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RRS TA TZRORET 

Jeszcze o kulturze szlacheckiej Po wiz 
W jednym z ostatnich numerów 

„Czasu p. dr. Konstanty Grzybowski 
ogłosił studjum, w którem częściowo 
zwalcza poglądy wypowiedziane prze- 
zemnie. Ponieważ temat tych rozważań 
posiada znaczną doniosłość, przeto 
wskazanem wydaje się być krytyczne 
omówienie niektórych twierdzeń Szan. 
Autora. 

W artykule dr. Grzybowskiego znaj 
duje się wiele myśli trafnych i pobu- 
dzających do myślenia. Dwa twierdze- 
nia wybijają się jednakowoż na pier- 
wszy plan. 1) Dr. K. Grzybowski ne- 
guje istnienie w Polsce kultury szla- 
checkiej oddzielnej od kultury mie- 
szczańskiej; 2) Dr. Grzybowski utrzy- 
muje, że gdyby nawet taka odrębna 
kultura szlachecka istniała, to nie po- 
winna istnieć z powodu konieczności 
jednolitego frontu w walce z coraz to 
siliej następującą kulturą proletarjac- 
ką. Twierdzenia te wymagają pewnych 
wyjaśnień, zanim jednak to uczynimy 
wskazanem będzie bezwzględnie za- 
strzec się przeciw identyfikowaniu kul- 
tury szlacheckiej danej osoby z jej po- 
chodzeniem szlacheckiem i na odwrót. 
Leon Daudet, jeden z typowych obroń 
ców kultury szlacheckiej we Francji 
jest przecież najautentyczniejszym mie- 
szczaninem. Ale przejdźmy do tez d-ra 
Grzybowskiego. 

Ad 1. 
A) Autor z dużą słusznością pisze, 

iż ideał szlechecki w Polsce posiadał i 
posiada dużą siłę asymilacyjnią. Zdaje 
się nie ulegać wątpliwości, iż niektóre 
warstwy genetyczne nie szlacheckie za- 
asymilowały sie w Polsce do idealu 
szlacheckiego. Pod tym względem Pol- 
ska przypomina Anglię, w której we- 
dług W. Dibeliusa — ideał szlachecki 
gentiemana zaasymilował najzupełniej 
inne warstwy. — W Niemczech nato- 
miast, każda warstwa miałaby  posia- 
dać własny ideał odrębny od innych. 
O ile chodzi o Polskę, to ta asymilacja 
odnosi się przedewszystkiem do jedne- 
go z głównych pierwiastków naszego 
ideału szlacheckiego, którym jest anty- 
ekonomiczny stosunek do życia (z wy- 
jątkiem zaboru pruskiego). Także wal- 
ka między szlacheckim i mieszczańskim 
światopoglądem była w Polsce bez 
porównania słabsza jak zagranicą, acz- 
kolwiek przejawiała się bez przerwy 
od czasów Szaniawskiego i Kołłątaja 
aż do Dmowskiego i Bronowicza. 

Gdyby więc stery kierujące naszem 
życiem umysłowem były przejęte wy- 
łącznie wzorami polskiemi i genetycz- 
nie silnie się łączyły z dorobkiem na-- 
szych pisarzy politycznych 19-go w., 
musielibyśmy przyznać 1% przeciwień- 
stwa między kulturą szlachecką a bur- 
żuazyjną jest u nas minimalne, Nieste- 
ty jednak — czy na szczęście — rzecz 
Się ma zgoła inaczej. Twierdzę, iż naj- 
wybitniejsze jednostki z pośród na- 
szych współczesnych pisarzy politycz- 
nych są bez porównania silniej zwią- 
zane z dziejami myśli politycznej fran- 
cuskiej czy niemieckiej, niż z dzieja- 
mi myśli politycznej polskiej. Do rzad- 

kości należą dziś ludzie, którzy czyta- 

ja Mochnackiego, Koźmiana czy Po- 

pławskiego. Wpływ natomiast takiego 
J. Sorela lub K. Maurassa daje się za- 
uważyć na każdym kroku. Najlepsza 
książka polityczna ostatniego  pięcio- 
lecia w Polsce „Od sejmowładztwa do 
dyktatury” jest właściwie świetnem 
rozwinięciem zasadniczych myśli Mau- 
rassa. Sam Dr Grzybowski nie zaprze- 

czy chyba, iż jest doskonałym znawcą 
współczesnej myśli politycznej w Niem 
czech. 

Otóż ten związek z zagranicą decy 
duje o istnieniu w Polsce silnego anta- 
gonizmu między szlacheckim a miesz- 
czańskim poglądem na świat. 19-ty 
wiek kontynentu europejskiego był wie 
kiem walki ideału mieszczańskiego z 

dawnym ideałem szlacheckim. Pisarz 
ściśle związany z życiem  politycznem 
zachodu musi opowiedzieć się po jed- 
nej lub po drugiej stronie i musi usto- 
sunkowąć się do tego zasadniczego an- 
tagonizmu. 

B) Dr Grzybowski najzupełniej słu- 
sznie ujmuje stowo „kultura“, zjawia- 

jące się często w tej dyskusji iako pew 
ne ustosunkowanie sie do zasadniczych 
zagadnień społecznych i politycznych. 
Różnica między kultitrą szlachecką a 

burżuazyjną leży zresztą nie tyle w u- 
stosunkowaniu się do zagadnień ak- 
tualnych ekonomii i polityki, ile w tem 
co nazwałbym za Siegfriedem „misty- 
ką polityczną”, Jest to splot sympatyj 
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i antypatyj odnoszących się do zagad- 
nień historycznych (nie można niedo- 
ceniać znaczenia sympatyj historycz- 
nych dla życia bieżącego), ustosunko- 
wanie się do pewnych instytucyj (ko- 
ściół, monarchja, tytuły etc.), wresz- 
cie do pewnej struktury społecznej. We 
wszystkich tych kwestjach  Światopo- 
gląd, który zwykliśmy nazywać  szla- 
checkim, różni się od tego, który na 
zachodzie nazywa się mieszczańskim. 
Światopogląd mieszczański broni pra- 
wie zawsze tych samych interesów e- 
konomicznych, które należały do treści 
dawnego ustroju społecznego. O ile 
chodzi o wierzenia i tradycje, na któ- 
rych się ten system np. w 18-ym wie- 
ku opierał, to światopogląd mieszczań- 
ski — w przeciwieństwie do szlachec- 
kiego — odnosi się do nich zazwy- 
czaj wrogo lub obojętnie. „Mistyka po 
lityczna lewicowa* (którą uważam za 
zasadniczy czynnik światopoglądu mie 
szczańskiego), polega na negatywnem 
ustosunkowaniu się do wierzeń i trady 
cyj dawnego systemu społecznego i po 
litycznego. 

C) Jako konkretne przykłady zdaje 
mnie się, iż moglibyśmy przeciwstawić 
Czechosłowację, jako kraj o panującej 
mistyce lewicowej i światopoglądzie 
mieszczańskim, królestwu św. Stefana, 
gdzie kultura szlachecka odgrywa zna 
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stwa na podstawie plutokratycznej i e- 
liminacji ideałów szlacheckich. Były to 
wojny najkrwawsze, jakie można sobie 
wyobrazić, wojny ubogich przeciw ba 
gatym, proletarjatu przeciw burżuazji. 

Były te czasy bardzo odległe, znaj 
dujemy jednak potwierdzenie powyż- 
szego związku i bliżej nas, Tak więc 
we Francji poważne walki i rewindy- 
kacje społeczne rozprzęgły się po oba- 
leniu ostatnich pozostałości systemu 
partrjarchalnego 1830 i 48 roku. Pierw 
sza bitwa mieszczaństwa z proletarja- 
tem nastąpiła w sam raz 10 czerwca 
1848. Podobnie w Rosji obalenie przez 
prądy liberalne dawnych zasad i auto- 
rytetów łączy się w konsekweńcji z nie 
słychanym _przewrotem społecznym. 

Wydaje się nam, że proletarjat znosi 
lepiej władzę opartą na Łasce Bożej, 
niż władzę opartą na posiadaniu więk- 
szej ilości pieniędzy, na sile „dolara”. 
Dlatego rezygnacja z ideałów „„misty- 
ki prawicowej zdaje się nam być szko 
dliwą dla obrony wspólnej sprawy. 
Wprost przeciwnie obserwować dziś 
możemy nawrót do dawnych postula- 
tów mistyki prawicowej dła obrony sta 
nu posiadania burżuazji. Tak naprzy- 
kład Aleksander Chrząszczewski twier- 
dzi, że jedynym realnym sposobem ra- 
towania wolności jednostki, jest wpro- 
wadzenie dyktatury. Dr Grzybowski 

czną rolę. Słowo „czechosłowakizacja jest jednak odmiennego zdania, 
kultury polskiej" nie należy zresztą do 
mnie, lecz do St. Mackiewicza. Wy- 
mienienie tego nazwiska wydaje się 
być korzystnem w tej chwili, gdyż St. 
Mackiewicz jest przykładem człowieka 
do głębi przejętego mistyką prawico- 
wą i kulturą szlachecką. Przeciwstawił 
bym mu np. p. Rzymowskiego, które- 
go — wybitna zresztą — umysłowość 
wydaje się być tonową dla mistyki le- 
wicowej. Na innym nieco planie typo- 
wym obrońca kultury szlacheckiej w 
Polsce wydaje się być prof. Marjan 
Zdziechowski, a w Europie hr. Herman 
Keyserling. 

Powyższe przykłady, zdaje się, wy 
starczająco uzmysłowiły co  rozumie- 
my przez różnicę między kulturą szla- 
checką a mieszczańską. Raz jeszcze 
najkategoryczniej stwierdzam, że nie- 
ma ona nic wspólnego ani z pochodze 
niem ani z zawodem pewnej jednostki. 

Ad II. 
A) Przechodząc do zagadnienia, 

czy kultura szlachecka („mistyka pra- 
wicowa') powinna istnieć obok mie- 
szczańskiej, czy też zlać się z nią, za- 
znaczam na początku, iż uważam kul- 
turę mieszczańską za pomost niejako 
między szlachecką a proletarjacką. Każ 
dy system społeczny opiera się na pew 
nym splocie wierzeń i interesów. Ideał 
szlachecki broni i wierzeń i interesów, 
na których opiera się nasza struktura 
społeczna. Ideał proletarjacki odrzuca 
wierzenia i zwalcza interesy. Ideał bur- 
żuazyjny broni interesów, a odrzuca 
wierzenia. Zdaje się, iż dr. Grzybowski 
zdaje sobie trochę z tego sprawę, gdy 
pisze, iż dziś nie stać nas na obronę 
odrębnej kultury szlacheckiej. Rozu- 
miem to w ten sposób, iż lepiej zrezy- 
gnować z pewnych rzeczy — np. nie 
drażnić proletarjatu walką z demokra- 
cją polityczną — a zato tem silniej bro 
nić tego, co się da jeszcze utrzymać, 
np. prywatnęj własności. To rozumowa 
nie przypomina dyskusje słyszane czę- 
sto na zebraniach młodzieży  francu- 
skiej, gdzie jedynymi walczącymi ze 
sobą ugrupowaniami są monarchišci i 
republikanie-konserwatyści. Ci ostat- 
ni dowodzą, iż należy zrezygnować Z 
walki z parlamentaryzmem, aby tem 
skuteczniej bronić tego, co się jeszcze 
da utrzymać. 

B) Otóż nasuwa się pytanie, czy 

obecny system społeczny łatwiej be- 
dzie obronić przed zalewem proletarja 
tu przy istnieniu odrębnej kultury szla- 
checkiej i mieszczańskiej czy odwrot- 
nie... Nawiasem mówiąc złanie się tych 
kultur uważam za wykluczone z po 
wodu zasadniczych antynomij, które 
przedstawiliśmy powyżej. Realnym mo 
że być tylko postulat kapitulacji misty 
ki prawicowej dla obrony interesów 
warstw posiadających. 

Istnieją pewne podstawy, które ka- 
żą obawiać się, iż taka kapitulacja 
właśnieby tę obronę podważyła. Powo 
łuię się tutaj na autorytet Fustel de 
Coulange'a i J. Sorela. Fustel de Cou- 
lange w swojej mistrzowskiej analizie 
rewolucyj starożytnych, stwierdza, że 
krwawe walki społeczne zaczynały się 
zwykle z chwilą podziału społeczeń- 

Innym powodem, dla którego kul- 
tura budżuazyjna wydaje się niewystar 
czającą dla obrony przed kolektywiz- 
mem, jest fakt, iż nie odpowiada ona 
wszystkim umysłowościom. George 
Sorel przerzucał się, jak wiadomo, ze 
skrajnej lewicy na skrajną prawicę, po 
szukując w tych dwóch strefach „mi- 
tu*. Gdyby naprzeciw skrajnej lewicy 
widział tyłko grupy „ugodowe* praw- 
dopodobnie należałby wyłącznie do tej 
pierwszej. Otóż takich  umysłowości 
jest dużo. Bronowicz rozumie Sienkie- 
wicza z „Ogniem i Mieczem”, wstię- 
tem go jednak przejmuje „Rodzina Po- 
tanieckich“. Buržuazyjna kultura, obro: 
na ekonomicznego tylko stanu posia- 
dania nie przyciągnęłaby też do skraj 
nej prawicy takiej umysłowości, jak 
St. Mackiewicz. 

Nie bardzo też rozumiem, na co Dr 
Grzybowski pragnie  standaryzować 
kulturę obrońców starego porządku. 
Sądzę, że tak kultura mieszczańska, 

jak i szlachecka ma swoją misję do 
spełnienia i że ścieranie się ich jest po 
trzebne. Myśl Dra Grzybowskiego przy 
pomina projekt unifikacji klasztorów, 
połączoną z przyjemnością ogladania 
wszystkich zakonników w tych samych 
habitach i poddanych tej samej regu- 
le, co rzekoma miałoby wzmocnić ko- 
ściół. 

Trzeba wiedzieć, jak narody niepo- 
siadające kultury szlacheckiej i misty- 
ki prawicowej, starają się to odrobić. 
Trzeba znać ogrom pracy, jaką podjął 
w tym kierunku taki Wacław Lipiński, 
aby rozumieć, iakby się należało oba- 
wiać zupełnego zaniku tego, co nazy- 
wamy pierwiastkiem reakcyjno-szla- 
checkim w Polsce. Adolf M. Bocheński. 
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Premier złoży sprawozdanie z podróży 
we wtorek 

PARYŻ PAT. — Specjalny kores- 
pondent „Petit Parisien“, znajdujący 
się na pokładzie „Iłe de France" poda 
je, że Laval zachowuje całkowicie mil- 
czenie co do biegu, jaki zamierza na- 
dać rozmowom waszyngtońskim. Pre- 
mjer zamierza na posiedzeniu wtorko- 
wem rady ministrów przedstawić swe 
wrażenia i udzielić informacyj, poczem 

w drodze doniosłej deklaracji udzieli 
wyjaśnień parlamentowi. 

W międzyczasie pointormuje rządy 

europejskie. Pierwszym z pośród tych 

rządów będzie rząd niemiecki. Możli- 
we jest,iż Laval odbędzie nową rozmo 
wę telefoniczną z Brueningiem. Jest 
rzeczą pewną, iż rząd angielski będzie 
również powiadomiony o przebiegu roz 
imów  waszyngtońskich, dotyczących 
długów i odszkodowań, albowiem spra 
wom tymm można będzie, według prze- 
widywań, nadać doniosły bieg w to- 
ku międzynarodowej konierencji, któ- 
ra odbędzie się prawdopodobnie w gru 
dniu. 

Landsbu'y leadeiem 
LONDYN. PAT. — Według wiado 

mości z kół Labur Party, leaderem opo 

zycji zostanie były minister robót pu- 

blicznych Landsbury, były członek ga- 

binetu z ramienia Labour Party. 

Decydującym czynnikiem wewnątrz 

frakcji labourzystów będą posłowie ze 
związku zawodowego górników w licz 

bie 23. Wraz z posłami, reprezentują- 

cymi inne związki zawodowe, mają о- 

ni we frakcji parlamentarnej absolutną 

ji angielskiej 
większość, wobec czego opozycja w 
nowym parlamencie będzie miała cha- 
rakter wybitnie klasowy i będzie się 
podporządkowywać dyrektywom rady 
Trade Unionów. 

Rzeczą charakterystyczną jest, że 
wśród członków opozycji niema obec- 
nie ani jednego znawcy. spraw między- 
narodowych, podczas gdy dawniej La- 
bour Party pretendowała do wybitnej 
znajomości tych spraw. 

Rezuliaty wizyty Litwinowa w Turcji 
PRZEDŁUŻENIE SOWIECKO-TURECKIEGO TRAKTATU 

PRZYJAŹNI 

ANKARA. (Pat). Agencja Ana- 

tolijska donosi, że wczoraj 0 g0- 

dzinie 19 m. 30 Litwinów opuścił 
Ankarę. W dniu dzisiejszym pod- 

.płsany został protokół, przedłu- 

žający na okres 5 lat moc obo- 

wiązującą turecko - sewieckiego 
traktatu przyjaźni I neutralności, 
2awartego dnia 17 grudnia 1929 
roku w Paryżu, jak również u- 
kładu morskiego, zawartego 7 
marca 1931 r. w Ankarze. 

  

GWAŁTOWNA BURZA SNIEŻNA NA ŚLĄSKU 
8 STOPNI PONIŻEJ ZERA 

BERLIN (Pat). Ubiegłej nocy szala- 

ła na Sląsku niemieckim burza šniež- 

na. Wiatr osiągał szybkość 30 m. na 
sekundę. : 

Na Podgórzu Sląskiem leży już trwa* 

ła warstwa Śniegu, sięgająca miejscami 

do pół metra grubości. Mróz 8 stopni 

poniżej zera. 
W Górach Olbrzymich panuje rów- 

nież mróz I leży warstwa śniegu prze- 
ciętnej grubceści 40 cm. Kilka samocho- 
dów, znajdujących się w drodze, utknę- 
ło w śniegu. O wielkich śniegach dono- 
szą również z Czarnego Lasu. 

ZNACZNE SZKODY W KOMUNIKACJI TELEFONICZNEJ 
SOSNOWIEC. (Pat). Nad zagłębiem 

Dąbrowskiem szalał gwałtowny wicher, 

który wyrządził znaczne szkody w ko- 

munikacji telefonicznej | telegraficznej. 

wiele słupów włatr powyrywał z ziem 

  

kilka przewodów jest zerwanych. Linje 
telefoniczne Sosnowiec — Warszawa I 
Sosnowiec—Kraków były uszkodzone 
przez 8 godzin. W godzinach popołud- 
niowy:h wicher ustał. 

ycie Lavala w Waszyngtonie 
„PRAWDA* O WIZYCIE LAVALA 

MOSKWA, PAT. — „Prawda* . omawia 
Gziś rezultaty wizyt Lavala w Waszyngtonie. 
Dziennik dowodzi, że w stosunku do kwe- 
stji reparacyjnej, jak również w sprawie zbro 
jeń Stany Zjednoczone poszły Francji bar- 
dziej na rękę, niż można było o tem wnio- 
skować z oficjalnych komunikatów, 

Wszystko przemawia za tem — pisze da 
lej dziennik — że pomiędzy Lavalem i Ho- 
awerem osiągnięto porozumienie co do stwo- 
rzenia wspólnego frontu przeciwko ZSSR, 
Francja otrzymała potrzebne sankcje do zor 
ganizowania błoku antysowieckiego, które- 
go ogólne kierownictwo spoczywać będzie w 
ręku Stanów Zjednoczonych. 

Francja — zdaniem dziennika — zażąda 
kapitulacji Niemiec, a Stany Zjednoczone pe 
zostawią jej pod tym względem wolną rę- 
kę. Dziennik pociesza się tylko, że wobec 
istniejących zasadniczych rozbieżności 
dzy państwami kapitalistycznemi zgoda fran 
cusko - nierniecka nie będzie trwała zbyt 
długo, a do jej rozluźnienia przyczyni się 
również obecny sukces konserwatystów an- 
gielskich. 

PREZYDENT MOŚCICKI 
POWRÓCIŁ DO WARSZAWY 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 31 paź- 

dziernika powrócił z Wisły do Warszawy 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej. 

PREMJER PRYSTOR NA ZAMKU 
WARSZAWA. PAT. —-: Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął w dn. 31 paździer- 
nika na Zamku p. prezesa Rady Ministrów 
Prystora. Pan premijer poinformował Pana 
zaa o bieżących sprawach politycz- 
nych. 

PORZĄDEK DZIENNY POSIEDZENIA 

SEJMU 
WAIJRSZAWA. PAT. — Porządek dzien- 

ny posiedzenia Sejmu w dniu 4 listopada 
przewiduje między innemi sprawozdania ko 
misji o zwołnieniu od cia sprzętu wojskowe- 

go,0 zmianie ustawy o kołejach w czasie 
wojny, o nadzwyczajnym przewozie ofice- 
rów i szeregowych rezerwy i pospolitego ru 
szenia oraz sprzętu wojskowego w czasie 
pokoju, sprawozdanie komisji administracyj- 
nej o wniosku PPS w sprawie autonomii d'z 
ziem Rzeczypospolitej, zamieszkałych w 
większości przez ludność ukraińską, wresz- 
cie pierwsze czytanie szeregu rządowych pro 
jektów ustaw, 

POGRZEB RADCY 
ZIELE; AŃSKIEGO i 

. WARSZAWA, FAT. — W dniu 31 paż- 
dziernika, o godzinie 10 rano, odbył się po- 
grzeb ś.p. Adama  Zielezińskiego, charge 
d'affaires Rzeczypospolitej Połskiej 
skwie. Po nabożeństwie w kościele św. Ka- 
rola Baromeusza zwłoki przewieziono do gro 
bu na Powązkach. W pogrzebie wzięli udział 
oprócz najbliższej rodziny zmarłego przed- 
stawiciele MSZ oraz przyjaciele zmariego. 
ko "m poza zmarłego poseł i mi- 
nister lomocny Rzecz ite; Polski 
w Moskwie p. Patek, M 

  

Zawieszenie zbrojeń na rok 
DEKLARACJA WŁOCH 

RZYM. PAT. — Agencja Stefani po 

daje: Rząd włoski powiadomił Sekre- 

tarjat Generalny Ligi Narodów, iż go- 

dzi się na rozejm w dziedzinie zbrojeń, 

zaproponowany przez Zgromadzenie 

Ligi Narodów w brzmieniu, ustalonem 

przez sprawozdanie i rezolucję, przyję 

te na Zgromadzeniu Ligi Narodów dn. 

LSDS NENIIINKTAS SS PSIRSTAIS A 

Prace w krypcie Królewskiej 
KOMUNIKAT KOMISJI HISTORYCZNO-ARTYSTYCZNEJ 

W dniu 29 października usunięto 

ostatnie dwa bloki wapna, pokrywają” 

ce szczątki królowej Barbary  Radzi- 

ne srebrne, łańcuch na szyi jest złoty. 

Po odsłonięciu szczątków królowej 

dokonano zdjęć fotograficznych. W 

witłówny. Prace te, ze względu na trud najbliższych dniach prof. Ruszczyc, 

ności, związane z usuwaniem warstw prof. Ślendziński, art.-mal. : J. Hoppen 

wapna, zajęły cały dzień. W dn. 30 i art. mal. K. Kwiatkowski odmalują 

października odczyszczono częściowo widok szczątków królowej w stanie ©- 

wapno, przylegające do czaszki królo- becnym. х ae 

wej, oraz wapno, osłaniające berło i Dnia 29 października Komisia Hi- 

tabliczkę, leżącą na piersiach, która storyczno - Artystyczna wraz z rzeczo- 

pierwotnie naszyta była na tkaninę, po- Znawcami oraz gen. konserwatorem J. 
krywającą zwłoki królowej, jak na to Remerem obradowała kilkakrotnie pod 

wskazuje sześć podwójnych otworów przewodnictwem ]. E. ks. biskupa Mi- 
na skraju tabliczki. chalkiewicza w sprawach, związanych 

Napis na tabliczce, innej treści, niż z prowadzonemi obecnie pracami. 
napis na tabliczce z wieka trumny, Wiadomość, podana przez „„llustro- 

stwierdza raz jeszcze, iż w trumnie tej wany Kurjer Codzienny* krakowski, © 

leży królowa Barbara, druga żona Zyg- odnalezieniu, czy też natrafieniu na śla- 

munta, króla polskiego, wielkiego księ- dy grobowca w. ks. Witolda jest cał- 

cia litewskiego, ruskiego, pruskiego kowicie zmyślona. Rysunki, umieszczo 

etc., zmarła dn. 8 maja 1551 roku. Ko- ne w femże piśmie, są niezgodne z rze- 

rona, berło, jabłko insygnialne i tabli- czywistością, a informacje o przebiegu 

czka, pokryte patyną, są przypuszczał prac są przeważnie błędne. 

29 września b. r. i zobowiązuje się od 
tej chwili zastosować go da swych 
zbrojeń. 

" Wspomniane zawiadomienie doda- 
je, iż rząd włoski, który za pośrednic- 
twem swej delegacji przedstawił Zgro- 
madzeniu propozycję, zmierzaiącą do 
ustalenia jak najbardziej szczegóło- 
wych i konkretnych zasad zastosowa- 
nia rozejmu w sprawie zbrojeń, gotów 
jest wypełnić zobowiązania, wynika- 
jące z niniejszego oświadczenia w tym 
samym duchu, w jakim wystąpił z 

wspomnianą propozycją, t. zn. w tym 

sensie, iż wyrzeka się na okres 1 ro- 

ku powiększenia obecnego stanu swych 

zbrojeń. Jest rzeczą naturalną, iż zobo- 

wiązanie rządu włoskiego opiera się 
na założeniu, iż inne państwa przyjmą 
na siebie analogiczne zobowiązania. 

FRANCJI 
PARYŻ. PAT. — Odpowiadając na 

propozycję Ligi Narodów w sprawie 
zawieszenia zbrojeń, Francia wyraża 
gotowość przyjęcia tej propozycji, je- 
żeli inne kraje zastosują się do niej, w 
ramach rezolucji, uchwalonej przez 

Zgromadzenie Ligi i z zachowaniem 
warunków określonych w sprawozda- 
niu dołączonem do rezolucji. 

SZWECJI 

SZTOKHOLM. PAT, —- Ministet- 
stwo spraw zagranicznych powiadomi- 
ło Ligę Narodów, iż Szwecja godzi się 
na roczny rozejm w dziedzinie zbrojeń, 
licząc od 1 listopada b. r. 

ODPOWIEDŹ NIEMIECKA 

BERLIN. PAT. — „Berliner Tage- 
blatt* donosi, że rząd Rzeszy wysłał 
na ręce sekretarza generalnego Ligi 
Narodów notę w sprawie jednorocznej 
przerwy w zbrojeniach, Szczegóły od- 
powiedzi niemieckiej ogłoszone mają 
być w poniedziałek. 

* 

Polska już przed kilku dniami prze- 

słała Generalnemu Sekretariatowi Ligi 

zawiadomienie, iż przyjmuje propozy- 

cje Ligi pod warunkiem, że zastosują 
się również inne kraje. 

PEWEEEE ZSRR TSR TPIE NOZ FO IECEIŃ COOEAWIY DOE TRE ZIE OOEOOODRCA 

= 

Oferta włoska na 
Prezydent Słomiński otrzymał od 

Tow. Akcyjnego Emil Ferone w Me- 

djolanie pismo w sprawie prowadzenia 
przez towarzystwo Opery warszaw- 

skiej. 
IZ pismem tem przybył do Warsza- 

wy delegat tow. p. Romolo Gismondi, 

który przedstawi magistratowi szcze- 

góławą ofertę. 
*_ Zasadnicze warunki oferty włoskiej 
polegają na zaangażowaniu  miejsco- 
wego personelu artystycznego, zespo- 

łów baletowego, chóru i orkiestry — ©- 

operę warszawską 
raz zorganizowaniu stałej Opery w 
Warszawie i objazdowej na terenie ca- 
łej Połski przy pewnych gwarancjach 
finansowych ze strony tow. и 

Ponieważ działalność tow. obejmu- 
je Europę i Amerykę, występy solistów 
zagranicznych w Operze warszawskiei 
byłyby zapewnione. 

Przybyły przedstawicieł firmy wło- 
skiej zapoznaje się obecnie na miejscu 
z warunkami prowadzenia Opery i nie 
bawem złożyć ma magistratowi szcze- 
gółową ofertę. 

w Mo- |



  

S3Ł 0 WSO 

Akcja Wilna | Warszawy w sprawie opeki nad grobami ludzi zasłużsnych 
go, M. Sarbiewskiego, Marcina Szyma- 
nowskiego, Wojciecha Wielądki. 

Na późniejszych mogiłach pisarzy 

Zbliżający się dzień święta umar 

łych spowoduje, oczywiście, zwróce- 
nie baczniejszej uwagi społeczeństwa 
polskiego nietylko na groby osób dro- 
gich sercu każdej rodziny i odpowied- 
nie uczczenie ich, lecz i przypomni ro- 
dakom obowiązki ich względem wła- 
ściwego przypomnienia zasług tych 
lepszych z ducha jednostek w naro- 
dzie, o których — niestety -— tak czę- 
ste za mało się pamięta. 

jeśli w latach ostatnich najsłuszniej 
nie przestajemy składać powinnego 
hołdu bohaterom, co właśną piersią 
ziemi bronili ojczystej i uwieńczać ich 
nogity. jeśli na pewien czas niemal 

całkowicie pochłania uwagę ogółu pol 
skiego doniosłe odkrycie szczątków 
królewskich w Bazylice wil., — to mi 
mo wszystko nasze piękne cmentarze, 
na których spoczęło tylu mężów zasłu 
gi, te najsmutniejsze może cmentarze 
w Polsce, z powodu ich dość zaniedba 
nego stanu, powodującego zatracenie 
miejsc spoczynku wielu pracowników 
w dziedzinie oświaty i kultury na Kre 

sach północnych Rzeczypospolitej, za- 

sługują chyba na troskliwszą opiekę 

społeczeństwa i na staranne odszuki- 

wanie grobów co najważniejszych, kry 

jacych się gdzieś w labiryncie powik- 

łatych dróg i gorszącego bezdroża. 

Że jednak u nas nie jest tak źle pod 

względem zainteresowania się małej 

garstki coprawda, jednostek goręt- 

szych, którym leży na sercu sprawa 

porządków kulturalnych na przepięk- 

nych skądinąd Campisantach wiłeń- 

skich, tego dowodem jest, że nawet 

bogatsza Warszawa pomimo względnie 

wzorowego rozplanowania jej cmenta- 

rzy, ogromnie wciąż utyskuje na za- 

przepaszczenie wielu nawet bardzo zna 

komitych mogił i zajęta jest, mimo 

wszystko, znalezieniem sposobów ra- 

towania odnośnych  zapoznawanych 

przez ogół miejscowy pamiątek. — — 

Oczywiście, pomimo bardzo ciężkie 

obecnie warunki finansowe w Polsce, 

bolesnym jest taki stan rzeczy dla 

ziomków, niezawsze umiejących być 

wdzięcznymi dla swych przewodników 

duchowych i czas iest wielki, ażeby, 

jak tam nad Wisłą, tak tutaj nad Wi- 

lja, pośpieszyć z pomocą tym ludziom, 

którzy naprawdę ukochali - pamięć o 

swych chlubach narodowych i usiłują 

utrwalać tę pamieć w postaci konser- 

wowania i wznawiania ich mogił i 

pomników nagrobnych. 
Jak obecnie, ośmielamy się zwró- 

cić z najgorętszym apelem do wileń- 

skiej zrzeszonej braci naszej po piórze, 

gwoli pójścia za przykładem tego gro- 

na pisarzy Warszawskich , którzy po- 

wołali do życia przy tamecznem T-wie 

Literatów, sekcje opieki nad grobami 

i pomnikami zmarłych pisarzy. © 

Wilnianie, z cennych skądinąd 

„Przewodników* po mieście rodzin- 

nem, niewiele co wiedzą, O miejscach 

znajdowania się grobów pisarzy pol- 

skich na cmentarzach Rossy, Zarzecza 

(po-bernardyjskiego), Antokola (š-to 

Piotrzaūskiego), „wojskowego, Pohu- 

łanki (ewangelickiego) — i niestety, 

niemal całkowicie skasowanego cmen- 

tarza przy kośc. św. Stefana. 
Od lat 35-ciu zwraca się baczniej- 

szą uwagę na stan zaniedbania mogił 

i nagrobków zasłużonych krajowi mę- 

żów i kilkanaście z nich zostało iuż do 

prowadzonych do należytego porząd- 

ku, to jednak przecież o dalszej opie- 

ce nad grobami, które powinny być 
należycie uszanowane, bardzo mało co 

słychać!. 
Z pomników literatów wileńskich, 

oczywiście,  naipopularniejszemi są 

wciąż jeszcze nazbyt skromny nagro- 

bek lirnika wioskowego, Syrokomli i 

okazały grobowiec ojca Juljusza Sło- 

wackiego, pzof. Euzebjusza, który swe 

go czasu położył duże zasługi w dzie- 

dzinie literatury narodowej. Obecnie 

jednak do więcej znanych pomników 

cmentarnych przybyły dwa kobiece: 

utalentowanej pisarki i działaczki o- 

- światowej Emmy z Jeleńskich Dmo- 

chowskej i znanej w literaturze peda- 
gogicznej pracowniczki Emilii Węsław- 
skiej. Oba te groby są na Rossie. 

Z literatów polskich, którzy ostat- 

mio spoczęli na pomienionym cmenta- 

    Bank Gospodarstwa KrajoWey 
Oddział w Wilnie, ul. Śniadeckich 8, 

przyjmuje wkłady płatne natychmiast, jak również terminowe opro- 

centowane w stosunku do 6 proc. rocznie, oraz na książeczki oszczę- 

dności oprocentowane w stosunku 7 proc. rocznie. 

rzu godni są zaznaczenia: ks. prałat 
Jan Kurczewski, znany nietylko z więk 
szych prac historycznych, lecz i popu- 
larnych rzeczy umieszczanych w bro- 
szurach i artykułach w encyklopedji 
kościelnej i gdzieindziej drukowanych, 
dalej również drogie wilnianom groby 
Czesława Jankowskiego i dr. Ludwika 
Czarkowskiego, cenionego bibljografa 
i literata zasłużonego również i dzien- 
nikarstwu. › 

Ten i ów z Wilnian zna np. miejsce 
gdzie się wznosi nagrobek autora ,„No- 
cy bezsennych“, „Kataleptyka“ i t. p. 
generała Ludwika Sztyrmera, nato- 
miast kto dziś może wskazać nawet z 
badaczy cmentarzy wileńskich to miej- 
sce, gdzie spoczął tyle zasłużony  pi- 
śmiennictwu wil. Antoni Marcinowski? 
(zm. 1855 r.). Dobrze, że wiemy, że 
na Górce Literackiej spoczął np. tyle 
popularny dotąd autor „Bajarza Pol- 
skiego” i swego czasu dziennikarz An- 
toni Józef Gliński, zm. 1866 r. ale bar- 
dzo mało komu wiadomo, gdzie spo- 
czywa na Rossie Faustyn Łopatyński, 
poeta satyryk wileński, z pseudonimu 
„Ryš“, znany przytem Wilnu jako mu- 
zyk i fotograf. Był on przyjacielem 
Ludwika Kondratowicza i wesołym je- 
go współbiesiadnikiem. 

Przed czterdziestoma laty dokonał 
żywota w młodym wieku literat (no- 
welista i autor poezyi satyrycznych) 
Wincenty Korwin Chełmiński i spoczął 
obok swego ojca, uczestnika powstania 
1863 r. był on wujem znanego prof. 
prawa Wacława Makowskiego. 

Do liczby grobów zapomnianych 
zaliczyć tu należy i grób Antoniego Ła- 
zarowicza, znanego pod pseudonimem 
Wł. Telińskiego, który dużo pisał przed 
pół wiekiem dla Wilna rzeczy różnej 
wartości literackiej i nawet rozpoczął 
badania nadpisów magrobkowych na 
Rossie. Dochowały się jednak tylko 
mniej ważne materjały do opisu tego 
cmentarza. 

Na cmentarzu po-Bernardyńskim 
znajduje się sporo mogił osób, którzy 
się poświęcali piśmiennictwu polskie- 
mu. Z nich do najpopularniejszych na- 
leżą: prof. Leona Borowskiego, odzna- 
czony przed trzydziestoma laty okazal 
szym grobowcem z wyrytym na nim 
wierszem Marji Konopnickiej, oraz po- 
mnik dr. Stanisława  Rosołowskiego, 
poety bajronisty i swego czasu druha 
Adama Mickiewicza w Wilnie, nagro- 
bek uzupełniony przed 30 laty. 

Za to kreślący te wyrazy, nigdzie 
nie mógł odnaleźć grobu głośnego swe- 
go czasu redaktora „„Wizerunków i roz- 
trząsań naukowych' i poety chłoszczą- 
cego niezawsze wybredną satyrą balla- 
dujących romantyków wileńskich, Igna 
cego Szydłowskiego. Był on przytem 
sekretarzem znanego w Wilnie, towa- 
rzystwa obyczajowego „Szubrawców*, 
któremu przewodniczył sławny Jędrzej 
Śniadecki, 

W latach ostatnich spoczęli na po- 
mienionem Campo Santo literaci wi- 
łeńscy. Kazimierz Podernia, korespon- 
dent „Kraju* i autor pracy o Wil. 
T-wie Dobroczynności, dalej Gerard 
Uziębło, nauczyciel gimnazjalny, pisarz 
nowelista i autor studjum o „Orjenta- 
lizmie* Mickiewicza,-mec. Adama Kar- 
powicz, literat z zamiłowania, Włady- 
sław Leszczyński art. malarz, który 
również nieco się poświęcał literaturze, 
wreszcie. Napoleon Rouba, powieścio- 
pisarz i dziennikarz. 

Oczywiście pogrzebanych na tym 

po-Bernardyńskim cmentarzu  d-rów 
wybitnie zasłużonych › sprawom kultu- 
ry narodowej w Wilnie pisarzy Józefa 
Bielińskiego, autora dziejów uniwersy- 
tetów wileńskiego i warszawskiego i 
Władysława Zahorskiego, autora „Prze 
wodnika po Wilnie”, „Legend Wileń- 
skich“, można zaliczyć tylko w części 
do zespołu literatów, gdyż przeważnie 
poświęcali się dziejom oświaty, kultu- 
ry i zabytków wileńskich. 

Na innych cmentarzach wileńskich 
znajduje się również kilka mogił ludzi, 
którzy poświęcali się piśmiennictwu oj- 
czystemu, a dziś niema nawet śladu ich 
nagrodków, lub mogił. Jak to np. skon- 
statowano swego czasu na cmentarzu 
św. Stefana. 

Czas wielki, ażeby powoławszy do     
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Wkłady oszczędnościowe w Banku Gospodarstwa Krajowego 

gwarantowane są przez Państwo. 

  

grona konserwatorów. grobów zasłużo- 
nych na cmentarzach wileńskich, — a 
niewątpliwie podobny zespół ludzi, do- 
ceniających sprawę koniecznej opieki 
takich grobów, znajdzie się — naresz- 
cie zająć się oto naprzykład przy po- 
mocy T-wa Literatów wil. sprawą zre- 
alizowania odnośnej idei. 

Musimy zwrócić uwagę bliższą na 
Warszawę, gdzie mianowicie z inicja- 
tywy wilnianina, Edwarda Wrockiego, 
muzykologa, autora ,„Nekrapole muzy- 
ków polskich na Powązkach'* powstała 
przy T-wie Literatów sekcja, której za- 
daniem jest opieka nad grobami zasłu- 
żonych Połsce ludzi. 

Znaczny kontygens osób, które od- 
dawali się pismiennictwu najprzód w 
Wilnie, a wkońcu w Warszawie (gdy 
w Wilnie po roku 1863-cim nie wolno 
było pisać po polsku) spoczął właśnie 
na cmertarzach warszawskich, jak oto 
np. Wincenty Korotyński, Antoni Bądz- 
kiewicz, Maurycy Krupowitz, Adam 
Pług i wielu inn. Zresztą i pośród zna- 
komitych wileńskich mężów, zasługi 
który zwłoki skryły groby na Powgz- 
kach, figurują takie imiona jak Maciej 
Sarbiewski, Stanisław Moniuszko, Jan 

Karłowicz, art. malarz Kazimierz Al- 
chimowicz i in. 

Zobaczmy teraz co się dzieje ze 

sprawą grobów na cmentarzach war- 

szawskich i jak informuje Wilno, owa 

warszawska Sekcja Opieki nad Groba- 

mi i Pomnikami zmarłych pisarzy. 

Dziś nawet archiwalnie nie podobna 

ustalić na powązkach takich grobów, 

jak np. Jakėba  Adamczewskiego, 

ks. Jana  Albertrandy'ego,  Wojcie- 

cha Bogusławskiego, Fr. Bohomolca, 

Franciszka Dmochowskiego, J. Droz- 

dowskiego, Aug. Glińskiego, P. Roga- 

lę-Kicińskiego, ks. Hugona Kołłątaja, 

ks. Stanisława Konarskiego, ks. Onu- 

frego Kopczyńskiego, Gr. Korwina, Ma 

teusza Kozłowskiego, An. Lessnowskie- 

go, An. Malczewskiego, ]. Regulskie- 

nowej, partji i który na gruncie angiel- : „Najbardziej zacięta i brutalna kam 

panja wyborcza, jaką widziałem w cią= 

gu swoich czterdziestu lat życia poli- 

tycznego” — oświadczył Henderson w 
przededniu głosowania. 

Jest to kampanja nietylko zacięta i 

„dzika“, jak nazywaią ją inni, ale skom 

plikowana również tak, że Anglja nie 

widziała dotąd czegoś podobnego. Wy- 

borca angielski, przyzwyczajony był do 

trzech stronnictw, najstarsi pamiętają 

jeszcze czasy, gdy tylko dwa stawały 

do rozgrywki wyborczej. Tym razem 

zaś w szranki poszła ich cała falanga, 

że nie tak łatwo zorjentować się prze- 

ciętnemu wyborcy, komu oddać swój 

łos. ! 

" Że oc względy wyborcy ubiega się 

konserwatysta i socjalista, to jest jasne 

i oczywiste. Lecz oto liberali poszli do 

wyborów aż w trzech grupach: liberali 

narodowi (grupa sir John Simona), 

liberali (grupa Herberta Samuela), i 

liberali prawowierni (Lloyd Georga). 

Obok'tego nowa partja sir Oswalda 

Mosleya, komuniści i labourzyści naro 

dowi, którym przywodzi Mac Donald. 

Zadziwiającą jest niezwykle czyn- 

na rola, jaką odegrała kobieta angiel- 

ska w obecnych wyborach. Prawda, że 

pod tym względem Angielka należy do 

naibardziej emancypowanych, lecz do- 

tychczas, jeśli jako wyborczyni i kan- 

dydatka miała wszelkie prawa wy- 

borcze, rzadziej występowała jako agi- 

tatorka. Se 

Zwłaszcza dla polityka nic nie za- 

stąpi pomocy, z jaką mu śpieszy żona 

i córka. Najlepszym agentem wybor- 

czym premjera byla, jak przedtem je- 

go córka Ishbel Mac Donald, wierna 

współpracowniczka i entuzjastka swe- 

go ojca bez wzgledu na takie, lub inne 

jego przekonania polityczne i ich me- 

tamorfozy. Ona to kierowała kampanią 

wyborczą w Seaham, gdzie kandydatu- 

ra Mac Donalda, wystawiona była na 

ciężkie ataki. I jeżeli naogół żony gór- 

ników tego okręgu ławą szły za byłym 

leaderem labourzystów, jest w tem coś 

niecoś zasługi tej przywiązanej do ojca 

agitatorki, która 2 oddaniem i zapar- 

ciem się siębie niosła „dobre słowo od 

domu do domu. 
Baldwin również miał oddaną so- 

bie i gorliwą współpracowniczkę w 

osobie swojej córki Betty. Lloyd Geor- 

ge jest chory, ałe ma żonę I córkę, któ- 

re za niego prowadziły kampanię wy- 

borczą. I jeśli pani Lloyd George jest 

już nieco zblazowana tem wszystkiem, 

biorąc udział w życiu politycznem swe- 

go męża od lat 41, to córka, miss Me- 

gen Lloyd George oddała się z pło- 

miennym zapałem neofitki, zachwianej 

naszych leżą tylko blaszki trumienne, 
często przeżarte rdzą i nieczytelne, ia- 
ko to: Gustawa Daniłowskiego, Wikto- 
ra Gomulickiego, T. jeske-Choińskiego, 
An. Langego, Kaz. Laskowskiego. Ign. 
Matuszewskiego, Zotji Bohowityn, ]. 
Nowińskiego, Erazma Piltza, F. Rein- 
steina, E. Słońskiego, An. Szandrow- 
skięgo. 

Chociaż spoczywają w grobach ro- 
dzinnych, lecz żadnym napisem nie są 
odznaczeni: Wł. Kerotyński, Al. Kra- 
jewski, Adam Mahrburg, Julj. Ochoro- 
wicz. Marjan Prażmowski, Wal. Przy- 
borowski, Wac. Lubicz-Rakowski, prof. 
Hip. Skimborowicz, Fran. Sobieszczań- 
ski, L. Straszewicz, Adolf Strzelecki, 
An. Sygietyński, W. Trojanawski, Stan. 
Wołoszynowski, Kaz. Zalewski. 

Ciekawem jest w jakim stanie znaj- 
dować się może grób zmarłej przed 
kilkunastu laty w Warszawie, długolet- 
niej „Halki* wileńskiej, Walerji Rost- 
kowskiej? 

Charakterystycznem jest dła Wil- 
nian, ignorujących swe pamiątki cmen- 
tarne, że np. przed kilkoma laty poszu- 

kiwano tu na Rossie mogiły owej „Hal- 

ki“ wil. (sic!), wówczas gdy nieznaną 

była tym panom mogiła opuszczona 

„Jontka* wil. na cmentarzu po-Bernar- 

dyńskim, Piotra Zelingera. Napis na 

jego drewnianym krzyżu namogilnym 
dziś jest już nieczytelnym. 

Czyżby wobec powyższego, nie da- 

łoby się i w naszem Wilnie zorganizo- 

wać, dajmy na to jakiegoś syndykatu 

opieki nad grobami przy 'wil. pro- 

bóstwach* św. Jan. Bernardynów, Św. 

Piotra i t.d. 
Kiedyż nareszcie ustanie bezplano- 

we w wielu miejscach na cmentarzach 

naszych grzebanie ciał zmarłych? 

Т.  Uziębło. 

  

sprawie swego ojca. „Pójdę zawsze za 
tym samym szefem* (swoim ojcem) 
— wykrzyknęła na jednym z wieców w 
Lnagefni. : 
_ ‚ КюБу myšlai, że tylko dorośli oboj- 
ga płci walczą ze sobą przy wyborach 
w Anglji, jest w błędzie. Dó zawieru- 
chy wyborczej wciągnięto nawet dzie- 
ci. Partja konserwatystów ma od lat 
zorganizowany obóz młodych „Young 
Britons", który liczy 60.000 chłopców 
i dziewcząt. W ciągu ostatnich dni moż 
na było nieraz oglądać w Londynie i 
na.prowincji imponujące pochody tej 
młodzieży, przeciągającej ulicami z 
transparentami, portretami kandyda- 
tów, chorągiewkami, przy wtórze pie- 
śni pafrjotycznych.. 

Brutalna obecna walka wyborcza 

skłoniła pozatem wielu „leaderów* do 
otoczenia się gwardją przyboczną, zło- 
żoną z wysłużonych bokserów, którzy 

jak cień chodzą za swoim panem i chle- 

bodawcą. Zwłaszcza nie mógł się bez 

takiej gwardji pokazać na żadnym z 

wieców sir Oswald Mosley, twórca 

  

-_ Przywódcy (entrolewu prze 
6-ty dzień procesu—Dalsze zeznania świad- 
ków — Jak przygotowano akcję spiskową 
WARSZAWĄ. PAT, — 6-ty dzień proce- 

su Centrolewu upłynął na dalszych bada 
hiach świadków oskarżenia, 

ŚW. DYR. KAWECKI 

Pierwszy zeznawał świadek Kawecki, dy 
rektor departameniu adminstracyjnego w 
Ministerstwie Spraw Wewnetrznych,, były na 
czelnik wydziału bezpieczeństwa temże 
Ministerstwie. Świadek ten w dłuższe prze 
mówieniu wyczerpująco przedstawił stosu- 
nex do rządu stronnictw opozycyjnych, a 
zwłaszcza PPS, od roku 1928, podkreślając 
zorganizowanie specjalnego kursu dla czion- 
ków milicji PPS, na którym prowadzone też 
były wykłady o używaniu broni, masowe 
sprowadzanie broni z Beigji i magazyńowa- 
nie jej w lokalach partyjaych i mieszkaniach 
posłów socjalistycznych Oraz gromadzenie 
w zagłębiu Dąbrowskieni materpałów wy- 
buchówych. 

Wypadki na stokach Cytadeli w Warsza 
wie w listopadzie 1929 roku były pierw- 
Szym miomentem zaostrzenia się wałki z rzą 
dem. W tym затут czasie zamierzony był 
strajk generalny, przedewszystkiem na kole 
jach, przyczem Strennictwo Chłopskie roz- 
winęto propagandę, aty na wypadek straj- 
ku chłopi wstrzymałi dowóz żywności do 
stolicy w celu cgłodzenia Warszawy, 

Dalej świadek omawia obszernie agita- 
cje Centrołewu. Na wiecach zdarzały się wy 
padki oporu wobec policji.  Podtrzymywato 
Się coraz groźniejszą atmosterę. Hasło podję 
cia ostatecznej rozgrywki z rządem musiało 
podziałać rewolucyjnie na masy, które skłon 
ne były rozumieć to hasło tylko jako roz- 
grywkę zbrojną na ulicy. Zaczęły się poja- 
wiać ulotki szkalujące rząd, odsądzające od 
czci i wiary ministrów. Nie oszczędzono na- 
wet osoby Pana Prezydenta Rzeczypospali- 
tej. Agresywność wystąpień stronnictw opo 
zycyjnych wzrastała. 

Kongres krakowski miał być próbą sił i 
zmusić rząd do ustąpienia, Gdy kougres nie 
dał oczekiwanych przez organizatorów wy- 
ników, postanowiono zwołać na dzień 14 
września zebrania w 22 miastach Polski. Pla 
nowany był „marsz na Warszawę” zwolen- 
ników Centrolewu z 18 powiatów. Na wie- 
cu w Łowiczu zaznaczył się zdecydowany 
opór przeciwko zarządzeniom władzy. 

Z tak naprężonej sytuacji pragnęły sko- 
rzystać elementy wywrotowe na terenie Ma- 
opolski 

Składkowskiemu, od którego otrzymał ро- 
lecenie przygotowania listy działaczy opozy- 
cyjnych, którzy rozwinęli najbardziej aktyw 
ną działalność. Świadek przygotował taką 
Iistę, która zawierała więcej niż 11 nazwisk, 2 
a w dniu 9 września otrzymał polecenie prze 
prowadzenia rewizyj u szeregu wskazanych 
mu Osób. 

Następnie świadek na pytanie prokurato Ė 
ra omawia działalność Towarzystwa Uniwer 
sytetu Robotniczego (TUR), które miało być 
organizacją młodzieży robotniczej celem sa- 
mokształcenia się, brało jednak udział w wał 

  

skim pragnie odegrać rolę Hittlera. Za- 
wsze gorące i burzliwe jego meetingi 
kończyły się najczęściej wałką bokser- 
ską wszystkich przeciwko wszystkimi. 

Każda partja korzystała również w 
możliwie najnowszym zakresie z współ 
czesnych środków technicznych. Mi- 
krofony i głośniki. przetransmitowały 
nieskończoną ilość mów, radjo — рай- 
stwowe mówiło aż do zachrypnięcia. 
Właściciele samochodów oddali masc- 
wo swoje wehikuły do dyspozycji par- p 
tyj rządowych, rozwożąc kandydatów 
na wiece i zwożąc wyborców w dniu 
głosowania. Napracowały się i samolo- 
ty, które wielu mówców i polityków 
wynajęło, by szybciej przerzucać się z 
miejsca na miejsce. I pod tym wzglę- 
dem osoby prywatne zgłaszały swój 
akces. 
artystka, która nieraz woziła obecnego 
premiera swoim samochodem, oddała 
do dyspozycji członków rządu narodo- 
wego sześć samolotów turystycznych i 
dwa razy tyle automobilów. A. 

— — — — ЕНЕ I 

Nowa oferta hitlerowców 
WEJDĄ DO RZĄDU POD WARUNKIEM ZERWANIA Z SOCJALISTAMI 

BERLIN. PAT. — Poseł narodowo- 
socjalistyczny  Stoehr,  przemawiając 
wczoraj na zgormadzeniu narodowych 
socjalistów w Manachjum, oświadczył 

m. in., że stronnictwo jego gotowe iest 
wejść do rządu razem z partją centro- 
wą, 0 ile tylko centrum zdecyduje się 

zerwać z socjalistami. 
Decydująca wałka rozstrzygnie się 

w czasie wyborów prezydenta Rzeszy 
oraz przy wyborach do Sejmu pruskie- 

go. © ileby nie doszło da wyborów sej 

mowych, to hitlerowcy uważać się bę- 
dą za zwolnionych od obowiązku pozo- 
stawania na drodze legalnej walki. 

Echa zamachu pod Juterborgiem 
BERLIN. PAT. — W  Neubabelsbergu 

pod Berlinem dokonano w dn, 31 październi 
ka tajemniczego napadu na byłego oficera 
iriandzkiego Carnella, aresztowanego w 
swoim czasie pod zarzećin brania udziału w 
zamachu na pociąg pod Jóteborgiem. Jakiś 
osobnik z zmroku rzucił się na powracające- 
go do domu Carnela 1 usiłował mu wydrzeć 
teczkę z papierami, W czasie szamotania się 
Carnel. otrzymał cios sztyletem. Sprawca 

"m a 
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napadu zbiegł. W czasie przesłuchiwania wła 
ściwego sprawcy zamachu pod Jóteborgier1 
Matuszki stwierdzono, że istotnie raz doszło 
do przypadkowego spotkania pomiędzy Car 
nellem a Matuszką w jednej z kawiarń ber- 
lińskich, W czasie tego spotkania Carnell 
odpowiedział szczegółowo swój życiorys Ma 
tuszce, który wyzyskał to podszywając się 
pod osobę Carnella. 

E 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJI 

F-MA MICHAŁ GIRDA 
ZAMKOWA 20. 

TEL. 16-28 

ZAMIENIA ZUŻYTE AKUMULATORY i BATERJE ANODOWE 

NA ROWE ZA DOPŁATĄ 
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Wschodniej i w innych „częściach № 
kraju, Mając na uwadze coraz bardziej za- Fa 
ostrzające się naprężenie i podburzanie mas, Ę 
świadek przedstawił stan rzeczy ministrowi B 

Miss Poddie Neismish, młoda @# 

kach politycznych, czego dowodem jest de- 
monstracja w lisotpadzie 1829 r, na Nowym 
Świecie w Warszawie. Towarzystwo Uniwer 

sytetu Robotniczego stworzyło też  wiąsna 
milicję, występującą pod nazwą „Czerwona 
Strzała”, Organizatorom Centrolewu —- mó- 
wił dałej świadek — chodziło nie o obale- 
nie ustroju społecznego, ale o obalenie ów- 
czesnego rządu. 

Na wniosek prokuratora sąd odczytał tę 
część zeznań świadka, złożonych w śledz- 
twie, w których charakteryzuje dn  działal- 
ność poszczególaych oskarżonych, Świadek 
zeznania te potwierdził w całości. 

Następnie sąd przesłuchał 14 świadków, 
z których większość przedstawiła działalność 
i wystąpienia oskarżonego Ciołkosza. Świad 
kowie ci twierdziii, że oskarżony  Cioikosz 
na wiecach w Tarnowie i w kilku innych 
miejscowościach pod Tarnowem występował 
bardzo eliergicznie i agresywnie przeciwko 
rządowi ł wyraził się pogardliwie o p, Pre- 
zydencie Rzeczypospolitej i Marszałku Piłsud- 
Skim. Przemówienia te, wediug oświadczeń 
świadków, były podburzające. 

Na tem rozprawę odroczono do  ponie- 
działku. 

ё 
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sejmowej Komisji 
Prawniczej 

WARSZAWA. PAT. — Sejmowa komi- 
sja prawnicza pod przewodnictwem p. wice- 
marszałka Cara przyjęła w trzeciem czyta- 
niu projekt ustawy, zmieniającej ustawę о-— 

ochronie lokatorów, z poprawką, w myśl któ 
rej wyjęte zostały z pod ochrony !okatorów 
wyłącznie budynki państwowe, stanowiące 
iwłasność państwa w dniu 1 kwietnia [024 
roku, a przeznaczone na cele biurowe urzę 
dów państwowych lub urzędów i agencyj 
pocztowych przedsiębiorstwa Polska Pocz- 
ta, Telegraf i Telefon. Nastupnie komisja przy 
jęła w drugiem i trzeciem czytaniu projekt 
ustawy o opłatach sądowych, w sprawie re- 
jestrowania zastawu rolniczego. Wreszcie ko 
'misja przyjęła cały szereg dalszych popra- 
wek do projektu ustawy, zmieniającej prze 
pisy kodeksu postępowania karnego. 

   

    
Walerjan Charkiewicz 
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LECZNICA LITEWSKIEG 
STOw. POMOCY SANIT. 
wWiino, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie została obniżona 
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Inż. JAN GUMOWSKI 
Wilno, ul. Tartaki 10, tel. 18-31 

   

  

  

WARSZTATY MECAAKICLAE 
Produkcja stolarszczyzny 

budowłanej 

(okna drzwi, 
(LU A M E 

62 TANIO 
: wielki wybór 

poleca 

RL Ы skład mebli 

B. Łokuciewski Fbńita 23 
gi K M M A ! 

Tanie meble 
Polska pracownia. koszykarska 

meble miękkie. wade, lampy, žardį- 

nierki, dziecinne mebelki oraz najroz- 
maitsze wyroby 

W. SŁÓK!CZ 
W. POHULANKA 5. 

Nag. złot. med. na li Targ. Półn.       
RR 2299999002028 

   J ŻĄBAJCIE S. we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znsnege 
środsa od odcisków 

Prow. A. PAKA : 
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Apeldo społeczeństwa W DZIEŃ ZADUSZNY 
ZBIÓRKA NA RZECZ BEZRO- 

BOTNYCH 

— W dniach od 4 do 7 listopada włącz 

nie wi godzinach od 10 do 6 zapukają do 

waszych mieszkań kwestrze, zbierający z ra 

mienia Wojewódzkie Komitetu do Spraw 

Bezrobocia, wszystko co ofiarować będzie- 

cie mogli. 
—Stare ubranie, ' bielizna, obuwie, żyw- 

ność, pieniądze, a nawet butelki próżne; 

wszystko będzie przyjęte z wdzięcznością, 

wszystko znajdzie swoje zastosowanie. 

— jesteśmy świadkami bezmiaru nędzy 

i niedostatku wśród bezrobotnych. 

-— Ulżyć niedoli tych ludzi, jest obowiąz 

kiem każdego Obywatela Państwa, 

Zebrane przedmioty w specjalnych pra- 

cowniach, zatrudniających tylko  bezrobot- 

nych, będą doprowadzone do stanu używał 

ności i oddane tym, którzy pomocy Waszej 

wobec zbliżającej się zimy najbardziej po- 

trzbują. 

Kwestarze zaopatrzeni będą w kwitarju- 

sze. Na każdy najmniejszy datek wydane 

będa pokwitowania, 

Wierząc, że w sercach Waszych tli 

ty płomień, miłosierdzia i litości, Wileń 

Województki Komitet do Spraw Bezro- 

bocia przekonany jest, że w dniach wielkiej 

zbiórki odzieżowej, żaden z kwestarzy nie 

odejdzie z waszych mieszkań z pustemi rę- 

  

    

   

kami. : 

Nagrodą za Waszą ofiarność niech bę- 

dzie świadomość speinionego czynu obywa 

telskiego i błogosławieństwo tych, którzy z 

pomocy Waszej korzystają. > 

WILEŃSKI WOJEW. KOMITET 

DO SPRAW BEZROBOCIA 

Parę słów o dekora- 

cjach teatralnych 
Poświęcano im wiele uwagi za czasów 

„Reduty“. Przekonališmy się wówczas, jakie 

znaczenie m wystawieniu sztuki ma odpc- 

wiednia oprawa. . 

Są pewne minimalne wymagania W U- 

trzymaniu stylu przy wystawieniu sztuki, 

choćby w tym sensie, aby dekoracje nie 

wprowadzały dysharmonji do całości wy- 

stawienia. W przeciwnym razie „bowiem 

wprost przeszkadzają, psują „wrażenie — 

podobnie, jak brzydka i niechiujna sala kon- 

certowa przeszkadza słuchać dobrej miuzy- 

Ki... K 
Weźmy dla przykładu wystawioną W о- 

statnich dniąch  komedję Łopalewskiego 

„Aurelciu, nie rób tego". Scena przedstawia 

pokój średnio zamożnej rodziny w Warsza- 

wie. Widzieliśmy modne i mniej modne, w 

każdym razie najzupełniej wsi „ółczesne stro- 

je na tle takich tapet, jakie dzisiaj może je- 

szcze możnaby ujrzeć w jakimś tanim hote- 

liku na zapadłej prowincji, ale napewno mie 

w mieszkaniuu warszawskiem, Meble — ni 

by antyki — nieźle wyglądały w zamku an 

gielskim w „Złotym wieku rycerstwa”. W 

tej sztuce były nie na miejscu. Sposób za- 

wieszenia firanek, gzymsy do firanek — Z 

przed 50 iat. Dziś można zawiesić firanki 

w ten sposób chyba tylko wtedy, jeśliby 

sztuka przedstawiała wnętrze starego dwor- 

ku. Całość — to rekwizyty teatraine. A za- 

danie było takie, zdawałoby się, latwe. U- 

rządzić mieszkanie współczesne, takie, ja- 

kich widzimy tysiące dzisiaj, To wymaganie 

minimalre, Żeby tłe, na jakiem akcja się 

rozgrywa, nie było 'w sprzeczności z tą ak- 

cją samą, ze strojami,  charakterami Gsób 

działających. „Trącenie myszką”, jakiego się 

niektórzy krytycy w sztuce Łopalewskiego 

dopatrzyli, wynika — mejem zdaniem — 

głównie z tej rekwizytorsko-archaicznej 0- 

prawy. A jakie tu było wdzięczne pole do 

imwencji jeślibyśmy cokolwiek tylko wykro- 

czyli poza te „minimalne” wymagania, i dali 
mieszkanie nietylko naprawdę współczesne, 

ale troszkę „modern, o prostych meblach, 
odpowiedniem zastosowaniem tu i ówdzie 

tkanin, tak dziś używanych i td. i td. 

Zupełnie podobne uwagi nasuwają się 

odnośnie do sztuki Moliera — tylko w sen- 

sie odwrotnym. Tu kostjumy XVIl-wieczne 
okazały się na tle dekoracyj, wykonanych w 
sposób ultra-,„współczesny”, Doskonały po- 
mysł, to ulica, mażowana na rodzaju para- 
wanów, w kotarach, Ale wykonanie tego po- 
mysłu... jaskrawe i niezharmonizowane ko- 

lory, szeroko chlapane kontury ultramaryną, 

dałyby może odpowiednie tło do rewji współ 
czesnej „ale nigdy do sztuki Moliera. Har- 
monja barw kostjumów, ich krój, wszystko 
ginęło na tem krzyczącem tle. 

Nie mam absolutnie na myśli konieczno- 
Ści wystawiania sztuk starych według sta- 
rych recept. Musimy mieć do nich własne 
podejście współczesnego człowieka, Przez 
styl w sztuce nie rozumiem imitacji daw- 
nych stylów, ale harmonijne traktowanie 
wszystkich elementów, które się na całość 
Sztuki składają, a więc gry i inscenizacji, 

kostjumėw i oprawy dekoracyjnej. Tak zre- 
sztą, jak to zostało rozwiązane np. w deko- 
racjaca do „Horsztynskiego“, do „Złotego 
wieku rycerstwa'", do „Panny mężatki” (w 
tej ostatniej sztuce raziły tylko zbyt grubo 
malowane portrety), Więc 'może teatr wi- 
leński w dzisiejszym swoim składzie „dawać 
sztuki w zupełnie dobrej i odpowiedniej о- 
prawie dekoracyjnej. Szkoda tylko, że nie 
Wszystkie z jednakową starannością są pod 
tym wzg!ędem traktowane. 

    

   
  

Groby poległych żołnierzy 

W południe na grobach obrońców 
Wilna będą złożone wieńce w imieniu 
miasta i organizacyj. 

Jednocześnie dorocznym  zwycza- 
jem na groby poległych policjantów 
wyruszy specjalny oddział policyjny, w 
celu uczczenia swych zmarłych towa- 
rzyszy, 

Z nastaniem zmroku groby żołnier- 
skie i osób zasłużonych będą specjal- 
nie iluminowane. Sr 

O godz. 19 poszczególne organiza 
cje wyruszą na cmentarz z pochodami. 

PRACA W URZĘDACH 

W poniedziałek biura miejskie będą 
czynne normalnie z tem, że urzędnicy 
będą pracowali na dwie zmiany po 3 
godziny. W ten sposób umożliwi się im 
wzięcie udziału w uroczystościach ża- 
łobnych na cmentarzach. 

W podobny sposób ułożono pra- 
cę i w urzędach państwowych. 

  

    

polskich na Rossie, 

PROCESJA NA CMENTARZ 
WOJSKOWY 

Dziś w niedzielę, o godzinie 6 w., 
po nieszporach w kościele św. Piotra 
i Pawła wyruszy na cmentarz wojsko- 
wy procesja. 

W kaplicy cmentarnej odprawione 
zostanie nabożeństwo żałobne. 

W Dniu Zadusznym na cmentarzu 
będą zbierane datki na dokończenie 
ogrodzenia omentarnego.. 

* 

Zarząd Stowarzyszenia Rezerwi- 
stów i b. Wojskowych w Wilnie, ul. 
Żeligowskiego 4, prosi wszystkich 
członków Stowarzyszenia o jaknajlicz- 
niejsze przybycie w dniu 2.11—1931 
roku, o godzinie 15,30, do lokalu Fe- 
deracii P.Z.O.0., celem wzięcia udzia- 
łu w pochodzie na cmentarz Rossa i 
złożenia na grobie poległych spólne- 
go wieńca. A 

RONIKA 
ш уа 
(NSI 

NIEDZIELA 

Dziś ] W. s. g. 6 m. 22 
W. Św. 
Tate Z. s. g. 3 m, 44 

Dz Zaduszny 
DRT UELN EITI 

SPOSTRZEZENIA ZAKLADU MH TEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W М/НМЕ 

z dnia 31 października 1931 r. 
Ciśnienie średnie 755. 
Temperatura średnia O. 
Temperatura najwyższa 3. 
Temperatura najniższa —2. 

Opad w mm. — 
Wiatr: północny. 
Tendencja: wzrost, 

Uwagi: półpochmurno. 

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwa żałobne na cmentarzu 

wojskowym. W dzień Wszystkich Świętych 
w: kościele szpitała wojskowego na Antokolu 
o godz. 4 wieczorem odprawione zostaną 
nieszpory żałobne, poczem wyjdzie proce- 
sja na cmentarz wojskowy. Dnia za$.następ 
nego, t.j. w Zaduszki o godz. 10 rano w ka- 
plicy cmentarnej M. B. Bolesnej na cmenta- 
rzu wojskowym odprawiona zostanie msza 
św., za spokój dusz wszystkich spoczywają 
cych na oowyższym cmentarzu. 

MIEJSKA 
— Roboty miejskie, — W przyszłym ty- 

godniu przy robotach ziemnych w Tupacisz 
kach i na Górze Boufałowej zatrudnionych 
zostanie dodatkowo 50 robotników. 

— Bezrobocie. Stan bezrobocia w ubie- 
głym tygodniu zamyka się cyfrą 3050 osób. 

Bezrobocie nieznacznie sie zwiększa. 
— Umacnidnie brzegów na Zygmuntow- 

skiej, W najbliższych dniach magistrat przy- 
stąpi do umacniania brzegów Wii wzdłuż 
całej ulicy Zygmuntowskiej, Miejsca, gdzie 
powódź poczyniła wyrwy, będą okolone pa- 
lami i zasypane ziemią. 

„KO A) K E RK i 
WĘGIEL I KOKS górnośląski poleca 
firma DEULL, Wilno, Jagiellońska 3. 

tel. 8-11. 

  

INTYMNA 

Największa zdobycz w medycynie 
dla dobra ludu 

Ostatnio wszyscy profesorowie i najsław= 
niejss medycy — lekarze świata, dla dobra 
calego narodu, jednogłośnie uznali za koniecz 
ne stosować wszechstronnie zagranicznepiguł 

ki „Original“ ze specjalną (jubileuszową) 
chininą w proszku przy wszystkich bez wy- 
jątku chorobach, powstających na tle prze- 
ziębienia, złej przemiany materji i złego od- 
żywiania się, Pigułki „Original” zostały wpro 
wadzone do lecznictwa w celu upamiętnie- 
nia 300-lecia wprowadzenia chininy do Eu- 
Topy, przyznania chininie pierwszeństwa w 
lecznictwie świata i uznania jej za jeden z 
Najskuteczniejszych środków naturalno-roślin 

Ch, nienarkotycznych. 
„„Sułki „Original“ naležy žadač we wszy 

aptekach tylko z Reg. Nr. 1492 M.S,W. 
w cenie zł 2.50 za rurkę a 50 szt. pigułek, 

„zie chwilowego braku pigułek „Origi- 
nal "AV „Której z aptek, na żądanie każdemu 
wysya Po otrzymaniu zł. 2.50 przekazem na 
P.K.O. na konto Nr. 26,146 w Warszawie, 
lub w znaczkach 

e 

wicz, ul. M. Pocztowych K. S. Rymo 
arszałka Focha Nr. 8 Warszawa, się 

Generalny Reprezentant Indyjsko-Holender- 
skiego Przemysłu Farmaceutycznego N. V. 
Bandoengische Kininefabriek na Jawie i w 
Holandji, 

„ Pigulki „Original“ są niezawodnym šrod 
kiem i z kompletną gwarancją zapobiegają, 
oraz najradykalniej z dodatnim wpiywem na 
serce leczą od grypy, anginy, malarji, gru- 
źlicy, krztuścu, kaszlu, bólów głowy, chó- 
rób wątroby, piuc i nerek, kataru żołądka, 
bólówi kości, nerwicy serca, dysenterji i 
wszystkich innych t.p. niedomagań. 

Pigutki „Original“ užywač (potykač) maž 
na nawet bez przepisu lekarza lecz tylko w 
dawkach od 3 — 6 pigułek 3 —'4 razy dzien 
nie dla dorosłych. 

Uwaga: Kobietom w odmiennym sta- 
nie — w okresie pierwszych 15 dni przyj- 
mowanie pigułek „Original* w ilościach więk 
szych, niż po 6 sztuk 3 — 4 razy dziennie 
nie jest wskazane, bowiem użycie wi więk- 
szych iłościach, wywołuje( silną cyrkulację 
krwi, skutkiem czego niezawodnie powodnie 

niepożądaną reakcję. (K. Rz. m. stoł. W.) 

— Elektrytikacja m. Wilna. Na _piątko- 
węm posiedzeniu Rady  Naukowo-Technicz 
nej Stawarzyszenia Techników Polskich w 
Wilnie w sprawie dalszej racjonalnej rozbu 
budowy elektrowni miejskiej i dróg elektry- 
fikacji Wilna zostały ustalone główne wyty- 
czne kalkulacji prądu, które dadzą 'możność 
porównania nasuwających się projektów roz 
budowy, jak hydroelektrowni, elektrowni na 
torfach itd, W następny piątek mają być u- 
stalone dalsze wytyczne kalkulacji porównaw 
czej. 

— Zgon b. ławnika. Wczoraj rano po 
dłuższej chorobie zmarł b. ławnik magistratu 
i szef sekcji nieruchomości, b.p. Grzegorz 
Abramowicz. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie asystentów USB. Dnia 9 li- 

stopada w sali II gmachu głównego USB. o 
godz, 19 m. 30 w pierwszym terminie i o 
godz. 29 w drugim odbędzie się nadzwyczaj 
ne walne zebranie Zrzeszenia Asystentów 
USB, z następujacym porządkiem dziennym: 

1) sprawa składek na odnowienie sarko- 
fagu Stefana Batorego na Wawelu, 2) spra- 

wa uiszczania składek przez stentów — 
lekarzy na rzecz Izby Lekarskiej, 3) wolne 
wnioski. 

   

  
  

W chorobach krwi, skórnych i nerwo- 
wych osiągamy przy stosowaniu naturalnej 
wody gorzkiej Franciszka-Józefa regularne 
funkcjonowanie narządów trawiennych. Żą- 
dać w aptekach i drogerjach. 

RÓŻNE 
— Nowa impreza LOPP. Ce'em zdobycia 

niezbędnych funduszy na prowadzenie inten- 
sywnej akcji organtzacji obrony przeciwga- 
zowej i przeciwłotniczej, Zarząd Komitetu 
Wojewódzkiego Wileńskiego LOPP przystę- 
puje do przeprowadzenia nowej imprezy do- 
chodowej. Impreza ta polegać będzie na zbie 
raniu ofiar, na specjalne listy ofiar, przy opła 
cie komornego przez poszczególnych  loka- 
torów. Mając na względzie doniosły cel, па 
realizację którego zebrane pieniądze zosta- 
na użyte, Zarząd Komitetu Wojew. LOPP, 
nie wątpi, że nawet w dzisiejszych ciężkich 
czasach, wszyscy w zrozumieniu własnego 
interesu złożą choć najdrobniejsze ofiarv i 
przyczynią się w ten sposób do należytego 
zorganizowania obrony przeciwgazowej na- 
szego miasta. 

— Urzoczystošė Związku  Urzędników 
Kolejowych w Wilnie, — Niezwykle uroczy 
ście obchodził wczoraj Z.U,K., wobec J. E. 
ks. Arcybiskupa ]ałbrzykowskiego, ks. Bi- 
skupa Michalkiewicza, ks. Biskupa Bandur- 
skiego oraz przedstawicieli władz, otwarcie 
nowego lokalu. Poświęcenia, obszernego i 
pięknego lokalu, dokonał ]. E. ks, Arcybi- 
skup ]Jałbrzykowski, lokalu, który jak za 

į znaczył w swoim przemówieniu inż, Żemoj- 
tel, stanowi „jedną z podstaw życia organi 
zacii*, W nowej zibie ZUK. wmurowa- 
no tłoczone w mosiądzu popiersie Marszałka 
Piłsudskiego, które odsłonił prezes Okręgu 
ZUK. p. Puchalski, 

Po właściwej uroczystości, poświęceniu 
lokalu į odstonięciu popiersia, goście zosta- 
li zaproszeni na  „Śniadanko”* — zbiorowe 
dzieło żon i córek kolejarzy. 

Pierwszy iwzniósł toast za zdrowie sole- 
nizant6ėw J. E. ks. Arcybiskup Jałbrzykow- 
ski, składając życzenia, „by przyświecali po 
słuszeństwem i cnotą". 

— Czy w stow, studentów . ży- 
dów były nadużycia, Onegdaj miało 
miejsce zebranie studentów żydów, na któ- 
rem omawiano gospodarkę w  stowarzysze- 
niu. Obrady toczyły się w atmosierze ogrom 
nego podniecenia. Zarzuty nie znalazły po 
twierdzenia. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziady — Wid 

ma. W niedzielę dnia 1 listopada o godz. 4 
i 6 po poł. (dwukrotnie) ukaże się na sce- 
nie teatru Lutnia najwspanialsze dzieło mu- 
zyczne St. Moniuszki do słów Adama Mic- 
kiewicza (Dziadów cz. Il), w oprawie sce- 
nicznej prof. A. Ludwiga, pod kierunkiem 
muzycznym kapelm. Szczepańskiego, przy 
współudziale chóru akademickiego USB,, ze- 
społu orkiestry symfonicznej i najwybitniej- 
szych artystów opery j dramatu. Misterjum 
to od 6-ciu łat gromadzi tłumy widzów, 

L 

spragnionych w dniu uroczystym, poświęco- 
nym pamięci zmarłych poważnego słowa i 
muzyki, jest niejako tradycyjnem  widowi- 
skiem naszego miasta, tak zespołonego z ge- 
njalną twórczością wielkich synów tej ziemi, 
Adama Mickiewicza i Stanisława Moniuszki. 

Bilety do nabycia w kasie teatru Lutnia. 
— Koncert Brico w Lutni. Przy pulpicie 

zasiadła fenomen — kobieta dyrygent o 
wszechświatowej sławie Antonia Brico, któ- 
rą na koncercie czwartkowym zarówno pra- 
sa jak i publiczność przyjmowała owacyjnie. 
Tym razem odbędzie się koncert Trio, w któ 
rym udział wezmą: Antonia Brico (dyrygent 
— pianistka), prof. Aleksander Kantorowicz 
(skrzypce), Albert Katz (wiolonczela), Wy- 
konane zostaną następujące utwory: Coupe- 
rin — koncert królewski, Bach — Sonata 
Nr, 3 E. Dur, Beethoven — Trio, C. Moll. 

W. poniedziałek dnia 2 listopada o godz. 
20 wiecz. powtórzenie Widm — Dziady, po 
cenach popularnych, od 20 gr. — 2 zł. 

— Raj dła dzieci, Już we wtorek dnia 3 
b.m. ukaże się tak dawno wyczekiwany przez 
dziatwę wileńską „Kopciuszek* baśń fanta- 
styczna w reżyserii H, Zelwerowiczówny 
Przepiękne dekoracje projektu W. Makojni 
ka. Tańce układu Z. Karpińskiego. Bilety do 
nabycia w kasie. Początek o godz. 6 wiecz. 

‚ — Teatr Miejski na Pohulance, W nie- 
dzielę, dnia 1 listopada arcydzieło Żeromskie 
go „Róża”, akcję której publiczność śledzi z 
zapartym oddechem. Pole do popisu znaleźli: 
p.p. dyr. M. Szpakiewicz, M. Wy: zykowski, 
W. Zastrzeżyński, J, Wasilewski i in. Deko- 
racje W. Makojnika. Reżyserja M. Szpakie- 
wicza, . 

— Popularny poniedziałek na Pohutance. 
poniedziałek dnia 2 b.m. o godz. 20 nie- 

odwołalnie po raz ostatni sensacyjna sztuka 
„Matrykuła 33" z p. M, Wyrzykowskim i Ir. 
Brenoczy na czele świetnie grającego ze- 
społu. 

— Dwa dni opery warszawskiej w Wilnie. 
O zatargu teatralnym w Warszawie można 
powiedzieć: „niema tego złego, coby na de 
bre nie wyszło”. Tak przynajmniej powie 
każdy wilnianin, bo Wilno ma kulturę mu- 
zyczną, na wieść o dwóch dniach opery war 
szawskiej w Teatrze na Pohulance, Dyrektor 
Walery B'erdiajew jest ulubieńcem naszego 
miasta. Taiemnicę tej sympatji odsłania obec 
nie genja!nv dyrygent, wybierając na go- 
ścinne przedstawienia dla Wilna najpiekni 
sze utwory literatury 'nuzycznej: „Tosce““ i 
nieporównanego „Borysa Godunowa'*. Za- 
powiedź przyjazdu opery warszawskiej, re- 
prezentowanej przez gwiazdy tej miary, co: 
Ajlam Dobosz (Dymitr Samozwaniec), An. 
toni Gołębiowski, Maurycy Janowski (kniaż 
Szujski), Halina Leska, Aleksander Michałow 
ski, Eusenjusz Mossakowski, Franciszka Pla- 
tówna(Tosca), Helena Terenkoczy, Józef 
Trembicki i in. pod fenomenalną dłonią re- 
żysera tej miary co Franciszek Freszel — 
Obudziła zrozumiałą sensację. 

Ceny miejsc specjalne, od 50 gr. 
A a m: a Nr. 11 codzien- 

nie od wiecz, do 4 rano rewja tańć le 
wi i humoru. „Dancigas“. . 6 

CO GRAJA W KINACH? 

Kino Miejskie — Sonia, Sonia, szczeście 
me i Przygody w obłokach 

Heljos — Hadżi Murat (biały szatan). 
Hollywood — Hadżi Murat (biały szatan) 

Casino — Rango (pieśń Dżungli). - 
Światowid — „Krystyna". 

Stylowy — Kapitan marynarki 
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O czem zawiadamia 

W pierwszą bolesną rocznicę Śmierci ukochanego męża 

„T. 
LEONA GIE 
odbędzie się Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy w Kosciele Św. 

Jerzego o godz. 9 rano we wtorek 3 listopada. 

    
CZEWICZA 

ŻONA 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
KINO MIEJSKIE 

Nie rozumiem dlaczego dyrekcja Kina 
Miejskiego stosuje taką dowolnošė w utrzys 
mywianiu obrazów na ofiszu! Np. „Tragedja 
księżniczki Nedelkow*, film dobry w każdym 
razie lepszy od szeregu innych filmów na 
ekranie Kina Miejskiego, został zdjęty z afi- 
sza, już po trzech dniach! I zamiast tego 
idzie sztuczydło p. t. „Sonia, Sonia szczęście 
me“!., — Dajmy spokój tej Soni, aby w złą 
godzinę n:e wymówić! — Nazwisko Harry'e- 
go Liedke wprowadza tyłko w błąd, bo film 
jest nieudaną próbą — niczem więcej. Liedt- 
ke jest aktorem wybitnie operetkowym, 
świetnie kreuje role łobuzerskich amantów — 
ale nic po nim w fiknie dramatycznym. Tu- 
taj w dodatku wygląda jak strach na wró- 
ble, bo „artystyczne uciekanie zmienia mu 
twarz i szpeci go. To też wielbicie!ki są nie- 
zadcwolorne. Taśma jest iatalnie zniszczona, 
obrazy pozacierane, co do reszty obniża 
wartość filmu! 

A tu jeszcze bezdennie głupia farsa nad- 
program! — „Małżeństwo za tysiąc lat* — 
ani pomysłowością, ani dowcipem nie wy- 
chodzi poza ramy wulgarności? 

— Jeszcze program dzienny dla młodzie- 
ży, jako tako ratuje honor. Dobra jest ko- 
medja z Haroldem Lloydem. — Ale %0 ‘ га 
mało — Od Kina Miejskiego możemy wy- 

magać więcej, Poświęcamy specjalną uwa- 
gę temu kimu. Stwierdzić obiektywnie nale- 
ży, iż pomyślano, o wyglądzie zewnętrznym 
sali, wprowadzono różne drobne, ale potrzeb 
ne inowacje. Orkiestra jest duża i dobra — 
ale gdzie plan, gdzie jakakołwiek myśł w 
doborze filmów? Są w Wilnie inne kina nie- 
me i chciałoby się aby Miejskie stało wyżej 
od nich, a nie włokło się na szarym końcu! 
Kamieni pod nogi nikt nie rzuca, ałe na mier 
notę szkoda oczu! Tad. ©. 

Giełda Warszawska 
z dnia 31 października 1931 r. - 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 8,86 — 8,88 — 8,84, 
Belgja 124,45 — 124,76 — 124,14. 
Londyn 34,25 — 34,34 — 34,16. 
Nowy York kabel 8,92 — 8,94 — 8,88 
Paryż 35,05 — 35,14 — 34,96. 
Praga 26,39 — 26,44 — 26,32, 
Szwajcarja 173,65, — 174,08 — 173,22. 
Berlin w obr. prywat. 212. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
5 proc. pożyczka konw. 4125. 7 proc, sta 

bilzacyjna 55,50—57,25—55,95; 8 proc. L. Z. 
BGK i BR, obl. BGK 94, Te same 7 proc. 
83,25; 7 proc. ziemskie dolarowe 56; 4 1 pół 
ziemskie złotowe 42,25; 8 proc. warszawskie 
63,50—63,40—64,50; 8 proc. Piotrkowa 57; 
8 proc. Łodzi 61,24—60. 

"zy reumatyzm i po 
Jak ogólnie wiadomem jest, reumatyzm, 

podagra i pokrewne cierpienia mają za przy- 
czynę nagromadzanie się kwasti moczowego 
w organizmie ludzkim, Kwas moczowy zaś 
stanowią ostre jak igiełki drobne kryształy, 
które sadowiąc się w mięśniach, lub w in- 
nych częściach ciała wywoiują częstokroć 
już przy najmniejszym ruchu straszliwe bó- 
le. Szczególnie w stawach mogą te ostre 
kryształy wywołać niebezpieczne zaburze- 
nia, czyniąc z chorego nieszczęśliwego kale- 
kę, który dręczony  uporczywemi bólami 
stopniowo traci władzę w członkach. Rówe 
nież p. A. Hooflich, Łódź, Rokocińska 25, wie 
le przecierpieć musiał, zanim znalazł właści- 
wą drogę do uzdrowienia. Pisze on nam m, 
in..: przed czterema laty miałem pierwszy 
napad reumatyzmu. Po gorących kąpielach 
poczułem początkowo pewną ulgę lecz wkrót 
ce bóle wróciły jeszcze w silniejszym stopniu 
i odtąd stale mię już dręczyły. Prawe kolano 
opuchło silnie i zupełnie zesztywniało, tak, 

  

dagra są uleczalne? 
że przy wchodzeniu na schody włóczyłem tę AGS > > 8 
nogę. Gdy siedziatem przez pewien czas, nie ® 
mogłem powstać z miejsca, Wówczas to wy- 
czytałem w gazetach, że pewien pan we Lwo 
wie uleczył się skutecznie przy pomocy To- 
galu z tych dolegliwości. Również i mnie te 
tabletki tak wspomniane pomogły, że teraz 
chodzę jak dawniej i nie odczuwam żadnych 
bólów, jakgdybym nigdy nie cierpiał na reu- 
matyżm. Podobnie świadczy wiele  cierpią- 
cych, którzy przyjaowałi Togal przy reu- 
matyzmie, podagrze, rwaniu w stawach, ła- 
maniu w ;kościach, bólach nerwowych i gło- 
wy, przeziębieniach i pokrewnych niedoma- 
ganiach. Nawet w chronicznych wypadkach 
osiągnięto przy pomocy Togalu pomyślne 
rezultaty, ponieważ lek ten zwalcza owe cier 
pienia. Nieszkodliwe dla serca, żołądka i in- 
nych organów. Jeśli ponadto lekarze Togal 
ordynują, to przecież każdy z zaufaniem za- 
kupić go może. We wszystkich aptekach. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Włamywacze w szko- 

le Rzemieślnicz e j. — Niezna- 
ni sprawcy, dobrawszy kiucz skradli Z 
Państwowej Szkoły Rzemieślniczej w 

nocy z 29 na 30 bm. garderobę męską, 

przyrządy kreślarskie oraz zegarek zło 

ty damski kryty i inuą drobną biżute- 
rję łącznej wart, 1132 zł. 

— Systematyczne kradzieże 

w kinie „Casino”. Płaskow-Karpiłowska 
Chaja (Zawalna 28) doniosła policji, że od 

szeregu miesięcy nieznani sprawcy zapomo- 

cą dobranego klucza przedostawali się do 

bufetu w kinie „Casino”, przy ul. Wielkiej, 
skąd systematycznie kradli cukierki i czeko- 
ladę. Ogólna wartość skradzionych słodyczy 
wynosi około 1000 zł. 

— Złodzieje na dworcu kolejowym, — 
Łokciukowi Szymonowi, mieszkańcowi kol. 
Parafjanów, pow. dziśnieńskiego, skradzio- 

no podczas snu na dworcu osobowym wi 

leńskim w poczekalni III kl. worek, w któ- 

rym znajdowało się futro damskie ; (žreba- 

ki) i 10 klg. świec, łącznej wartości 850 zł. 

— Uderzcny przez samochód. Szofer Mon 
dryk Mikołaj (Szkaplerna 37), prowadząc 

taksówkę Nr. 38286, na ul. Kalwaryjskiej о- 

koło domu Nr. 4, uderzył prawy:n błotnikiem 

przechodzącego przez jezdnię Cieciuna Bro- 
nisława (Ułański 7), który doznał lekkiego 

uszkodzenia ciała. 

HEMOGEN KLAWE naśladują 
jednak tylko oryginalny z f-mą KLAWE 

leczy 

osłabienie, wycieńczenie, nerwy. 

  

dziesiętne 
Wagi i stołowe 
Parniki i gniotowniki 

do kartolli 

Siekacze "Eika 
Sieczkarnie Św 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna 11-a       

  

się młodzieży! Uwadze uczącej 
A al głośny film Od jutra będzie wy: 

66 w kinie „NIBELUNGI" „gy: 

Oflary 
A. H. dla najbiedniejszych zł. 3, —- 

Uciekają z 
WILNO. Na odcinku  granienym 

Dzisna przekroczyło granicę bolszewicką 35 
chłopów wraz ze swemi rodzinami i dobyt- 

kiem, 

      

  

  

RESTAURĄCJĄ 

5 Od 5.30 do 8 wiecz. 

L familjno-towarzyski 
9 Н 
N „DAŃCINÓ-CZARIA- MAPA 
J z wylosowaniem 
A 

Mickiewicza'11 
telef. 593 7 

    

Centropał WY 
zole tel oleca węgie! Aparat radjowy lepszych kopalń 
górnośląskich i drze 
*o opałowe suche 

i zórowe z dosta- 
wą do domu po 
enach konkurencyj 

nych. Adres: 

Zamkowa 18. 

Tel. 17 —90. 

   

15 premji dla Pań „ 

Radjo wileńskie 
NIEDZIELA, DNIA 1 LISTOPADA 
10,15 Transmisja nabożeństwa z Pozna- 

nia. 
12.10: Komunikat meteorologiczny 
12.10: Komunikaty z Warszawy 
12,15 Poranek z Filharmonji Warszaw- 

skiej (utwory Beethovena). 
14,00 Audycje rolnicze z Warszawy, 
15,50 Audycja dzie dzieci z Warszawy. 
16,20 Muzyka polska (płyty). 
16,40 „O słońcu" — odczyt wygłosi dr. 

Stanisław Szeligowski, adiunkt Obserwato- 
rjum Astronomicznego USB. a 

16,55 Muzyka lekka (płyty). 
17,15 „Jak się ustrzec przeziębienia" — 

odczyt z Warszawy wygłosi dr. j. Szpakow 
ski: 

17,45 Koncert popołudniowy z arszawy. 
19,00 Utwory Adama Mickiewicza po li- 

tewsku w wykonaniu Grażyny Czapskajte. 
19,20 „Poradnia pedagogiczna nr, 1** — 

prowadzi wizytator Jerzy Ostrowski. 
19,45 Audycja literacka „Światło w rui- 

nach* podług Elizy Qageszkowej — radjo- 
fonizacja Haliny Hobeaflingerówny. Trans- 
misja na wszystkie gtacje polskie. 

20,15 Koncert popularny z Warszawy. 
21,55 Kwadrans uiteracki z Warszawy (S. 

Undset)., 
22,10 Recital skrzypcowy Cecylji Hansen 

z Warszawy. 
22,50 Komunikaty z Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 2 LISTOPADA 
9,00 Transmisja nabożeństwa ze Lwowa. 
11,40 Komunikaty i sygnał czasu 
12,10 Komunikat sneteorologiczny. 
14,05 Muzyka z płyt. 
15,05 Komunikaty z Warszawty. 
15,25 „Czynniki moralne i estetyczne w 

literaturze polskiej w, XVł-ego* — odczyt z 
Warszawy wygłosi L. Szmydtowa. 

15,45 Audycja zaduszkowa dia dzieci: 1) 
„Niešmiertelniki““ opowiadanie pióra 
Wandy Dobaczewskiej; 2) „Jedna łza” 
opowiadanie Cioci Hali. 

16,20 Lekcja francuskiego z Warszawy, 
16,40 Codzienny odcinek  powieściowy 

(„Kos na Pamirze* — nowela F, Goetla). 
16,50 Muzyka z płyt. 
17,10 „Świat żywych i świat umarłych" 

— odczyt z arszawy. wygłosi dr. Kazimiera 
Zawistowicz. 

17,35 Koncert religijny z Warszawy. 
16,50 Wileński komunikat sportowy. 
19,00 „Sprawa korony W, Ks. Witolda 

w ujęciu prof, Morelowskiego'* — odczyt 
19,25 „Co nas boli?".— przechadzki Mi 

ka po mieście. 
20,15 „Widma”* — S, Moniuszki z War 
21,45 „Tym, co polegli'* — feljeton 
22,00 Koncert religijny (płyty). 
22,40 Komunikaty z Warszawy. 

zystej Szczenięta 
Setry Irlandskie rude 

‚ urodzone 27 sierpnia b. r. 

Sprzedaje majątek Ozierany 
poczta Dworzec 

     

  

    
       
  

7 likwidacji dziełu Z powodu spocz igo ceny 
obniżone do 75 proc. 

SKŁADNICA SPORTOWA 
Wileńska 10. 

LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
Niniejszem mam zaszczyt uprzejmie pro- 

sić Pana Redaktora o umieszczeniu w po- 
czytnem Pańskiem piśmie niżej podanego 
sprostowania. W numerze sobotnim Nr 251 
„Słowa”, w dziale kroniki, w miejscu o od- 
czytach w Ognisku ko'ejowem mylnie zosta 
ły podane tytuły docenta p. dra Bagińskie- 
go, docenta p. dra Abramowicza i p. dra 
Dyiewskiego. W zawiadomieniu mojem do 
Ogniska o odczytach, nazwiska pp. dokto- 
rów Abramowicza i Bagieńskiego były za- 
opatrzone tytułem docenta, zaś nazwisko p. 
dra Dylewskiego było podane bez żadnego 
tytułu naukowego. Dosadna omyłka, doty- - 
cząca tytułu naukowego prelegentów  po- 
wstała bez wiedzy prelegentów i mojej, 
wskutek jedynie niedopatrzenia podającego 
do Redakcji z Ogniska kolejowego, 

Wyrazy wysokiego poważania łączę. 
Lekarzy sanitarny Dyrekcji K. P. 

w Wilnie (—) Aleksander Wincz. 

Bolszewii 
Jak wiadomo, wzmożone ostatnie wypad 

ki przekraczań granicy przez chłopów, spo- 

wodowane zostały nasileniem akcji kolekty- 
wizacyjnej w Mińszczyźnie. 

„04 
i 

nowy program 

dtystyczno-kabarelGRy 

      

  

     
   

   

  

Od 10 wiecz. do 4 rano 

nių 
oraz 

    

ij sezonu radjtwego! 
zasilany wprost z sieci (typ ES Il) 

Nie potrzebuje akumulatora i baterji 
z trzema lampami i 
głośnikiem Phulipsa tylko zł. 350.— 

Odbiera zagraniczne stacje na głośnik! 
Wyłącza stację wileńską. Żądajcie demonstracji u siebie w domu 

Dogodne warunki spłaty. 

T-wo ELEKTRI 
ul. WileAska 24 

tel. 10-38, 

 



    
       

     

        

        

LOSY 

   

tyiko 160.000 losėw, 

25PREMJI 

CO DRUGI 

| Cena: 1]4—10 zł. =>] 

  
| Щ 

kolekiurze, 

do 1-ej KLASY 24Polsk. 

Państw. Lot. Klasowej 

\№ do nabycia w słynnej, najszczęśliwszej 
P i najpopularniejszej kolekturze 

H. MINKOWSKI 
WILNO, NIEMIECKA 35. 

Tel. 13-17, Konto PKO 80.928. Centrała: Warszawa, 

Nalewki 40. Oddział w Lidzie, Suwalska 44. 

SZANSE SĄ KOLOSALNE 
gdyż zamiastjak było 210.000 tosów, w obecnej loterji jest 

z których 80000 losów wygrywa, Oraz 

GŁÓWNA WYGRANA zł. 1.000.000 
LS5 WYGRYWA 
  

1]2-20 zł. 

40 zł. 

Ciągnienie już 19 i 20 listopada r. b. 
Zsmówienia zamiejscowe załateiamy odwrotna poczta 

UWAGA! Wypłacamy wszelkie wygrane zeszłej S-ej klasy 

oraz zam eniamy stawki na nowe losy. 
Ogólna urzędowa tabela wygranych do przejrzenia w naszej 

   

  

Paa 

Przeto 

  
  

  

  

  
po NAJNIŽSZYCH 
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Wilno, Wielka 36 (6 Molendy, 

POLECA w WIELKIM WYBORZE 

SUKNO, WEŁNĘ, JEDWAB i DYWANY 
ENACH FABRYCZNYCH 

Skład Fabryczny najpoważniejszych fabryk: 

Fryderyk Tislowitz, Fabryka Sukna — Bielsko. 

F. Rabinowitz i S-wie, Fabryka Sukna i Towarów Modnych — Bielsko. 

Karol Better, Fabryka Sukna, Towarów Modnych i Wojskowych — Bielsko, 

Bielskie Przedsiębiorstwo Wyrobu Dywanów — Bielsko. 

M. Najman, Fabryka Wyrobów Pluszowych i Kotiku — Łódź i inu. 

„+ Z powodu likwidacji jednej z łabryk w Łodzi jest okazyjnie do nabycia 
U4żg': partja towaru na jesionki damskie i męskie od 4,99 do 12 zł, za mtr. 

  

Kontygnacyjay Dom Towarowy Fabryk Włókienniczych 

z| Z. KAZASKI 
  

tj 
FFI 
mj 

były lokal =» 

  ra 

" „Patent“ 

© w ŻYWCU i wprowadza 
„ra Konsumentów 

ostrzegamy Sz. Konsumentów przed 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

P IWA ŻYIECKIEGO 
na oryginalną etykletę i korek z lirmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wilno, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

24 LOTERIA PAŃSTWOWA 
GŁÓWNA WYGRANA miij on zł. 

Ogólna Suma Wygranych 32.000.000 

GO DRUGI 

Kup los w szczęśliwej koiekturze 

K. Gorzuchowskiego zamkowa 9. 
Zsamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą 

Należność P. K O. Nr. 80365 po otrzymaniu losów. 

  

    
  

  

      

    IFORTEPIANY 

PIANINA w. JAHHE 
uznane za najlepsze w kraju. 

„Otrzymano najnowsze modele. Wyłącz- 
na sprzedaż w salonie wystawowym 

N. KREĄŃER 
ul. Trocka Nr. 9. 

Ceny reklamowe. — Dogodne warunki 
spłaty. 

Złote medale. | | Listy uznania, | 

NAJLEPSZĄ CEGŁĘ 
bo z cegielni 

„DWORCZANY“ 
tanioi na dogodnych warunkach sprzedaje 
inżynier F. KO.H dzierżawca tej cegielni. 

Osobiście w godz. 4 6 po poł. 
Wilno, ul, Mickiewicza Nr. 22, m. 40. 

    
   

    

  

      
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłnie, VII 
rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Po- 
fockiej 14, m. 3, zgodnie z art, 1030 U.P.C., 
obwieszcza, rż w dniu 18 listopada 1931 ro- 
ku, o godzinie 10 rano, w Wilnie, przy uicy 
wielkiej (skład Wojewódzkiego) Nr. 66, od- 
będzie się z zastosowaniem art. 1070 U.P,C. 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego, należącego do ks. Kazimierza Pa- 
ckiewicza, składającego się z samochodu 
ciężarowego marki Uhevrołet, oszacowanego 
na sumę 1.000 złotych, na zaspokojenie pre- 
tensjj Banku Spółdzielczego Rzemieślników 
i Kupców Polskich w Wilnie. 

Komornik sądowy Uszyński. 

PRO 

„MAI 
® 

w
   

  

  

  

JUŻ TERAZ POMYŚLEĆ O ZAKUPIE 
RESZTEK i WYSORTOWANYCH TOWARÓW 

„Dniach Wyprzedaży 
od 2 do 15 listopada r. b. 

RSKI, 
Wilno ul. Wielka 47. — Tel. 14-02. 

M. GERWIATOWSKI | 
Skład Fortepianów został przeniesiony z ul. Wielkiej na 

róg Wileńskiej I Gdańskiej Nr. 1 tm. 5. 
Posiada wielki wybór instrumentów pierwszo- 

rzędnych fabryk, egzyst. od 1834 roku. 
Poleca się łaskawej pamięci. 

       
KR 

je LUS 1 KLASY 
24 LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

zakupiony w kolekturze 

LICHTLOS 
Wilno, Wielka 44 

Główna wygrana 

ZŁ. 1.000.000 (ron ) 
25 PREMIIII 

Ogólna suma wygranych 

około 25 miljonów 
Połowa losów wygrywa 

Cena losów: 1/4 zł. 10, 1/2 zł 20, 

3/4 zł, 30, 4/4 zł. 40. 
Łaskawe zlecenia prowincji załatwiamy 

odwrotną pocztą, 

Konto P. K. O. 81051, 

MY 

„IO   
  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 
  # 

K AREMKS SRS 

M 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoje 

3 małowartościowe piwo w używane butelki 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
tem w błąd Sz. 

falsytikatami i 

  

LOS WYGRYWA 

  

  

Wiieńskie Towarzystwo 
Handlowo - Zastawowe 

LOMBARD 
zawiadamia, że w dniu 13, 14, i 16 
listopada r. b. w lokalu lombardu 
przy ul. Biskupiej 12, o godz, 5-tej po 
południu odbędzie się licytacia zastas 
wów od Nr. 67663 do Nr. 9705! opła- 

conych do lipca b. 7. 
  

  

SZKOŁA TAŃCÓW P Borowskiego 
ul. Trocka Nr. 2. 

Za wyuczenie 4-ch najmodniejszych 
tańców tylko 10 zł, za mazura 5 zł. 
Kurs rozpoczyna się 3-go listopada w 
dnie świąteczne od godz. 7 dancing. Or- 
kiestra smyczkowa. Zapisy przy wejściu. 

STYLOWE 
M ebie i nowoczesne 

pierwszorzędnej jakości 
w wielkim -Cia Oiki 

й. wyborze 
poleca 

Wilno, uł, Niemiecka 3, tel, 362. 
Nadeszło dużo nowości! 

Ceny zniżone. 

  

    
LEKARZE „| KOSMET B 

GABINET 
  

  

Zeldowi eldowicz Racjonalnej 

chor. skórne, wenės E osmetyki 
ryczne, narządów mo- leczniczej 
czowych, od 9—do 1, WILNO, 

5—8 wiecz. Mickiewicza 31—4 
SEK kobiecą 

DOKTÓR U rod dos . 

ZELDOWICZOWA je, dosko- 
nali, odświeża usuwa 

KOBIECE, WENE jej skazy i braki, Masaż 
RYCZNE NARZĄDÓW kosmetyczny twarzy. 

ъ a Masaż ciała, elektrycz- 
MOCZÓW YCH ny, w szczu| lający (pa- od. 12—2i od 4—68 ujżyNatryski „Hori nie). Natryski „Hormo- 

ui, Micklawlcza 24. ną“ wedžug prot. Spuh- 

  

zowo 

SKLEP FUTER 
i pracownla kušnierska 

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA OsGabcawckeH Nad program: „Małżeństwo za tysiąc 

Porudomińskich 
przy uł. Niemieckiei 28, pi 

Od piątku 30 października b. r. Od godz. 4 — „Przygody w obłokach” 

Od godz. 6-0 SONIA, S“ NIA, SZCZĘŚCIE ME“ z Harry Liedtke 
Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 

Ceny Miejsc bałkon 30 pzrter 60. Kasa czynna od 3.30 do 10 w. 
lai“, 

zostały przeniesione 
do nowego Ickalu 

śeieton fen sam 13-72 

  

  

  Kino „Hollywood“ 

  

H 

  

mych žilmėw ostainich sezonėw catezo šaiata Dodatki džwiek. 

Dziś ostatni dzień! 
  [Kino „Helios“ 

  

Wszechświatowy przebój dźwiękowy Niezrówuany król ekranu 

IWAN MOZŽUCHI Neso LiL DAGO0WER Yes BETTY AMANN " 

DZ! MURAT 
Według słynnego zrcydzieła ŁWA HR. TOŁSTOJA. Reżyser Aleksander Wołkow. Najpotężniejszy 

Film jednocześnie wyświetla się w dwóch kinach „Helios* i Holływo 

mcnumentalnym 
dźwiękowcu 

(Biały 
szatan) 

ze wszystkich dźwiękowych i nie- 

Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek o gedz. 4, 6, 8 i 10.15. 
VM krótce korona Polskiej czołowej twórcześci filmów dźwiękowych 10 z Pawiaka, 
  

  

KINO 

HOLLYWOGD 
Mickiewicza 22 

tel, 15-28 

  

JUTRU PREMIERA! Przepiękue Dźwiękowe Arcydzieło Filmowe. 

MASZE KIEWESNE RARZECZOGNE 
w rolach głównych ulatienica wszystkich pikantna Jaan Grawferd, prześiiczna Anita Page, 

stjan i Robert Montgomery. Nad program: Adrskcje dźwiękowe. 
Dorothy Seba- 

Poczatek o godz. 4, 5, 8 i 1020, w dnie świąt. o g 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  

DŹłowISKUWE AIG 

CGJ/ING 
WIELKA (1. tej. 15-31 

Prześliczny przebój 
dźwiękowy 

Dziś ostatni dzień! Coś, czego się jeszcze nie widziało! Cud najaowszej techniki! 

В AN G © Pieśń DźuncLi 
wykonał i re yserował na Sumatrze ERNES” SCHOEDSACK. Mrożące krew niewidziane do= 
tychczas sceny. Film ten jest przedmiotem „odziwu na całym Świecie. 
wartość artystyczną Dia młodzieży dozwolone. Atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy seans 

Ze względu na wysoką 
ceny 

"zniżone. Początek o g. 4, 6,8 i 1030, w daie świąt. o g. 2-ej. 

Następny program „Nieśmiertelna miłość" 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„CASINO” 
  

JUTRÓ PREMIERA! Wielki przebój dźwiękowy! Najpctężniejsze arcydzieło miłośne! 
bohaterstwo 

Miłość i 
lotników! > 

NIEŚRIERTELNA ĄIŁOŚĆ 
Dramat potężnego uczucia na tle Wielkiej Wojny. W _ rolach gł. Colleen Moore oraz Cary 

  

  

3 Ccoper. Nad program: Dodatek dźwiękowy „Foxa*, Dla młodzieży dozwolone. 
Wieika ai Le Poz (elo godz 4, 6,8 i 10.30, w dnie świąt o g. 2-ej. Na 1 szy Seans seny zniżone. 

Dźwiękowy Dziśł Najnowsze dwa 100 proc. dźwięsowe przevoje Świata p. t. 

Kino-Teatr KA PiTAR ĄARYNARKI 10 skt. przepięknych powikłanych mie 
p łostek „Marynarzy i blondynek* 

„STYLOWY W rolach głównych Harry Liedtke, Marja Paudier I Hans Junkerman. Nad program: poraz pierwszy w Wilnie 
Wielka 36 dźwiękowa sensa yjny romans w 10 akt. w roli głównej Eiissa Landi 

sensacja p. t. 

RESTAUR inne „DAVÓJ” 
ma zaszczyt zawiadomić Szanowną Klijentelę, iż od soboty 3t-go 

października codziennie od godz, 9-ej wiecz. do 2 ej w nocy 

PRZYGRYWAĆ BĘDZIE "icz ORKIESTRA rzędna 

Restauracja została powiększona o jeduo piętro gdzie mieści się 

— DUŻA SALA orsx GABINETY — 
Przyjmują się zamówienia na wesela, bankiety i t. p. 

Pierwszorzędna kuchnia gorące zakąski przy bufecie, 

—CENY DOSTĘPNE, — Fachowa obsługa. 

  

  

Królewski jeździec i Ken Maynard dia którego miłość i wojenka są terenem 
awanturniczych działań. 

  

Z powodu obecnego kryzysu gospodarczego poleca 

OLDRY 
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 

WŁASNEGO WYROBU 

po cenach niebywale niskich 
znana 

firma B-cia CHANUTIN 
Wilno, Niemiecka 23 "a =" 
Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. 

  

  

Podaje do wiadomo- 

ści Sz. Klijenteli, że 

Skład futer M. Gelfeld 
były współ. firmy 

Porudomiński i 

M. Gelfeld 

pozostał w tym samym lokalu Wielka 30, tel. 13-79 

  

  

5 tel 27.7 Iš: Wypa daile ios Skład został zaopatrzony na nadchodzący sezon w najlepszy wybór futer po cenach najniższych 1 konkurencyjnych 

=*= łupież. Indywidualne а 
DOKTOR dobieranie kosziecyków 

do każdej cery. Ostat- 
A. Cymbier s, zdobycie kosmety= 

у neryczne, ki racjonalnej. 
skórue i uarządu ©e- Cogziennie od g.10—8 
czowego, Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 

muje 9—2 i 5—8, 
Tel. 15-64, Brwi irsęsy 

DOKTÓR MED. ję przyciemnia kennq 

BAVAYĖKIENICIONA Age Mortos 
binet Ф. 

przyjmuje od 11—12 Kosmetyki Cediś 
iod 5—6. Leczniczej 

Choroby skórne, lecze- j, Hryniewiczewej. 
nie włosów, kosmetyka „, WIELKA X 18 m.9. 
lekarska i operacje ko- 

smetyczne. Wilno, Przyj.wg. 0-11 4-7 
Wileńska 33, m. 1. w. Z. P. 3226. 

Dr. Kenigsbergį P OSADY] 
choroby zkórne, wenc- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4,,,, 
tel, 10-90, 

W. Z. P. 43. 

  

  

      

Poszukuję 
22 (la) znają- 

cą języki — angielski 
Od 9—12 i 4—$ -;i niemiecki. Podać na 

—— piśmie warunki i ad- 
Dr. Med. res, Adm. „Słowa* dla 

Em.Cholem iso SAS — 
rolog A Pla ny majątków 

Choroby nerek, ziemskich, 
cherza i dróg moczo- parcelację orsz wszelkie 
wych przyjm. 12 — 2prace miernicze wyże- 
1 5—7. Jagiellońska 8nuje mierniczy Yrzy- 
tel, 10-63. 

  

  

sięgły 
sma Włodzimierz ZEJYC 

Baranowicze, Sadowa 
DOKTOR 11 telefon 222, 

Szyrw Indt 
choroby we 

Kursy kroju, 
sszycia i modelowania 

nA Jo DE S. Stefanowiczówny, ul. 
27 2 Wielka 56 m. 3. Przyj- 
SER -.... muje zapisy  uczenic 

dua mu. COdZIENNIE, W godzi» 
DOKTE nach wieczorowych, dla 

„„ DOKTOR pań lekcje kroju i szy: 

Blumewicz . 
€hereby wenetyczne, 0a 
skórne | moczopłciewe POSIAdAM dobrze 

    

  

   

SBIELKA 21 język francuski i nia- 
ie, 921, od $—] 1 3—5 miacki, poszukuję ko. 7^ 

W Z. P. 26 repetycyj i tłumaczeń. 
i WED Dowiedzieć się admini- 

pomasacowanzaą '"scla „Słowa! u C. M 
kuszerk biegiy 

Przysięgły sądowy 
mm —————— Buchalter Z praktyką 
AKUSZERKA długoletnią w zakresie 
ŚMIAŁOWSKA buchalterji przemysło- 

wej, handlowej i 1olnej 
przeprowadziła się ui obeznany z księgowo- 
Zamkowa 3 m. 3. Ga-ścią państwową oraz 
biriet kosmetyczny, u- statystyką i kalkulacją 
suwa zmarszczki, piegi, —może przyjąć pracę 
wągry, łupież, brodaw- wieczorową. Zgłosze* 
ki, kurzajki, wypadanie nia do administracji 

włosów „Słowa* pod Buckal- 
——— ter — przysięgły. 

PIANINA, FORTEPIANYJ 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ _ WYNAJĘCIE 

K DĄBROWSKA 
Wilno, uł. Niemiecka 3, m. 6. 

    

  

2 pokoje Mieszkanie 
LO KAL E dobrze umeblowane z z 3 pokoi, odremonto- 

OMIETESIYWZZZGYGOM szywalnością kuchni i wane, ze wszelkiemi 
Mi k į wszystkiemi wygodami wygodami (wanna, wa- 

eszkan © od Zaraz do wynajęcia. ter) do wyna;ęcia. Róg 
4 pokojowe, gruntowe Pańsza 4 m. 5. M łosiernej i placu Sof 
nie odremontowane do —— 

Duży pokój 
z używ. kuchni z wy- 
godami do wynajęcia 

Witoliowa 7 m. 1. 

  

wynajęcia. Dowiedzieć dozorcy. 
się u dozorcy domu 
Nr. 37 przy ulicy Wi- 

leńskiej. 

  

Do wynajęcia 

Do wynajęcia 
z wygodami. 

DOM HANDLOWY 

k. RYMKIEWICZ 
Wilno, ul. Mickle- 

wicza 9. 

Poleca w wielkim 
wyborze kalosze: 

DAMSKIE 
MĘSKIE 
PANTOFLE gimna- 

styczne 

CERATY 
LINOLEUM 
CHODNIKI 
KOKOSOWE i inne 
WYCIERACZKI 
ROZMAIIE 
CENY DOSTĘPNE   jany Nr, 3. Dow. się u: 

twoje złote i 
ulokuj na 

mieszkanie 5 pokojowe oprocentowanie, 
Jakóba tówka twoja jest zabe- 

Jasińskiego 18, dowie- zpieczona złotem, sre» 

  
  

dolary 
wysokie 

Ge- 

wileńska 15 
$ wyd. dobrze umeblo- 

i_ Wileński „wany p.kój z kuchnią. 
BEA Wileńskiej 20 z. osobnem wejściem, 

pytać w mieszk Nr. 2. 
  

Słoneczne 
mieszkanie 5 pokojowe į 
z łazienką, S dami 2 poko e 
tarasem, / ogródkiem 18806 do wynajęcia. 

elektrycznością i piw- Wiłkomierska 13 — 1. 

nies; (WZIEM 2-pokoje TT 
z niekrępującem wej- | Pokój 
šciem). (W pięknej 
dzielnicy przed placem tnmeblowany z wygo- 

w, Piotra i Pawła, dami do wynajęcia. 

Codziennie od g. 2 do Zygmuntowska 22 — 8 

4.30 po południv, na ———— 

miejscu ul, Košciuszk Do wynajęcja r 

KE POK 
z osobnem wejściem ul. 

Da wynajęcia Lubelska Nr. 6 m. 3. 
zaraz sklep z mieszka- 
uiem ul. Kalwaryjska 
Nr. 2. Dowiedzieć się 
na miejscu, 

  

  

Do wynajęcia 
dwa oddzielne pokoje 
umeblowane z niekrę- 

  

p kė pującym wejściem przy 
6 į ul Dąbrowskiego 3 6 

umeblowany, używal-T5 —ioeskania 
ność salonu, lazierki, 2 mieszkania 

Dobre obiady na miej-z 3 pokoi i 4 pokoi ze 
scu. Objazdowa 6 m. 7, wszełkiemi wygodami 
— ORC że ku wanna 

na miejscu do wyna- 

2 MIESZKANIA ęcia. Wilno, ul. Sło- 
ze wszelkiemi wygoda- kiego 17, 
mi 4 t 5 pokoi, łazien- +30 8 2 FA; 
ka, może być częścio- . 

* wo umeblowana, DO wynajęcia 
Św. Ignacego 5, m. 2, w najruchliwszem punk 

- cle W. Pohulanki sklep 
p kė ciepły, i mieszkanie na salce 

o wygody 4 pokojowe. Wiadomość 
łazienka, używ. kuchni W. Pchulanka 27 m. 20 
Wiwulskiego 6-c m. 14 u właściciela, 

Drukarńja Wydawnictwa „Słowo*. 

       

dzieć się Trocka 4, m. 1 brem i drogiemi kamie- 
niami,Wil. Tow. Handl 

Mi k 5 a Zastawowe (LOM- 
esz anie BARD) Plac Katedralny 

6-pokojowe może być Biskupia t4% Wydaje 

wynajęte oddzielnie pożyczki pod zastaw: 
pokojami z umeblowa- złota, srebra, brylan- 

niem i bez,i 4-pokojo- tów, łuter, I t. p, —& 
we mieszkanie do Wy- ——————— 

najęcia, Oliarna 2. Gonty tanio 

  

Informacje na miej:cu. 
sę» sprzedaje 

iedrogo 3-pokojcwe POLSKI LLOYD 
mieszkanie z wygo- Kijowska. 
dami, « dnowions do -— e 

wynajęcia. Ul. Krakow- Okazy jnie! taniol 
ska Nr. 51. Informacje Sprzedam fortepjan — 

u dozorcy, „Beckera* lampę kwar- 
mm CoWA; meble -miekkie, 
P © K Ó Ja marmurową 

z lustrem, krzesta i 
z używalnością salonu inne rzeczy oraz be- 
i łazienki, ze wszelkie-kieszę, Oglądać od 4 
mi wygodami do wy- do 6 pp. Garbarska 5, 
najęcia od 1-go listo- m. 8 
pada, Kasztanowa 5—4, PIANINA 
Sklep “Liv 1 FORTEPJANY 
się pod kiełnasnię lub do wynajęcia. Porto- 
inne przedsiębiorstwo wa 19, m. 6. 
do wynajęcia w ruch .. : 
liwej miejscowości, Ul. 
Kolejowa Nr 11 na- 
przeciw dworca o3obo- 
wrgo. Dow. się u do» 
zorcy. 2 

  

  

  

    

sea    

  

Pokój Pianina i fortepiany 
z wygodami i utrzy-nowe i używane us 
maniem Zygmuntowska raty i do. wynajęcia 

20 m. 2 Kijowska 4—1i0 
H. Abeiow nara 

  

Odkurzacze, Do wynajęci IN 6. 

froterki, żelazka, pie- P IA NINO. 
cyki i inne elektryczne Z*racać sję pod adre- 
aparaty dla gospodar-sem Boufałowa Góra 
stwa domowego wyro» 19, m. 6, tylko od go» 
bu Siemensa. Ceny fa-dziny 15 i pół do 17. 
kazać: Ema JES: TODDAJE się 
„siński, Wiino, Wileń- 5 ę 

Ska 25, tel. 19—01. w dzjerżawę maj. Nor- 
widpol Węcławowiczów 

6 tó k starostwo Dziśnieńskie 
0 w ę poczta Dokszyce st kol. 

lokuj+mybezpłatnie, | Paraljariowo, obszaru 
zabezpieczenie zu- | ziemi ornej 175 hekt., 
pełne. MAJĄTKI, 
folwarki, działki i 

łąk mirożnych 55 h., 
błotnych 3.0 h, Tenue 

place przy minimal- 
nej gotówce 

ty dzierżawnej 3200 p. 
żyta. 

DOMYdochodowe | —— 
osobniaczki z 0g- 
rodami od 6.000 

Baterje anodowe 
(radjowe) zawsze świe- 

złotych, MŁYNY, |że. Ceny fsbryczne, Na 
dzierżawy _ poleca 
Dom H K „Za- 

prowincję wysyła bez 
Т dcliczania kosztow о- 

chęta'* Mickiewi- 
cza , tel. 9-05. 

pakowania i przesyłki, 

Firma Jan  Sałasiński, 
ss E Wilno, Wileńska 25, tel. 

Okazja! —————. 
Sprzedam aparat foto- Akumulatory 
graficzny kamera Silar ładuje fachowc. Bez- 
6 i półx9 objektyw płatne zabieranie i od- 
Satz-Plazmat 4,5. Ulenoszenie do domów. 
Kraszewskiego 10 m 2. Firma Jan Salasiūski, 

Wilno, Wileńska 25, 

4.500 dolarów tel. 19-01 
piękny  mająteczek K Anai 
nad jeziorem bli'ko Odbiorniki radį we, 0 |głosniki, sinchawki i 
kolei, gleba urodzaj- katodov " 
na, budynki w kom- S E Telefunken firmie 
WEZ Jan Sałasiński, Wilno, 

wy ыа 3 ileńska? у H-K. „Zachęta* leūska'25, tel. 19—01 

Mickiewicza 1, teł 
9 — 05. 

  

  

    
  

  

  

  

  

——— 

Sprzedaje się 

RADJO 
3.ch lampkowe z głcs- 
nikiem, m.ękkie kres!a, 
lanszatty, obraz i inne 

rzeczy. 
Ul. Połocka 4—12. 

  
Wielka miocarnia 

„RUSTOK“ 
okazyjnie do sprzeda: 

nia. Obsjrzeć w Syu- 

dykacie. Zawalna 9, 

KAŻDĄ „Pianino koncertowe 7 iN4 oktaw 
sumę gotówki lo- En © 
kujemy bezpłatnie + 
ца] рі{пчз:огцаце | Michalski zauł, 8—5 
zabezpieczenia bi-j 77 в Ч‘Г; = 
poteczne na 15 proc. SZĄ: BMG 
rocznie. Dom H-K. Us ii dpeniantųl 
„Zachęta” Mickie- cjeden z mistrzów 

wicza 1, tel. 9--05. |Złobywa sławę w za- zmmorecć WOGACH dzięki specjal- 
L iial nie udoskonalonym bu- 

d tom narciarskim, łyź- 
Z nowo u wiarskim oraz sporto- 

rychłego wyjazdu tor- wym, które możzą na- 
tepjaa w dobrym sia» być tylko w firmie 

nie do sprzedania JUSZKO ul. Wileńska 
Sierakowskiego 21—316. Prosimy przekonać 
samiai SIĘ, 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 

   


