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Mówmy o rzeczach podstawowych... 
Sądziłem, że artykuły moje, poświę 

eone sprawie obrządku wschodnio-sło 

wiańskiego w Połsce, wywołają pole- 

a, że kie- 

rownicy akcji neounijnej u nas trzy- 

mikę zasadniczą, zwłas 

  

mali się doniedawna uporczywie raz 

obranych, ale bardzo błędnych dróg 

prowadzenia tej akcji. 

W artykule poprzednim, o uchwa- 

łach drugiej konferencji pińskiej, sta- 

rałem się z tych uchwał wyłuskać to 

'stko, 

trzeźwieniu organizatorów nowego ob 

w: co świadczy o pewnem о- 

  

rządku w Polsce i o zawróceniu z dro- 

gi w mojem przekonaniu, błędnej, a 

nadwyraz szkodłiwej dla państwa 

i kościoła. 

"Tymczasem te głosy polemiczne, co 

się odezwały w odpowiedzi na moje 

szkice publicystyczne, uważały za swo- 

je zadanie niewdzięczną obronę dotych 

czasowego stanu rzeczy, pomimo, że 

przeczyła im w najoczywistszy sposób 

rzeczywistość, ponaglająca ludzi my- 

ślących do krytycznego zapatrywania 

się na własne czyny i regulowania 

swoich kroków przez prostowanie błę- 

dów i odpędzanie pomysłów fantastycz 
nych. 

Ostatnio zamieszczony został na ła- 

mach „Kurjera Wileńskiego* artykuł 

pochodzący „z kół duchowieństwa, 

bardzo bliskich prowadzonej u nas 

akcji na rzecz obrządku wschodniego”, 

artykuł który obrał sobie dziwny 

punkt założenia i wyjścia, polegający 

na obronie... organizatorów obu kon- 

ferencyj pińskich, a rezygnujący zgó- 

dotychczasowej   ry z obrony zasad 

akcji unijnej. Jeżeli to ma być cichą 

zgodą na moją krytykę, zwłaszcza, że 

artykuł mój, a właściwie niektóre jego 

partje, został w paru zdaniach pokwi- 

towany komplementami i uznaniem — 

to w takim razie zgoda i na to, ale po- 

eóż zaraz akcję cofania się pokrywać 

egniem artyleryjskim z pustych nabo- 

jów?! A takiemi strzałami na wiwat 

jest właśnie artykuł księdza Spektato- 

  

та p. t. „O I i II konferencjach unij-- 

mych w Piūsku“. 

Zasadniczem twierdzeniem artyku- 

y się refren, i 

  

łu jest powtarzaj 

zolucje konferencji II są przeważnie 

wykonaniem lub dalszem rozwinięciem 

uchwał konferencji I, a niektóre tyl- 

ko ich powtórzeniem. Pomijam świa 

domie wszystkie polemiczne zwroty ar- 

tykułu usiłujące dowi że kompeten- 

cja w sprawie obrządku synodalno-ro- 

syjskiego jest wyłącznie po stronie księ 

ży — organizatorów tego obrządku i 

unijnych konferencyj pińskich, nie 

przejmują się nadto kaznodziejskiem 

tonem artykułu nawołującym mnie do 

uznania swej winy j do skruchy 

chcę pomówić z księdzem Spektato- 

tem rzeczowo, godząc się chwiłowo na 

to, że ksiądz ma rację, a nie ja w rze- 

czach kościelnych i że nad moją igno- 

rancją. a księdza Spektatora fachowo- 

ścią czuwają „instancje kościelne do 
których należy słowo rozstrzygające. 

Słusznie ksiądz Spektator dowodzi, 

że ..contra facia nulla argumenta *. 
Wierny tej zasadzie stwierdzam, że ca 
łe założenie artykułu ks. Spektatora 

dówodzące, że „uchwały TI konferen- 

      

  

  

cji są przeważnie wykonaniem lub dał- 

szem. rozwinięciem uchwał konferen- 

cji I, niektóre ich powtórzeniem** — 

jest z gruntu fałszywe. Otwieram bo- 

wiem „Pamiętnik I konferencji pińs- 

kiej” i oto, co czytam na stronicy 127: 

„postanowiono z sześciu rezolucyj, za 

proponowanych pr „ks. biskupa (Ło 

zińskiego) przyjąć pierwsze trzy, a na- 

stepne trzy skreślić”, 

Pierwsze trzy rezolucje ks. bisku- 

  

pa mówią o konieczności odbywania 

co roku zjazdów unijnych, istnienia sta 

łego. komitetu organizacyjnego i ogła* 

niu pamiętników zjazdów, słowem 

— dotyczą one organizacji zjazdów, 

naiomiast ani słowem; nie wspominają 

e podstawach i kierunku akcji unij- 

Dalsze trzy rezolucje, odrzucone 

  

  

nej. 

- przez konferencję dotyczyły istoty ak- 

cji unijnej, jak zwracania uwagi na 

gruntowność nawróceń, jak pracy in- 

  

tensywnej nad wychowaniem religij- 

nem konwertyów, wreszcie niedo- 

puszczalności wprowadzania zmian 

dowolnych w cbrzędach wschodnich. 

Jakże w świetle druzgocącej wy- 

mowy suchego sprawozdania ofiejal- 

nego z konferencji wygląda twierdze- 

nie ks. Spektatora? I kto z nas nie zna 

i nie czytał uchwał konferencji i czy 

wreszcie odrzucenie merytorycznych 

uchwał, a przyjęcie wyłącznie organi- 

  

zacyjnych nie jest dostatecznie wyimo- 

wne? 

Ks. 

przyjęte 
leży dążi 

nia seminarjum wschodniego. „nałe- 

ży pomyśleć* o wydaniu odpowied- 

nich podręczników, „nałeży dążyć* do 

wydawania specjalnego czasopisma 

naukowego. 

Spektator się na 

dezyderaty“, jak to, že „na- 

jė“ do rychlego uruchomie- 

powoluje 

          

Jeżeli logika rozumowań i faktów 

ma nas w dyskusji obowiązywać, trze 

ba być ścisłym i nie... gołosłownym. 

Mówiłem wyraźnie o uchwałach kon- 

ferencji pińskiej, co jest zaznaczone 

w tytule mego artykułu., ks. Specta- 

tor zaś zasłania się mglistemi ..dezy- 

deratami'. A czyż sposób redagowa- 

  

nia tych dezyderatów jak .należy po- 

myśleć, zastanowić się, dąžyč“ i t. p. 

  

— nie upowažnia do nazwania tego 

wszystkiego „„pobożnemi  życzenia- 

mi“? 

Raz jeszcze twierdzę: konferencję 

pińską drugą dzieli od pierwszej ca- 

ła przepaść. Pierwsza była niepoważ- 

na, druga jest omal że w powadze swej 

doniosła. A dlatego — mówią nam 

uchwały drugiej konferencji, omówio- 

ne w poprzednim artykule moim. I 

naprawdę podwažaniem jej powagi 

są dowodzenia ks. Spectatora, że kon- 

ferencja II czerpała swą mądrość z 

„dezyderatów** konferencji I. 

Jest ponadto artykuł ks. Specta- 

tora sofistyczny. Podrzuca mi pod 

moje rzekomo pióro myśli, których nie 

wypowiedziałem i które są zwykłemi 

kukułczemi jajami, podrzucanemi mi 

bezskutecznie przez szanownego 0opo- 

nenta mego. 

Powiarzałem nieraz i raz jeszcze po 

wtórzę, że uprawia się u nas akcję u- 

nijną wyłącznie zapomocą jezyka ro- 
syjskiego. Na dowód wymieniam na- 
stępujące fakty: Wszystkie broszury 

propagandowe unijne wydane są w ję- 

zyku rosyjskim. Dalej — kilka orga- 

nów prasy redagowanych przez księży 

Polaków, a propagujących unję wy- 

chodzi wyłącznie w języku rosyjskim. 

Wreszcie by nie mnożyć przykładów 

— stwierdzę tylko, że krótki pobyt ks. 

biskupa Czarneckiego w Wilnie odby- 

wał się z ceremonjałem nadwołżańs- 

kim. Ks. Macewicz powitał w mowie 

rosyjskiej ks. biskupa u drzwi kościo 

ła, na których widział napis „proszu 

zakrywat: d'wieri*, ksiądz biskup od- 

powiedział dnia następnego po nabo- 

żeństwie odprawionem w nieskażonym 

obrządku synodalno-rosyjskim po ro- 

syjsku do nielicznie zgromadzonych 

widzów, w tej liczbie wielu duchow- 

wpłatając do 

    

nych prawosławnych, 

swego przemówienia jedno zdanie uk- 
raińskie, jedno białoruskie i jedno pol- 
skie, przyczem do drugiego polskiego 
zdania powrócił gdy wspomniał o 
Matce Boskiej Ostrobramskiej, co uz- 
nać należy za dowód znacznej subtel- 

ności wobec wilnian, którzy uważają 

Pannę Ostrobramską za „Królowę Ko- 
rony Polskiej i Księżnę Litewską”. 

Wreszcie działalność w stkich eks- 

duchownych prawosławnych,  paro- 

chów obrządku wschodniego, odbywa 
się pod znakiem mowy Puszkina, ak- 

   

cenitowanej z nroskiewska. 

| Czy te twierdzenia moje i argu- 

menty upoważniają ks. Spectatora do 

zapytania, gdzię i kiedy proboszczowie 

placówek unickich „otrzymali chociaż 

jeden jakiś nakaz posługiwania się 

wyłącznie językiem rosyjskim? A 

czyż ja, księże Spectatorze twierdzi- 

łem. że nakaz taki wyszedł — zapy- 

tam zkolei? i odpowiem, że tem go- 

rzej, iż nie wyszedł, bo wynika z tego 

jasny wniosek o samodzielnej i sanio- 

rzułnej akcji rusyfikacyjnej, bez na- 

kazu zgóry. parochów obrządku wscho 

dniego. 

  

Stronę narodowościwą akcji u- 

nijnej podkreślam zazwyczaj z całą 

wyrazistością. Daleki jestem od ja- 

kiegokolwiek nacjonalizmu zwłaszcza 

w rzeczach wiary, ale tem bardziej mu 

  

szę wystąpić przeciwko predominacji 

jednego języka zupełnie nam obcego, 

nad innemi językami uprawnioncemi 

przez rozwój procesu historycznego w 

naszym kraju do roli przodującej w 

poczuciu swego autochtonizmu, swo- 

ich praw obywatelskich. Tak samo 

pie chciałbym narzucania Bialcrusi- 

nom języka rosyjskiego, jak Rosjanom 

białoruskiego czy polskiego 

Jeżeli artykuł ks. Spectatora bezsku 

tecznie usiłował zmniejszyć uznanie 

moje i radość z powodu powagi i roz- 

sądności drugiej konferencji pińskiej 

to artykuł ks. J. Urbana w listopado- 

wym zeszycie „Przeglądu Powszechne- 
go“ każe mi skorygować sąd o uch- 

wale drugiej konferencji dotyczącej o 

bjaśnienia wyrazu „prawosławny Au 

tor twierdzi, że Stolica Aposto'ska za- 

mierza utrzymać w liturgji obrządku 

wschodniego wyraz „prawosławny 

gdyż „oznacza on przecież wyznawców 

prawej wiary. a za takich Kościół Kato 

licki nie może uważać kogo innego, jak 

swoich własnych synów *. I że to wła- 

śnie miała na myśli ta uchwała. dążą- 

ca do wyjaśnienia prawdziwego zna- 

  

czenia tego wyrazu i „stopnia słus 

ści w jakim te lub inne grupy wyzna- 

wyrazem tym się posługują”. 

Trzeba specjalnego komentarza tak 

miarodajnego i wytrawnego znawcy 

sprawy jak ksiądz J. Urban. aby zro- 

zumieć niejasną tendencję owej uch- 

„ ale też aby jednocześnie po- 

w zdumienie że zajdzie obecnie 

niowe 

   

  

pa 

możliwość wszczęcia spóru czy, na- 

przykład my, katolicy, jesteśmy pra- 

wosławnymi, czy pozostajemy katoli- 

kami, czy wreszcie mamy się stać pra- 

  

wosławnymi katolikami. 

Tę tak ciekawą psychologieznie i 

„filozoficznie* uchwałę pozostawmy 

rozważaniom kompetentnych czynni- 

ków. ale broń, Boże nie idźcie kapłani, 

z tą teorją do ludu! Bo wyrzeknie się 

zbawienia z powodu zupełnej dezor- 

jentacji!... 

Zupełnie mnie nie zrozumiał ks. 

Spektator, komentując moje zalecenie 

przeniesienia akcji unijnej do Rosji. 

Twierdzę zawsze, że akcja unijna ma 

dwa cele: jeden nasz wewnętrzny pol- 

ski — 

powrotu do wiary ojeów. inny obli- 

czony na Rosję, która tak wielką rolę 

gra w koncepcjach Watykanu. Otóż o 

ile chodzi o Rosję — należy akcję tę 

przenieść na jej teren, nie wykorzy- 

umożliwienie dawnym unitom 

stywač zaś naszego terenu, do akcji 

przygotowawczej, mającej na widoku 

Rosję. kosztem  zalat- 

wiać cudze sparwy! Nie ilość więe 

Poco naszym 

  

wyznawców miałem na m) 

akcję unijną przenieść do Rosji, 

odróżnienie dwóch odrębnych celów. 

I dlatego myli się ks. Spektator sądząc 

że każę czekać prawosławnym w Pol- 

sce, aż do czasu, kiedy się nawróci 

„.świataja matuszka Rossija'.... 

Z całej dyskusji naszej nasuwa się 

jeden nieodparty wniosek, a mianowi- 

cie, że w sprawie obrządku wschodnio-   

słowiańskiego (z dzisiejszym jego ba- 

gażem ideowym i metodami pracy) 

rozchodzą się drogi kościoła i państwa 
że więcej nawet — cele kościoła nie 
dadzą się w tej sprawie pogodzić z do- 

brze zrozumianym interesem państwa. 

I w tem tkwi sedno sprawy. 

W tych dniach otwarcie pierwszorzędnego 

Kina Džwiekowego „PAN“ 
  

Od godziny 5.30 
do godz. 8-ej w. „POLONJA“ 

  

Od godziny 5.30 
do godz. 8-ej w. 
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Występy artystyczne. — 
Wstęp na „Dancing“ wraz z kawą lub herbatą i ciastkami — 2 zł. od osoby. 

Ruletka. 

  

Rękopisów Redakcja nie zwraca, 
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Br. R. BERGER-RYMINI 
CHOROBY DZIECI, 

ul. P.wna 2, m. 23, tel. 12-20, 
przyjmuje od godz. 4-ej de 6-ej po poł. 

TMLT TNT TS IRN ASA 

Poradnia Psychotechniczna 
Doradcy Psychotechnika 

Marji Szapiro 
Badanie zdolneśri dzieci i dorosłych. 
Udzielsnie porad w wyborze zawodu. 

Przyjęcia 3—6 po poł. 
U!. Wielka Nr. 7, telefon 12-5). 

  

SEJM I SENAT. 
Pienarne posiedzenie Sejmu. 

Dalsza dyskusja nad preliminarzem budżetowym. — Sprawa ekscesów 

antyżydowskich młodzieży endeckiej na uczelniach wyższych. — 

Wniosek w sprawie ucisku ludności poiskiej na Łotwie. 

Plenarne posiedzenie Sejmu, które otwo- 
rżył marszałek Sejmu Świtałski rozpoczęło się 
o godz. 9 m. 45. 

Po załatwieniu kilku spraw mniejszej wa 
gi Izba przystąpiła do dalszej rozprawy nad 
preliminarzem w pierwszem czytaniu. 

Pierwszy zabrał głos pos. Niedziałkowski 
(PPS), który w konkluzji oświadcza, że klub 
jego nie będzie zgłaszał poprawek do bud- 
żetu, gdyż zmiany według niego nie byłyby 
uwzględnione i ograniczy się tyłko do kryty- 
ki tych rzeczy, które uw. 

Pos. Bitner (Ch. D.) dcza, że głoso- 

wać będzie przeciwko budżetowi i nie będzie 
zgłaszać poprawek. 

- Pos. Łucki” (Kl. 

      

   
   

  

   oświadcza, że dv Ukr.) 
  

zą ustosunkowuje się negatywnie 
0 budżełowi przemawia jeszcze 
tski (N. P. Ru. 

Po przeniówieniu pos. Chądzyńskiego za- 
biera głos pos. Rottenstreich (Koło Żydow- 
skie) który porusza sprawę ostatnich eksce- 
sów na terenie uczelni wyższych. 

Mówca domaga się od rządu, aby aw 
turom położył kres i tłumił w zarodku każ- 
dą próbę naruszenia spokoju i prawa. 

W związku z przemówieniem posła Rot- 
tenstreicha, który poruszył kwestję eksce- 
sów zabrał głos p, minister spraw wewnętrz- 
nych Bronisław Pieracki, oświadczając co na- 
stępuje: A 

      

        

Plłenarne posiedzenie Senatu. 
WARSZAWA, 7. 11. (Pat). Na 22 posie- 

dzeniu Senatu w dniu 7 b. m. Senat przyjął 
kołejno bez zmian: projekt ustawy, dotyczą- 
cej zasilania funduszów Izb Rzemieślniczyca 

(referował w imieniu komisji gospodarstwa 
społecznego sen. Rogowicz) w brzemieniu 

mowem, rządowy projek! ustawy o publi 
mem posługiwaniu się odznaczeniami, uzy 
wanemi zagrańicą na wystawach gospodai 

     

  

       
" czych, projekt ustawy o nadzwyczajnym prze- 
wozie wojskowych i sprzętu wojskowego w 
czasie pokoju (referent sen. Skirmuni), no- 
welę do ustawy o kołejach w czasie wojny 
(referent sen. Drucki-Lubecki) w brzmieniu 
sejmowem, 

Dalej sen. Wyrostek referował projekt п- 
stawy w sprawie zwolnienia od ceł sprzętu, 
służącego potrzebom armji. Sen. Thullie о- 
świadcza się za przyjęciem ustawy i zgłas 
jednocześnie rezolucję, wzywającą rząd, bv 
w rozporządzeniu wykonawczem wyraźnie 

zaznaczył, .że sprzęt, służący na potrzeby obro 

    

  

     

  

   

ny i wyekwipowania, nie wyrabiany w kraja 
w dostatecznej iłości jest w przywozie wolny 

od cła i opłaty manipulacyjnej tylko o tyle, 
o ile sprzęt wyrabiany w kraju, przydainy @а. 
celów wojskowych, zostanie przez M-stwó 
Spraw Wojskowych wykupiony. Senat u- 
chwalił projekt ustawy w brzemieniu sejmo- 
weim wraz z rezolucją sen. Thulliego. 

stępnie po referacie sen. Zaczka przy 
uian 7 projektów ustaw, dotyczą 
daży lub zamiany różnych grun- 

tów państwowych, jak również po ref. sea. 
Abramowicza przyjęto ustawę o opłatach są- 
dowych w sprawie rejestrowego zastawu rol- 
niczego, Przyjęto w brzmieniu sejmowem no- 
wełę do ustawy o ochronie lokatorów, zref2- 
rowaną przez sen. Perzyńskiego. Na tem w 

rpano porządek dzienny. Zamykając po- 
zenie, marszałek zakomunikował, że o ter 

minie następnego posiedzenia senatorowie bę- 
dą zawiadomieni drogą pisemną. 

    

         

  

  

   

  
  

  

  

  

Odroczenie prac Sejmu i Senatu. 
Konferencja premjera Prystora z Panem Prezydentem. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

„ Po wczorajszem posiedzeniu Sejmu 
i Senatu w pracach parlamentu, jak 

już donosiliśmy, nastąpi kiłkutygod- 

niowa przerwa. W związku z tem prem 

jer Prystor został przyjęty na Zamku 
i odbył konferencję z Panem Prezy- 

dentem. 

Utrzymują, że ukaże się rozporzą- 

dzenie Prezydenta o odroczeniu Sejmu 

na dni 30-cie. „Są jednak pogłoski, że 

odroczenia prac parlamentu dokonają 

marszałkowie w swoim zakresie przez 

przerwanie prac ciał ustawodawczych. 

AGWOREEE KIEMUTBOWAKZDRZZTNECEOZEZ OO ZOROOZODOROSZOB 

Awantury antysemickie trwają. 
(Teł. od wł. kor. z Warszawy). 

W dniu wczorajszym mimo, iż wykłady na 
Uniwersytecie warszawskim były zawieszone 
awantury antyżydowskie trwały w dalszym 
ciągu. 

2. rana wyznaczony został wiece na dzie- 
dzińcu uniwersyteckim, leez ponieważ gmach 
uniwersytecki był zamknięty studenci uda- 
li się grupami po 50 do 100 osób przed 
gmach Wyższej Szkeły Handlowej i wyła- 
mawszy. drzwi dostali się do wnętrza Szkoły. 
Wśród gwizdów i krzyków zdemolowano 
urządzenie Koła Żydowskiego, oraz niewa- 

żeno studentów Żydów. 
Rektor szkoły zamknął wykłady i ka- 

zał młodzieży opuścić gmach. 
Po wyjściu ze Szkoły Handlowej mio- 

dzież obwiepolksa zetknęła się z oddziałem 
policji, która demenstrantów zaczęła roz- 
pędzać. 

Doszło de dość ostrego starcia podczas 
którego policja zmuszona była użyć pałek 
gumowych. 

Awantury miały miejsce również na Po- 
litechnice i w szkołe Głównej Gospodarstwa 
wiejskiego, gdzie jednak nie przybrały wię- 

kszych rozmiarów. W dniu dzisiejszym za- 
wieszono wykłady w Politechnice i w Szko- 
le Gospod. Wiejskiego. 

Podezas starcia ze studentami przed Gma- 
ckem Szkoły Handlowej dwóch policjantów 
zostało poważnie rannych. W ciągu całego 
dnia aresztowano 120 studentów, których od 

prowadzono do Urzędu Śledczego, Przy 
dwóch z nich znaleziono breń palną, na 
którą nie mieli pozwoleni. 

Ekscesy antysemickie na wyższych u- 
czelniach odbiły się głośnem echem w Sej- 
mie podczas dzisiejszych debat nad budże- 
tem. 

Zdrowo myśląca większość społeczeństwa 
oraz rząd odgrodziły od demonstracyj 
wszezętych przez endecję, przyczem oświad- 
czenie nistra spraw wewnętrznych stwier 
dza, że rząd z całą bezwzględnością likwi- 

dowač bedzie tego rodzaju wybry 
mówienie posła Miedzińskiego w spos 
dzo ostro piętnujące podżegaczy tych awan- 
tur antysemiekich dobitnie pedkreśla sta- 
nowisko wobec nich społeczeństwa polskie- 
go. 

      

  

   

  

Zmniejszenie kary 
sprawcy zamachu na posełstwo Sowieckie. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

W dniu wezorajszym Sąd Apelacyj- 
ny w Warszawie rozpoznawał spra- 
wę Polańskiego, sprawcy zamachu 
bombowego na poselstwo sowieckie 
w Warszawie skazanego przez Sąd 
Okręgowy na 10 lat ciężkiego wię 
zienia. Е В 

Po przewodzie sądowym Sąd wy. 
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dał wyrok, mocą którego uchylił po- 

stanowienie Sądu Okręgowego i 
zmniejszył mu karę do 3 lat więzie- 

nia. 
W motywach wyroku Sąd Apela- 

cyjny podaje. że uznał niepoczytal- 
ność Polańskiego udowodnioną przez 
badanie lekarskie. 

   

    

Oświadczenie ministra 
Pierackiego. 

Istotnie w dniach estatnich mają miej- 
ste w Warszawie ubolewania godne wybry- 
ki ze strony części młodzieży przeciwko 
obywatelom narodowości żydowskiej. Nie- 
podebkna obciążać odpewiedzialnością za nie 
ani eaiej młod. / akademickiej, ani spo- 
łeczeństwa polskiego, które dalekie jest od 
akceptowania tego rodzaju występnych ek- 
scesów. 

Jest to jedynie akeja grupy pozostają- 
cej pod niezdrowym wpływem warcholskich 
czynników parżyjnych, na które spada cała 
«tpowiedziałność za podżeganie, uchybia- 
jące kulturze i tradycjom narodu polskiego. 
(oklaski). 

Jeśli zaś chodzi o stanowisko rządu, zna- 
łazło ono wyraz w tem, że w tym wypad- 
ku, jak we wszystkich podobnych. podległe 

mi władze uczyniły wszystko ce leżało w ich 
obowiązkach i było w ich mocy, aby za- 

pewnić bezpieczeństwo obywateli i stłumić 
karygodne wybryki, Władze bezpieczeństwa 
były jednak wobec istniejącej autonomji wyż 
szych uczelni skrępowane, dopóki wypadki 
toczyły się na terytorjum uniwersyteckiem. 

Z chwilą, gdy rozszerzyły się się naze- 
wnątrz zostały natychmiast i z całą energja 
ukrócone, przyczem kilkadziesiąt osób, pe- 
dejrzanych o czynny udział w wykroczeniach 
przytrzymano celem pociągnięcia do odpo- 
wiedzialnošei, 

Władze uniwersyteckie uczyniły ze swej 
streny odpowiednie kroki, zawieszając wy- 
kłady i wdrażając postępowanie dyseyplinar 
ne. Również dziś zawieszono wykłady w 
Wyższej Szkole handlowej. Rząd jest zdeey- 
dowany z całą bezwzględnością stłumić wszeł 
kie ewentualne próby ponownych  eksce- 
sów, jeśli poczucie prawa , godności i dobra 
państwa nie powstrzyma młodzieży od ule- 
gania niepoczytalnej agitacji (oklaski). 

Po oświadczeniu ministra Pierackiego w 
dyskusji budżetowej zabierali jeszcze głos 
posłowie: Hołyński (BB), Jankowski (Bby 
za budżetem, Białyński (Kl. Ukr. Soc. Rad.» 
przeciwko budżetowi, rabin Lewin (ortodok- 
si żyd.), przedstawiając postulaty szkolnictwa 

ż ciego, oraz Jaremicz (Kł. Biał), о- 
że będzie głosował przeciwko bud- 

  

    

  

     

  

Zkolei zabrał głos poseł Stypułkowski z 
Klubu Narodowego, który w sprawie eksce- 
sów antyżydowskich młodzieży z pod znaki 
Endecji złożył aroganckie oświadczenie, twier 
dząc między innemi, że młodzież ta została 
sprowokowana przez Żydów. 

Należytą odprawę niepoczytalnemu ende- 
kowi daje poseł Miedziński (BB), który 9- 
świadcza co następuje: 

Oświadczenie posła 
Miedzińskiego. 

Cała Izba orjentuje się dokładnie — mó 
wił pos. Miedziński, jak należy traktować 
wystąpienie przed chwiłą jednego z posłów 
Kl. Nar. który pozwolił sobie tutaj na 
wypowiedzenie zuchwałych opinij w imieniu 
narodu peiskiego, czy opinji polskiej. Jest 
to zuchwałość którą w życiu prywatnem 0- 
kreśla się słowem „aroganeja*, aroganeja nie 
słychana i niebywała. w 

Panowie reprezentujecie grupę, która w tej 
właśnie chwili zdaje egzamin z tego, że eo 
jak co, ale szkedę państwu polskiemu i e- 
pinji polskiej prz ć potrafią i nie cofną 
się przed tem. Chyba niema nikogo w tej 
sali, ktoby się odważył zaprzeczyć. że eks- 
cesy w ostatnich dniach są @а орт па` 
rodu i państwa szkodliwemi. Panowie na 
tę odwagę się nie zdobędziecie. Jednak po- 
średnio zdobywacie się na odwagę w ten 
sposób który eśmiela i podżega, źródłem 
tego jest to, eo charakteryzuje całą poli- 
tykę panów, to jest poczucie nieodpowiedzial 
ności za iesy tego państwa i społeczeństwa. 

_ Dalej pos. Miedziński mówił: Po prze- 
mówieniu p. ministra spraw wewnętrznych 
który stwierdził wobee kraju i świata, do 
czego miał prawo i obowiązek, że za te 
karygodne zajścia nie można obciążać ani 
młodzieży, ani społeczeństwa, byłem prze- 
konany, że to oświadczenie wyjdzie w Świat 
przyjęte przez całą Izbę. Dłatego musimy 
odpowiedzieć wam tak, żeby żadnej wą- 
tpliwości nie było, że całe społeczeństwo 
i cała Izba, z wyjątkiem zdemoralizowanych 
do szezętu partyj, to oświadczenie popiera. 

Po przemówieniu posła Miedzińskiego 
marszałek oświadczył, że dyskusja jest zamk- 
nięta i że preliminarz z ustawą skarbową о- 
desłano do komisji budżetowej. 

  

    

   

   

Wniosek w sprawie ucisku 
fudności polskiej na Łotwie. 

Następnie poseł Bielecki (Kl. Nar.) zerfo- 
rował wniosek w sprawie ucisku ludności 
polskiej na Łotwie. Mówca przedstawił prz 
bieg zajść na Łotwie, podkreślając lojalno 
tamtejszych Połaków w stosunku do Łotwy. 

Wniosek 4 klubów poselskich, wzywających. 
by skorzystał z przysługującego prawe: 
ynarodowego i wystąpił energicznie 

przeciwko uciskowi ludności polskiej na Łot- 
wie, został przyjęły jednogłośnie. 

Na tem o godzinie 15 min. 30 obrady za- 
kończone. Termin następnego - posiedzenia 
podany będzie osobno 
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PAPIERUNS ŁAGODZI 
Ogólnopolski Zjazd Pracowników Miejskich. 
Ze wszystkich miast Rzeczypospo- 

łitej zjechali do nas delegaci zrzesze- 
nia Związków Zawodowych Pracowni- 
ków Miejskich na swój- XII Walny 
Zjazd, który w dniu 8 i 9 b. m. obra- 
dować będzie w Wilnie. Z okazji więc 
tego tego Zjazdu w pierwszym rzędzie 
słów kilka poświęcić należy wileńskie- 
mu Związkowi Pracowników Miej- 
skich. 

Ma on swoją długą i ciekawą hi- 
storję. : 

Powstał jeszcze za czasów okupacji 
niemieckiej, zaraz po ogłoszeniu rewo- 
łucjj w wojsku niemieckiem i prze- 
trwał bardzo ciężkie dla Wilna i dla 
pracowników czasy, a więc dwukrot- 
ne najazdy bolszewickie, rządy litew- 
skie i t. p. Z początku r. 1919 Zwią- 
zek Pracowników Miejskich nie zawa- 
hał się zaprotestować przeciwko żą- 
daniu ówczesnej ekspozytury bolsze- 
wickiej w Wilnie uznania jej za jedy- 
nie prawowitą władzę w Wilnie. Prze- 
mawiający na zebraniu przedstawiciel 
sowietów Cichocki został przez pra- 
cowników wygwizdany i wyrzucony 
z zebrania. W czasie najazdu bolsze- 
wickiego spełniał ów Cichocki obo- 
wiązki prezesa działu gospodarki 
miejskiej i oczywiście jak łatwo można 
zrozumieć stosunek jego do pracowni- 
ków nie był przychylny to wielu z nich 
pousuwano, aresztowano i za wszelką 
cenę starano się zrobić tak „niepra- 
womyślną* organizację jaką był Zw. 
Prac. Miejsk. Na zebraniach Związ- 
ku w tym okresie zdarzały się wystą- 
pienia komunistów, grożących pracow- 
nikom wszelkiemi represjami, a nawet 
i rewolwerami, pomimo to Związek 
wyszedł zwycięsko z tej próby i stano- 
wi obecnie silną organizację. 

Jest ona solą w oku poszczegól- 
nych partyj, które chciałyby wykorzy- 
stać pracowników dla swych celów 
partyjnych, to też próby rozbijania, 
jedności pracowników są i w dalszym 
ciągu na porządku dziennym. Próby 
te jednak przeważnie spełzają dotych- 
czas na niczem. 

Obecnie Związek liczy 700 człon- 
ków i posiada szereg instytucyj samo- 
pomocy, jak Kasę Pożyczkowo-Osz- 
czędn., Kasę zapomóg pośmiertnych, 
wypłacają po 1.000 zł. rodzinom zmar- 
łych członków, przy Związku istnieje 
bibljoteka, licząca już obecnie koło 
3000 tomów, w roku bież. została 
zorganizowana orkiestra związkowa, 
parę koncertów której odbyło się w se- 
zonie bieżącym. Klub Sportowy związ 
kowy ma za zadanie rozwijanie tężyz- 
ny fizycznej członków. 

Tyle przynajmniej o lokalnym Z. 
P. M., aczkolwiek tych kilka suchych 

danych nie jest wyczerpującem od- 
źwierciadłeniem jego działalności. 

Związek wileńskich Pracowników 
Miejskich wchodzi w skład ogólnopo!- 
skiego Zrzeszenia Zw. Zaw. Pracow- 
ników Miejskich, który powstał w 1920 
r. i stale się rozwija, mając oddziały 
we wszystkich prawie miastach Polski 
i skupiając w swych szeregach coraz 
liczniejsze rzesze pracowników Miej- 
skich. 

Zgodnie ze statutem Związek ma 
na celu: 

a) zjednoczenie pracowników miej- 
skich, zatrudnionych na terenie dzia- 
łalności Związku w celu wspólnej obro 
ny materjalnych, kulturalnych, moral- 
nych i zawodowych interesów człon- 
ków oraz reprezentację ich nazew- 
nątrz wobec władz państwowych, sa- 
morządowych i instytucyj społecznych 

   

  

b) podejmowanie akcyj, mających 
na celu obronę i poprawę bytu mater. 
jalnego i warunków pracy swych człon 
ków, 

c) podejmowanie akcyj, mających 
na celu podniesienie wykształcenia o0- 
gólnego i zawodowego, rozwój życia 
towarzyskiego i sportowego wśród 
członków, 

d) krzewienie poczucia godności, 
podniesienia stanowiska społecznego 
swych członków, wyrobienie karnoś- 

ci organizacyjnej i solidarności kole- 
żeńskiej, 

e) organizowanie samopomocy ko- 
leżeńskiej w najszerszym zakresie. 

Stojąc mocno na gruncie państwo - 
wości polskiej, Związek jest instytuc- 
ją apolityczną i w całej swej dotych- 
czasowej działalności unikał wprowa- 
dzenia do swego życia i stosunków 
wewnętrznych wszelkiego roznamięt- 
nienia partyjnego. Zadaniem Związku 
jest dbanie o interesy swych członków 
zarówno materjalne jak i moralne i 
wyrobienie typu sumiennego pracow- 
nika — obywatela, stawiającego do- 
bro państwa i miasta na pierwszem 
miejscu. 

A rola pracowników samorządo- 
wych w życiu nietylko miast, lecz i 
państwa jest bardzo ważna. Konsty- 
tucja nasza przewiduje oparcie ustro- 
ju państwa na szerokim samorządzie 
terytorjalnym, część funkcyj aparatu 
państwowego przelewając na ten sa- 
morząd. Wobec różnorodności i nie- 
uporządkowania dotychczas ustaw sa- 
morządowych Zarządy miast z wybo- 
ru są poniekąd zjawiskami dorywcze- 
mi, często przypadkowemi w zależnoś- 
ci od konstelacji partyjnej w okresie 
wyborów. 

Z chwilą upłynięcia kadencji. Za- 
rządu przychodzi inny, składający się 
często z ludzi mało albo i wcale nie 
przygotowanych do pracy w samorzą- 
dzie, nie mogących narazie podołać 
spadającym na nich obowiązkom. I tu 
dopiero wyrobiony fachowo i społecz- 
nie element pracowniczy przyczynia 
się do utrzymania pewnej jednolitoś. 
ci, pewnego systemu i ciągłości w po- 
lityce gospodarczej samorządu, zwłasz. 
cza jeżeli nie jest ślepo zależny od 
swych przełożonych, lecz świadomy 
swego znaczenia w społeczeństwie i o- 
bowiązków jakie na nim ciążą. Niez- 
miernie więc ważnem zadaniem orga- 
nizacji pracowniczej jest wyrobienie w* 
swych członkach poczucia odpowie- 
dzialności za powierzony sobie zakres 
działania. A im większe wyrobienie 
będzie miał pracownik samorządowy 
tem lepiej rozwijać się będzie i sam 
samorząd. 

Wiele ważnych zagadnień, ogół 
samorządowców obchodzących, oma- 
wianych będzie na dzisiejszem i ju- 
trzejszem zjeździe. 

Program, poniżej umieszczony 
wszystkie je wymienia. Najważniejsze 
jednak z nich są: projekt t. zw. małej 
ustawy samorządowej, projekt ustaw 
pragmatycznej i dyscyplinarnej, or- 
ganizacja instytucji kredytowej pra- 
cowników miejskich, sprawa budowy 
domów wypoczynkowych, w których 
po całorocznej ciężkiej i mozolnej pra- 
cy mogliby znaleźć wytchnienie j po- 
dreperować nadwątlone siły członko- 
wie Związku i t. p. 

Nie wątpimy, iż te wszystkie waż- 
ne sprawy skupią uwagę przybyłych 
do naszego grodu delegatów poszcze- 
gólnych ugrupowań pracowników sa- 

morządowych i spokojnie, a rzeczowo 
ku pożytkowi ogółu samorządów z 
dobrym wynikiem zostaną omówione. 

A. Z. 

PORZĄDEK OBRAD 

Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Z. Z.P. M. Rz.P. i Walnego Zjazdu 
Delegatów Zrzeszenia Związków Za- 
wodowych Prac. Miejsk. Rz. P. 

Obrady Zgromadzenia poprzedzi nabo- 
żeństwo w kościele Św. Ducha (po-Domini- 
kańskim) o godz. 8 min. 45. 

8-go listopada. 

W pierwszym terminie o godz. 9 w dru- 
gim terminie o godz. 10 rano. 

1) Zagajenie zgromadzenia przez Prezesa 
Związku, ukonstytuowanie się Prezydjum 1 
przemówienie powitalne. 

2) Referat na temat „Rola pracownika 
samorządowego w społeczeństwie w chwili 
obecnej'. 

3) Referat na temat „Założenia ideowe 
2.2, P..M. RZ>PL 

4) Wybór Komisji Mandatowej. 
5) Zatwierdzenie protokółu Zgromadzenia 

Delegatów Związków z dnia 15 i 16 marca 
1931 r. 

6) Sprawozdanie ogólne z działalności, 
rachunkowe, Komisji Rewizyjnej i Sądu Od- 
woławczego oraz sprawa absolutorjum. 

7) Sprawa reorganizacji Związku. 
8) Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 

godz. 15-ta. 
Walny Zjazd Delegatów Zrzeszenia Związ- 
ków Zawodowych Pracowników Miejskich 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

1) Zagajenie i ukonstytuowanie Prezyd 
jum. 

2) Uchwalenie regulaminu i wybór Ko- 
misji Mandatowej. 

3) Wybory Komisji — Matki. 
4) Wybory Przewodniczących Komisyj 

organizacyjno-propagandowej, zawodowej i 
budżetowo-samopomocowej. 

  

Przerwa. — Praca w Komisjach. 
9-go listopada. 
godz. 15-ta. 

4 1) Sprawozdanie i wnioski Komisji Orga- 
nizacyjno-Propagandowej. 

2) Sprawozdanie i wnioski Komisji Za- 
wodowej. 

3) Sprawozdanie i wnioski Komisji Bud- 
żetowo-Samopomocowej, 

4) Wybory Zarządu Głównego, Prezyd- 
jum, Komisji Rewizyjnej i Sądu Odwoław 
czego Zrzeszenia Związków. 

Przerwa. 
I-gi dzień Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Z. Z. P. M. Rz. P. 
Wybory Zarządu Głównego, Prezydjum, 

Komisji Rewizyjnej i Sądu Odwoławczego. 
Dalszy ciąg Il-go dnia "Walnego Zjazdu De- 
legatów Zrzeszenia Związków Zawodowych. 

5) Ustalenie miejsca następnego Walnego 
Zjazdu Delegatów. 

6) Dezyderaty. 
7) Zamknięcie Zjazdu. 

Sprawy w Komisjach. 
Komisja Organizacy jno-propagandowa. 

1. Reorganizacja Związku. 
2) Współpraca z innemi organizacjami. 
3) Akcja wydawnicza. 

Komisja Budżetowo - samopomocowa. 

4) Budżet Zrzeszenia Związków. 3 
5) Budowa Domów Wypoczynkowych. 
6 Kasa Pogrzebowa. 
7) Centralna Instytucja Kredytowa. 

Komisja Zawodowa. 
8) Sprawa ustrojowa samorządu. 
9) Warunki bytu materjalnego. 
10) Prijekty ustaw pragmatycznej i dy- 

scyplinarnej. 
11) Cenaralny Fundusz Eemerytalny pra- 

cowników miejskich. 
12) Ubezpieczenie chorobowe. 

I WĘGIEL I KI 
górnośląski 

poleca Wilno, Jagiellońska 3 
firma D E UL L Telefon 8-11. 

LEON WOŁŁEJKO. 

Pogaduszki mejszagolskie. 
Guziki. 

(Humoreska „tutejsza“). 

Chto zna i lubi wiejska żyćcia — 
ten nie raz miał taka zdarzenia, co na 
zachod słonca wyszedszy z chaty na 
droga ci do lasu i ,siadszy na pniu, ci 
kamieniu, — słuchał — co w ta pora 
na świecie dzieje sie... 

.Nie rozumiał moży, co to czysty 
jałsz i bajka, jeśli jemu naprzykład 
zdawało sie, co wieczorno poro cały 
swiat odpoczywać idzi i wielki sen w 
cichości jego obejmuji. 

Ani kapeczka!! 
Jest szmat takich żywiołków, co 

na różne głosy wygrywając, inaksza, 
nocna życia światu dajo i nie popsuw- 
szy jego spokojności — nadto wiela 
medytacji j czułości w sercu ludzkim 
podymujo. 

I biedulka ten, chto nie słyszał tej 
wieczornej muzyki i nie wie — jak np. 
dziergacz, przelatując ź miejscy na 
miejsca, taki głos wydaje, jakby chto 
po grzebieniu palcem wodził, abo, 
znakiem tego, i żaby, po kałużach i roj- 
stach zebrawszy sie, taki hałas hanie- 
bny robio, co nicht i nie zgadni, ci na 
ich jaka hora ci piekielna wesołość 
w ta pora przyszedszy... 

A nad cało muzyko prym trzyma 
głos bąka, co dziob do błota wetkno- 
wszy, jęczy, jak dusza w czyscu cier- 
piąca i skargi swoje Panu Bogu meli- 
duje... 

W takie wiejskie wieczory, różne 

pomyśleni na człowieka przychodzo i 
często tak przytrafi się, co ta cichość 
spiewająca, tak za serca sciśni, tak 
łzami w oczach zakręci, co i sam nie 
spoturasz *) — jak i kiedy — o daw- 
niejszych czasach i dawniejszych lu- 
dziach wspominać pocznisz... 

Okuratnie w żaki wieczor, subot- 
nim dniem — siedział na podwalin- 
ce przy chacie stary Franuk i, gębulka 
ręcomi podparszy, medytował... Musi 
zapomniał on i o swojej starości i o 
pracy, bo wpadszy w haniebna zamy- 
szlenia, oczy przymrużał, wąsami ru- 
chał i uśmiechał sie do siebie, — a 
cała swoja dziecinstwa widział przed 
oczami jak na patelni i legularnie 
przypominał jak to było... 

A było tak:... 

Ojciec Franuka, panie świeć nad, 
jego duszo, był człowiek rozumny i 
serjozny. Swojo praco wzbogacił sie na 
swoich Kierszeniszkach i taka obejś- 
cia ważna miał, co sąsiadów aż zajz- 
drość brała. Zboża w Świrnie pelniu- 
sieńkie byli zasieki, koni, sań i kała- 
mażek nie mieściła już wazownia a Inu 
ci konopi do przędzenia, sąsiadkom po 
wioskach rozdawali bo matka Franu- 
kowa i po wiek samaby wszystkiego 
nie uprzędła. 
  

*) nie dowiesz się. 

    

W takim to zaścianku i w takim 
dostatku — przyszed na świat nasz 
Franuk. 

Mało co w pamięci z  pierszych 
dni zostało. Nie wiedział nawet kiedy 
matka swoja poznawać poczoł i rączki 
do jej wyciągał, — a na drugie baby 
patrzając, gębulka marszczył i płakał... 
Pamięć Franukowa sięgała tylko tych 
czasów, kiedy matka, pod nosem na- 
kiwawszy, chwytała jego oburącz i 
wstawiwszy do „stojalki“, na ziemia 
wywrócić sie broniła:.. I stał biedny 
Franuczek, jak ćwieczek, póki siły w 
nożkach starczyło, Nudno i markotno 
jemu było, — ogłądał się nawkoło: ale 
kumpanja towarzyszow była zawszy- 
stkim niewielczenka i nieciekawa. Po 
chacie kwokcząc, chodziła z dziećmi 
kura, łapiąc muchi i po—swojemu o 
tym trafunku melidując, a pod stołem, 
koło zydla leżał Rudka... pies wiełki, 
kudłaty i straszny... 

Szmat niewygody i kłopotów miał 
Franuk i tylko po niejakimści czasie 
—zrozumiał: co chodzić — nijakiej 
Sztkuki niema, i trzeba tylko coraz 
insza nożka dobrze wycelowawszy na 
ziemia stawić. Ale kiepsko celował 
Franuk i choć często z tej przyczyny 
na ziemi leżał, dlatego późniejszo po- 
ro, sekret chodzenia nalaz... 

Nie zmiarkował, biedulka, co ten 
największy sekret, — będzi już, -- 
i ostatnim sekretem. Bo na świecie 
robiło sie to biało — to zielono, to 
zimno, to gorąco — a i sam on już 
nie koszulinka aż do ziemi. — ale o- 
kuratne majteczki na szlejkach nosił 
z rozporkiem z tyłu, skąd koszulka 
„а ku-ku* robiła! 

W ta pora poczoł Franuczek i zna- 

    

Przeniesienie szczątków królowej 
Barbary Radziwiłłówny. 

W sobotę dnia 7 b. m. od godziny 
9-ej rano do wieczora trwało prze- 
noszenie szczątków królowej Barba- 
ry Radziwiłłówny do prowizorycznej 
trumny. 

O godzinie 18-ej trumnę ze szcząt- 
kami królowej Barbary umieszczono 
obok trumny ze szczątkami króla Ale- 
ksandra Jagiellończyka i królowej Elż. 

biety. я 
Na kostee jednego z palców lewej 

ręki królowej Barbary Radziwiłłówny 
odnaleziono piękny złoty pierścień z 
brylantem, turkusem i rubinem. W 
pobliżu kostek lewej ręki odnaleziono 

w masie popiołu i wapna złoty pierś- 
cień z 2 diamentami i złoty pierścień 
w kształcie plecionki. Insygnja i przed 
mioty, znalezione przy szczątkach kró- 
lowej Barbary, złożono. obok insygn- 
jów i przedmiotów, znalezionych przy 
szczątkach króla Aleksandra i królo- 
wej Elżbiety. 

W krypcie nie pozostało już obec- 
nie nic ze szczątków królewskich ani 
trumien. W najbliższych dniach, po 
podniesieniu legarów, na których sta- 
ły trumny krypta będzie jeszcze raz 
gruntownie przeszukana. (Pat). 

SEBZRZYRÓE WON TECT PE SEŃY POCZ ENEGZ ZACZAC CE POWROT 

Centrolew przed sądem. 
Dwunasty dzień procesu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
W dwunastym dniu procesu przeciwko 

przywódcom Centrolewu zeznawał kom 
Banko kierownik policji śledczej w 
szawie. Obszernie i szczegółowo opisał on 
organizację milicji PPS, szkolenie w wal 
ulicznych, teoretyczne rozbrajanie komisa: 
jatów policyjnych i t. p. 

W samej Warszawie było 800 milicjan- 
tów w dwóch grupach: konspiracyjnej bojo- 
wej i porządkowej. Komendantem milicji 
był nominalnie pos. Arciszewski, który wo- 
bec bojowo usposobionych innych kierowni- 
ków istotnych milicji odegrywał rolę hamul- 
ca. 

Prokurator zadaje py ia świadkowi kto 
odegrywał najagresywniejszą rolę podczas 
zajść w Cytadeli warszawskiej. 

Świadek: Poseł Barlicki i Dubois. 
Prokurator: A kto hamował? 
Świadek: Pos. Arciszewski. 
Na dalsze pytania prokuratora komisarz 

Banko stwierdza, że drukowane odezwy, ra- 
porty i odbitki dostawał od jednego z info: 
matorów, następnie fotografował je i przeka- 
zywał swojej władzy. Nazwiska informatora 
wyjawić nie może. 

Po zeznaniach kom. Banka spada huraga- 
nowy ogień pytań ze strony obrony. W pew- 
nym momencie przewodniczący musi zwró- 
cić uwagę, by obrona nie zadawała świadko- 
wi pytań w formie zarzutów, 

Adw.Berenson: Jak rozumieć należy fakt, 

że pomimo iż władze posia wiadomości 
o kursie wojskowym, dla mili gdzie szkoli 
się bojówki, kurs ten odbywał się spokojnie. 
Wnoszę, że sprawa ta powstała dopiero po 
stworzeniu aktu osakrżenia? 

Świadek: Stanowczo przeczę podobnym in 
synuacjom. 

   

    

    

  

    

Adw. Berenson: Na to są fakty. 
Świadek Fakty jednak temu przeczą. Pan 

robi mi ciągle zarzuty. 
Adw. Bereson: Tak jest, robię panu za- 

rzuty. 
Prokurator: Proszę to zaprotokułować. 
lastępnie zeznawał Kazimierz Burawski 

wywiadowca policji śledczej. Opowiadał on 
o rozłamie w PPS, i reorganizacji milicji. Na 
zapytanie przewodniczącego świadek oświad- 
cza, że wiadomości posiadał jako członek par 
tj. Mówi dalej o strzałach oddanych przez 
milicję która posiadała broń, dalej o kur- 
sach instruktorskich, o przemówieniach nie- 
których posłów na wiecach, a wreszcie o zajś 
ciu z oficerami w Sejmie. Tego wieczora ja- 
ko członek partji PPS otrzymał wezwanie do 
stawienia się w partji. 

Następnie zeznaje, że był w Cytadeli pod- 
czas uroczystości, które skończyły się star- 
ciem z policją. Gdy powstała awantura prze- 
zornie usunął się w bok, gdyż bał się o swoją 
skórę. Na pytanie obrony zeznaje, że bywał 
na zebraniach partji i na jednem z zebran 
poseł Burzak wygłosił wykład dla agitatorów 
partji. Na pytanie prokuratora jak była trak- 
towana sprawa 14 września świadek zeznaje, 
że miał to być początek końca obecnego rzą- 
du. 

Oskarżony Dubois zapytuje świadka skąd 
ma on informacje, że odezwy były drukowa- 
ne w „Robotniku*. W odpowiedzi zeznaje, że 
posiada takie informacje. 

Zkolei pos. Dubois zadaje inne pytania, 
a wkońcu krzyczy pod adresem świadka: 
„Pan jest prowakatorem*, w rezultacie cze- 
go przewodniczący ukarał posła Dubois grzyw 
ną w wysok zł. za obelżywe słowa w 
stosunku do świadka, 

  

    

  

    

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Japończycy opanowali most na rzece Nonny. 

TOKJO 7.XI, Pat. — Bitwa o most 
nad rzeką Noenny została ukończona. 
Ministerstwo wojny oświadczyło, iż 
wojska japońskie otrzymały instruk- 
cje nieposuwania się poza Tanchi, t 
j- © 7 i pół mil na północ rzeki, do- 

dając, że po zajęciu Tah Sing Japoń- 
czycy nie ścigali uciekających w kie- 
runku Angaki Chińczyków. Posiłki 
japońskie z Czang-Czun zostały za- 
trzymane w pół drogi. 

Oficerowie sowieccy biorą udział w walkach z Japończykami 
po stronie 

TOKIO 7.X1. Pat. — W walkach 
koło Nonni Japończycy stracili 30 za- 
bitych i mieli 140 rannych. .Wśród 
200 zabitych Chińczyków znaleziono 
również ciała oficerów sowieckich. 

chińskiej. 
Według doniesień japońskich z 

Charbinu, wojska gen. Ma - Czan - 
Shana koncentrują się między — Ап- 
gan - Chi i Tan - Sing. 

Skuteczne, lecz gorzkie lekarstwo. 
TOKJO, 7. 11. (Pat). Treść odpowied 

japońskiej na notę Brianda nie została jesz- 
cze podana do wiadomości, lecz według ist- 
niejących przypuszczeń ma ona zawierać w- 
kreślenie granic ustępstw, poza które Japo- 

nja nie może przekroczyć, 
W związku z notą Stanów Zjednoczonych 

do Japonji jedynemi komentarzami kół ofi- 
cjalnych były twierdzenia, iż jest ona lekar- 
stwem skutecznem, : lecz gorzkiem. 

  

Nowe depesze Brianda do Chin i Japonii. 

  

UWA, 7. 11. (Pat). Briand wystosował 
w dniu wczorajszym do rządów chińskiego i 
japońskiego depesze, w których wyraża ubo- 
lewanie z powodu rozszerzenia się incydentów 
w północnej Mandżu przypomina, że oba 
rządy zobowiązały się przedsięwziąć odpo- 

     

   

jomości zabierać, — ale choć piersza 
znajomość przyszła prędko, to koniec 
jej, dlatego, wyszed zawszystkim pasz- 
kudny, — a nawet obojętny...   

  

Latno poro, pod wieczór, na piek- 
nym koniku, w kałamaszce, przyje- 
chała w odwiedziny do matki Franu- 
kowej — sąsiadka. : 

Pani Trzaskowska z Mieżanc. 
Dobra ; nadto spohadająca była to 

babulka. Nizieńka, tłuścienka — zaw- 
dy wzdychała, „ach, Bożesz moj mó- 
wiąe, i taka gębulka  płaksiwa miała 
jakby nie inszego jak tyklo same zgry- 
zoty przez cała życcia widziała. 

A tymczasem Franukowy ojciec, 
obaczywszy gościa, spotykać na gane- 
czek wyleciał i, za pod ręcy trzymając, 
z taradajki wysadzać poczoł, później- 
szo poro przyleciała i matka a, poma- 
gają ojcu oburącz, do: sieni jo wpro- 
wadziłi — i tam poczela sie odwitannia 
jak naležy. 

A w ta pora — daleko — w ka- 
teczku, pleczkomi ob uszak  opars 
sie, stał Franuk, mając nie tyle cieka- 
wości wiele strachu. Oczkami, jak 
świderkami, wpatrywał sie w cała fi- 
gura pani Trzaskowskiej i widział 
wszystko okuratnie. 

Obaczył nasamprzód wielki, staro- 
modny kapelusz, co jak łopuch spadał 
aż na plecy, zakrywał twarz i oczy- - 
tyko kawałek brody na widok zosta- 
wiwszy. Widział on i żółty, długi aż 
do ziemi bałachon z szyroko palery- 
no, z pod której cości tak haniebnie 
bliszczało i migotało jak bliszczy ta 
lusterka, co u matki nad łóżko wisi... 

Zaciekawił sie Franuczek nie aby 
jak i raptownie... oczy jego zaświecili 

      

wiednie środki celem niedopuszczenia do za- 
ostrzenia się sytuacji. Briand podkreśla da- 
lej w depresjach konieczność udzielenia przez 
oba rządy instrukcyj swym wojskom zapo- 
biegania wszelkiej możliwości starć zbrojnych 

Porozumienie między Nanki- 
nem a Kantonem. 

NANKIN 7.XI. Pat. — Na kon- 
fereneji i w Szanghaju doszło do po- 
rozumienia między delegatami Nan- 
kinu i Kantonu. Porozumiano się, iż 
w każdej z tych stolie odbędą się od- 
rębne kongresy, na których wybrani 
zostaną w jednakowej liczbie delega- 
ei, mający brać udział we wspólnej 
konferencji w Nankinie w końcu li- 
stopada. Na wspólnej tej konferencji 
mają być załatwione wszelkie kwe- 
stje sporne łącznie ze sprawą składu 
rządu oraz z kwestją prezydeniury 
Czang-Kai-Szeka. 

Pogrzeb poety—żołnierza 

  

Śp. ppułk. Artura Oppmana. 
WARSZAWA, 7. 11. (Pat). W dniu 

6 b. m. w godzinach porannych z koś- 
cioła garnizonowego odbył się pogrzeb 
poety-żołnierza Ś. p. ppłk. Artura Op- 
pmana (Or.Ot). Po nabożeństwie ża 
łobnem trumnę ze zwłokami wynieśli 
na barkach żołnierze 30 pułku piecho- 
ty, ustawiając ją na lawecie armatniej 
Na czele kondukiu postępowała kom- 
panja honorowa 21 p. p. z orkiestrą. 
Następnie niesiono wieńce od garni- 
zonu warszawskiego, ministra wyzn. 
rel. i ośw. publ., od wielu pism war- 
szawskich, organizacyj literackich i 
społecznych. Dalej postępowały dele- 
gacje młodzieży szkolnej oraz szereg 
organizacyj ze sztandarami. Przed ka- 
rawanem niesiono ordery zmarłego 
krzyż oficerski Odrodzenia Polski, zło- 
ty krzyż zasługi, odznaki Legji Hono- 
rowej i Krzyża oficerskiego Gwiazdy 

Rumuńskiej. Na cmentarzu nad trum 
ną wygłosił przemówienie pożegnalne 
ks. Niemira, poczem zabrał głos ko- 
mendant garnizonu m. Warszawy płk. 
Strzemiński, wspominając pracę lite- 
racką Ś. p. Oppmana, poświęconą żoł- 
nierzowi polskiemu. W zakończeniu 
płk. Strzemiński w imieniu żołnierza 
polskiego i garnizonu Warszawy zło- 
żył hołd żołnierski zmarłemu. Imie- 
niem ministra W. R. i O. P. żegnał 
zmarłego poetę prof. Wójcicki, imie- 
niem T-wa Literatów i Dziennikarzy 
oraz Związku Autorów Dramatycz- 
nych Antoni Bogusławski. 

Protesty wyborcze 
przed Sądem Najwyższym. 

(W odpowiedzi p. W. Ch.) 

W poniedziałek Sąd Najwyższy bę- 
dzie rozpoznawać 4 protesty przeciw- 
ko wyborom do Senatu w wojew. 
Iwowskiem. 
Liu REOIRO 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

KORCZOWA SZAT PASTE TROSCE DT SREB 

Węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma 

„WILOPAŁ*, Inż. Homy Wład., 
Styczniowa 3, tel 18-17, za gotówkę i na raty 

— 

ROBCIE w DOMU 
smaczne, zdrowe i łatwe do zrobienia 
WINA z jabłek i żyta, oraz MIODY 

i PIWO. 
Broszury, przepisy szczegółowe, droż- 
dże, pożywki, oraz praski, gniotowniki 
i wszelkie inne przybory znajdziecie 
w składzie Zygmunta Nagrodzkiego, 

Wilno, Zawalna ||-a. 
Żądajcie cenników. Przesyłka pocztą 

7055 za zaliczeniem. 

    
  

Lie rasai i Aula ADS i a 

sie, gębulka szeroko rozdziawił i, rącz- 
ki rozstawiwszy, duchu chwycić nie 
mog... Obaczył guziki... 

Ale jakie guziki?!!! Bliszczące jak 
słonce a wielczyni jak lasne orzechi, 
świecili sie jak tęcza na niebie i dłu- 
gim sznurem szedli od brody pani 
Trzaskowskiej aż do jej czarnych, pru- 
nelkowych trzewików. 

Biedny Franuczek stał, przytom- 
ność naczysto straciwszy i byłby moży 
chło wie wiela czasy dziwował sie, 
żeb ojciec nie podszed do jego, chwy- 
cił za ucha i obróciwszy w ta stroną, 
gdzie pani Trzaskowska całowała sie 
z matko, powiedział: 

„I ty, durniu, odwitaj sie“, 
Pocałowawszy w ręka, chciał Fra- 

nuk i pokłon gości wystroić ale szurk- 
noł nogo tak niezgrabnie, co mało nie 
wywalił sie na ziemia. Widząc to, oj- 
ciec burknoł cości pod nosem i, odem- 
knewszy drzwi od stancji, — gościa 
do strzodka prosił... 

Pani Trzaskowska, poprawiając 
włosy, do kwatery weszła — za jo 
suneła sie, z fartuchem w ręcach, mat- 
ka a, późniejszo poro, za wszystkimi 
—-pokierował sie i ojciec — drwi 2а 
sobo zamknewszy. Franuczek został 
sie sam... 

Nasamprzód przyszła jemu ochota 
obaczyć guziki z blizkości. Ale bała- 
chon wisiał wysoko na čwieku i nie 
było rady jego dostać. Kręcił Franu- 

czek główko siak i tak — aż nareś- 
cie przytarabanił zydelek z kuchni i, 
wlazszy na jego, poczoł oglądać gu. 
ziki. 

Wziowszy do garsteczki parą gu- 
zików, patrzał na ich jak na dziwo 

i w rączkach obracając na wszystkie 
boki, taka postanowienia wzioł — co: 
i jemu takie guziki zdadzo sie. Pani 
Trzaskowskiej ich nie trzeba. Ona i 
tak bogata, bo konia z kałamasza 
ma. — Na coż jej jeszcze i guziki? 

Znow poczoł główko kręcić, — а, 
późnieszo poro, skoczywszy do piekar- 
ni, wielkie, krawieckie nożycy wyciąg- 
noł z szuflady i, wlazszy na zydelek, 
poczoł guziki z bałachonu wystrzygi- 
wać. Ale że nożycy nadto ciężkie byli 
i na wszystkie strony w rączkach la- 
tali — nie poturał*) biedny Franu- 
czek jak i gdzie kroji, — tylko wszy- 
Ściusieńkie guziki, jak to mówi sie, 
„z mięsem* wykroił i schowawszy za- 
nadra**) — na dziedzinczyk skoczył. 

Na brzegu sadu, koło maliniaku, 
stał stary swiron. Belki w im byli po- 
gniwszy od wieku i wilgoci, a nad sa- 
mo podmurówko była dziura takiej 
wielczyni, co i dorodny człowiek mog- 
by cała ręka do jej wsadzić. 

Franuk znał dobrze ta miejscowość 
—i, przyleciawszy do podmurówki, 
przysiad na cypki i poczoł wybierać 
z zanadry guziki., — w ta pora za- 
wszyskim druga medytacja do głowki 
jemu przyszła. 

„ Nasampierw myślał, co mając gu- 
ziki — będzi bogaty i ważny jak sam 
pan Naruszewicz z Pogołowia, — ale 
teraz, trzymając w garści ten skarh, 
poczoł rozumieć, co ani bogatym, ani 
ważnym nie będzie... A te guziki, — 
to zawszystkim nie skarb jakiści — 
ale bliszcząca paszkudztwa i nic wię: 
cej. 

  

*) nie uważał. 
**) za pazuchę. ! $ у {
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'WIEŚCII OBRAZKIZKRAJU. 
Najście opryszka na sklep wódczany 

w Niemieżu. 

Właściciel skiapu stoczył z opryszkiem krwawą walkę. 
W. Niemieżn, gminy rudomińskiej za- 

szedł następujący wypadek: 
Do właściciela sklepu wódczanego wstą- 

pił znany w całej okolicy opryszek i zaž 
dał wódki. Właściciel sklepu mimo naj- 
szezerszych ehęci nie mógł spełnić łego żą- 
dania, gdyż akurat dopiero co sprzedał 05- 
tainią butelkę wódki. Właścicielowi sklepu 
Józefowi Czerblikowi udało się uspokoić 
niebezpiecznego klijenta, który narazie spo- 
kojnie opuścił sklep. Widocznie jednak 
wkrótce rezmyślił się i powrócił. Na jego wi- 

Pelowanie 
r. przy udziale na- 

   

      

W dniu t listopada Ł 

czelników wydziałów 
i Stanisława: Połank 
sów Państwowych M owiekiego, zastęj 
starosty powiatu Oszmiańskiego II. 
strowicza oraz administracji Lasów Państwo- 

      

   

  

    
    

dok Czerblik natychmiast przymknął sklep. 
Rozwścieczony opryszek wywalił wówczas 
drzwi i rzucił się na gospodarza zadając mu 
szereg głębokich ran poczem zaczął demo- 

lować sklep. W pewnej chwili napadniętemu 
udało się chwycić siekierę, którą zadał na- 
pastnikowi silny cios w głowę i wyrzucił go 
za drzwi. Rannym opryszkiem zajęły się 
władze śledcze, zaś rannego Czerblika prze- 
wieziono do pogotowia ratunkowego w Wil- 
nie. gdzie udzielono mu pierwszej pomocy. 

(C). 

na wilki. 
wych Nadleśnictwa Oszmiańskiego odbyło 
się polowanie w leśnictwie Holszańskim w 
uroczysku „Dynapolł*. Ubito trzy wiłki (je- 
den pies, dwie suki), czwarty (pies) z raną 
śmiertelną przedarł się przez linję strzelców 
do tuż położonych .rojstów*. 

  

Zjazdy powiatowych komisarzy 
spisowych. 

W, dniach od 26 października do $ li- 
stopada r. b. odbyły się w miastach powiato- 
wych Mołodecznie, Oszmianie. Postawach i 
Głębokiem zjazdy komisarzy spisowych tych 
powiatów pod przewodnictwem pp. staros- 
tów powiatowych z udziałem wojewódzkie- 
go komisarza spisowego. 

Program tych zjazdów, stanowiących 
kursy instrukcyjne dla naczelnych komisa- 
rzy spisowych, obejmował sprawozdania 
tych komisarzy z przebiegu akcji przygo- 
towawczej do spisu ludności, jak podział na 

okręgi spisowe, angażowanie komisarzy spi- 
sowych, propaganda spisowa, i t. p. oraz 

dział instrukcyjny, polegający na szczegóło 
wem zaznajomieniu się naczelnych komisa- 
rzy spisowych z formularzami spisowemi 

kich typów i tenchniką spisu. 

W dniach najbliższych — do 14 listo- 
pada włącznie — odbęd kursy instruk- 

  

  

  
    

   

  

cyjne dla komisarzy naczelnych w po 

    

tach brasławskim. święciańskim, wilejskim 
i wileńsko-trockim. 

Po odbyciu zjazdów powiatowych obo- 
wiązkiem naczelnych komisarzy spisowych 
będzie odbycie w swoich gminach zjazdu 

"wszystkich starszych i okręgowych komisarzy 
spisowych dła szczegółowego zaznajomienia 
się z czekającą ich tak doniosłą dla pań- 
stwa pracą. 

   

      

Z pogranicza. 
Wykrycie w lesie masówki komu- 

nistycznej. 

W. nocy z 6 na 7 bm. w granicznej miej- 
seowości Grudzieniewo w rejonie Filipowicz 
organa śledcze K. O. P. wykryły w lesie 
masówkę komunistyczną młodzieży komso- 
molskiej, którą urządzili w związku z 14 
rocznicą rewolucji październikowej. 

  

Na wieść o odbywającej masówce. oto- 
схопо niezwłocznie las ze strony Grudzie- 
niewa i Żarenia i zamknięto kordonem zgro 

madzonych. komunistów. Na widok żołnierzy 
i policji komuniści porzucili bibułę i różne 
instrukcje KPZB, a następnie rzucili się do 
ucieczki. Niestety, odwrót był niemożliwy, 
Wszyscy wywrotowcy w ilości 13 osób wpa- 
dli w ręce władz. Są te przeważnie młodzi 
koniuniści od łat 17 do 21, którzy zebrali 

się na polecenie instruktora  CKWKPZB, 
celem przygotowania wystąpień na dzień 7 
listopada. 

Przy zatrzymanych komsomoleach zna- 
leziono mnóstwo różnej wywrotowej litera- 
tury, okólników KPZB i CKW, odezw do 
wojskowych, włościan, młodzieży szkolnej. 

Aresztowanych pod silną eskortą odes- 
łano do Filipowicz do dyspozycji władz 
śledezych. 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Kino. dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

  

  
„KRÓL JAZZU: 

NASTĘPNY PROGRAM: ,„MONTE CARLO'*     

Ogło s zenie. 
Magistrat m. Nowogródka podaje do wiadomości osób zainteresowanych, że w dn. 

10 listopada r, b. o godz. 12-ej w południe, 

PRZE 

w lokalu Magistratu odbędzie się ustny 

TARG 
ma wydzierżawienie kina miejskiego, na okres trzyletni. 

Przetarg rozpocznie się in plus od sumy 8.500 zł. rocznej dzierżawy. 

   

Osoby chcące ć udział w przetargu 
w kwocie 850 Zl, k 

winnw są złożyć w kasie miejskiej kaucję 

a następnie zostanie zwrócona licytantom*za wyjątkiem tego licy: 
danta, któremu zostanie wydzierżawione kino, przyczem ten ostatni zobowiązany będzie 

uzupełnić kaucję do sumy przewidzianej w 

Magistrat zastrzega za sobą prawo 
-x przyczyn, które uzna dla siebie za wsi 

Szczegółowe warunki przetargu są do 
sdzinach urzędowych. 

  

( E. Szwaranowicz 

Sekretarz. 

atwierdzenia lub niezatwierdzenia 

  

warunkach szczegółowych. 
przetargu, 

e, 
przejrzenia w kancelarji Magistratu w go- 

(—) 4. Ostaszyński 
Zast. Burmistrza. 

m. Nowogródek, 26. X. 1951 r. — Nr. 9784. 
———————— 

Nowogródek. 
Program obchodu 11 Listopada. 
W związku z powziętą uchwałą Powiato- 

-wego Komitetu obchodu 13 Rocznicy Niepod- 
degłości Państwa Polskiego, został ustalony 
następujący program obchodu uroczystości: 

Dzień 10 listopada b. r. 
Uroczysty capstrzyk, Zbiórka wszystkich 

oddziałów i organizacyj biorących udział у 

<apstrzyku o godz. 18 przed budynkiem powo- 

jewódzkim przy ul. Beczkowicza. 

Dowódca całości p. Zagórski. 

Pochód maszeruje ulicą 3-go Maja, gdzie 
przed tablicą za poległych wmurowaną w 
ścianę kościoła farnego, odbędzie się apel, 
poległych na terenie powiatu nowogródzkiego, 
poprzedzony przemówieniem p. starosty Hry- 
niewskiego. 

Dalszy kierunek marszu: Rynek, ul. Sło- 
nimska (przed Urzędem Wojewódzkim ko- 

lumna zatrzymuje się)) — Zaułek Więzienny 
— ulica Kościelna Zaułek IV — ulica Pił- 
sudskiego — Rynek — ul. Miekiewicza — 
ul. Korelicka — Rynek. Przed Starostwem 

  

  

kolumna zatrzymuje się i po odegraniu kil- 
ku utworów muzycznych przez orkiestrę, od- 
działy rozchodzą się. 

Dzień 11 listopada b, r. 

Nabożeństwa w świątyniach o godz. 10 
Oddziały i stowarzyszenia przybędą na nabo- 
żeństwo o godz. 9 m. 45. 

Przed kościołem św. Michała przy ul. Sło- 
nimskiej oddziały zatrzymują się frontem do 
kościoła, gdzie po przyjęciu raportu przez 
p. wojewodę ustawiają broń w kozły i udają 
się do kościoła. 

Szkoły, organizacje i stowarzyszenia nie 
stanowiące oddziałów zwartych nie czekają 
na raport. 

Kolejność ustawienia przed kościołem: Os- 
kiestra, Związek Strzelca, hufce szkolne, dru- 

žyny harcerskie, straże pożarne i inne od- 
działy. 

Dowódca całości por. rez, Kubes. 

Po nabożeństwie odbędzie się defilada od- 
działów i pochód stowarzyszeń, organizacyj i 
związków. W tym celu oddziały i organizacje 
biorące udział w pochodzie udają się na ul. 
Korelicką i ustawiają się do defilady. 

Około kolumny na wysokości Kasy 5К 
bowej, dalsze oddziały wzdłuż ulicy Ko 
lickiej. : 

Kierunek marszu podczas defilady: Rv- 
nek (obok Ogniska) — ulica Beczkowicza. 
Defiladę odbierze p. Wojewoda na rynku 
przed Ogniskiem. Kierunkowych wystawi od- 
dział hufca według wskazówek podanych na 
miejscu. 

„O godz. 12 odbędą się zawody strzeleckie 
i o godz. 13 marsz uliczny indywidualny w 
maskach przeciwgazowych. 

Udział w zawodach mogą brać stowarzysze 
ni i niestowarzyszeni, Zgłoszenia do zawodów 
strzeleckich na strzelnicy przed rozpoczęciem 
zawodów, do marszu w Komedzie Powiatowej 

P. W. do dnia 10 b. m. 

Warunki strzelania: tarcza 10-ciopierście- 
niowa 20 x 14; odległość 50 mtr.; postaw 
stojąc z wolnej ręki, broń kal. 22 bez p: 
śpieszników i przezierników; 10 strzałów 
próbne. 

Ponadto odbędzie się strzelanie o odzna- 
kę strzelecką II i III klasy w myśl reguła- 
minu. z 

Warunki marszu w maskach przeciwga- 
zowych: trasa około 3 klm. biegnie ulicam: 
Słonimską przez przejazd kolejowy przy stacji 
ulicą Kościelną— Zaułkiem II — ulicą Pił- 
sudskiego — do Zamku Ubior dowolny. Start 
i meta na Małym Zamku o godz. 13. Wyda- 
wanie masek zawodnikom o godz, 12 m. "0 
na boisku P. P. 

Ponadto odbędą się 2 akademje w teatrze 

miejskim, płatna wieczornica i bezpłatna w 
dzień oraz otwarcie świetlicy Związku Strze- 

leckiego w Nowogródku. 

W dniu 11 listopada. 
P. prezydnet m. Wilna podaje do 

ogólnej wiadomości, że w dniu 11 li- 
stopada, jako w dniu ogłoszenia nie- 
podległości Państwa Polskiego, odbę- 
dzie się o godz. 10.30 uroczyste nabo- 
żeństwo w kościele św. Jakóba, cele- 
browańe przez J. E. biskupa Michal- 
kiewicza. Organizacje społeczne, ce- 
chy, związki, stowarzyszenia i mło* 
dzież szkolna są proszone o przyjęcie 
udziału w tej uroczystości i przybycie 
do kościoła św. Jakóba ze sztandarami 
przed godz. 10.15 

Po nabożeństwie odbędzie się de- 
filada wojskowa. 

Wzywa się ludność m. Wilna do 
dekorowania w dniu 11 listopada do- 
mów. 

   

      

Do Wilna przybywa wojewoda 
śląski. 

W związku z rocznicą 10-lecia odzyska- 

nia Śląska na całym terenie Polski, a mię- 
dzy in. i w Wilnie zorganizowany zostaje 
Tydzień Śląska. "W uroczystościach tych 
weźmie udział wojewoda śląski d-r Michał 
Grażyński. który w poniedziałek 9 b. m. 
przybywa do Wilna. 

Obfite ofiary na bezrobotnych. 
Odbywająca się od kilku dni w Wilnie 

staraniem Wojewódzkiego Komitetu do 
spraw bezrobocia zbiórka odzieży i innych 
przedmiotów wydała tak obfite wyniki, iż 
Komitet nie zdążył przeprowadzić dotąd 
zbiórki na terenie całego miasta. Wobec te- 
go zbiórka przedłużona została jeszcze na 
przeciąg dni kilku. Dokładne zestawienie 
wyników zbiórki będzie podane do wiadomo 
ści publicznej. 

Już i żałować poczoł tego, co zro- 

bił... 

Ale strach przed karo, co znacho- 

dzić sie poczynał w jego malusińkiej 

głowce, brał prym nad inszymi myś- 

lami. 
Nie rozumiał Franuk jeszcze —- 

jaka to będzi kara? — i od kogo? — 
ale już zgóry — swoja koszulinka, co 
z rozporka majtułów wyglądała, scho- 
wał do strzodka i w tył obejrzał sie. 

Późniejszo poro pochował guziki 
do dziury nad podmurówko — i po- 

leciał do chaty. 
Wielka obojętność ** miał ci 

łam w chacie, nie poszed ruch na kont 
niestania ****) guzików przy bałacho- 
nie. ale stanewszy pod drzwiami stan- 

cji, gdzie siedziała pani Trzaskowska. 

spoturał Franuczek, co nijakiego ru- 

<chu niema, bo pani Trzaskowska pła- 

czliwym głosem cości wesołego 0po- 

wiadała, grubym głosem odzywał sie 

ojciec, smiała sie matka — i wszystko 

było cicho i jak należy sie. 
Uspokoiwszy sie kapeczka. pole- 

ciał Franuk do swirna — obaczyć ci 
nie wybrał chto guzików, ale obaczy- 

wszy co wszystko w porządku—przy- 

pomniał, co tam w chacie moży już 
obaczyli... bałachon... I tak łatał bie: 
dny Franuczek co minuta od chaty do 
swirna, od swirna do chaty — aż do 

pory. kiedy raptownie zejrzał co pod 
ganeczek zajechała kałamaszka pani 
"Trzaskowskiej i przyszła pora odwi- 
tania sie... 

Obaczywszy, co słonce już za- 
wszystkim nisko znachodzi się, poczc- 

ła pani Trzaskowska przybierać sie 

*) obawa. т 
**) braku. 

      

do drogi. Ojciec z matko namawiali. 
żeb na noc została, ale gościa i słuchać 
tego interesu nie chciała i dawaj tłu- 
maczyć co przy udoju krów musi być 

sama, bo wszystkie dziwki — piekiel- 
ne łasuchy i cała mlika jej wypijo, 
wielka krzywda dla gospodarki przy- 
czyniając... 

Na taka mowa ojciec już nie dał 
rady i przepuściwszy do sieni, zdjoł 
bałachon z ćwieka i tak aligancko na- 
stawił, co gościa nietyko włożyć, ale 
wskoczyćby do jego potrafiła. 

Ale zagadawszy sie na śmierć z 
matko — nie spieszyła przeznadto pa- 
ni Trzaskowska... Pomalusieńku wsa- 
dziła jedna ręka, — później druga i, 
to śmiejąc sie to do płaczu gębulka 
składając, — pod szyja sobie mac- 
neła, żeb za guzik chwycić i zaszpilić... 

Ale guzika nie było... * 
„ Chapnela za drugi... niema i dru- 

giego!!! 

  

„Oczy jej stłupem staneli, — na- 
chiliła głowa, patrzy wzdłuż całego 
bałachonu — a tam: — żadnego nie- 
ma!!! 

Zejrzeli w ta pora i ojcowie ten in- 
teres, — patrzajo jeden na drugiego 
i nic zrozumieć nie mogo... Cicho zro- 

biło sie... Jakby wstyd jakiści po sieni 

latał i tylko z kąteczka, gdzie stał Fra- 
nuczek, poczeła dochodzić letka stę- 
kania, — małe jego piersteczki za- 

trzęsli sie j buchnoł głośno w płacz... 
Ojciec pierszy zgad w czym iu 

rzecz i raptownie obróciwszy sie, na 
Franka popatrzał i szepnoł: 

„To ty, hyclu!“ 
W ta pora matka ręcomi oczy So- 

bie zakryła i do Ściany cała obróciła 
sie — a pani Trzaskowska gębulka 
rozdziawiła i krakneła: 

  

6 
„„A--a—a—a—a—... 

Później jeszcze dołożywszy: 

„Pieknie, pieknie!" 

Nicht nie potrafi rozpowiedzieć— 
jak ojciec z matko przepraszali goś- 
cia. Matka — swoja palita pani Trza- 
skowskiej dała a ojciec — deklarował 
na jutro w całości i z guzikami do Mie. 
żane bałachon odesłać, — żeb tylko 
sąsiadka gniewu ni żałości do ich nie 
miała. Ale pani Trzaskowska była ba- 
bulka dobra i facetna, Śmiała sie tyl- 
ko i teraz, siedząc na kalamaszee, 
szturchneła w kark parobczaka, zna- 
kiem, co już jechać pora. Parobezak 
wderzyl biczem po koniu a kałamasz- 
ka pokociła sie i, w pary czasu, zgi- 
neła za sadem... 

  

Co późniejszo poro działo sie — 
kużdy zgadni. Tyko kiedy ojciec przy: 
szedszy z dziaszko *), jedno ręko trzy- 
mając wpół biednego Franuczka -— 
drugo majteczki odszpilał — przypom- 
nieli sie jemu wielkie, bliszczące jak 
lustra guziki pani Trzaskowskiej, jak- 
by główna przyczyna dzisiejszego tra- 
funku. 

Zorza już czerwieniła sie na niebie. 
Stary, przygarbiony od wieku i pracy 

  

Franuk — przerwał swoja przypom- 
nienia, — wstał, wyprostował sie a, 
pomyślawszy o swoim ojcu, — oczy 
do nieba obrócił i szepnoł: 

„Daj Boże jemu Królestwo Niebie- 
skie..." I przywędrowawszy do stancji. 
położył sie na ławie, — strudzona glo- 

wa do poduszki przytulił... 
I zasnoł.... 
— 

*) rzemienny pasek. 
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Dzień 14-ej rocznicy rewolucji październikowej 
w Wilnie i Wileńszczyźnie. 

Wczoraj jako w dniu 14-ej rocznicy re- 
wolucji październikowej. na. terenie Wilna 
nie zanotowano żadnych wystąpień: W kil- 
ku miejscach wywrotowcy: rozrzucili. bibu- 
łę komunistyczną, którą policja: niezwłocz- 
nie konfiskowała. IDo demonstracji nigdzie 
nie doszło. Naogół przygotowania komuni- 
stów były słabe.  Wmieście zatrzymano 4 
komunistów u których znaleziono kilkana- 
ście sztuk ulotek wywrotowych. Również 
wieczorem nie zanotowano usiłowań urzą- 

dzenia przez komunistów jakichkolwiekbądź 
wystąpień. 

Dzień 7 listopada na terenie powiatów 

województwo wileńskiego przeszedł zupełnie 
spokojnie. Zapowiedziane przez komunistów. 
demonstracje i pochody w żadnej miejsco- 
wości Wileńszczyzny nie odbyły się. Agi- 
tacja komunistyczna, która w ostatnim ty- 
godniu zwłaszcza usilnie była prowadzona 
na prowincji, nie dała oczekiwanych wyni- 
ków. Ludność wiejska nie dała się sprowoko 
wać i na zapowiedziane pochody nie stawi- 
ła się. 

Dzień rocznicy rewolucji październikowej, 
był nową klęską komunistów i ich idei w 
Wileńszczyźnie, gdyż głoszone hasła wol- 
nościowe —są mrzonkami i obłudą płat- 
nych  agitatorów. (ej. 

  

KRONIKA 

  

  

Wschód słońca —g. 6 m, 42 

Ko | Zachód + eg. om 99 
Spostrzeżenia Zakładu Metosrelegji U. 8. B. 

w Wilnie z dnia 7 XI — 1931 roku, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 766 

Temperatura średnia — + ©° С. 
# najwyśsza: -- 11° С. 

+ najnižszai — 2° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr pizeważający: połudn.-wsch. 

Tendencja baromu bez zmian. 

Uwagi: pogodnie. 

Listopad 

Dziś: Gotfryda. 

| Jutro: Teodora. 

Ц   

OSOBISTA 
— Powrót p. wojewody Beczkowicza. 

P. wojewoda wileński Zygmunt Beczkowicz, 

kończąc urlop wypoczynkowy, spędzony w 

Krynicy. powraca do Wilna w niedzielę dnia 
8 bm. i dnia następnego obejmuje urzędowa 

nie. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Starosta Grodzki wileński ukarał 

Ryndziuna Oszera, właściciela nowobudują- 
cego się domu przy zbiegu ulic Piłsudskie- 
go i Wiwulskiego, za samowolne dokonanie 
przeróbki w tym domu bez zgody i wiedzy 
sekcji technicznej magistratu m. Wilna, skut- 
kiem której to przeróbki Ryndziun Oszer 
usunął narożnik muru, — grzywną W kwo- 
cie 300 zł. z zamianą w razie nieściągalno- 

  

  

ści na 10 dni aresztu. 

MIEJSKA. 

— Strajk piekarzy zażegnany. Naskutek 
interwencji delegacji piekarzy i młynarzy u 
wice-wojewody wileńskiego w sprawie pod- 
wyżki cen na pieczywo i mąkę, władze 

uwzględniły prośbę piekarzy i młynarzy i z 
dniem 8 b. m. podniosły cenę na pieczywo 
i mąkę od 2 do 3 gr. na klg. 

Zapowiedziany na poniedziałek strajk pieka 
"rzy został wobec tego odwołany. 

Obecnie obowiązują następujące ceny: 
1) mąka pytlowa 65 proc. żytnia przy- 

wozowa — 40 gr. 
2) mąka pytlowa 65 proc. żytnia miej- 

scowa — 42 gr. 
3) mąka żytnia 97 i pół proc. razowa — 

31 gr. 
4) Chleb żytni pytlowy 65 proc. — 42 gr. 
5) Chleb żytni razowy 97 i pół proc. — 

32 gr. 
Śinni żądania lub pobierania wyższych 

cen od wyznaczonych będą karani grzywną 
do 3.000 zł. lub aresztem do 6 tygodni. 

— Prace budżetowe magistratu. Dotych- 
czasowa praktyka wykazała, że samorząd 
wileński rok rocznie grubo się spóźniał z 
uchwaleniem preliminarza budżetowego, co 
"oczywiście wywierało fatalny wpływ na sko- 
ordynowanie gospodarki miejskiej. Władze 
nadzorcze Urzędu Wojewódzkiego zwracały 
na ten fakt uwagę Magistratu, a nawet po- 
leciły zorganizowanie referatu budżetowego, 
który obecnie pracuje pełną parą nad opra- 
cowywaniem preliminarza budżetowego na 
rok 1932-38. Prace te, jak się dowiadujemy, 
są już na ukończeniu. Daje to gwarancję, że 
w przyszłym roku budżetowym, wbrew u- 
tartym zwyczajom, nowy preliminarz bud- 
żetowy miasta zostanie uchwalony przez Ra- 
dę Miejską we właściwym czasie to znaczy 
jeszcze przed dniem 1-go kwietnia. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Korporacja Unitanja podaje do wia- 

domości, że Prezydjum Konwenti na semestr 
zimowy roku akad. 1931-32 ukonstytuowalo 
się w następujący sposób: Mistrz — com. 
Seweryn Wolfowicz; podmistrz — com. Jozef 
Celmajster; kanclerz — com. mgr. Leon Pi- 
nes. Na urząd Oldermana powołano fit, mgr. 
Leona Buterwasera. 

Kwatera Korporacji mieści się przy ul. 
Tatarskiej Nr. 5. 

Dyżury fuksów codziensie od godz. 20 
do 21. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kursy robót ręcznych i rysunków dła 

nauczycieli. Koło Okręgowe Nauczycieli Ro- 
bót ręcznych i Rysunków przy Zarządzie 
Okręgu Wileńskiego Związku Nauczycielst- 
wa Polskiego, przy współudziale Koła Mi- 
łośników Robót Ręcznych organizuje w r. b. 
3 miesięczne kursy robót ręcznych i rysun- 

ków dla nauczycielstwa szkół powszechnych 

i średnich m. Wilna i bliższych okolic. 
Przewidziane jest uruchomienie następu- 

jących grup: 
1) Roboty ręczne i rysunek w młodszych 

oddziałach szkoły powszechnej. 
2) Rysunek wraz z metodyką nauczania. 

8) Roboty z drewna. 
4) Roboty z metalu. 
5) Roboty z tektury i oprawa książek. 
6) Roboty kobiece. 
7) Metodyka robót-dla wszystkich grup. 
Opłata za 8 miesięczny kurs wynosi 25 

zł. w tem 15 zł. płatne przy zgłoszeniu re- 
szta zaś w dwóch miesięcznych ratach po 
5 zł. Za opłatą powyższą słuchacze korzysta- 
ją z dwóch grup dowolnie obranych. 

: Každa grupa obejmuje 4 godziny tygod- 
niowo zajęć praktycznych oraz 2 godziny 
metodyki. 

Zapisy przyjmuje do dnia 16 listopada 
sekretarjat Kursu w Centralsej Pracowni Ro- 

bėt Ręcznych przy ul. Zawalnej 5 w ponie: 
dzialki, šrody i czwartki w godzinach od 13 
do 14 i od 17 do 18. 

Kurs rozpocznie się dnia 9 listopada b. r. 
o godz. 17. ` 

— Dyplomy ezeladnicze, Dnia 7 b. m. 
obsolwenci Szkoły Rzemiósł Artystycznych 
MARES Towarzystwa Artystów Plasty- 

w: 
1) Górski Tadeusz, 
2) Korbutt Piotr, 
3) Kutko Arkadjusz, 
4) Michałowski Borys, 
5) Pierwienis Jan, 

otrzymali pierwsze dyplomy 
rzeźby dekoracyjnej. 

— Dzień 11 listopada wolny od zajęć 
szkolnych. Minister Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego zarządził zwolnie- 

czeladnicze z 

nie od zajęć szkolnych w dniu 11 listopada 
rb, jako w rocznicę odzyskania niepodleg- 
łości, młodzieży wszystkich kategoryj szkół. 
Szkoły organizują pogadanki i odczyty, wy- 
jaśniające młodzieży znaczenie rocznicy. 
Młodzież ma wziąć udział — м obchodach 
szkolnych bądz ogólnych. 

GOSPODARCZA. 
— Podwyżka stawek celnych. Wileńska 

Izba Handłowo-Przemysłowa zbiera obecnie 
wnioski dotyczące dalszej administracyjnej 
podwyżki stawek celnych, zamierzając z 
temi wnioskami wystąpić do rządu. 

Akcja ta jest prowadzona pod kątem wi- 
dzenia ułatwienia walki z bezrobociem. ale 
ma także służyć celom negocjacyjnym, t. zn. 
ewentualnie dostarczyć aktów do rokowań 
o konwencję handlową. 

— Amnestji podatkowej detalicznym 
sprzedawcom tytonionwym nie będzie. W 
związku z wiadomościami jakoby Minister- 
stwo Skarbu zamierzało umorzyć zaległe po- 
datki wszystkim detalicznym sprzedawcom 
wyrobów tytoniowych, dowiadujemy się, że 
o masowem umożeniu podat. nie może być 
mowy, gdyż byłoby to sprzeczne z obowią- 
zującemi ustawami. 

Natomiast w wypadkach wyjątkowych, 
zasługujących na uzwględnienie władze skar- 
bowe umarzać będą detalicznym sprzedaw- 
com tytoniowym zaległy podatek dochodo- 
wy. 

Z POLICJI. 
— Nabożeństwo żałobne za poległych po- 

liejantów. We wtorek dnia 10 listopada o 
godz. 10 w ki ele św. Kazimierza odbędzie 

się nabożeństwo za spokój dusz wszystkich 
szeregowych Polieji Państwowej wojewódz- 
twa wileńskiego poległych w obronie współ- 
obywateli. 

Po nabożeństwie nastąpi o godz. 11 30 
złożenie wieńców na grobach na cmentarzu 
Rossa. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Baczność Oficerowie i Podchorążowie 

Rezerwy! Zarząd koła Wileńskiego Z. 
O.R. wzywa wszystkich swych cbzłonków do 
wzięcia udziału w uroczystem obchodzie XIII 
rocznicy Niepodległości. Zbiórka o godz. 
9-ej w podwórzu przy lokalu Federacji (ul. 
Żeligowskiego 4) skąd nastąpi wymarsz do 
kiścioła Św. Jakóba na uroczyste nabożeń- 
stwo. W niedzielę dnia 15 listopada rb. 
w Sali Miejskiej odbędzie się uroczysta a- 
kademja. Godzina i program będą podane 
w specjalnych ogłoszeniach, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Dziś w Kole Pol. Mac. Szk. im. T. Ko- 

Ściuszki przy ul. Turgielskiej 2 zostanie wy- 
głoszony przez p. Krzysztofika odczyt na te- 
mat „Skutki używania alkoholu* po odczy- 
cie odbędzie się przedstawienie szt. „Kajcio* 
wesołej kom. Dobrzańskiego. — Początek o 
godz. 6 m. 30. > 

Wstęp dła wszystkich bezpłatny. 

    

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Interwencja w sprawie zatargu na tar- 

takach. W dniu 5bm, odbyło się u Inspek 
tora Pracy 62 obwodu konferencja przedsta- 
wicieli Robotniczego Zw. Zaw. Przem. Drz. 
z przedstawicielami tartaków. 

Tematem tej konferencji była drażliwa 
sprawa potrącania robotnikom 2 proc. od 
zarobków. 

Ponieważ przedstawiciele właścicieli tar- 
taków zasłonili się brakiem odnośnych peł- 
nomocnictw do anulowania tego zarządzenia 
Inspektor Pracy zakomunikował o decyzji 
swych władz przełożonych, na mocy której 
przemysłowcy będą zmuszeni cofnąć swe za- 
rządzenia wysoce krzywdzące robotników. 

— Dozorcy domowi myślą 0 złączeniu się 
w jedną organizację. Na dzień dzisiejszy 
zwołane zostało walne zebranie Robotnicze- 
go Zw. Zawodowego Dozorców Domowych 
którego głównym tematem ma być sprawa 
utworzenia jednej silnej organizacji zawo- 
dowej. Jak się dowiadujemy opinja większo 
Ści członków drugiego związku, przestające- 
go w zależności od Centrali. Chrześcijań- 
skich Związków Zawodowych domaga się 
również połączenia z Rob. Zw. Zaw. 

Sądzić należy iż dzień dzisiejszy będzie 
decydującym dla dalszego życia organizacy j- 
nego dozorców domowych wśród których 
coraz bardziej dojrzewa myśl  solidarnej 
walki o dobro swego zawodu. 

— Konferencja Zarządów Rob. Związków 
Zawodowych. Na dzień 15 bm. Rada Główna 
Zjednoczenia Rob. Zw. Zawodowych wyz- 
naczyła konferencję zarządów  poszczegól- 
nych związków, działających na terenie Wil- 
na. 

Na konferencji tej poza sprawami natu- 
ry organizacyjnej przewidziany jest referat 
o sytuacji gospodarczej kraju, oraz uchwa- 
lenie postulatów w związku z akcją walki 
z bezrobociem. 

KOMUNIKATY. 
— Muttjat podaje do wiadomości, że II 

listopada w dniu Święta Narodowego, ©d- 
będzie się w Wilnie nabożeństwo w mecze- 
cie o godzinie 10 rano. 

— Wydawanie świadectw i kart reje- 
stracyjnych na rok 1932. Wileńska Izba 
Skarbowa wraz z urzędami skarbowemi 

przystąpiła do wydawania świadectw i kart 
rejestracyjnych na rok 1932. 

Świadectwa przemysłowe i karty rejestra- 
cyjne wykupić należy do dnia 31 grudnia 
r. b. 

Prowadzący przedsiębiorstwa po dniu 31 
grudnia 1931 r. a) bez świadectw przemysło- 

wych, b) na podstawie nieodpowiednich 

świadectw przemysłowych, względnie w Wy- 

padkach przepisanych bez kart rejestracyj- 

nych, ulegną karze grzywny od 2 do 20 kro- 

tnej kwoty nieuiszczonej za świadectwa. 

RÓŻNE. 
— Kursy fotograniezne. Wil. T-wo Foto- 

graficzne organizuje dwa kursy fotograflicz- 
ne dla początkujących i zaawansowanych a- 
matorów. Wykłady i ćwiczenia będą się od- 
bywały 2 razy w tygodniu w godz. wieczero- 
wych w ciągu trzech miesięcy. 

Dla zaawansowanych prowadzony będzie 

3 

Peczątek nowej epoki w dziejach leczni- 
etwa — to utrwalone preparaty roślinne. 
Środek przeciwko uporczywym kaszlom, nie- 
żytowi dróg oddechowych i koklusz6w. Da- 
nutol-Rawski idealnie leczy. Przyrządzony z 
odpowiednich świeżych roślin przez utrwa 
lenie w stanie świeżym utrzymanych. jest 
preparatem roślinnym i taki niczem nieza- 
stąpiony. Skład główny: Apteka Magistra J. 
Rawskiego, Warszawa Marjańska 12  iróg 
Twardej). 

ke PMAL NE AL RÓD BIE OEGERDTG 

kurs techniki bromowej (powiększenia) i 
i bromoolejnej. 

Zapisy na oba kursy w lokalu T«wa Mic- 
kiewicza 15 w poniedziałki od 5 do 7, środy 
i piątki od 5 min. 30 do 7 min. 30 przyjmuje 
oraz. udziela informacyj kierownik kursu. 

Kurs otwarty będzie 9 listopada b. 1. 

— Program Kursu Instruktorskiego dla 
starszych Komisarzy Spisewych. Wszystkie 
wykłady odbywają się w Gmachu Głównym 
U. S. В, Sala III. 

Dnia 10 listopada — godz. 18 — Prof. 

  

M. Gutkowski — „Ogólne zasady statysty- 
czne odnoszące się do spisów  powszech- 
nych*. 

Godz. 19 — Prof. M. Gutkowski — Dal- 
szy ciąg poprzedniego tematu. 

Godz. 20 — V. Prez. W. Czyż — „Staty- 
styka nieruchomości, budynków mieszkałl- 
nych i mieszkań”. * 

Dnia 12 listopada — godz. 18 — Wizyt. 
A. Narwoysz — „Personalja, wyznanie i ję- 
zyk w Il-gim Powszechnym Spisie Ludno- 
sat". 

Godz. 19 — Prof. Wł. Studnicki — „Sta- 
tystyka zawodowa”. 

Godz. 20 — Zast. Nacz. Kom. — mgr. J. 
Święcicki — „Zupełność i dokładność spisu, 
a niebezpieczeństwo podwójnych zapisów*. 

Dnia 13 listopada — godz. 18—21 — Dr. 
A. Hirszberg — Kurs praktyczny. 

Dnia 16 listopada — godz. 9 — Zbiórka 
w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej przed do- 
konaniem spisu próbnego. 

Dnia 17 listopada o godz. 10 — zwrot 
zapełnionych formularzy w Sali Posiedzeń 
Rady Miejskiej i zakończenie kursu. 

— Gospodarka w Kasach Chorych we- 
dług stałonego budżetu. W ciągu bieżącego 
miesiąca zatwierdzone zostaną przez Głów- 
ny Urząd Ubezpieczeń schematy organiza- 

cyjne 60 scalonych Kas Chorych utworzone 
w miejscach dotychczasowych 240 Kas. 

Schematy te posłużą do- opracowania 
statutów organizacyjnych scalonych Kas, któ 
re nadane zostaną poszczególnym Kasom 
w ciągu grudnia rb. 

Zdniem 1 stycznia 1932 roku istnieć 
będą na terenie całej Polski tylko Kasy Cho- 
rych zorganizowane, które gospodarowane 
będą według scalonego budżetu, 

— Ubiegający się o zasiłki rezerwišei 
zwolnieni są od opłat stemplowych. Władze 
administracyjne wyjaśniły, že rezerwišci, 
którzy odbyli ćwiczenia wojskowe i z tytułu 
tego ubiegają się o zasiłki zwolnieni są od 
wszelkich opłat stemplowych. 

— Gdzie można składać datki na bezro- 

botnych. Wobec licznych zapytań, w jaki 

sposób wpłacać można ofiary pieniężne na 

rzecz bezrobotnych, Wojewódzki Komitet do 

spraw bezrobocia zawiadamia że datki wpła- 

cane być mogą na rachunek Wojewódzkiego 

Komitetu do spraw bezrobocia w PKO Nr. 

konta 180.610. albo też do Komunalnej Kasy 

Oszczędności m. Wilna na rachunek tegoż 

Komitetu. Wreszcie ofiary przyjmuje biuro 
Komitetu do spraw bezrobocia, mieszczące 
się w Urzędzie Wojewódzkim ul. Magda- 
leny 2, parter pok. 23 w godz. od 10 — 15. 

—- Pracownicy poczt, telegrafów i tele- 

fonów na rzecz bezrobotnych. Z inicjatywy 

Pocztowego Komitetu Pomocy Bezrobot- 

nym, w sobotę dnia 14 listopada br. o godz. 

20-ej w małej sali Miejskiej (ul. Końska 1) 

odbędzie się koncert muzykalno-wokalny z 

udziałem: pp. Marji Szmurłowej (mezzo-so- 

pran), Janiny Sumorokowej (deklamacja), 

Eugenjusza Olszewskiego (tenor), pocztowej 

orkiestry sałonowej pod batutą Romana 

Hermana, chóru pocztowego pod dyrekcją 
prof. Jana Leśniewskiego oraz dętej orkie- 

stry pocztowej pod batutą Feliksa Stacha- 

cza 

    

Cały dochód z tego koncertu pocztowcy 

przeznaczają na rzecz bezrobotnych. | 

Bilety w cenie od 50 gr. do 2 zł. 50 gr. 

nabywać można w sekretarjacie przedjal- 

nym Dyrekcji Poczt i Telegrafów ul. Sado- 

wa 25 —tel. Nr-90, u. p. naczelnika urzę- 

du pocztowego Wilno 1, ponadto w dniu 

koncertu od godz. 10-ej w kasie małej sali 

Miejskiej. 
Ze względu na wykonawców koncert wzbu 

dza zrozumiałe zainteresowanie 

ZABAWY. 
— Zarząd Bratniej Pomocy przy gim. 

im. ks. Piotra Skargi w Wilnie urządza w 

dniu 10 b. m. ZABAWĘ TANECZNĄ w sali 

gimnazjum przy ulicy Mickiewicza 22. 

Początek o godz. 20. — Jazz-band. — Bu- 

fet obficie zaopatrzony. 
Wstęp za zaproszeniami, które można 

otrzymać w Zarządzie B. P. oraz na miejscu 

w cenie zł. 1.50. 
— Na bezrobotnych! We wtorek dnia 10 

bm. o godz. 23 odbędzie się „Towarzyski 

Dancing* w lokalu kawiarni — В. Sztralla 

(Czerwonego) przy ul. Mickiewicza 12. 

Wstęp. 2 złote. 
Wieczór urządza wileńskie Koło Przy- 

jaciół Zw. Strzel. Dochód na bezrobotnych 
m. Wilna i w części na cele kulturalno- oś- 

wiatowe Koła. 
— Zabawa w Resursie Rzemieślniczej. Za- 

rząd Oddziału Zrzeszenia Młodzieży Rzemie- 
ślniczej im. Szymona Konarskiego w Wilnie. 
podaje niniejszem do wiadomości, iż w dniu 
8-go m. b. urządza Zabawę taneczną dla 

członków Zrzeszenia w lokalu Resursy Rze- 
mieślniczej, prz yul. Niemieckiej Nr. 25. 

Początek o godz. 18-ej. 
Goście mile widziani. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś w nie- 

dzielę dnia 8-go listopada o godz. 12 w poł. 

piękna baśń „Kopciuszek* z p. Sławińską w 

roli tytułowej. Barwne i w przepych fantazji 

ubrane to widowisko czaruje urokiem swyni 
dziecięce umysły, wywołując okrzyki entuz- 
jazmu. = 

Po południu o godz. 4 pełna humoru й 

komicznych: sytuacyj lekka komedja T. Lo- 
palewskiego „Aurelciu nie rób tego”. Ceny 
miejsc zniżone. 

Wieczorem powtórzenie po cenach nor- 

malnych „Aurelciu sie rób tego* jako ostat- 

niego widowiska tej zabawnej komedji. 

— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś w 
niedzielę dnia 8 listopada o godz, 1 p. p. PY* 
szna, do łez rozśmieszająca komedja współ- 
czesna „Złoty wiek rycerstwa” z |. Ciecier- 
skim i H. Kamińską w rolach głównych. 

Wieczorem o godz. 8 potężny dramt St, 
Żeromskiego „Róża. Będzie to już jedno z 
ostatnich widowisk tego arcydzieła a warto- 

ściach aktualnych. : 
— Claudio Arrau wszechściatowej sławy 

pianista wystąpi z zupełnie nowym progra- 
mem we wtorek 10 bm. w sali Konserwa- 
torjum Muzycznego (ul. Wielka 47 — wej+ 
ście z Końskiej) Dawno niesłyszany ulu- 
bieniec wileńskiej publiczności podzieli się 
ze słuchaczami perłami najwspanialszej li- 
teratury fortepjanowej. Bilety do nabycia 
w biurze „Orbis* Mickiewicza 11-a. Począ- 

tek o. godz. 20.15. 
— Teatr Miejski w Lutni. Koncert lau< . 

    
Ч



    

4 

ręatów wyższej szkoły muzycznej im. Fr. 
Chopina w Warszawie. Nina Stokowska 
(škrzypee) Jakėb Kalecki (fortepianj. W 
poniedziałek dnia 9-go listopada o godz. 8 
w. odbędzie się tylko jeden koncert Laure- 
atów, w którym weźmie udział: p. Nina Sto- 
kowska, uczenica prof. Michałowicza, któ- 
ra koncertowała z wybitnem powodzeniem 
kilkakrotnie w Filharmonji warszawskiej. 

Jakób Kalecki, uczeń klasy fortepianowej 
prof. Żurawlewa, koncertował on z wiel- 
kim sukcesem w Filharmonji warszawskiej 
eraz w Moskwie, Leningradzie i innych mia- 
stach zdobywając sobie wszędzie sukces nie- 
bywały. Na koncercie powyższym wykona- 
mane zostaną m. in. utwory muzyczne: 

Haendla, Chopina, Wieniawskiego,  Lisz- 
ła, Ravela. Kreislera, Schuberta, Ad. Wie- 

SKLEP FUTER 
i PRACOWNIĄ KUŚNIERSKA 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu przy ul. 

za Biejskie 
SALA MIEJSKĄ 
Gstrobramaska 3. 

  

  

Od poniedziałku 9 listopada 1931 r. 

Godz. 4, 6, 8 i 10-ta 

Genialna Dolores del Rio w «oli głównej. 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. 

|| 3 JK BORG в R 

RABJE 
FALA 244,1 m. — stacja o mocy 0,5 Kw. 
FALA 581 mtr. stacja o mocy 22 Kw. 

NIEDZIELA, dnia 8 listopada 1931 roku. 
10.00: Uroczyste nabożeństwo u wileń- 

skich kolejarzy. 11.58: Sygnał czasu. 12.10: 
Komunikat meteor. 12.15: Poranek z Filhar- 
monji. 14.00: „Żywienie krów w zimie przy 

obecnych cenach* odczyt. 14.20: Audycje rol- 
nicze. 15.55: Audycja dla dzieci. 16.20: Aud. 

W. 

niawskiego i inne, przy fortepianie p. Kon- 
ter. 

Sprzedaż biletów w cenie od 50 gr. do 3 
zł. 50gr — już rozpoczęta. 

— Uroczyste widowisko na Pahulanee. 
W. poniedziałek dnia 9-go listopada o godz. 
8-ej w. odbędzie się uroczysta reprezentacja 
regjonalnego widowiska „Wesele Śląskie". 
Tydzień ten, jako tydzień Śląska obchodzony 
uroczyście w całej Polsce w dziesięciolecie 
oswobodzenie Śląska, w dniu tym w Wilnie 

będzie widomym znakiem zbratania się 2ch Е к 
krańcowo wysuniętych województw — Za-  K. O. P-u. 17.00: Muzyka z płyt. 17.15: „Bar- 
chodniego i Wschodniego. ( wy zwierząt* odzyt. 17.30: „Wiadomości 
” R przyjemne i pożyteczne* 17.45: Koncert po- 

Pepierajeie przemysł krajowy 

  

  

  pularny. 19.00: Utwory Adama ckiewicza 
po litewsku. 19.20: „Co się dzieje Wilnie“? 
19.40: Progr. na poniedzialek. 19.45: Muzyka 

   

PORUDOMINSKICH 
Niemieckiej 28 I piętro m. 6 (róg Wiel.iej) 

Telefon ten sam Nr 18-72 

ZŁOTE PIEKŁO 
Koncertowa orkiestra pod 
batutą p. M. Salnickiego. 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

  

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HOLLYWOOD      
Dziś! Dźwiękowy Kino-Teatr 

HELIOS 
   Korona polskich dźwiękowców! 

Arcydzieło, o którem mówi cała Polska. 

Bohaterska epopea z dziejów walk Narodu. 

10-ciu z PAWIAKA 
Porywająca pieśń nieśmiertelnej miłości i bezgranicznego poświęcenia. 

W rolach głównych: 
b. Miss Polonja 

borski, Józef Wegrzyn, Kazim. Justian. 
Zofja Batycka, Karolina Lubieńska, A. Brodzisz, B. Sam- 

Zdjęć dokonano na autentycznych miejscach histor, wy- 
darzeń: na Pawiaku, w Cytadeli i na ulicach Warszawy. 

Film ten sklis oi swcją obecnością Prezydent Rzeczypospolitej, Marsz. Piłsudski i korpus dypiomatyczny. 

2 dodatki dźwiękowe. z 
H 

Film wyśw. się jednocz. w kin. e wzgl. na wys. wart, artyst. dła młodzieży dozwolone. 
Na |-y seans ceny zniżone elios i Hollywood. Honor. bilety nieważne. Początek o 4.ej. 

  

Dziś ost. dzień! Wielki przebój dźwiękowy! Najpotężn. arcydzieło miłosne! Miłość i bohat. lotników 

Nieśmiertelna miłość 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. Dla młodzieży dozwolone. Dźwiękowe Kino 

Dramat potężnego uczucia na tle Wiejkiej Wojny. 
W rol. główn. Colleen Moore oraz Cary Cooper. 

Początek o godz. 4, 6, 8 
i 1030, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone, 

NASTĘPNY PROGRAM: Neapoi, śpiewające miasto. 
  CEUING 

mi, Wielka 47, tel. 15-4] 
Jutro premjera! 
towej sławy króltenorów 

Neapol, śpiewające miasto 
śpiewa po polsku piosenki: 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. 

Wszechświa- ij najw. gwiazda ekr. BRYGIDA HELM Jan Kiepura "ynie żywo dzwiętowem 
Dramat miłośię Zdjęć dokonano w Neapolu, na 
Capri, w Pompei i w Wiedniu. Jan Kiepura od- 

„Zejdź do gondoli" i „Signiora, ja cię dziś ujrzałem pierwszy raz". 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10.30. Na |-szy seans ceny zniżone, 

  

Kias Kolejowe | Dzis! Błyskoti- 

wawy Królowa jazzbandu 
0GNISKO Kina Urocza ya Aj Kowal-Samborski i Alfred Abel 

Barwnie przeprowadzone oryginalne 
kabaretowe podłoże akcji! Szereg 
olśniewających efektówi 

  

  

isBek dworsa kołejew,) Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. 

Dźwiękowy Kino-Teatr | Dziši Wybitnie artystyczne „= е S eg Przepiękna opereta-dramat w 10 akt. 
dwa 100% dźwiękowe arcy- ro ziel miłośc To pean czaru miłości i upojenial |. STY dzieła w jednym progtamiel To druga prawdziwa „Parada Miłości" 

W rolach głównych Blanche Montal i Henry Gorrat. 
NAD PROGRAM: Nnujnowsza bomba huragan. śmiechu. Najpotężniejsi komicy amerykańscy Pat i Patachon 

ulisa Wielka 36. w 100% dźwiękowej 10-cioaktowej komedji-farsie p. t. DZIESIĘĆ MINUT STRACHU. 

Kino - Teatr Dziś! Nowa kopjał Nowe wydanie! Gigantyczne arcydzieło filmowe reżyserji znanego Fryderyka Langa. 

„LUX“ 
Mickiewicza II, t. 15-61 

KINO-TEATR Dziś rekor- 
downipizckój: 

R ójwiEdŚĆ 
film światal Światowid 

Mickiowicza 9,   
- Nibelungi : 

Indyjski grobowiec 
W rol. gł: Mia May, K, Veidt Lya de Putti, B. Goetzke. P. Richter, Erna Morena i Olaf Fiord. 

Nazechiwitoweć ość Bernard Goetżke, Paweł Rięhter i 
НА, Ы!ерош 5’!:…':'*31?‚‘:’ a a aaa 
Ceny miejsc od 40 

Nowa edycja nie- 
śmiert. arcydziełal 
Wielka epopea mi- 
łości i poświęcenia 

  

CENA: 1/4 — 10 4, 

Przenój 
Nie potrzebuje akumulatora i baterji 
z trzema lampami i głośnikiem Philipsa 

    

  

Żądajcie demonstracji u siebie w domu. 

   
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17. P. K. 0. 80028. 

Centrala: Warszawa, Nalewki 40. 
Oddział w Lidzie, Suwalska 22. 

Główna wygrana 1.000.0660 zł. 
Połowa losów wygrywał 

1/1 — 40 zł. 
Ciągnienie już 19% i 200 listopada r. b. 

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą. 

а s => | 

Aparat radjowy zasilany wprost z sieci (typ ES 1) 

tylko zł. 350.— 
" Odbiera zagraniczne stacje na głośnik. Wyłącza stację wiieńską. 

— Dogodne warunki spłaty. 

T-wo ELEKTRIT 

  

PIANINA 
i FORTEPIANY 

W. Jahne 
uznane za najlepsze” 

w kraju. 

Otrzymano najnowsze 
modele! 

  

Wyłączna sprzedaż w salonie wystawowym 

in. KREMER UL. TROCKA s. [ 
fCeny reklamowe! — Dogodne warunki spłaty ! 
  

I Złote medale! | | Listy uznania! i 
  

     

    

    

     

    

  

PAR = 
NOIZONYCH 
wEUROPIE. 
JET GWARANCJĄ. 
ICH DOBROCI 

—
—
—
 

  

ui. Wileńska 24 
Telefon 10-38 

  

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 

$ wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 
/ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 

= 532 i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 
r Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

siny uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWO ŻYWIECKIEGO 
6678 na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja : Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

RADWZEAFOTZNOZECZA 
о Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

% 

  

        

fhirurg-Ortopeda 

Dr. Ch. Scharage 
ordynuje 

w chor. chirurgicznych i ortopedycznych 
(Heljo-Termo-Elektro i Mechonoterapja) 

od godz. 10—1 i 3—6 

ul. Jagiellońska 8—15 3 
ATRI T AS STI ERA   

IDENS5SKI 

Zz plyt. 20.00: Koncert. 21.00: Kwadr. literaeki, 
21.15: Recital skrzypcowy. 22.00: Tr. z Poz- 
nania międzynarodowego meczu „piešciar- 
skiego Polska-Niemcy. 22.30: Komunikaty i 
muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 9 listopada 1930 roku. | 3310:   
  

  

    

11.40: Kom. i sygnał czasu. 12.10: Kom. 
meteor, 14.00: Progr. dzien . 14.05: Muzyka 
z płyt. 15.05: Kom. 15. Aktualność . ro- 
mantyzmu i sprawa rewizji poglądów na po- 
ezję romantyczną* odczyt. 15.45: Audycj” 
dla dzieci: „„Szewę Kopytko i kaczor Kwak". 
16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: Codzienay 

odcinek powieściowy. 16.50: Muzyka. 17.10: 

   

    

  

  

„O epokowem odkryciu podzielr i atomu* 
odczyt. 17.35: Koncert. 18,50: Wiłeński kom. 
sportowy. 19.00: Odczyt litewski ks. szam- 

  

j Podaje się do wiadomości 

Sz. Klijenteli, iż 

M. GELFELD 
pozostał wtem Wialką 39 samem miejscu 
po niskich cenach konkurencyjnych, 

były współwła- 
śGtiel fito; 

  

  

NASZA RADA 
Er ЛЕНО 

Ješli chcasz mieč dobre žycie 

Zwalczyć śmiało iosów burze 
Kup los sobie na loterję 
W „LICHTLOS“ kolekturze. 

Jeśli bieda ciebie ciśnie, 

Przeciw której nikt nie wskóra 

Wiedz, że los szczęśliwy daje 

„LICHTLOS“ kolektura. 

I tak w każdej życia dobie 
Czy to w domu, czy też w biurze 

Wiedz, że szczęcie mieszka tylko 
W „LICHTLOS“ kolekturze. 

E To tež kupujoia losy 1 kl. Loterji Państw. 
w najszczęśliwszej kolekturze 

„LICHTLOS“ 
"= 
WILNO, Wielka 44. 

80.000 losów wygrywa. — 25 Premij. 

Ciągnienie już 19 b. m. 

Zamówienia zamiejscowe 
załatwiamy odwrotną pocztą. P.K.O. 81051. 

  

STYLOWE 
i nowoczesne 

pierwszorzędnej jakości 

B= Olkin 
Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 3-62. Ė 

MEBL 
w wielkim 
wyborze 
poleca 

Nadeszło dużo nowości! — Ceny zniżonel 

  

  

i wysortowan. 
resztek : 577011 

jadwabiu, wełny i sukna 
Sprzedaż według teraźniejszych 

niskich cen. 

[|Sklep sukna i jedwabiu 

I|CALEL NOZ 
ul. Niemiecka 19. 

Telefon 8-90. 

— PROSZĘ PRZEKONAĆ SIĘ — 

ira WI R 

  

  

Czy Pani nie dość utrapienia? $ 

z wypryskami, plamami, chropowatością i 
- i więdnięciem skóry ? 

WSZELKIE WADY NASKÓRKA ORAZ 

  

  

OTYŁOŚĆ 
USUWA, ZAPOBIEGA — SKUTECZNIE 
NOWOCZESNA — KOSMETYKA 

„LADY” 
Śniadeckich Nr. 1 į 

į 
Mickiewicza 9 — wejście: 

7828 w godz. 10 —14 1 16 — 19. 

      
Ogłoszenie. 

Miejski podatek inwestycyjny od świadectw prze- 
mysłowych oraz patentów akcyzowych dotąd pobie- 
rany był bezpośrednio przez Magistrat m. Wilna 
samoistnie. Obecnie na skutek prośby Magistratu 
podatek ten na rok 1932 będą pobierać Urzędy Skar- 
bowe jednocześnie z opłatą należności na rzecz Skarbu. 

W związku z tem ceny świadectw przemysłowych 
i kart rejestracyjnych, wykazane w rozesłanych już 
obwieszczeniach lzby Skarbowej ulegną podwyższeniu 
o sumę tego podatku, który wynosi 15% od opłaty 
od świadectwa przemysłowego względnie karty re- 
jestracyjnej na rzecz Skarbu, 25% tejże opłaty od 
patentów na wyrób trunków, przetworów wódczanych 
i spirytusowych oraz 50% opłaty Skarbowej od pa- 
tentów na sprzedaż trunków. 

Wymienione zwiększenie opłat nie dotyczy pa- 
tentów akcyzowych piwiarni Ill-ej kategorji oraz 
sklepów ze sprzedażą piwa bez wyszynku, które to 
patenty są zwolnione od miejskiego podatku inwesty- 

belana Wiskonta 
19.20: Płyta gramofonowa. 19.25: „„Przechadz- 
ki po miešcie“. 
rozm. 19.45: Pras. dzien, radj. 20.00: Feljeton 
muzyczny. 

  

Kom. i muzyka taneczna. 

DRUKARZ — T. U. 
Dziś w niedzielę, dnia 8 Niwa 

b. r. o godz. 1 min. 30 na Boisku 
Sportowem 6 p. p. Leg. odbędzie się 
miecz towarzyski piłki nożnej DRU- 
KARZ — T. U. R. 

Skład futer 
telef. 
13-79 w największy wybór różnych futer 
robota wykonuje się we własnej pracowni. R 

„O W. Ks. Witoldzie* 

19.35: Progr. na wtorek i 

   20.15: Operetka „Gejsza* Jonesa. 
dokładnością do pół sekundy* felj. 

SPORT 
Janina Burczak 

  

M. Porudomiński i M. Gelield 
Skład został zaopatrzony do sezonu 

  

  

dnia 4 b. m. zegarek srebrny ZGUBIONO G5 2: zim tańcuce. 
EEE kiem między Żorżem a Te- 

atrem na Pohulance. Łaska- 
wy znalazca raczy zwrócić 
Dyiekcji Teatro dlazeżyśera 
opery warsz. Franciszka 
Freszla. 7825 

  

Wiino, ulica Wileńska 28, telefon 846. 
7830 Przyjęcia 10— 3 pp. 

GABINET RENTGENGWSKI 

Lecznica Lilewskiego Stow. Pomocy Sanil | 

AA 
Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. 

OKAZYJNE KUPNO! 
Wobec ogromnych zapasów, które wyrob. na sezon 

zimowy, postanowiliśmy wysłać każdemu po niebywale 
niskich cenach komplety pierwszorzędnych towarów 

Bez Ryzyka 
z gwarancją zwrotu pieniędzy, gdyby towar się nie 
podobał, bo 

Tylko za Zł. 7.80 
wysyłamy: | parę spodni wizytowych w najmodniej- 
szych pasach i deseniach, najnowszego kroju stosow- 
ne do każdego garnituru, | krawat elegancki z mod- 
nego jedwabnego „Tweedu”, 3 chusteczki do nosa 
białe z kolorowemi kantami, | para skarpetek dese- 

niowych bardze mocnych. Koszta przesyłki Zł. 2.20 
sbażEnawjacy uh. 

30 metrów tylko za Zł. 20.— 
a mianowicie: 6 mtr. Flaneli bieliżnianej pusznej 
i miękkiej na ciepłą bieliznę wszelkiego rodzaju w ko- 
lorze białyne Ib w. Baseczki,'6 mtr. okstordu w paski 
na koszule i kalesony lub 6 mtr. surówki (nessel) na 
bieliznę i prześcieradła, 4 mtr. flaneli białej w pa- 
śeczki. 2 jednej cttonyodraniencj> ga kalesony AcEiE: 
3 mtr. zefiru w modnych pasach i deseniach па е!е- 
gancką koszulę dzienną lub na 2 bluzki damskie, 9 mtr. 
ręcznikowego płótna w pasy i 2 mtr. płótna fartucho- 
wego w ciemne pasy. Koszta przesyłki 2.75 płaci ku- 
pujący. Powyższe komplety wysyłamy za pobraniem 
po otrzymaniu listownego zamówienia. 

Uwaga: Zaznaczamy, iż komplety wysłane 
przez nas składają się z najlepszych materjałów, nie 
jak naśladownictwa innych firm, które zniżają ceny, 
dając wzamian towary najgorszego gatunku, przeto 
omijajcie falsyfikaty i zamawiajcie komplety o znanej 
dobroci i taniości tylko w firmie : 

„krajowa Produkcja”, Łódź, Skrz. poczt, 84 
P. S. Do każdego kompletu dodajemy miłą nie- 

spodziankę i kupon premjowy bezpłatnie. 
najnewsze wysyłamy na żądanie. 

nejo$i На ОМ . 
Do Rejestru Handlowego, Dziat A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 
w dniu 4.VIII. 1931 r. 

    

7821 

12926. I. Firma „Blacher Bejla“ w Krzywiczach 
pow. Wilejskiego. Sklep obuwia. Firma istnieje od 
1931 roku. Właścicielka Blacher Bejla, zam. tamże. 
  CWOWANKA TZ 

Uwaga!| Języki obce 
Do zupełnie pewnego i | niemiecki, francuski 
wyrobienego interesu han- 
dlowego z długoletnią 

rządową koncesją 

włoski (konwersacja). 
Przygotowywanie 

oszukiwan ze wszystkich przedmiot. 

Р jest у do matury 
I egzaminėw 

wspėlnik szkół średnich wogóle. 
ze współpracą i kapita- 
łera od 50.000 do 100.000 
złotych. Wynagrodzenie 
za pracę 500 zł. miesięcz- 
nie i udział w zyskach. 
Oferty do Redakcji sub 

„Gwarantowana gotówka” 

Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. S. В, 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.“ pod W. K, 

Dynlomowana nauczycielka 

    

7831 
(University College Lon- 

CHCESZ otrzymać don). Po dłuższym poby- 
posadę? | cie w Londynie wróciła 

Musisz ukończyć kursy | i udziela lekcyj ANGIEL- 
korespondencyjne  imie- | SKIEGO w grupach i od- 
nia Sekułowicza, War- | dzielnie. Słowackiego 1-10. 
szawa, ulica Żurawia 42. 

Wyuczają listownie: bu- 

chalterji, rachunkowości, 

korespondencji, stenogra- 
fi, handlu, prawa, -kali- 
grafji, daktylografji, to- 
waroznawstwa, języków, 

Telef, 8-38. Zwracać się 
osobiście od 3—5 po poł, 

Sep z pokojem nadaj. 
się pod kiełbaśnię lub 

inne przedsięb, do wyna- 
jęcia w ruchliwej mieje- 

  

Cenniki. 

  cyjnego 7826 

ARS ALTEA SANTAI ADS DNV IMAP TSS PRIES 
Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40, 

    

pisowni — gramatyki pol- 
skiej, ekonomji. Żądajcie 

S 7728 

Mieszkanie 7%: 5 chnia, wy- 
gody, odremont.—do wy- 
najęcia przy ul. Jagielloń- 
skiej 9, m. 3, l-sze piętro 

7798 

Biuro przepis. na maszynie 
A. Zdarzyńska 

zaułek Dobroczynny 2-A, 

m. 14, Wykonanie szybkie. 
Ceny niskie. 7824 

  

cowości—ul. Kolejowa II 
naprzeciw dworca osobo- 
wego. Dow. się ' u dozorcy 

Nr. 259 (2201) 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
FAŁSZYWE 2-ZŁOTÓWKI. 

Ostatnio na terenie miasta pojawiły się 
w obiegu fałszywe jednozłotowe i dwuzłe- 
towe moneyt. Prawie codziennie połieja spo- 
rządza protokóły za rozpowszechnianie pe- 
jedyńczych fałsyfikatów. 
wczorajszym do policji zgłosiła się niejaka 

(ul. Rydza Śmigłego 
która doręczyła policji sfałszowaną monetę 
2 zł. Jak wynika z zeznań Burczakowej fał- 
syfikat otrzymała od niejakiej Jasnowskiej 

zabieszkałej przy ulicy 
wdrożyła dochodzenie. (e). 

Również w dniu 

40). 

Požarowej. Polieja 

As ak 

  

Qd roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Mebie, 
jadalna, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, Ё 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ta dogodnych warunkach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI, 
7025 # 

ZAKŁAD 

elektro - mechan. 

„ВАНО 
В. Jocheles 
Zawalna 33 

przyjmuje do reperacji 
i przewijania silnikėw 

i dynamo-maszyn 
z gwarancją 

oraz instalację światła 
ZSEE, 

  

  

    7820 į 

  

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 15-64. 
Przyjmuje od 9-2i5-7'/,w. 

H Kenigsterg 
Choroby 8k rne, 

weneryczne 
i moczopłetowe, 

ulica Mickiewicza 4,. 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Di. med. Goldman 
choroby wewn. i dzieci 

ul. Nowogrodzka 64 
telefon 18-84, godz, przy- 
ječ! B-9 mua 5 

7823 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczns i moezopłeiowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1.4—8, 

tel. 567. 6677 

DOKTÓR MED. 
Hauryłkiewiczowa 
przyjmuje od gedz. 11—12: 
i 5—6 po pot. Choroby 
skórne, leczenie włosów. 
kosmetyka lekarska i ope— 

racje kosmetyczne. 
ul. Wiłeńska 33, m. 1. 

7551 

Akuszerka 

Marja Lakinorowa 
przyjmuje od9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z.P. Nr. 69. 7120 

  

    

    

Akuszerka 

Marja Areziną 
przyjmuje od 9 r. do 7 we. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. t.. 
W. Zdr. Nr 3093, 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3. 
tamże gabinet dna dysi= 
ny, usuwa zmarszczki, bro— 
dawki, kurzajki i wągry. 

W. Z. P. 48. 762% 

Dim 2 ogrodėn 
tanio 

do sprzedania 
Krzywa 27—1 (Zwierzyn ): 

7730 

Fabryka mebii 
giętych i wszelkich innych 

„Wieden“ 

  

  

wł M. Kac, Wielka 53.. 
kradzioną legitymację 

<_ Ceny fabryczne. nauczycielską na na- 

  

zwisko Śiemianowskiego | Warunki dogodne. 7724 
Wacława, JO Sana przez 

Kuratorjum Okręgu Szkol. | В i з 
Kao Wileńskiego aks | Pracownia krawiecka 
wažniam. 7809 | LonginaKulikowskiego 

ul. Wielka 13, 
przyjmuje zamówienia na. 
roboty męskie i damskie 
oraz futra. Wykon.solidne. 

6812: 

PIRNINO 
do sprzedania 

    

Pracownia kołder 
watowych wykonuje 

wszelkie zamówienia, po: 
siada wybór got. kołder. 

Mostowa 5—10 7822   Jagiellońska 3—27 7795 Ceny dostępne. 

gubiony kwit lombard. 
Pianina RE (Biskupia 12) Nr. 9427% 

= unieważnia się. 1827 BĘ — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. | 7796 Popierajcie Ligę Morską?   

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


