujący krok. 

Osaczony ze wszystkich stron jak niedź- 

wiedź w swem legowisku przez pijawki 

sekwestratorów powziął heroiczne 

postanowienie: zdjął z palca stary ojcow 

ski sygnet herbowy, obrączkę swoją i żo 

ny, wyciągnął papierośnicę, starannie 

wytrząsnąwszy resztki tytoniu do  pu- 

dełka, poprosił p. Kaciukiewiczową o 

wydobycie z puzderka bransoletki, któ- 

rą był niegdyś ofiarował w miodowych 
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miesiącach swej dozgonnej towarzysz- 
ce — zawinął to wszystko w gazelę i 
ruszył do lombardu. 

Operacja gromadzenia skarbów au- 
była się w milczeniu. Tyle już przedy- 
skutowano razem sposobów  wybrnięcia 
z sytuacji, w jakiej państwo Kaciukiewi- 
czowie znajdowali, że decyzja i zamiar 
p. Hilarego, nie wywołał zdziwienia ani 
protestu p. Kaciukiewiczowej. 

Od roku interesa małżonków prześla 
dował istny pech. Właściciele niedużej, 
kilkumieszkaniowej kamienicy  utrzymy- 
wali się, właściwie słuszniej byłoby po- 
wiedzieć wegetowali, ze skromnych 
wpływów za komorne. Posada, którą zaj- 
mował p. Hilary lat kilka temu stanowi- 
ła pewne źródło dochodu, ale teraz, gdy + 
nadciągał kryzys, była raczej iluzją niż 
realną pozycją zarobków. P. Hilary cho- 
dził do biura więcej z przyzwyczajenia 
łudząc się nadzieją, że w przyszłości, 
gdy miną ciężkie czasy i zacznie się 

ruch, przywiązanie jego i wierność z0- 

stanie sowicie wynagrodzona. Prócz te- 

go biuro było potrzebne mu jak codzien- 
ny posiłek, czuł bowiem, że gdyby ra- 
na nie poszedł do pracy nerwy jego od- 
mówiłyby posłuszeństwa. Czepiał się 
więc tej fikcji zajęcia, niezrażając się 
tem, że już dawno skreślono go z listy 
płatnych urzędników. 

Od wiosny jednak niepowodzenia 
materjalne przybrały rozmiary katastro- 
fy. Lokatorzy przestali płacić  komorne, 
P. Hiłary, entuzjasta Ligi Narodów, prze 
konany pacyfista, starał się łagodnością 
i ustępliwością skłonić do płacenia mu 
należności, polityka ta jednak dała jak- 
najgorsze rezultaty. Przykład  niepłace- 

znawcy danych 

nia podziałał zaraźliwie i wkrótce z 
pięciu lokatorów jego domu płaciło tyl- 
ko dwóch, reszta wciąż obiecywała. Ten 
stan rzeczy sprawił, że sekwestrator stał 
się coraz częstszym gościem w domu 
p. Hilarego. Na odgłos dzwonka p. Ka- 
ciukiewicz dostawał nerwowych drga- 
wek i dopiero gdy natarczywy  intere- 

sant zaczynał energicznie, według wy- 
rażenia p. Kaciukiewiczowej  „baraba- 
nić” p. Hilary włókł się otworzyć drzwi. 
Tak właśnie było onegdaj. 

Po dłuższem dzwonieniu, gdy p. Hi- 
lary zdecydował się otworzyć drzwi, uj- 
rzał przed sobą znajomą figurę w zieio- 
nem gumowanem  paletku z olbrzymią 
teką, wypchaną papierzyskami. 

— Czy jest p. Kaciukiewicz i dla- 
czego tak długo nie otwierają — zapy- 
tał przybysz niezbyt uprzejmym gloseni. 
Nieopłacił pan podatku majątkowego, 
dochodowego, od nieruchomości, pań- 

stwowego i komunalnego, lokalowego, 
opłat asekuracyjnych, kryzysowego, 7a 

sa... 
Е — Za psa? — powtórzył pan Hilary. 

— Nie mam żadnego psa i żadnego 
podatku płacić nie będę. Na twarzy p. 
Kaciukiewicza wybuchł płomień oburze- 
nia. Jakiego psa, co za pies, jeszcze coś 
nowego, może za konia, który tam stoi 
mam płacić — sypały się jak z karabi- 
nu maszynowego pociski zgrzytliwej iro- 
nii. 

Podniesiony, histeryczny głos p. Hi- 
łarego był hasłem wystąpienia p. Kaciu- 

kiewiczowej, która mimo pewnego nie- 

ładu w ubraniu, śmiało wysunęła się na 

front działań wojennych, przychodząc w 

sukurs mężowi. Z za drzwi od kuchai 
wysunęła się obwiązana niezliczoną ilo- 

Geograija gospodarcza ogólna, 
Prawo wekslowe, i 
(przemysłowy i 

niu kursu. 

Wykłady rozpoczęły się w dn. 13 
liość słuchaczów ograniczona   

przeczuciu, iż może trzeba będzie ode- 

grać rolę taranu. sa 

Pan w zielonym  „burberry“ - 
Rudnickiej — świetny psycholog 
kał w milczeniu, aż minie pierwsz 
buch oburzenia. Otworzył te 

rał pomiędzy papierami i Z mi 

fatora wyciągnął nakaz płatniczy na 

groszy 17 niedopłaconych za podatek 

od psa w roku 1929 co łącznie z karami 

za zwłokę i kosztami egzekucji stano- 

niło sumę 1 zł. 69 gr. 
— Proszę, niech się pan przekona. 

P. Hilary wziął nakaz, do którego 

kilkoma spinaczami przytwierdzony był 

spory plik korespondencji. Przed ocza- 

mi zamigotały mu pozycje, wyliczenia, 

paragrafy, klauzule, złewając się w ja- 

kiś fantastyczny ornament cyfry 1 zł. 

69 gr. 
— Nie mam pieniędzy, — jeknął po 

chwili, — jakże mam zapłacić. 

— To nie wszystko — mówił sekwe- 

strator głosem, w którym drgały nutki 

sadystycznego zadowolenia. — Pies — 

głupstwo, ale podatek majątkowy, do- 

chodowy, kryzysowy, lokalowy, od nie- 

ruchomości, czy pan płaci?.. 
— Ach, nie... No to zrobimy opisik, 

będzie licytacyjka. 
Dalej nastąpiły nieme sceny. Trwało 

to z dobrą godzinę. Pan w zielonym 

„burberry“ opuścił wreszcie dom Ka- 

ciukiewiczów z miną człowieka, któremu 

się udało ująć przestępcę. * 
— Będzie licytacyjka, będzie licy - 

tacyjis, — powtarzał  melancholijn /m 

głosem p. Hilary, oglądając i dotykając 

starych mebli, jakby się pragnął przeko- 

nać, że jeszcze należą dc nieg”. 

By: może, że ta własnie wizyta była 

tłem koszmarnych snów w nocy. Coś się 

    
     

ścią chust głowa „popychadła” jakby wnawet majaczyło p. Hilaremu, że jeden z 

czekowe, Prawo akcyjne, 
dochodowy). Opłaty stemplowe, Przepisy 

stwo socjalne, Polityka handlowa Organizacja sklepu, Sztuka sprzedawania (we- 

wnętrzna), Akwizycja (zewnętrzna), Reklama, Urządzenie wystawy 

Wywiad handlowy, Higiena pracy zawc dowej. 

Czesne zł. 150, płatne ratami oraz zł.40 za egzaminy, płatne po ukofńcze- 

są osoby bez względu na posiadane uprzednie wykształcenie ogólne i 

la Kupiectwa Polskiego udziela członek Związku p. Edward 

. naprzód, aby chwycić uciekającego 

Wykłady odbywają się raz w tygodniu we czwartki od 6 do 10 wiecz. 

Ośm grup wykładów zawierają przedmioty następujące: 

_ Podstawowe wiadomości rachunkowości podwójnej, Obliczenia handlowe . 

kalkulacja kupiecka, Zasady korespondencji handlowej, Przepisy  administracyj- 

ne (postępowanie z władzami), Przepisy pocztowe, Nauka o handlu, Rola kupca 

w życiu gospodarczem i społecznem, Bank w życiu kupca, Przepisy kolejowe, 

Geografja gospodarcza Polski, Prawo handlowe, 
przemysłowe, Podatki 

celne, Ustawodaw « 
Prawo 

sklepowej, 

Wszyscy słuchacze Kursów, zamieszkali w Warszawie, jak i zamiejscowi 

otrzymują w maszynowych odbitkach ścisłą treść wykładów i tem samem stu- 

dja nie są uzależnione od miejsca zamieszkania słuchacza. 

Zaleca się powyższe Kursy równi:ż P. P. Urzędnikom państwowym, Satmc- 

rządowym i prywatnym dla uzupełnienia swoich wiadomości i ewentualnego 

uchronienia się przed przykremi skutkami redukcji. 

*października r. b. Zapisy jeszcze trwają. 

„wiek minimum lat 18. — Na Kursy przyjmowane 
fachowe. 

prześladowców miał właśnie podobny 

zielony płaszcz, tylko ręce wyciągnięte 
p. 

Hilarego, były jakieś długie, zakrzywio- 

ne i kosmate. 
W lombardzie precjoza rodzinne oce- 

niono niezbyt wysoko. Suma sumarum 

otrzymał p. Hilary setkę złotych z dro- 

biazgiem i  czemprędzej popędził do 

kas, aby wpłacić na conto swych zale- 

głości podatkowych i za owego fatalne- 

go Filusia, który dwa lata temu smutnie 

skończył żywot u hycla. Operacja finat- 

sowa, połegająca na staniu w ogonki, 

zajęła parę godzin czasu. „Przyjemnie 

brzęczące pięciozłotówki zamieniły się w 

parę kwitków i kilkuzłotową resztę. W 

nastroju dobrze spełnionego obowiązku 

płatnika, który ostatki swe zaniósł da 

kasy skarbowej, mijał p. Hilary cukier- 

nię. Pączki, faworki, stosy czekolady, 

ciastka, przykuły uwagę. 
— Kupię trochę pączków, niech zje 

biedaczka — myślał z rozczuleniem 0 

swej nadobnej połowie. A licytacja, a 

podatki, przyszła wnet refleksja. Ech! 

będzie to uczta na wułkanie licytacyi- 

nym i stypa po preciozach rodzinnych 

— zdecydował i pchnął drzwi. cukierni. 

Przebudzenie nazajutrz po tej UCZ- 

cie baltazarowej, było  jaknajokropniej- 

sze. Nastrój „pod zdechłym  Medor- 

kiem* nie ustępował. Zwykłym codzien- 

to raczej siłą przyzwyczajenia, aniżeli z 

nym ruchem sięgnął po gazetę. Zrobił 

potrzeby dowiedzenia się, co się dzieje 

na świecie. Było mu wszystko obojętne. 

Na palcu nie czuł obrączki i sygnetu i 

to go trochę denerwowało. 
Na czołowej stronie rzucał się w oczy 

olbrzymi tytuł: „zwycięstwo von Pape- 

na". Wzrok p. Kaciukiewicza  šlizgnąt 

się po nim nie zatrzymując się dłużej. 

W WIRZE STOLICY 
KTO MĄDRZEJSZY SZCZUR CZY 

STUDENTKA 

Obserwacja zwierząt jest zawsze interesu- 

jaca, a prowadzona umiejętnie, dostarcza mnó- 

stwa emocyj i przyjemności. 

Profesor Baley, mistrz psychologji do- 

świadczalnej, posiadacz katedry na uniwersy- 

tecie i sześciu asystentek, z któremi jest na 

„ty“, zajął się badaniem inteligencji szczura. 

W tym celu skonstruował labirynt i codzień 

wsadzał szczura w sam środek, naturalnie 

szczur próbował wyjść, a profesor ze stoperem 

w ręku mierzył czas. 

I chociaż labirynt był zawsze ten sat! 

szczur chronicznie popełniał te same błędy: 

rzucał się na lewo, na prawo, obiegał koryta- 

rzem wokoło raz i drugi, dopiero .złustrowaw 

szy wszystko trafiał na właściwą drogę. Przez 

trzy tygodnie szczur robił regularnie jednako- 

wy czas: półtorej minuty zamiast minimalnych 

dwóch sekund; — „takiś głuptak,  zirytował 

się wreszcie Baley, idźże do czorta!* — i 

wyrzucił szczura z pracowni. 

  

Przyniósł potem Baley labirynt na sem- 

narjum i pokazując studentom żałosnie opo 

wiadał o tępocie gryzonia; nagle puknął 6 

w głowę: — niech któryś z państwa spróbujc.. 

wodząc ołówkiem wyjść z labiryntu... 

Zgłosiła się zaraz Askenazówna dumna i 

zarozumiała pannica jakby conajmniej owa 

napisała ks. Jozeia, Łukasińskiego,. Dwa siu- 

lecia, a oprócz tego posiadała swój rozum. 

— Ja pokażę! 

— Lu. 

Majtnęła ołówkiem tędy, owędy, — nic. 

Wszyscy pokładali się ze śmiechu, Askenazów- 

na czerwona jak burak daremnie szamotala 

się z labiryntem. Wreszcie po dwóch i pół 

minutach znalazła wyjście. Baley był urado- 

wany: — musi Pani przychodzić codzień i 

powtarzać eksperyment, zobaczymy czy szczur 

jest... 

Nie dokończył, bo Askenazówna uciekła. 

Nie pokazała się więcej. Prof. Bałey nie do- 

wiedział się, które z dwóch było  pojętniejsze. 

Karol. 

        

vw ZMARSZCZKI, „- 
biega tworzeniu się nowych, utrzymuje 

czystą, gładką cerę i nadaje jej Świeży 

młodzieńczy wygląd 

KREM 

ABARID mna. 
Sprzedają pierwszorzędne  perfu- 

merje i składy apteczne. 

      

DLA WYTWORN, 
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wĘGIEL i KOKS 
GÓANOSLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Górnosi. „PROGRESS* 
Wigonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowenych wozach 

dostarcza 
WILNO, 

| M DEU L Jigiellońska 3, 
® Tel. 811 

| EGZYSTUJE OD 1890 r. 
| Składy: Kijowska 8 Tel. 999. 

    

  

Odwrócił stronę, usiadł wygodniej i 
koś dziwnie znieruchomiał. 

Nowe postępowanie  egzekucyjie, 
— czytał nie zdając sobie jeszcze dokła- 
dnie sprawy ze znaczenia zdań i wyra- 
zów. „Władze skarbowe uprawnione $4 

do wykonywania egzekucji we wszyst- 

kie dnie, o każdej porze i na każdem 

miejscu. Sekwestratorzy mają prawo 

przeprowadzania rewizyj osobistych u 
płatników, zalegających z opłatą podat- 
ków i mogą opisywać, zajmować wszy 
stko, co znajdą wartościowego w kiesze- 
ni, lub w domu niepłacącego podatnika. 

Odruchowo -dotknął się kieszeni, 

gdzie leżały nowe, wczoraj wystawione 

kwity lombardowe. Czy kwity lombardo- 
we są papierem wartościowym? Napew- 
no tak, przecież są dowodem 37 i 

rzeczy wartościowych, a więc ów:p 

w zielonym „burberry“ w każdej chwili 

może mi je odebrać, sięgnąć do kiesze- 

nii zabrać, przecież ani słówka tam 

niema, że zastaw zrobiony na opłatęypo- 

datków. W głowie p. Kaciukiewicza za- 

kotłowało się, zdawało mu się, że kwity 

palą mu bok, chwycił je cisnął na podło- 

gę i z dzikim, niesamowitym wrzaskiem 

wybiegł do sąsiedniego pokoju, zatrza- 

skując za sobą drzwi, które począł pod- 

pierać rozmaitemi znajdującemi się tam 

gratami. 

ja- 

   

  

Nazajutrz odwieziono p. Hilarego do 

zakładu dla obłąkanych. Djagnoza leka- 

rza głosiła: manja prześladowcza na tle 

egzekucji podatkowej. Esq. 

dili šis 
T
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Fałszerze z ulicy Żydowskiej 
WILNO. — Pisaliśmy wczoraj o areszto- 

waniu Basi Kaganowej oraz jej kochanka kit“ 
bina Angelika pod zarzutem kolportowania iał 
szywych monet. 2-złotowych. 

W wyniku dałszego dochodzenia aresztowa 

mo jeszcze pod zarzutem brania udziału w kał 
portowaniu falsyfikatów sublokatorkę Basi Ka- 

ganowej Etlę Lewinową. | 
Zatrzymani kolporterzy nie przyznają się do 

Bfera Finfera 
WILNO. W: roku ubiegłym głośną byla 

sprawa przywłaszczenia 4.000 dolarów 
przez maklera Finfera na szkodę handla- 
rza leśnego Kryńskiego. 

Pieniądze miały być wpłacone do ban- 

SŁOWO 3 

Rozwój ! wilgoć 
Ze źródel oficjalnych dochodzi następu- į 

jąca wiadomość: 
— We czwartek dnia 17 listopada od- 

było się pod przewodnictwem p. wojewody 
Beczkowieza zebranie członków Towarzy- 
stwa Muzeum Sztuki Współczesnej. Na ze- 
raniu omówiono dalszy program dzialal- 

ności Towarzystwa ioraz rozważono możli- 
wości rozwoju muzeum. Uchwalono na о- 
kres zimowy przenieść zbiory muzealne z 
dotychczasowego lokalu do sal na pierw- 

szem piętrze pałacu reprezentacyjnego, za- B 
ofiarowanych na czas przejściowy przez p. 
wojewodę. W grudniu zbiory muzeum bę- | 
dą udostępnione publiczności w nowym ю- @ 
kalu. 

Wiadomość powyższa jest ciekawa. Za- 
pewne mało kto w Wiilmie wie, co to jest 

Muzeum Sztuki Współczesnej. Co to jest Ė 
ten jego „dotychczasowy lokal"? Gdzie on 

winy, Angelik twierdzi, że przechodząc ulicą 
Niemiecką znalazł oa w swoim czasie banknot 

100 zt., który niezwłocznie wymienił u jakiegoś 
przechodnia. Jak się później okazało, przecho- 
dzień dał mu zręcznie podrobione falsyfikaty. 

W dniu wczorajszym wszystkich aresztowa 

nych przesłano do dyspozycji władz sądowo - 

śledczych, z polecenia których osadzono ich w 
więzieniu. Dalsze śledztwo prowadzi się. 

я %’\ 

й 
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Z PIETRASZKIEWICZÓW | 
MARJI MACKIEWICZOWEJ 

Kierowniczki Bursy Żeńskiej U. S. B. 
zostanie odprawiona Msza św., . 

Zarząd Bursy 

zatrzymano jego żonę w chwili, gdy wsia- 

dała do pociągu odchodzącego do Paryża. 

Posiadała ona wizę do Argentyny, dokąd 
miała wyjechać z Hawru. 
—_Obecnie dowiadujemy się, że przeciw- 

ko Finferowej zakończono już dochodzenie, 
które miało na celu ustalenie jej udziału w 
aferze męża. Poszlaki znalazły potwierdze- 
nie i akta sprawy przesłamo do sądu. 

ku, ma poczet mależności przewidzianych 
przy licytacjach nieruchomości. 

Finfer po zdefraudowaniu pieniędzy 
porzuci! żonę i uciekł jakoby do Argenty- 
my. Nieco potem na dworeu w Wanszawie 

    

     

    
niaków przy ul: Ostrobramskiej, sekeja do 
raźnej pomocy Wojewódzkiego Komitetu 
do spraw bezrobscią kontynuowała rozpo- 
częte przed dwoma dniami rozdawnictwo 
ziemmiaków bezrobotnym, zakwalifikowa- 
nym przez komisję kwalifikacyjną. Na li- 
ście uprawnionych do podjęcia zasilku zie- 
mniaczanego znalazło się marazie 11-stu 
bezrobotnych. Każdy z nich otrzymał bon,    NIEDZIELA 

Dzis 2 () waenód słeżce p. 701 Ważny w ciągu trzech dni, na 200 lub 400 
Feliksa kilogramów, będące zasilkiem na okres ca- 

Jatro Zachód słeńca g 1509  łej zimy. Prace komisji kwalifikacyjnej 

|Ołiarow NMP. trwają w dalszym ciągu w tempie przyśpie 

| ROWEZROZSZRZKK. szonem. 
Komitet posiada ma pięciu składach 

1,194.985 kilogramów ziemniaków, z której 
to ilości z ofiar wpłynęło 186.170 kg., a 
pozostałe zakupiono ma rynkach wileńskich 
za sumę okolo 43.000 złotych. Cała ta ilość 
zostanie rozdana bezrobotnym w czasie 
najbliższym, pozostawione będą ma skła- 
dzie tylko miewielkie rezerwy. Wzamian za 
otrzymaną obecnie pomoc ziemniaczaną, 

bezrobotni będą musieli odpracować odpo- 
wiednią ilość dni. Na pojedyńcze osoby 
pozypadnie dni pracy od 3 do 6-ciu w za- 
leżności od ilości pobranego zasiłku. 

ŻAŁOBNA AKADEMICKA 
— KRONIKA ŻAŁOBNA. — W dniu i9 — STARANIEM SKMA „ODRODZE- 

km. zmarł w Wilnie Władysław Lichtaro- NIE* przybyły z Poznania dr. Stefan Świe- 

miez, były dyrektor departamentu oświaty żąwski wygłosi w miedzielę dnia 20 bm. 
Litwy Środkowej, długoletni działacz Sjo- odczyt pod tytułem: „Sensus catholicus w 
łeczny i oświatowy. Pogrzebem zasłużone- chaosie myśli współczesnej”. Odczyt odbę- 
go działacza zajął się utworzony ad hoc dzie się w gmachu USB. aula 5, o godzinie 
komitet, z siedzibą w Bazarze przemyslu 17-tej. Wstęp wolny. 
ludowego w Wilnie, przy ul. Zamkowej 8. Dr. Stefan Świeżawski należy do senjo- 

rów: młodego ruchu katolickiego '* Polsce 
A UR i jest jednym z czołowych ludzi tego nuchu 

— OLGIERD KRYCZYŃSKI — PRO- "___ Sekcja Współczesnych Zagadnień Religij 
KURATOREM SĄDU NAJWIYŻSZEGO.—- Bs Sa ių GS 20- 

ауе Р wiadamia, że dzi . w niedzie. m. o go 

Prezydent Rzeczypospolitej zamianował p. qzinie 1530 pulad ie odbędzie się ZEbracze 
wiceprokuratora Sądu Apelacyjnego w Wi! dyskusyjne na temat: „Pornografja w sztuce 

ie Olgierda Kryczyńskieg: е plastycznej'. 
е sios й WER ORO Zebranie odbędzie się w Ognisku własnen 
Sądu Najwyższego. przyj ul. Uniwersyteckiej 9—0. 

— Godziny w komendzie miasta. — Ko- oście — akademicy — mile widziani. 
mendant miasta Wilna podaje do wiadomości, — Doroczne walne zebranie członków Ka- 
że przyjęcia interesantów odbywa się codzien SY zapomogowej Med. Pol. St. USB w Wilnie 
nie oprócz niedziel i Świąt od godziny 11 д0 odbędzie się dnia 25 listopada rb. w lokalu Ka 

13. sy — Zamkowa 24 o godzinie 19,30 w pieiw- 

MIEJSKA szym terminie i o godzinie 20 w drugim. 
— Z Koła Polonistów Sł. USB. — W ponie 

— NOWY ŁAWNIK. Ostatecznie wy- działek dnia 28 listopada w sali Śniadeckich 
jaśmiło się, że nowy ławnik p. Fedorowicz, W o ai 19 AS się E ku = 

Di ieniai j „ St. Wyspiańskiego. programie: odczyt kolż 
= z swych Tunkcyk @ M., Żeromskiej; recytacje — sekcja drama: "cz 

KOMISJA OSZCZĘDNOŚCIOWA sh Koła OO chór akademicki pod dy- 
е ‚ R rekcją p. Szczepańskiego. 

PRZY MAGISTRACIE. — Zapowiadane | Koło Etnologiczne Stud. USB. — W po- 
powołanie komisji oszczędnościowej przy niedziałek dnia 21 listopada o godz. 18 odbę- 
samorządzie wileńskim stało się faktem. dzie się w lokalu seminarjum  etnologicznego 
Magistrat otrzymał już powiadomienie o —Zamkowa 11. — zebranie naukowe. Na į0- 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁ9- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

ź DNIA 19 LISTOPADA 
Ciśmienie średnie: 775. 

"Temperatura Średnia: —6. 

Temperatura najniższa: —9. 
Temperatura najwyższa: —2. 

Opad: — 

Wiatr: północny. 

Tendencja: wzrost. 
Uwagi: pogodnie., 

  

się znajduje ?. 

odmośn arządzeniu władz nadzi ‚ rządku dziennym referat kol. Zygmunta Jara 
SA A 32) Korybutiaka pt. „Hodowla zwierząt domowy-h 

i pasterstwo we wsi Mierzkańce pod Wilnem* 
— Akademickie Koło Łodzian w Wilnie— 

W niedzielę dnia 20 bm. o godzinie 12 w ioka 

Głównem zadaniem komisji będzie dą- 
żenie do obniżenia kosztów administracji 
komunalnej conajmniej o 25 proc. 

W stosuniku do roku budżetowego 30-31 lu PMS przy ulicy Wileńskiej 23 m. 9 odbę- 
obniżenie kosztów administracji pnzedsię- dzie się poranek AKŁ. Odczyt pt. „Wrażenia z 
biorstw miejskich o 20 proe., i kosztów а- ruchomego uniwersytetu 

dministracji ogólnej o dalsze 5 procent. 
W skłąd komisji dla Wilna wchodzą; 

gnzewodniczący powołany przez ministerst 
wo spraw wesmętrznych i sikambu, czterech 

powolanych przedstawicieli "płatników, 

ludowego" wygłosi 
kol. A. Richter, Obecność członków obowiąz- 
kowa. Goście akademicy miłe widziani, 
Wstęp wolny, goście mile widziani. 

SZKOLNA 
— Poświęcenie szkoły  „Promień”. 

przez wydział wojewódzki, oraz delegaci W niedzielę dnia 20 b.m. o godz. .11-tej 
wojewody i Izby skarbowej. 

Komisja uprarmiona będzie do badamia 
gospodarki miejskiej z powołaniem rzeczo- 
znaweów. Koszty związane z utrzymaniem 

rano odbędzie się uroczyste poświęcenia 
lokalu Szkoły i Przedszkola „Promien“ 
(Wiwulskiego 4), na które kierowni- 
ctwo zaprasza przyjaciół i sympatyków. 

%omisji ponois samorząd, mimo że człon- 
kowie komisji pracują honorowo. Okresem ZEBRANIA I ODCZYTY 
urzędowania komisji jest rok budżetowy — — Dr Stefan Świeżewski wygłosi odczyt p. 
32-33, lecz może on być przedłużony, jeśli t. „Sensus catholicus w chaosie współczesn,ch 
władze madzorcze uznają to za wskazane. myśli* w niedzielę dnia 20 listopada o godz. 

Wnioski komisji nie będą miały charakte- > wiecz. w 5-ej sali USB, Goście mile widzi::- 
ru orzekającego i dopiero władza uadzor- "* Zarząd Towarz, о, E 2 — ystwa Niezależnych Ar- 
cza (województwo) decyduje, kiedy należy tystów Sztuk Plastycznych kótąualae 26 dziś 
zastosować środki oszczędnościowe. Komi- 20 listopada rb. w lokalu szkoły handlowej --- 
6ja oszezędnościowa dla Wilna w termi- Biskupia 4, odbędą się następujące zebrania: 
nie do połowy stycznia, winna powziąć od- o godz. 5po poł. zebranie „Koła Przyjaciół To- 
powiednie decyzje wi kierunku obniżenia Wwarzystwa PA: OE k Pia- 

sató munaln: a o ša stycznych“, zaś o godz. 5,30 — nadzwyczajne 

a ian O R A winie walne zebranie członków „Towarzystwa Nie 
‚ zależnych Artystów Sztuk Plastycznych“. — ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW yy Wagadki braki *GdorUŃk U LRSIERNE 6 

NA LINJI 4-TEJ. — Towarzystwo Miej- brania odbędą się o pół godziny później, tez 
skich i Międzymiastowych Komunikacji względu na ilość obecnych członków. Sympa- 
Autobusowych Sp. Akc. Oddział w Wilnie, tycy i goście są uprzejmie witani. | 

podaje do publicznej wiadomości, że dotych — Ž T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 
czasowy mozkład jazdy autobusu w dnie rodnieniem rasy) 24 listopada w lokalu Porad- 
owszedni . ы ni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) dr. J. i nie na linji 4-tej (Jerozolimka) na Genzel wygłosi odczyt I aikokolizi 
skutek prośby jadących, ulegnie zmianie, jako czynnik žwyad dona a „Alkolo la, 
jak z E“ › gni. „ jako czynnik zwyrodnienia”. 

” од z Wilna: 6,50, 13.30, 16,00, 20,00 —, Posiedzedie Wileńskiego: "Odaclaki Pol 
Odjazdy w Jerozolimki: 7,20 14,00 16,30 T-wa Historycźnego odbędzie się dnia 22 listo 

20,30. — Jak mrówmież wobec zmikomej pada r.b. a DZ o godz. 7 wieczorem w 
ilości jadących ma linji 5-tej, kursowanie lokalu T-wa Przyjaciół Nauk (Lelewela 8). Na 

amtobusu na tej oe > zmianie, a 
autobus kursować będzie w — XVIII jako źródło historyczne, 2) sprawy 

dnie powszednie od godz. 7,45 do godz. 9,43, e toryków, w Wat 
od godz. 14,25 do godz. 15,52 i od godz. 
16,55 do godz. 19,52; w dnie świąteczne i 
niedziele od godz. 10,50 do godz. 15,50 i od 

mianowicie: 

godz. 16,50 do g. 19,50. 

porządku dziennym: 1) odczyt p. O.  Нече- 
manna pt. Testamenty naddźwińskie w XVił 

zjazdu międzynarodowego historyków w War- 
szawie w 1933 r. — zreferuje p. prof. St. 
Ehrekreutz. Goście mile widziani. 

— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 
Na zberaniu naukowem Sekcji Dydaktycznej w 
dniu 21 listopada b.r. (poniedziałek) o godz. 

— CUDZOZIEMCY $ HANDLARZE.-- 8 wieczorem w Seminarjum Filozoficznem Uni- 
Względy humanitarne nie pozwalają magi- wersytetu dr. Michał Kapp wygłosi odczyt p.t. 
stratowi pozbawić około 500 cudzoziemców 
nieposiadających obywatelstwa, prawa 
handlu w mieście. W celu omówienia tej 

„Kwestja podręczników i notatek w naucza- 
niu propedeutyki filozofji. Wstęp dla członk*w 
Towarzystwa i zaproszonych gości. 

wła: nieruchomości W sprawy ma się odbyć w magistracie kon- qniu20 listopada rb. o godz. 13 (1 pp) w sali 
ferencja z czynnikami administracyjnemi. 

SPOŁECZNA 
— Z KOMITETU DO SPRAW BEZ- 
3OCIA. — Wczoraj przy ulicy Hetmań- 

skiej, w jednym z oddziałów składu ziem- 

przy ul. Wiłkomierskiej nr 1 —odbędzie się 
walne zebranie członków Związku Właścicieli 
Średnich i Drobnych Nieruchomości m. Wiina 
— dzielnicy Kalwaryjskiej, na które to zeb a- 
a. zarząd zaprasza wszystkich członków Zwia 
zku. Ž 

Otóż „dotychczasowym lokal 

dawna kordegarda w dziedzińcu pałaco- 
wym, dawne muzeum murawjowskie, Lo- 

ka! ten można było zwiedzać. Owszem. Ale 
po „uprzedniem zgłoszeniu się п woźnego 
przy muzeum“. Coś miby tak, jak audjencja 
u naczelnika po uprzedniem zgłoszeniu się 
u sekretarza. A jeżeli pan woźny zapyta: 

— W jakiej pan sprawie do muzeum? 
— W osobistej. 
— W osobistej muzeum nie przyjmuje. 
Na szczęście badanie takie mie miewa- 

ło miejsca, woźnego bowiem trudno było 
wiogóle znaleźć. I pewnie dlatego niewielu 
Wilmian o istmieniu muzeum wiedziało. A 
muzeum godne oglądamia. Wisiały w niem 
znakomite płótna Ślendzińskiego, Jamontta, 
Rouby, Kwiatkowskiego, Niesiołowskiego, 
akwaforty Hoppena... A obok mich Skoczy- 
les, Wąsowicz, Borowski i wielu innych 
warszawskich i krakowskich malarzy. Ar- 
tyści ci częściowo złożyli swoje dzieła w 
darze, częściowo w postaci cenmych depo- 
zytów. Byl to piękny gest ze strony mala- 
rzy, którzy chyba nie opływają 'w szezegól- 
>> dostatki. Ale oglądać tych rzeczy nie 
było łatwo: 

—Panie woźny, czy można do muzeum ? 

Obecnie, jak czybamy w oficjalnym ko- 
munikacie, naradzano się pod przewodnic- 
twem p. wojewody nad możliwościami roz- 
woju muzeum. Bardzo ciekawe: naradzać 
się nad rozwojem czegoś, co było zamkmię- 
te na cztery spusty. A może ten rozwój ma 
polegać na przeniesieniu obrazów do sal 
pierwszego piętra? Zdołu wgórę? I skąd 
nagle talkie postanowienie, skąd ten tajem- 

miczy zwrot: „uchwalono na okres zimowy 
przenieść zbiory” ? 

Ja wiem skąd. Ze ścian kordegardy la- 
ła się wilgoć, straszliwa wilgoć. Obrazy w 
oczach butwiały. Jeszcze kilka miesięcy, 
a pozostałyby z nich szmaty. Trzeba je by- 
ło nareszeie ratować: ratować to, co w 
swej szlachetnej szezodrocie ofiarowali ar- 
tyści. ufając społeczeństwu. 

Więc dobrze się stało, że zbiory prze- 
niesicno. Tylko poco te wszystkie „dalsze 
programy działalności i rozważania nad 
możliwościami rozwoju”... w. 

EET LS Ti USS E EIEBARIS SS 

RÓŻNE 
— Wykup świadectw . przemysłowych. — 

Z dniem 2 listopada rb. nastąpił okres naby- 
wania świadectw przemysłowych i kart reje- 
stracyjnych na rok 1933. Świadectwa przemy- 
słowe i karty rejestracyjne mają być wykupio 
ne najpóźniej do dnia 31 grudnia 1932 roku 
pod rygorem kary pieniężnej do wysokości 20- 
krotnej wartości Świadectwa przemysi.wegv 
oraz zamknięcia zakładów handłowych wzgięd 
nie przemysłowych (rzemieślniczych). 

Świadectwa przemysłowe i karty rejestra- 
cyjne będą wydawane w kasach przy urzę- 
dach skarbowych tych okręgów podatkowych, 
których płatnicy, wykupujący świadectw. prze 
mystowe i karty rejestracyjne posiadają za- 
kłady handlowe lub przemysłowe oraz oddziel- 
ne składy. Natomiast osoby, uprawiające lain- 
del domokrążny i przenośny, skup zawodo- 
wy oraz zajęcia przemysłowe, mają nabywać 
świadectwa przemysłowe w kasach tych okrę 
gów podatkowych, w których osoby tc stale 
zamieszkują. 

— Na doprowadzenie dzieci naszych bied 
nych bezrobotnych do szkół, będzie kwestewa 
ło w niedzielę 20 listopada Stowarzyszenie ań 
Miłosierdzia po lokalach i ulicach miasta W:-- 
na i przed kościołami. Po szkołach naszych, 
w głębokieme zrozumieniu powagi chwili, za- 
prowadzono obecnie dożywianie biednych dzie - 
ci. Ta pomoc ulżyła znacznie Stowarzyszeniom 
św. Wincentego, które przeszło 1500 drobia7- 
gu szkolnego mają pod swoją opieką, lecz to 
nie wystarcza. Zapowiada się zima, a tu bied- 
nym dzieciom szkolnym brak odzieży i buci- 
ków. Otóż, na wydobycie tych dzieci z atn'o- 
sfery rozgoryczenia, kłótni, swarów,  klątw; 
które, niestety; zagościły w bardzo wielu 
dzinach naszych bezrobotnych — na doprowa- 
dzenie tej biednej młodzieży do szkół by w at- 
mosferze ciepła, światła, nauki i dożywiania 
czas pożytecznie przepędziła, na sprawienie 
jej bucików i ciepłych okryć lub ubranek — 
zwrócą się Panie Miłosierdzia do serc miło- 
siernych Wilnian w niedzielę. Ratujmy nas'e 
biedne dzieci, bo cierpienia ich niezawinione, a 
więc tem bardziej tragiczne! 

Z Kasy horych. Dyrekcja i Biuro Ka 
sy Chorych w Wilnie (ul. Magdaleny Nr. 4) 
we czwartek dnia 24 listopada r.b. będą nie- 
czynne z powodu zmiany lokalu. Od dnia 25 
b.m. Dyrekcja i Biuro Kasy będą czynne nor 
malnie w nowym lokalu przy ul. Zawalnej Nr. 6 

KOMISJE REWIZYJNE PRZY 
CECHACH. — Na wniosek urzędu przemy 
słowego zostały rozwiązane komisje rewi- 
zyjne przy poszczególnych cechach. Wła- 
dzą rewizyjną dla cechów: zgodnie z prze- 
pisami, jest urząd przemysłowy i komisje 
rewizyjne mie mają racji bytu. 

— WYWÓZ PAPIERÓWKI. — W wy- 
miku pertraktacyj z firmami zagraniczne- 
mi na dostarczenie zmacznej ilości papie- 
rówiki, ostatnio odeszło do Prus Wschod- 
nich kilkanaście wagonów zamówionego to 
waru. Również prowadzą się pertraktacje 
z przedstawicielami rynków: angielskich na 
dostarczenie znacznej ilości papierówki. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — „Niebie- 

ski ptak“ po raz ostatni grany będzie dziś w 
niedzielę 20 bm. o godz. 4-ej pop. w teatrze na 
Pohulance. 

— Jan Bonecki żegna Wilno już dzisiaj — 
Niezrównany odtwórca roli „szeregowca Mli- 
Ка“ w sztuce „Zbyt prawdziwe, aby było 4- 
on Bonecki gra dzisiaj po raz ostatni w 

v1lnie. 

— „Zbyt prawdziwe, aby było dobre" da- 
ne będzie dziś w niedzielę 20 listopada o godz. 
8 wiecz. w teatrze na Pohulance po raz szósty 
Cięty humor autora, doskonała inscenizacja re- 
żyserska (Jana Boneckiego), oryginalne deko- 
racje Makojnika i Świetna gra artystów 

— Tani poniedziałek 21 bm. (o godz. 8-ėį 
wiecz.) gotuje wielką niespodziankę w postaci 
pięknej Lajki — misterium Maeterlincka „Nie- 
bieski ptak". 

We wtorek 22 bm. o godz. 8-ej wieczł -- 
pierwszy koncert oratoryjny wiłeńskiego „E- 
cha“ jako uczczenie dnia Święta patronki mu- 
zyki i śpiewu św Cecylji. 
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L [LhIATOWICZ 
Prezes Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego i 

Rady Nadzorczej Bazaru Przemysłu Ludowego w Wilnie, 

długoletni działacz społeczny 

„Polonia 
ł oświatowy, kawaler orderu 

Restituta" 

zmarł w Wilnie w dniu 19 listopada 1932 r. pe ciężkiej chorobie w wiekn lat 69. 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek dn. 22 b. m. Bliższe szczegóły zostaną ogłoszone. 

Towarzystwo Pópierania Przemysłu Ludowego 

i Bazar Przemysłu Ludowego 

  

Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę w pogrzebie 

+ 
MIECZYSŁAWA PULMANA 

a przedewszystkiem: ks. prefektowi Kisielowi, p. Naczelnikostwu 
Mersonom, p. Wizytatorostwu Krasnopolskim, p. Dyrektorostwu 
widzińskim, Radzie Pedagogicznej i wszystkim uczniom Państwowej 
Szkoły Techniczaej, tą drogą serdeczne Bóg zapłać składa 

— Teatr muzyczny ,Łutnia* —- ostatnie po 
żegnaln: występy Elny Gistaedt odbędą się 
dziś 20 bm. po południu o godzinie 4-ej w 
barwnej operetce „Krysia Leśniczanka” (ceny 
zniżone — operetka dostępna dla młodzieży) i 
witczcrem o godz. 8,15 w melodyjnej operetce 
Abrahama „Wiktorja i jej huzar* (ceny zniżo 
ne). 

jutro w poniedziałek nieodwołalnie ostatni 
pużegnalny występ Elny Gistaedt we wspa.ia 
le wystawionej operetce „Krysia Leśniczanka'ł 
(ceny zniżone) — wstęp dla młodzieży dozw> 
lony. 

--- Premjera „Szaleństwa Coletty'* we wto- 
rck 22 bm. 

— „Dziady - Widma* Moniuszki. — W nie 
dzielę dnia 20 bm. o godzinie 18 zostaną stara 
niem chóru akad. USB odegrane w sali Lel=. 
wela przy ulicy. Mickiewicza „Dziady — W:1- 
ma” Moniuszki w formie koncertowej pod ba- 
tutą p. dyr. Wł. Szczepańskiego z udziałem 
wybitnych artystów, 

— (Claudio Arrau w Wilnie, — Światowej 
sławy pianista znany i lubiany w Wilnie da 
jedyny recital na zaproszenie Wileńskiego To- 
warzystwa Filharmonicznego, jutro w ponie- 
działek 21 bm. w sali Konserwatorjum (Wiel- 
ka 47). Szczegóły w afiszach. Przedsprzeuaż 
biłetów w „Orbisie* (Mickiewicza 1la) od O) 
do 7 wiecz. 

Ojciec dziewięciorga 
dzieci 

Blady, nędzny i obdarty człowiek za- 
pukał do dnzwi p. Anny Smoleńskiej przy 
ul. Kolejowej Nr. 40. 

— Jestem bezrobotnym ojeem dziewię- 
eiorga dzieci, które cierpią głód i chłód. 
Ostateczna mędza zmusza mię do wyciąga- 
nia ręki... 

— Jezus Marja! — zawołała wstrząś- 
mięta p. Smoleńska: — bezrobotny ojciec 
dziewięciorga dzieci, które cierpią głód! 
Niechże was za to, człowieku, nakarmię, 

I p. Smoleńska, wypełńiona tkliwością, 
wyszła do sąsiedniego pokoju, aby dla ojca 
głodnych dzieci przygotować coś smaczne- 
go. Gdy wróciła z dymiącym talerzem, oj- 
ca nie było w pokoju. Nie było również fu- 
tra, które przed chwilą jeszcze wisiało ma 
ściamie. Natomiast przez okno widziało się 
elegamckiego pana, bladego wprawdzie na 

twarzy, ale stąpającego pewnie i z godno- 
ścią. Szczęściem, p. Smoleńska umie zor- 
jentować się szybko w sytuacji i powziąć 

— Sodalicja św. Piotra Klawera. — W nie- decyzję. Decyzją stał się gwałtowny krzyk: 
dzielę 20 bm. Bractwo sceny katolickiej Św. 
Genezjusza odegra o godz. 7 wiecz, wzruszają 
cydramat pt. „Malgorzata z Kordoby“. 

— Złodziej !Łapać złodzieja! 
Cały dom zerwał się momentalnie. Cały 

O godzinie 3 po południu dla dzieci będzie dom rzuci się w pościg. Ojea dziewięciorga 
powtórzona ta sama sztuka. dzieci schwytano. Nazywa się Antoni Je- 

Wejście do sali przy kościele Jaxa zierski z ul. Trockej i jest stanu wolnego. 
przez bramę uniwersytecką. Z przygody p. Śmoleńskiej płynie ost- 

CO GRAJĄ W KINACH?  rzegawczy morał. Gdy do drzwż naszych 
CASINO — 100 metrów miłości zapuka kiedy bezrobotny ojciec kilkorga 
HELIOS — Quo Vadis dzieci, odpowiedzmy mu: 
PAN—Godzina z tobą — Nie wierzę ci. Przyprowadź swoje 
HOLLYWOOD — Czarujący chłopiec i dzieci i pokaż. A wówczas nakarmię i cie- 

Higjena seksualna. bie i dzieci twoje. 
STYLOWY—Romans współczesnej panny. Bezrobotny zgodzi się chętnie: gdzie 
ŚWIATOWID — Obława w Paryżu. kilkoro będzie pracowało, tam zawsze sku- 
LUX— Niebieski motyl tek pewniejszy. 

— — — — ———————— S RE 

św. 

nąć stosując naturalną wodę gorzką Francisz- 
ka-Józefa*, biorąc wieczorem przed udaniem 
się na spoczywek pełną szklankę. 

Е WYPADKI | KRADZIEŻE 
— Włóczęga — złodziejem. —  Kirjanow 

Jan bez stałego miejsca zamieszkania skradi z 
niezamkniętego mieszkania Trajgis Pauliny 
(Słowackiego nr 17) gotówkę oraz bielizi:ę 
damską łącznej wartości zł. 340. Kirjanowa ze 
skradzioną bielizną zatrzymano. 

— Uciekł nieuważny woźnica. — Wczoraj 
wieczorem na rogu uł. Trockiej i Wileńskiej 
wóz ciężarowy potrącił silnie przechodnia. 

Nieuważny furman widząc, że poszkodowa- 
na upadła na bruk, bez zmysłów, nie czekając 

na interwencję policji, porzucił wóz i zbiegł. 

Potem się okazało, że poszkodowana nie 
odniosła poważniejszych obrażeń. 

— Nagły zgon. — Zmart nagle Rynkiewicz 
Wincenty lat 45 z zawodu _ cukiernik (zam. 
przy ulicy Żamkowej nr 4). Przyczyna Śmierci 
— dłuższa choroba serca. Zwłoki zabezpieczo- 
no do decyzji władz prokuratorskich. 

— OSZUSTWO. — P. Henryk Cywiński 
b. admirał padł ofiarą sprytnego oszustwa. — 
Mianowicie onegdaj do mieszkania p. Cywiń- 

Bóle w żołądku, sciskanie w dołku, ob- : 
strukcje, gnicie w kiszkach, złe trawienie, bó- 
le głowy, obłożony język, bladą cerę łatwo usu 

— DRUGIE POSIEDZENIE T-WA 
„PATRONAT. — W dniu 16 bm. w sali 
magistratu odbyło się walne zebranie człon 
ków T-wa „Patronat“. 

Zebranie zagaił prezes zarządu ks. Żo- 
łądkowski, po odezytaniu i przyjęciu pro- 
tokułu poprzedniego posiedzenia i zapisa- 
miu się na członków osób obecnych, dr. 
Malkiewicz wygłosił krótki referat o ce- 
łach, zadaniach i znaczeniu „Patronatu”, 
oraz omówił plan pracy. 

Następnie wywiązała się dyskusja, po- 
czem uchwalono wyłonić 3 sekcje a mia- 
nowicie: oświatową, finansową i opieki. 

De sekcyj wybramo: a) finansowej pp. 
dra Malkiewicza, Weitmana, inż. Laymana, 
Krepskiego, Rzepecką, Winnikowa, Bie- 
niarz - Krzywca, Dmochowskiego i Kwie- 
cińską. 

b) Do sekcji opieki pp: Bieńkowskie- 
go, Podczaskiego, Nazarewskiego, Święto- 
chowskiego, Lenczowskiego, ks. Żołądkow- 
skiego, Ladmana, Legatowiczową i Jasi- 

  

skiego przy ul. Uniwersyteckiej zgłosił się ja- nosskiego. A 

owe bala оаа WIR gama ias Sa 
, wyludzi adm Wegrzynowskiego, anówną, Skiporó 

ssct budowianej sprawdzenia obligacje po wa 4 Komara, Jasinowskiego i Sako- 

najomy twierdził, że obligacje odesie W Z й Ё 
za kilka dni, lecz gdy minął tydzień 4 czeko. — Sekcje natychmiast przystępują do pra- 
my delegat bankowy nie zjawił się, poszkodo cy, przyczem sekcja opieki ma zająć się e- 
wany > z po m Lwowie wideneją rodzin więźniów. 
Piwówczić dopiero Oso wysžio па ЧО ODDZIAŁ Żyw; GTRZEB W SWO: 
Ra wca podstępu poszukiwany jest przez PO jATYCZACH urządził w dniu 13 bm. 

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE 

PO Ś.P. 

Marji Mackiewiczowej 
Odeszła od nas... niema Jej... przez 

długi szereg lat była kierowniczką Bur- 
sy Żeńskiej USB. Kilka pokoleń akade- 
miczek skończyło przy Niej, wyszło w 
świat do pracy i walki, a Ona im towa- 
rzyszyła swą myślą życzliwą i serdecz- 
ną, cieszyła się razem z niemi. Była kie- 
rowniczką, nie tą sztywną, kierownicz- 
ką od porządku i przepisów, kierowni- 
czką z urzędu i nic więcej, ś.p. Marja 
Mackiewiczowa umiała włożyć w swe 
kierownictwo serce, umiała w nie tchnąć 
duszę. Była nietylko kierowniczką, lecz 
i prawdziwą przyjaciółką, opiekunką 
młodzieży, z macierzyńską troskliwością 
przygarniająca do siebie młode dziew- 
częta nieraz w bardzo ciężkich warun- 
kach materjalnych, nieraz bez domu i ro 
dziny. Zabrakło nam Jej... 

...] zdaje się, że to było takie proste 
i naturalne, że w każdej chwili možia 
było do Niej przyjść, poprosić o coś po- 
radzić się, poskarżyć.... I można było byc 
pewną, że o ile to będzie w Jej mocy -— 
pomoże, poradzi, pócieszy. 

A cóż dopiero mówić o chorobie, nic- 
szczęściu, chwilach żałoby, w których 
to Zmarła umiała okazać tyle troskliwo - 
ści, tyle delikatnego współczucia. 

Niema Jej.... 
Przecie tak niedawno, niestrudzeni:, 

codzień, siadywała przy naszym obie- 
dzie, nieraz może nużącym, brała udział 
w naszych rozmowach, śmiała się razem 
z nami i jako osoba o wysokiej kultau- 
rze duchowej i głębokiej, bystrej iute- 
ligencji, obecnością swoją podnosiła po- 
ziom naszych zebrań. 

I jeszcze jedno było, co ją tak baruzo 
zbliżało do nas, to ta Jej młodzieńczość 
duchowa, żywe zainteresowanie wszyst 
kiemi zagadnieniami, które nas obcho- 
dziły. Przesuwa się kalejdoskop wspom- 
nień... 

Walne zebranie Bursantek, gwai.... 
ś. p. M. Mackiewiczowa wśród nas, po- 
godna, uśmiechnięta, myśląca o ulepsze- 
niach dla nas, pełna zrozumienia  dła 
naszych. potrzeb, pełna  wyrozumiałosci 
dla naszych błędów. A imieniny ś.p. M. 
Mackiewiczowej? Wesoły dzień, skupia- 

jący wszystkie bursantki u jej kolan, w 

Jej miłym saloniku, pełnym kwiatów... 
i tyle innych drobnych okoliczności ży- 
ciowych, w których Ona była z namii, 
ciesząc się ze zdanych przez nas egza- 

minów, dodając nam otuchy, pokrzepia- 
jac w niepowodzeniach. 

Przecież jeszcze w czasie Swej osta- 

tniej choroby interesowała się i pytała 

o nasze postępy w nauce, o nasze prace. 
Obecnie, gdy zaczął się nowy rok aka- 
demicki, smutno nam.... 

Powróciłyśmy do Bursy napozór tej 

samej, a jednak tak bardzo innej, do Bur 

sy, w której zabrakło Tej, która umiała 

z przeciętnego internatu stworzyć ogni- 

sko domowe. Odeszła od nas  prze'l- 

wcześnie, snująca plany nowych  ulep- 

szeń i wygód dla bursantek, odeszła 

potrzebna, pożyteczna, ceniona, kochana. 

1 dziś,gdy stoimy nad Jej mogiłą, 

ściska nam serce ogromny Żal i prze- 

nika wdzięczność dla Tej, która nam tyle 

z siebie dała.... я 

Czy to wszystko? Nie. Ž nad Jej gro- 
bu powinnyśmy wynieść tę sumienność, 
dokładność w spełnianiu codziennych 

powinności życiowych, nieraz może przy 

krych i ciężkich. Tę prostą, pogodną 

obowiązkowość, której ś.p. Marja Mac- 

kiewiczowa wymagała od nas, a której 

była wzorem jej droga, szlachetna po- 

stać —— niech Jej światłość świeci wie- 

kuista. : 
„Bursantki“ 

SPORT 
WE WTOREK OTWARCIE SLIZGAWKI 

Cieszcie się lyżwianze, już we wtorek 
© 2 pop poł., o ile nie nastąpi magłe ocie- 
plenie się, otwarta zostanie ślizgawka w 
'Parku Sportowym im. Gen. Żeligowskiego. 

Dokładne dane podamy w: numerze po- 
niedziałkowym. (t) 

PODZIĘKOWANIE 
W dniu 2 listopada rb. JWPan Dr, Ab- 

ramowicz, Ordynator Szpitala Sejmikowego 
w Baranowiczach, przy współudziale D-rów 

Kazimierza Sakowicza i  Nachureswskiego 
dokonał szczęśliwie bardzo poważnej opera- 

cji u żony mojej*, za co, jak również za 
bardzo gorliwą opiekę nad'chorą'żoną przed 

i po operacji, tą drogą wyrażam każdemu 
z JWPanów Lekarzy — serdeczne „Bóg 
zapłać”. 

KAZIMIERZ LESICKI. 
Aspirant Straży Więziermej 

W. Baranowiczach 

  

  

licję. Am 
— WYPADEK SAMOCHODOWY. — Szo- przedstawienie, na którem „odegrano „Jak 

ier Stecki Alojzy - Witold (Ponarska 30) pro- kapral Szczapa wykiwał śmierć". Po przed- 
o taksowkę nr rej. 14320 na ul. pe. A odbyła się zabawa taneczna. 
najechał na przechodzącego przez jezdnię zysty zysk 22 zł. 30 gr. przenaczono 

Czuryło Jana lat 44 zamieszkałego we Wsi mą cele Źwiągiku. z 
Podlipki gminy rudomińskiej,j wskutek czego e 
Czuryło doznał złamania lewego przedramienia. = — PODRZUTEK. — Do miejscowego 
Szofer Stecki poszwankowanego sam odwiozł złóbka podrzucono w dniu 12 bm. dziecko 
do szpitała żydowskiego. płci męskiej, mające około półtora roku. 

(AT i ЕНУ НУЕТНИСДЕ- 

Dr. A. WĘŻYK 
POWRÓCIŁ 

ul. Sadowa 9 w Baranowiczach 
Choroby weneryczne, skórne, pł.iowe 

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



  

— ZEBRANIE WOJEW. RADY ZW. 

OSADNIKÓW WOJSKOWYCH. — W dniu 
šzisiejszym (20 listopada) o godzinie 13 
rozpocznie się posiedzenie Rady Wojew. 

Zw. Osadników: Wojskowych. Obrady od 
, się w sali konferencyjnej Urzędu X: 

jewódzkiego. 
— AKCJA ODCZYTOWA BEZPAR- 

TYJNEGO BLOKU. — Dnia 15 bm. odb;” 
się w Zdzięciole odczyt zorganizowany 

przez Kolo Gminne BBWR., z p. burmist- 
rasm Szymonem Brodowskim na czele. Od- 
czyt wygłosił prelegent Sekeji Oświatowej 
BBWR. w Nowogródku p. Felicjan Ciaw- 
lowski, przy przepełnionej sali kina miej- 

scowego (około 200 osób). Tematem od- 
czytu było zagadnienie: „Przyczyny kry- 
zysu wszechświatowego i walka z nim rzą- 
dów Marszałka, Pilsudskiego'". 

W dnugiej części imprezy, prelegent o- 
mówił szeroko, co daje Urząd Rozjemczy i 
ulgi @а rolnilków. Zaimteresowanie odezy- 

   
     
   

tem było bardzo wielkie. Po jego ukończe- * 
miu ludność oblegla na rynku prelegenta, 
zasypywała go pytaniami i zasięgała po- 

rad w różnych sprawach. 

— PRACE NOWOGRÓDZKIEJ IZBY 
RZEMIEŚLNICZEJ. — Po zebraniu Ple- 
num Izby, obecnie odbywają się konferen- 

€je przedstawicieli poszczególnych zawo- 
dów w celu ustalenia średniej zyskowności 
warsztatów w latach 1931—32. Odbyły się 
już konferencje przedstawicieli cechów: ko 

- wali, ślusarzy, blacharzy, krawców i czap- 
ników. Cechy szewców na wyznaczoną kon- 
fevencję nie nadeslały swych delegatów (co 

  

Je 
jedyny przybyły z tenenu delegat określił. 

iż „postąpili jalk szewcy...*'). Nai dzień 22 
bm. wyznaczona jest konferencja przedsta- 
wicieli cechów: fryzjerów, zaś na dzień 23 
bm. stolarzy, murarzy, cieśli i zdunów, a 
w dniu 24 bm. rzeźników, wędliniarzy oraz 

piekarzy. 
Poza tem Izba zbiera i opracowuje ma- 

terjały w związku z projektem zmiany u- 
stany przemysłowej. 

— ROZWÓJ WYCHOWANIA FIZYCZ- 
NEGO W POWIECIE. Wprowadzona mie- 

dawno przez Państwowy Urząd WF. i PW. 

odznaka sportowa t. zw. POS pop Ва 

jest majlepszym sprawdzianem wyrobienia 

fizycznego i zarazem majlepszą, majszla- 
chetniejszą i najbardziej realmą propagan- 

dą zadań WF. i PW. Możemy powiedzieć z 

pewną dumą, że powiat nowogródzki przo- 

duje w tym kierunku, o czem miech mówią 

cyfry: złotą odznakę Ikl. I-szej zdobyły ezte 

ry osoby, a między niemi: p. radea Wier- 

niewiez i p. naczelnik Mioduszewski, srebr- 

mą, Il-giej klasy zdobyło 42 osoby, bronzo- 

wą I-ciej klasy 179 osób. 
Odznakę strzelecką złotą zdobyły 3 о- 

soby, srebrną 13 osób i bnonza'wą 145 ogób. 

PIĘKNE REZULTATY PRACY 
KULT. - OŚW. BEZPARTYJNEGO BLO- 
KU W ZDZIĘCIOLE. — Koło Gminne Bez- 

* partyjnego Bloku Współpracy z Rządem w 

małym Zdzięciole 'vykazuje poważną ży- 

«rotność i może się już poszczycić pięknym 

dorobkiem, zwłaszcza w dziedzinie pracy 

kulturalno - oświatowej. Koło posiada wła- 

mą świetlicę, z którą bardzo przykładnie 

dzieli się z oddziałem Związku Stnzeleckie- 

go, ma własny chór, zgramy i wyrobiony, 

ma własne trio śpiewacze, o miemałych 'wa- 

lorach artystycznych. 
— POGROMCA WIEWIÓREK W PO- 

KRZASKU. — Mimo żakazu tępienia wie- 

wiórek, Michał Packo, syn Michała Packo 

ze wsi Karczew gminy cyryńskiej, uległ po 

kusie i wybrał się na polowanie na wie- 

wiórki w lasy 'tuchanowiekie. Strzelał z ta- 

kim zapałem, że kiedy zjawił się gajowy” 

chciał strzelać do gajowego. Gajowy Jalkób 

Waluś nie dał się jednak uprzedzić i sam 

użył broni, obezwładniając zapalonego My = 

śliwego. Odebrana od Packo fuzja byla 

przerobiona z karabinu rosyjskiego, oczy- 

wiście posiadana nielegalnie. Kiusowni- 

kiem zainteresowały się organa bezpieczeń- 

stwa. 
— GO GRAJĄ Wi KINIE MIEJSKIEM. 

Od piątku dnia 18 bm. „Księżna Tarakamo- 

wa”, obraz z epoki earowej Katarzyny. — 

Zdjęcia bogate. Film imteresujący. 

  

  

— OBCHÓD ŚWIĘTA. NIEPODLEG - 

ŁOŚCI w STOŁPCACH. Zwyczajem lat 

w bieżącym roku w Stolpcach 

14-letniej rocznicy Święf 

Niepodległości. Już w dmiu 10 wieczorem 

nar isię oddziały wojska, kom. 

strzetca, K. P. W., P. Т W. przez ulice 

rajasta, pełne świateł od iluminacyj, zatrzy 

mując się przed Maugistratem m. Stolpców 

gdzie zostal odegrany marsz Brygady. 1 

imiorzony 'tutaj pochód, ruszy. dalej na 

place obok Sądu Grodzkiego, gdzie nastąpi- 

io spalenie fejerwerków. Po capstrzyku M 

sali Urzędu Pocztowo - Celnego odbyta 

się uroczysta akadem ja, zorganizowana sta 

ramiem szkoły powszechnej, na której obe- 

ni byli p. starosta H. Kuroczycki, p. mjr. 

Bezeg, p. posel J. Gorzkowski omaz wiele 

innych osobistości. W tym dniu odbyła się 

również akademja dla młodzieży gimnaz- 

iainej araz akademija, zorganizowana przez 

K.P.W. ` 

W dniu 11. po odebraniu raportu przez 

dowódcę 8-go Baionu wraz z p. starostą H. 

Kuroczyckim, wojsko, strzelcy, K. P. W. 

P. P. W., Hufce szkolne udały się ma. mabo- 

żeństwo. Odbyta defilada przed pomnikiem 

Mamszałka. Józefa Pillsudskiego zakończyła 

przedpołudniową uroczystość. : 

Wieczorem w sali Ogniska Kolejowego 

odbyła się uroczysta rkademja na program 

której złożyło się: przemówienie, wygło- 

szone przez p. Kiobyłańskiego, kilka oiko- 

Tienošciowych piešti w wykonaniu chóru 

wojskowego, zbiorowa deklamacja. opra- 

cowana przez uczniów gimnazjum, dekla- 

macje w wykonaniu żołnierzy 8-g0 Baonu, 

koncert orkiestry wraz z chórem. wojsko - 

oraz sztuka w: 3-ch odsłonach, wy- 

wy. Obchód Święta Niepodległości w Die- 

stawiona przez amatorski zespół wojsko- 

żącym roku w Stołpeach wypad! nad wy- 
raz imponująco. 

/ Mackirwicz 

ubiegłych i 
odbył się obehód 
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Zdradliwe powietr 
tograža zdrowiu: ciągło rmiany pogody, negłe i niespodziewane, 
wywolują przeziębienia, prowadzące niej 

4 

  

ZE w przejściowej porze róko 

jednokrotnie do niebezpiecz- 
NUY nych chorób, którym niewielu ludzi potrafi się oprzeć. Ažeby si 

          

      

       jast to jedyna skonceni 
wartościowe składniki słońu, 

  

jaj, mleka i kakao, sporządzona specjolnym sposobem przy niskiej 

uchronić przed zg: 'nemi skułkami niepogody i słoty nie wystarczy 
tylko cieplejsze okrycie, należy przedewszystkiem wzmocnić wewnętrzną 
odporność organizmu. Odżywianie się przy pomocy środka szybka 
przechodzącego w krow uodporni orgonizm, czyniąc go mniej 
wrażliwym oe taziębienie jego prtykre nasłąpztwa, 

i       f 

   smaku, rawierojąca wszystkie najbordziej 

Iempereturie, posiada cało bogactwa wiłamin, diastazy + lecyryny. Pijcie więc codziennie filiżankę | 
Ovomaityny, która wzmocnio organizm, zaopetrując go w zupas sił i energii — 

Filiżanka OVOMALTYNY —- to filiżanka zdrowia! 

OVOMALTYNĘ nabyć można we wszystkich aptekach i sklądach apiecznych (drogerjact)., 

| ENY" puszko 125 gr. ZI zsa) 
į „ 2509. 21430 

l „ 5009, Zł ran | 

ŚPraby (broszarg wysyła bezpfatnfe 
FABRYKA CHEMICZNO- FARMACEUTYCZNA & 

Dr. A. WAND    

  

  

DYWANÓW PERSKICH 
została zorganizowana nauka pod kierowni- 
ctwem twórcy przemysłu dywanowego. Ро- 
nieważ celem naszym jest stworzenie. arty- 
stycznego przemysłu dywanowego na Wi- 
leńszczyźnie, opłata za naukę tylko 10 
Kurs trwa 2 tygodnie. Specjalną wełnę d;- 
wanową polecamy na miejscu, 

Informacje i zapisy ul Tatarska 17 m. 
4 front od godz, 10-ej do 3-ej i od G-ej 
do 8-ej po poł. 

   

  

  

— „SPRAWA MUZYKALNA". „On“ 
utalentowany skrzypek, „ona'* utalentowa- 
na pianistka. 

Pobrali się. „Miłość* ich jednak trwała 
kilka dni. 

„On”* madal grał ale już bez akompa- 
njamentu swojej partnemki. „On* poszegł 

do ojea swego pnzy ul. Grandzickiej, a „o- 
ma' do swojej matki przy ul. Wróblew- 
skiego, aż wreszcie „on* „ją” spotkał wie- 
czorem, 'wychodziła z restauracji, w, której 
grała. Zquważywszy swoją dawna, partmęr- 

kę, przypomniał sobie dawne dobre czasy 
wspólnej gry i obecnej samotności — rzu- 
cił się ma nią i zbił dość dotkliwie. 

Sędzia grodzki p. Ostrowski skazał 8 
„jego”, tj. p. Gerszyna na 7 miesięcy wię- 
ziemia. Kara ta na mocy amnestji została 
zmniejszona o połowę. 

— WIALNE ZŻBBRANIE ZWIĄZKU 
UCZESTNIKÓW B. I-GO KORPUSU WP. 
W! niedzielę o godz. 17-tej Zarząd Zw. U- 
czestmików b .I-go Korpusu WP. ną Wscho 
dzie zwołuje nadzwyczajne walne zebranie. 

Zebranie odbędzie się w sali „Kireso- $ 
па według następującego programu: 1) 
zżagajenie i wybór prezydjum walnego Ze- 
bramia; 2) odczytamie protokółu z ostat- 
miego zebrania; 3) sprawozdanie zarządu; 
4) wybór komisji rewizyjnej; 5) wolne 
wnioski, 

W razie nie przybycia ma oznaczo1:4 go- 
dzinę dostatecznej ilości członków -- 7 
bramie odbędzie się o godz. 17,30 bez wzzt. 
na ilość obecnych. 

— KOMORNIK W' ROLI AUTOBUSIA : 
RZA. — Wzmianka nasza o panujących 
porządkach ma „stacji* autobusowej odnio- 
la skutek. Nie posiadamy jeszcze stacji 
w: dosłownem znaczeniu tego słowa, lecz 
dzięki naszej wzmiance uspokoiły się po- g 
niekąd namiętności autobusiarzy. 

Spokój ten jednak został w, tych dniach & 
zakłócony przez osobę, która powołana jest 
do wykonywamia sprawiedliwości, a tem- 

e PA Ra h bala b O ARAAR AKR AADABADRARANNACZAAA A 

Największą i najkezpiecz- 
miejszą zbiernicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
GSZCZĘDNOŚC! POWIATU 

GREDZIEŃSKIEGC 

Wysokie oprocentowanie— całko- 
wiie bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

SYFYTYWYYWYYYYYYWYWYYYTYTYVYYYYYWYVYSTYYYH 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATAWIDE 

ESTA ii i РОа PETRA 
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Początek ssansów 
© 0. 5.18, — 8, — 18, 

Największy i najpotężniejszy dżwiękowie c ilustrujący najbardziej 

nieprawdopodobne a jednsk prawdziwe dramaty z czasów wojny 

światowej genjalnego ERNESTA LUBITSCA 

SBODNO, Bye: | CZŁOWIEK KTÓREGO ZABIŁEM 
Lionei Barrymnore, Philips Holmes | Nancy Carrol 

SKLEP RADJOWY „„ŁENKSNĘŚ 
Grodno, ui. dominiksńska * tel. 186 

Konto czekowa P. K. O. 82.157. 
-- POLECA — 

za 190 Zł. 
$-.lampowy odbiornik redjowy, ż lampami (Philips'a), 

głośnikiem akumulstorem, baterją anodową 
i sprzętem antenowym 

Na 19 Miesięcy РО 10 ZŁ. 

samem powinna działać sprawiedliwie. Sta 
ło się inaczej. 

Wypadek miał następujący przebieg: 
Właściciele autobusów: zauważyli do- 

brze ubranego pana, który stał przy tak- 

sówce i wśród pasażerów, szukał odjeżdża- 
jących do Krynek. Autobusiarze poczęli na 
iunalnie głośno pnotestować, a gdy prote- 

sty nie pomogły. zawołali policjanta, któ- 

ry wylegitymował tego pana. Po wylegity- 
mowaniu okazało się, że ów pami był komor 
mikiem Sądu Grodzkiego z Krynek. Pan 
ikomomik chcąc powrócić do domu, wyna- 
jął za 30 zł. taksówkę, a ponieważ 30 zt. 
stanowią nawet: dla p. komomika poważną 

: e, postanowił zabrać ze sobą jeszcze 
u pasażerów. I oto spotka! się ze sprze- 

Giwem autobusiarzy. 

— WYSTAWA W SEMINARJUM 
MĘSKIEM — W miedzielę w godzinach od 
11 do 19-tej w gmachu seminarjum męskie 

go w Grodnie urządzona zostamie wystawa 

robót i rysunków uczniowskich. 

— POŻAR. — W dniu 15 bm. we wsi 
Latki, gm. Gudziewicze, wybuchł pożar. 

skutkiem którego na szkodę Zuty Jankiela 
spalił się chlew. Straty wynoszą około 600 
złotych. 

    

PAD =: ы 

Х!МА P. T. m. TEL. 214 
S Likas 

Poczytri sesusow: 18.15, 20.15 + 2215 

Lžuiekowiat 
Kino „POLONIA“ 

Pocztowa 4. . 
Dziśl Genjslne srcydzieło króla raży- 
serów niezapomnianego twórcy „Trój- 
ki“ „Śpiewska Nieznanego* Turżeń- 
skłego. Peześliczny, kipiącz ży citm 

i szczerością, him p. t. 

„Hotel Studentów" 
W rolach głównych: Stylowa LISETTA 
LANVIN, CHRISTIŁ:4 CASADESUS 

i RAYMOFD GALLE. 
Akcja toczy się w łacińskiej dzielnicy 

Paryża i obfstuje w czły szereg szcze- 
gółów z życja studentów, 

wsięg 2d 80 Gr. 
(LSE i LENS ASS 

Gźżwięsąq wiać 

Kino „Ą POŁ LO" 
Saminik. 26. 

Dziś wielki tilmfdźwiękowy produkcji 
europejskiej 

Mie grzesz Kobieto 
W rolach głównych Leuisa Bruok i 

Jean Brad!n. 
mponująca wystewal Melodyjne pio- 

genki! Wzruszałąca treść! 

KINO „PAŁACE 
Qrzeszk. 12. 

Dziši Demoniczus, knusząco-pikantna 
niezrównana 

BRYGIDA HELM 
w potężnym dramzci: na tle niessimo- 
witych wydarzeń na lsksusowym jach 
cie, wśród dam wielkiego Świata koko- 
tek, tancerek, miljlonerów, niebieskich 
ptsków i wyrafinowanych przestępców 

в & 

„Jaśttwara Jacht Rozkoszy” 
Namiętność miłosna tancerki — miłość 

demonicznej kobiety. 

WSTĘP OD 49 GR.     

    

  

       
     

    

   wstęp ód 75 gr. 
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Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS W roli Nerona EMIL JANNINS Męczarnie Chrześcian. 

Dzis! Po raz pierwszy w Wilnie WGPSja UŻniĘN WU. Najr-pauia:S<E, U.EDIMI.Ł1LEJI€, INCLLINELIAILU s1Cz i ZIZŁU 
Henry: a Sienkiewicza 

QU© VADI$ 
Krwawe rządy Nerona. Przepych dawnego Rzymu. — His |-szy 

Seans ceny zniżone. — Seanse: 4, 6, 8 i 1015. — W dnie świąteczne o 2 giej. 

  

Caia Polsks 5:6 bawil Bawmy się razem! Dziś pierwsza polska komeuja sportowa 

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel, 15 41 

100 METRÓW MIŁOŚCI 
W rol. głównych: Pogorzelska, Dymsza, Tom, Lawiński, Kalinówna, Ankwiczówna, 

Cybulski oraz chór Dana. Dla młodzieży dozwolone 
Nad progr.: Urozm, dodatki dźwięk Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.15 w dnie świąt. o g. 2-ej, Ceny od 25 gr. 

  
Ostatei dz eń. 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Najulubieńsza para aktorów, šwiatowo znany piosenkarz 

MAURICE CHEVALIER soki 
w pelaym szampańskiego humoru 

tilmie džwiękowo Špiewnym 

ERNESTA LUBICZĄ Mvzyka OSCARA STREUSA 
Nad program: aktualja_ dźwiękowe: Scanse: 4, 6, 8, i 

A 

  

JEANETTE MAC DONALD 
DZINA Z TOBĄ* 

100 % humoru, muzyki i 

režyserii genjaszs 
reslizscii 

czarownyci: melodyj. 
10,15. W dn. św. o 2-ej, Na l.szy seans ceny zmėžome, 

  Dzwigkowe kino 

"PAN" 
Wielka 42. tel. 528   

JUTRO lilm świaiewej produkcji 1932 33 całkowicie nakręcony w krajach podbiegunowych 

в С вО © ilustrujący życie Eskimosów, 
Astentyczne, oryginalne krajobrazy polarne. Gra Eskiimosów pełna jest prawdy życiowrj i przejęcia. Film dia zażdege 

zrozumiały, bo w języku polskim. 

  
Nareszcie coś nowego! Zapomnisz o trcskach, kłopotach, zmartwieniach, oglądając dziś szampańską. 

Dźwiękowe kino 

HsLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15 28 

LEMONNIER. 

ną humoru operetkę paryską 

(Il est charmant) 

CZARUJĄCY CHŁOPIEC 
W rolach gł. ulub. piosenkarz bohater fi.mu „Kongres tańczy”. HENRY GARAT oraz gwiazda Paryża MEG. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8, i 10, 
  

Dz:$ 2 sSeznse: © 
WIELKI REWELACYJNY FIL: 

Dźwiękowe kino 

  

g. 12 da 2 el pp. dla kobiet i o godz 1015 w. da mężczyzn. 
\ ! Zajrzyjmy prawdzie w oczy! Ušwiadomienie — Prze- 

stroga — Pouczenie! Każdy młody mężczyzna każdy ojciec, każdy narzeczony, każda młoda 

  

  

  

  

KOLLYWOOO kobieta, każda matka, każda narzeczona powinni i muszą zobaczyć obraz — p.t.: 

Mitte MEGJEBA SEKSUALNA 
tel. 15-28 Wielki film ilustrujący dzieje stadeł małżeńskich, w których mąż albo żona, dotknięci 

przed ślubem chorobami, nie wyleczyli ich należycie. 
Ž rozporządzenia Władz dajemy oddzielne seanse dla pań i oddzielne dla panów. 

Dziś! Wielki wspaniały, podwójny program! NalnCsja 100-procentowa dźwiękowa koinedja - farsa w 16 
aktach 

Kiuo-Teatr 2 = 

„STYLOWY“ -. ROĄARŚ W$SBOŁCZEŻNY PANRY 
Wiele 26 W rolach głównych COLLEN MOORE i NEIL HAMILTON. 

Nad program: Król sensacji TÓM MIX p.t. „W IE WIOL U SZEIKA* sensacyjno - wschodni dramat w 
8 aktach. 

Dzeiękowy Dziś wielsi podwójny progrzm! 1) Najnowszy # m: jlspszy film cźwiękowo Śpievny reż. Czrmine Galisme 

Kat fl .OBŁAWA W BARYŻU 
„ŚWIATOWiE” W reli gl. świstowy piosenkarz Ałbsrt Prelszn i Annabeliz orsz 2) Wspanisłe arcydzieło p-g powieści S. Žiromskiege 

  

Mickiewicza 9, 

Gfiary 
Bakanowski dla najbiedniejszych ] zł. 
Ludwika Świdowa na Tydzień Akademika 

5 zł, na remont Bazyliki 5 zł. 

в 4 
Radjo wileńskie 

Niedziela, dmia 20 listopada 1932 r. 

10,30 Transmisja nabożeństwa 11,58 
Sygnał czasu 12,10 Kom. meteor. 12,15 
"Transmisja poranku symf. z Filharmonji 

Warsz. 12,55 „Społeczna walka z gruźlicą” 
odczyt wygł. dr. W. Rudzki 13,10 D. c. 
poranku symfonieznego 14,00 „Porady we- 
terynaryjne* wygłosi L. Dobrzański 14,20 
Muzyka 14,40 „Lasy zagranicą” odczyt wy- 
głosi inż. Wacław Dobrzański. 15,00 „Audy 
cja dla wszystkich”: 1) Muzyka polska 
(płyty) 2) „Owady pasonzyty zboża” po- 
gad. 'wygl. Józef Gliksman. 3) Muzyka poi- 
ska (płyty). 4) „Święta Cecylja“ pogad. 
wygłosi Władysław Kalinowski. 5) Muzyka 
polska (płyty). 16,00 Audycja dla młodzie 
žy. 16,25 Muzyka 16,45 Kącik językowy. 
17,00 Koncert, Komunikaty, Koncert. 17,55 
Program na poniedziałek 18,00 Koncert 
Wiadomości bieżące, D. e. koncertu. 18,50 
„Co nas boli?* przechadzki Milka po mie- 
ście. Odpowiada na zarzuty wiceprezydent. 
miasta Witold Ozyż. 19,10 Rozmaitości z 
cyklu „Kobieta ma głos” 19,25 Słuchowisko 
20,00 Recital śpiewaczy, 20,40 Transm. z 
Wiednia. Koncert muzyki opęretkowej pod 
dyr. kompozytorów. 21,28 Wiad. sportowe 
% prowincji 21,40 D. e. transmisji z Wie- 
dnia. 22,45 Komunikaty, 23,00 Muz. tan. 

  

  

Dyrekcja szkoły 
podaje do wiadomości, że okresowe zebra- 

nie rodziców uczniów Państwowej Szko'y 

technicznej w Wilnie połączone z refe.a- 

tem na temat „Współpraca domu ze szkolą” 

odbędzie się dnia 20 XI. 32 r, o godz, 12,30 

3 FABRYKA 
i SKŁAD M EBLI 

B. WILENKIM I $- 
Spółka z ogr. odp. 

3 Wiins, ul. Tatarska 29, 
5 dom własny, Istnieje od 1843, 

i Jadsinie, sypialnie, ssłouy, 
j gabinety, łóżka niklowane | 

angielskie, kredensy, stoły, 
szafy, biurka, krzesła dębowe 

  

    

   

  

       itp. Ceny znacznie zniżone, 

-=----===== === 
OGLOSZENIE 

Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na 
dostawę mięsa i słoniny do szpitali Miejskich 
i Przytulku. 

Oferty ze wskazaniem ceny ryczałtowej, 
lub procentami ustępstwa od cen rynkowych, 

  

należy składać w biurze Wydziału Żdrowia i $ 
Opieki Społecznej Magistratu m. Wilna w ter- 
minie do dnia 23 listopada 1932 r. = 

Otwarcie ofert i ustny przetarg odbędzie 
się w tymże dniu o godz. 10 rano. | 

Stający do przetargu powinni złożyć kau- 
cję w wysokości 200 zł. Z 

Przyjmowanie ofert i udzielanie informa- 
uskutecznią się w Maigstracie, Wyd.iał 

Opieki Społecznej (pokój Nr. "). 
Magistrat m. Wilna 

| S TTK SA SNES 

1205-VI 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 1X: 
rew. K. Karmelitow zam, w Wilnie Piekiełko 
3—12, na zasadzie art. 1030 UPC. ogłasza, że 
w dniu 26 listopada 1932 r. od godz, 10 rano, 
w Wilnie, przy ul. Swironek Nr 10 odbędzie 
się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomc- 
ści, należących do nieob. w kraju Mikołaja Ko 
mara na rzecz. spadk. po zm, Oldze Walko- - 
Marji Koskuli i składających się z domu drew 
nianego krytego gontem, oszacowanych na Su- 
mę zł. 594. 

W 
Zdrowia i 

Komornik K. Karmelitow.. 

-. „PRZEŻZWIOŚNIE: 
  

SKLEP 

WŁ. CZA 
Dominikańska 8, filį 

OBUWIA 

PLIŃSKI 
a Wielka 13. Poleca 

<buwie wiasnej pracowni w wiełkim wyborze 
damskie, męskie i dziecinne. 
mowy alcsze, śniegowce, 

Na sezon zi- 
wielki wybór 

psaiofli rannych oraz cbuwie specjalne do 
śniegowców po censch bardzo niskich. 
  

  

šilad Fortepiónów, 

   

   
į y (F-ma 

iino, 

blank, Fisharienji 

K. Dąbrowska 
istnieje od 1. 1874) 

Niemiecka 3, m. 11 
  

[į 
Lekarze 

KTO 
Żełuowicz 

chor. skórne, wenery - 
czne, narządów m2Czo- 

wych ^ 
ой 9 @ 1, ой 5 @ 8 

wieczorem. 
DOKTOR 

a Teldowiczasa 
kud:ece, weneryczne -- 
narządów * moczowych 
od 12 — 2 iod £-6 
ul. Mickiewicza 24. 

tel. 277. 
  

s Wa 4 tr. Hzarykiowiczowa 
Choroby skórne, lecze- 
nie włosów, kosmetyka 
lekarska i operacje ko 
smetyczne. 
Przyjm. 11 — 12; 5 — 
6 Wileńska 33 m. 1.— 
Ż powodu wyjazdu na 
stałe do Warszawy w 
grudniu przerwie przy- 

„ jęcia. 
mam DRR AZÓDANA BO 

Kuras 
1 SPRZEDAŻ 
PIANINO 

koucertowe w dobrym 
stanie krzyżowane — 
sprzedaje się niedrogo 
od ;0ej do 2-ej — ul. 
Trocka 11 m, 13. 

  

Foriepien 
Beckera — najnosszej 
konstrukcji, krzyżowy, 
sprzedam ul. Kościuzzki 
12 m. 19. 

Seier 
irisndzki 3 i pół mie- 
sięczny pies, sprzedzje ( 
się niedrogo. — Nowt= 
więciiny nadleśnictwo 

Sprzedam psa 
boksera dwuletniego, — 
Białostocka 6 — | od 
4-5 codziennie. 

AKABÓRARZŁORARZAA 

Loekaie 
FTEOPYTWWI 

    

POTRZEBNE 
MIESZKANIE 
4 - pokojowe z wszel- 
kiemi wygodami, — w 
centrum, nie na parte- 

rze w cenie do 100 zł. 

Zapiacę za kwaitał, 

Łaskawe zgłoszenia do 

administracji dla W. 

MIESZKANIA 
od zaraz 3 - pokojowe 

  

z wygodami. Krakow- 
ska 51. —- Wiadomość 
u dozorcy. 

  

  

M ma 

KR RIO 

— 
MIESZKANIA 
trzy, pięcio i sześcio - 
pokojowe odremonto -* 
wane z wygodami do 
wynajęcia. Mickiewi - 
czą 46. 

LOKAL 
DO WYNAJĘCIA 

na biuro, skład, pre- 
cownię itp. Ul. Zamko- 

4 w dziedzińcu, — 
tamże mieszkanie. 

POKój 
DO WYNAJĘCIA 

wygodsie umeblowany, 
Ohama ul 2 m 15 
telefon na miejscu. 
  

MIESZKANIA 
31 4 pokojowe do wy 
nsjęcia, Mickiewicza 45. 

MIESZKANIE 
5 pokuj, odnowicne, 
całkowicie umebiowane 
pierwsze piętro, ciek- 
tryczność, łazienka te- 
iełor — można poje- 
dyńcze pokoje — do 
wynajęcia, ul. Sieras 
kowskiego 24 m 8, 
tel 15-86, godz. 9—11 
i 3—6 

MIESZKANIE 
7io poncjowe, Świeżo 
odremontowane — ze 
wszelkiemi 
jasne, ładne do wyna- 
jęcis. Zamkowa 18. — 
Dozorca wsksże. 

MIESZKANI 
2 posoowe 2 kuchnią 
i wygodsmi do wyna 
jęcia. Wiłkomierska 5.а 

MIESZKANIA 
ś i pokojowe do wy- 

la « wygodsmi. — 
na 2. lałermacje u 

dozorcy. 

5  POROGT 

  

    

   

  

  

5 pok. demek 
z wygodzmi i ogród: 

kiem owocowym, sło: 

neczay, suchy, ciepły, 

90 zł. Jasna 15 (Zwie: 
rzyniec). 
m m mm 

  

& Wrolach głównych S$, Jaracz, 

wygodami . 

    

E 

MIESZKA 

wszelkie 
Do wynajęcia Popław- 
ska 29. 

      

8. Samborski, M. 
Gerczyńska | W. Waltar 

      

  

! 

| D/M 
| Warszawa, Wierzbowa 6. tel.250.77____| 

GABERET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

_ Wine, Mickiewicza 31 m. 4. 

URGDĘ 
zotisuą kosnerwuje, dosxonali, odówieża, 2- 
auws jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wysSzęzu- 
plający (panie), Natryski „Hormona* с 
2то!. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. ln į 
dywidualie dobieranie kosmetyków do kaz- | 
sai sery. Ostatnie zdobycze kosmetyki m- | 

cjonałnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 

  

  

  

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

               

  

NIE 
3 pokoje z kuchnią 

Prania 
poszukuje wykwaliłika- 
wana praczke. Popław- 
sza 17 m. 8 — Htyłte- 
rowicz. 

wygody. 

  i No M I 

  

    

DO WYNAJĘCIA Posady LKCIE 
+ niekrędują em WE) gueowiwOTWYCYGELITĘC Le cie 
Ściem Jagisllońske 9-10. - MET A 

Drugtewajstie zogródka Gospodyni STUDEN 1 
г— —- КОСНАВКА gposzuktje ko:ep:tycyj 

Mieszkanie potrzebna ua wyjazd J Masiatowicz — ulica 
2 pskoe z kuchnia do 3 e: zwano Piłsudskiego 13—8 

RAE Dowiedz 2 — 4 między 3 — 4 -- wy-aięcia. Dowiedzieć _* В 
się Biniostocka 1 Popol = KR ADORA ROE 

+odzitnnie od 3 sz - a = ZBuBy 

= = POSZUKUJĄ = 
1 lub 2 pokeje PRACY ZGINĘŁA 

z wygodami do wyna- " wyżlica niemiecka —- 
„ jęcia nl  Pilsadskiego FTYYYYYYYYSYYYVYWYY!_"NEELI centkowana la“ 

Nr. 7/9 m. 9. Rutynowana ty, uszy Ciemnobronzo- 
ogrodniczka posiadającz we, Z ogonem, — na 

chlubne świadectwa z predniej łapie znaczna 

wielol:tniej pracy, po blizna. Znałazca prosze 
szukuje posady od sty- ny za wynagrodzeniem 

cznia 1933 r. Zgłosze- zawiadomić: poczta Ra 
nia w Adm, Słowa pod doszkowicze —- Jani - 

P. szewski. 

  

RSA eis 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyńska. 

i


