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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BiENIAKONIE — Buiet Kołejowy. 
BRASLAW — Księgarnia T-wa „Lot“ 
BARANOWICZE — ul, 
DABROWICA (Polesie) — 
LUKSZTY — Bufet Kolejowy 

GŁI KIE — ul. Zamkowa — W. Wiodzimierow. 
T-wa „Ruch“. GRODNO — 

nadesianė milimetr 50 gr. Kroniks reklamowa mišimetr 
Zagraniczne 50 proc. drožej. i 
do miejsca, Terminy druku mogą być 

Księgarnia į 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
(WIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ui. Suwalska 13 — $, Mateskd. 
MOŁODECZNO -— Księgarnia T-wa „Ruch*”. 

NIEŚWIEŻ — ul 
5 NOWOGRODEK -— Kiosk St, Mic 

N. SWIECIANY — Kaiegarnia T-wa 
OSZMIANA — Ksiegarnia Spėlds Naucz. 
PIŃSK — Księgarała Poisks — St, Bednarski.. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolne . 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
SŁONIM — Księgamia D, Lubowskiego, ul. Mickiewicza 14. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja M. 

Zwierzyński, 

WILEJKA POWIA 

ję zmieniane dowolnie. 

Wometrm włtacja m liwe Posiedzenie Sejmu 
Kryzys światowy dotknął Litwę w 

stopniu znikomym. Litewskie źródła u- 

rzędowe zapewniają, że kryzys wogóle 

nie daje się odczuwać na Litwie. Jest 

to mimo wszystko objaw bardzo cha- 

rakterystyczny. Przed kilku dniami pre 

zydent Smetona udzielił wywiadu jed- 

nemu z dziennikarzy ryskich na temat 

% ogólnej sytuacji Republiki Litewskiej. 

Jest to swojego rodzaju najbardziej u- 
rzędowa enumcjacja, którą oczywiście 

przyjąć należy z pewnem  za;trzeże- 

niem, wszelako znajdujenzy w niej da- 

ne, które pozwalają ustalić kierunek 

obecnej wewnętrznej polityki litewskiej, 
Na wstępie prezydent Smetona po- 

ruszył kwestję związaną z ogólną sy- 
tuacją rolnictwa litewskiego. Zazna 

czył przytem, że włościanie, t. į. mniej- 
sza własność ziemska, znajdują 

się w o wiele lepszem położeniu iż 
średnia i większa własność. Charakie- 

rystycznem jest, że Smetona widzi w 

tem obiaw dodatni. Włościanie — po- 

wiada — stanowią gros mieszkańców 
państwa. Włościanie posyłają swe dzie 

ci do uniwersytetów, do gimnaziów. 

Mogą sobie na tego rodzaju wydatki 
pozwolić. Stanowi to c zamożności 

ludności. Tego rodzaju oświadczenie 

nazywamy dlatego charakterystyc "nem, 

ponieważ jedyna dotychczas partja li- 

tewska, mianowicie  tautininki, w 

Swoim stosunku do  średnej i większej 

własności na Litwie, stanowili pewne- 

go rodzaju unikat. Stosunek ten stana- 

wił główną różnicę ideologiczną pomię 

dzy nacjonalizmem narodowców * clirze 

Ścijańskich demokratów. Była to naj- 

istotniejsza różnica społeczna, ponie- 

waż tautininkowie, zniszczenie wększej 

własności na Litwie uważali za objaw 

negatywny, a w każdym razia pod 
względem społeczno - gospodarczym. 

Wzgląd polityczny nie odegrywał, ich 
zdaniem, tak wielkiej roli, ażeby pod 

tym pretekstem dokonywać niebezpie- 

cznych eksperymentów. Obec':y wyraź 

ny zwrot na rzecz włościaństwa jako 

drobnej własności z pominiecism po- 
e trzeb większych majątków — wske zu- 

ie, że w łonie partji rządzą :ej dokona- 
ła się pewna zmiana, wypływająca nie- 

wątpliwie z potrzeb konkurencyjnych 

w walce o wpływy wśród włościaństwa 

litewskiego z krikszczionami. 

W dalszym ciagu prezydent 
podkreślił fakt wysokiego pokrycia waluty 
litewskiej, wynoszącego 78 proc. Litwa do- 
tychczas nie wyzyskała nawet 20 miljonów 
zdeponowanych w Banku Litewskim z tytu- 
łu szwedzkiego monopolu zapałczanego. W 
ten sposób owe 2 milj. pozostaną do przy- 
szłej wiosny jako rczerwa. Ten i inne fakty 
Świadczą, że finansowa sytuacja Litwy nie 
może nasuwać obaw. 

Litwa jest mocno zainteresowana w eks- 
porcie do Anglji Perspektywa prowadzenia 
przez konserwatystów angielskich, którzy 0- 
statnio zdobyli niebywale wielką ilość man- 
datów, wysokich ceł ochronnych, nie może 
nie interesować litewskich działaczy państwo 

wych. 5 
W sprawie wyroku haskiega Smeto 

na mówi z przyjemnością i podkreśla 
raz jeszcze to, co dotychczas czytaliś- 
my w prasie kowieńskiej i co mówili 
inmi ministrowie litewscy: zwycięstwo! 
Smetona jest zdania, że wyrok ten ma 
ogromne znaczenie moralne, jakkolwiek 
zdaje sobie sprawę, iż nie przyr iesie 
on żadnych doraźnych korzyści. Poza 
ogólną frazeologją w tej spra vie ko- 
mentowany na Litwie jako walne zwy- 
cięstwo, przez niektórych dzi :* nikarzy 
porównywany da Grunwaldu... (sic!) 
wzmocnił on znacznie wewnat-z Tiiwy 

prestige obecnego regime'u. Nie ©- 
mieszkały wyzyskać tego stery rząd:4- 
ce, organizując wszędzie »bchodv, od- 
czyty, defilady do nabożeństw włącz- 

nie. Demonstracja organizowana była 

na wielką skalę i przyniosła korzyść w 
postaci wzmocnienia autorytetu rządu. 
Sfery polityczne, które oczywiście zda- 
ią sobie sprawę z całości sytuacji, że 

się tak wyrazimy „,po-wyroxowej", za- 
równo z całej przesady grających na 
ulicach fanfar, przekonane są jednak 
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głęboko, że wyrok haski stanowić mo- 

że mniej lub więcej realny punkt 

zwsotny w sprawie wileńskiej. Nieste- 

ty, nie chcą w tem widzieć jednej ko- 

lesnej okoliczności: wyrok haski nie 

zdaje się przybliżać terminu, w którym o 

przepaść dzieląca obydwie połacie kra z. 

iu zostanie zasypana... 

Kwestii polityki zagranicznej Smeto 

na nie poruszał. Naiwidoczniej więc 

sprawę w Hadze traktował jedynie w 

wywiadzie jako ilustrację wzmocnionej 

sytuacji rządu wewnątrz kraju. Pure- 

szedł następnie do sprawy reorgariza- 

cji systemu przedstawicielstwa narodo 

wego. Pod tym względem eksperymen- 

ty dokonywane obecnie na Litwie są 

bardzo ciekawe i bodaj niepraktykowa 

ńe w innych pańswach. Oto rząd li- 

tewski wstąpił na drogę nowei realiza- 

cji zasad wyborczych. Niedawno prze- 

prowadzono wybory do samorządów, 

przyczem poraz pierwszy zastosowano 
nowe zasady, które winny w dalszych 

konstrukcjach litewskiego systemu 

wyborczego grać rolę dominującą. Za- 

sady te polegają na zasadzie, że brać 

udział w rządach mogą obywatele, któ 

rzy bezpośrednio związani są z pań- 

stwem lub jego lokalnemi organami, W 

myśl tych zasad z prawa wyborczego 

korzystać może na wsi gospodarz wiej 

ski, natomiast nie mogą korzystać jego 

dzieci, chociażby nawet dorosłe, o ile 

nie prowadzą samodzielnej gospodarki. 

Dalej z prawa wyborczego korzystać 

powinni urzędnicy państwowi, płatni- 

cy podatków i t. d. Rzecz prosta, przy 

rozpatrywaniu kwestji przedstawiciel- 
stwa narodowego w skali ogólnopań- 

stwowej, kadry osób, korzystających z 
prawa wyborczego winny być odpowie 

dnio rozszerzone. 

Z drugiej strony dąży rząd litewski do 
rozbudowy organów samorzadawych, zbli- 
żenia ich do ludności, a to w celu stworzenia 
w całym kraju ognisk kultury. 

Na Litwie w skład samorządów lokal= 
nych wchodzą wszystkie narodowości. Rząd 
dąży do tego, by przy pomocy tych orga- 
nów wychowywać naród pod wzgledem 
kulturalnym i politycznym. 

Rząd — oświadcza Smetona — zamierza 
wyzyskać ten schemat również przy orzy- 
szłych wyborach prezydenta republiki, a na- 
stępnie po stabilizacji wewnętrznej sytuacji 
i rozwiązaniu skomlikowanych, a związa- 
nych z opracowaniem ustawy wiyborczej pro 
blemów — przy przeprowadzeniu wyborów 
do sejmu. Konstytucja litewska przewiduje, 
że prezydenta republiki wybierają specjałni 
wyborcy. Obecnie należy opracować system 
wybierania tych wyborców. Rząd winien Wy- 
zyskać pod tym względem cudze doświad 
czenie, lecz ani na chwilę nie powinien za- 
pom'nać o swoistych warunkach litewskie- 
go bytu. 

m. 

Krocod bitod 
  

wojska chińskie w odwrocie.—Trupy ofice- 
rów sowieckich 

TOKIO. PAT. — W walkach koło 
Моппу Japończycy stracili 30 zabitych 
i mieli 140 rannych. Wśród 200 zabi- 

tych Chińczyków znaleziono również 
ciała oficerów sowieckich. Według do- 

niesień japońskich z Charbinu, wojska 
gen. Ma-Czan-Shana koncentrują się 

męidzy Angan-Chi i Tah-Sing. 
TOKJO. PAT. — Bitwa o most nad 

rzeką Nonny została zakończona. Mini 
sterstwo wojny oświadczyło, iż wojska 
japońskie otrzymały instrukcje nieposu 

Włoska pedróż do Ameryki 
RZYM. PAT. — W dniu dzisiejszym 

min. Grandi wyjeżdża do Ameryki. To 
warzyszą mu nietylko osobiści sekre- 
tarze, lecz również szef biura prasawe- 
ao Rocco oraz minister. pełnomocny 
Rosso, znany rzeczoznawca w spra- 
wach morskich. Udział Rossa w tej 
podróży dowodzi, że sprawy morskie 
zajmą poważne miejsce w rozmowach 
waszyngtońskich. Obszernych instruk- 

WARSZAWA. PAT. — Pos. Czernikow- 
ski (BBWR) zreferował poprawkę Senatu 
do przyjętego przez Sejm projektu o pań- 
stwowym podatku dochodowym. 

Pos. Niedziałkowski oświadcza, że klub 
jego uważa za bezcelowe zgłaszanie popra- 
wek do budżetu, gdyż zmiany, według nie- 

nie byłyby uwzględnione. PPS ograniczy 
do krytyki tych rzeczy, które uwiaża za 

  

   

Pos. Bitner (Ch. D.) wyraża opinję, że 
budżet jest nierealny, gdyż życie gospodar- 
cze osłabło. Przy najwiżkszym wysiłku spo- 
łeczeństwa sumy obciążenia na rzecz pań- 
stwa nie powinny przekraczać 2 miljadrów. 
Po omówieniu sytuacji politycznej, mówca 
о a, że głosować będzie przeciwko 
budżetowi i nie będzie zgłaszać poprawek. 

Pos, Łucki (Kl. Ukr.) porusza sprawy u- 
kraińskie i żąda ustosunkowania się rzeczo- 
wego do ukraińskiej spółdzielczości. Mówca 
do preliminarza ustosunkowuje się negatyw- 
nie. 

Pos. Chądzyński (NPR) omawia sprawę 
obniżki pensyj, poczem oświadcza, że jego 
zdaniem nietylko dochody preliminowane wy 
dają mu się nierealne, lecz też i niektóre iwy 

dat! ,jak np. na pomoc dla bezrobotnych. 
Mówca podnosi, jako przedstawiciel byłej 
dzielnicy pruskiej, że Niemcy — choć mają 
imiedobór budżetowy —: rzucają setki miljo- 
nów na „Osthilfe“, wynaradawiając żywioł 
polski na dawnych polskich terytorjach. 

W związku z przemówieniem posła Rot- 
tenstreicha, który poruszył kwestję ekscesów, 
zabrał głos p. minister spraw wewnętrznych 

Bronisław Pieracki, oświadczając co następu 
ie: 

PRZEMÓWIENIE MINISTRA 
PIERACKIEGO 

Istotnie, w dniach ostatnich mają miejsce 
w Warszawie ubolewania godne wybryki ze 

DALSZA DYSKUSJA 

Pos. Hołyński (BB), omawiając ewołucję 
budżetów państw europejskich, stwierdza, że 
dochód społeczny Wielkiej Brytanji wzrósł 
od 1913 roku o 65 proc., podczas gdy wy- 
datki państwowe wzrosły o 346 proc. Do- 
chód społeczny we Francji wzrósł o 6 proc., 
a budżet państwowy o 82 proc, W Niem- 
czech dochód społeczny iwzrósł o 43 ргос., 
budżet zaś o 142 proc. To porównanie zmu- 
sza nas do zastanowienia się, po jakiej dro- 
dze *ść wypada. Budżet nasz na rok 1932— 
1933 jest znacznie zmniejszony. Rząd po- 
szedł po linji właściwej. Słyszeliśmy głosy o 
dalszej redukcji budżetu, lecz redukcja dro- 
gą mechaniczną rezultatu nie da. Poruszając 
sprawę zaległości podatkowych, mówca 
stwierdza, że z tego trzeba jakoś wyjść, że 
kto ma w końcu dużo do zapłacenia, macha 
ręką na wszystko i przestaje płacić. O ile 
chodzi o rolnictwo, to rząd wprowadza ta- 
ką politykę, by ceny uzyskane przez rolnic- 
io przewyższały własne koszta, Polska 
stosowała dotychczas politykę lojalną nawet 
wobec Niemiec, Dziś musimy zwrócić bacz- 
ną uwagę na nasz bilans hand!owy * utrzy- 
mać bilans dodatni. 

Następnie zabierali głos posłowie. Bernard 
jankowski (BB), Biłyński (KI, Ukr. Soc. 
Rad ), który wypowiedział się przeciwko 
budżetowi, dalej poseł rabin Lewin (ortodoks 
żyd), który przedstawił postulaty szkolnic- 
twn żydowskiego, oraz pos. Jeremicz (Klub 

), który w konkluzjć oświadcza, że gło- 
będzie przediwko budżetowi, 

DWUGŁOS W SPRAWACH 
EKSCESÓW NA UNIWERSYTECIE 
Z kolei zabrał głos pos, Stypułkow- 

ski (Stron. Nar.), który m. in. oświadczył: 
Zajścia, których widownią są w ostatnich 
dniach nasze wyższe uczelnie, badane są w 

  

    

strony części młodzieży przeciwko obywate- drodze, przewidzianej przez ustawodaw- 
lom narodowości żydowskiej. Nie; odobna stwa uniwersyteckie. Nie przesądzając wyni- 
obciążać odpowiedziainością za nie ani ca- ków dochodzeń i decyzji senatów wyższych 
łej młodzieży akademickiej, ani społeczeństwa uczelni, podkreślam, że w Krakowie, gdzie 
polskiego, które dalekie jest od akceptowa- zajścia te rozpoczęły się i skąd przeniosty 
nia tego rodzaju występnych ekscesów. Jest się do innych miast, bezpośrednim powodem 
to jedynie akcja grupy, pozostającej pod nie- było pobicie studenta-Polaka przez studen- 
zdrowym wpływem warcholskich czynników tów-Żydów, a w innych miastach przez sze 
partyjnych, na które spada cała odpowiedzial reg prowokacyj ze strony żydowskich bojó- 
ność za podżeganie, uchybiające kulturze i wek, 

tradycjom narodu polskiego (oklaski). Oświadczenie, złożone przez posta Rotten 
Jeśli zaś chodzi o stanowisko rządu, zna- streicha, rozumiemy jako nieudany zamiar 

lazło ono wyraz w tem, że w tym wypadku, wpływania na stanowisko władz uniwersyte- 
jak we wszystkich podobnych, podległe mi ckich w tej sprawie, a jego ataki na polską 
władze uczyniły wszystko, co leżało w ich młodzież akademicką mijają się z prawdą, 
obowiązkach i było w ich mocy, aby zapew gdyż polska młodzież akademicka wysoce 
nić bezpieczeństwo obywateli i stłumić ka- ceni swój honor i danego słowa dotrzymuje, 
rygodne wybryki, Władze bezpieczeństwa ale i reakcja wywołana została przez znisz- 
były jednak wobec istniejącej autonomii czenie lokalu Bratniej Pomocy przez Żydów, 
wyższych uczelni skrępowane, dopóki wy- którzy w swej bezczelności posunęli się tak 
padki toczyły się na terytorjum uniwersyte- daleko, że w polskim uniwersytecie zrzucili 
ckiem. Z chwilą, gdy rozszerzyły się naze- godła ze ściany i zniszczyli godia bratniackie 
wnatrz „zostały natychmiast i z całą energią polskiej młodzieży, 

ukrėcone, przyczem kilkadziesiąt osób, po- Niezależnie od osądzenia przez władze u- 
dejrzanych o czynny udział w wykrocze- niwersyteckie poszczególnych wypadków, 
niach, przytczymano celem pociągnięcia do stwierdzamy, że rozgoryczenie młodzieży pol odpowiedzialności. skiej ma głębsze przyczyny, któremi 

Władze uniwersyteckie uczyniły ze swej sprawa rozdziału miejsc w wyższych uczel- 
strony odpowiednie kroki, zawieszając wy- 
kłady i wdrażając postępowanie  dyscypli- 
narne. Również dziś zawieszono wykłady w 
Wyższej Szkole Handlowej. Rząd jest zdecy 
lowsny z całą bezwzględnością stłumić wszel 

kie ewentualne próby ponownych ekscesów, 
jeśli poczucie prawa, godności i dobra pań- 
stwa nie powstrzyma młodzieży od ulegania 
niepoczytalnej agitacji, # 

na rzece Nonny 

  

  

WARSZAWA. 7.11. (tel. własny). 12-ty 
dzień procesu, zapowiadany jako dzień sen- 
secyjnych zeznań o działalności PPS. Pierw 
szy zeznaje komisarz Banko, kierownik po- 
licji śledczej, zajmujący się obserwacją partji 

politycznych i związków zawodowych. Ko- 
misarz Banko obszernie i szczegółowo opo- 

` wiada przed Sądem 0 organizacji milicji PPS 
wania się poza Tanchi, ti. o 7 i pół mil o komendantach, szkoleniu w walkach ulicz- 
na północ rzeki, dodając, że po zajęciu "ych i t. d. Na samym terenie Warsawy by- 
Tah-Sing Japończycy nie ścigali ucie- ło niilicjantów 800, komendantem milicji był 

«ku Angaki Chińczy- PO oalnie PORAZ KURVA 
й Ads ż sunku do bojowo usposobionych istotnych 

ków. Posiłki japońskie z Czang-Czun kierowników Chodyńskiego i Dzięgielewskie- 
zostały zatrzymane w pół drogi. go odgrywał raczej rolę hamulca. 

TOKJO. PAT. — Krążą pogłoski, iż  Prok. Grabowski: — Czy Pan byt 
posiłki chińskie wyruszyły z Manczuli, W Czasie zajść na cytadeli? || |< 
Charbinu i Hailar w kierunku Ang ania: — Nie, o tem może obszernie powiedzieć 

© + z wywiadowca Tulo, który ma zeznawać, ja- 
Pogłoski te nie zostały jeszcze potwier z. Gaidė 3 2 

dzone. Nastepne pytanie prok. Grabowskiego:-— 

A czy Z pelicji ktoš tam był jeszcze? 
Świadek: Tak, był tam jeszcze 

nadkom. Fuchs, dziwię się nawet, że go nie 
wezwano na świadka, 

Po chwili prok. Grabowski zwraca się do 

cyj Grandiemu przed wyjazdem udzie- 49%. Banko: — Czy może mi pan powie- 
lit Mussolini. Pewne Światło na cele dzieć, kto odgrywał tam  najagresywniejszą 
podróży rzuca prasa, która w  dłuż- T01€ w czasie zajść? 
szych artykułach podkreśla znaczenie _ Odpowiedź: — Poseł Barlicki i poseł Du- 
Stanów Zjednoczonych w dzisiejszem bołs, 
życiu narodów i stwierdza, że bez nich, _ — A czy był tam oskarżony Pragier? 
a w szczególności bez inicjatywy Hoo- — Był. 
vera trudnoby wyobrazić sobie rozwią- _ Prok. Grabowski zapytuje następnie o u- 
zanie kryzysu światowego. dział milicji partyjnej w zamiierzanym strajku 

powszechnym. 

  

niach i sprawa dostarczania trupów do pro- 
sektorjów. W tej drugiej sprawie Sejm na 
poprzedniej sesji zajął wyraźne stanowisko, 
zgodnie z interesami nauki i poczucia spra- 

wiedliwości, Musimy sprawę raz na zawsze 
uregulować, 

Nie zgodzimy się nigdy z tem, aby Ży- 

dzi mieli uprzywilejowany udział w wyższych 

uczelniach polskich, a obojętność czynników 
decydujących w tej spawie przyczynia się 
do zaognienia stosunków, 

W odpowiedzi zabrał głos pos. Mie- 
dziński z B.B, Cała Izba orjentuje się do- 
kładnie — mówił pos, Miedziński, — jak na- 
leży traktować wystąpienie przed chwilą je- 
dnego z posłów Klubu Narodowego, który 

pozwolił sobie tutaj na wypowiedzenie zu- 
chwałych opinij w imieniu narodu polskiego, 
czy opinji polskiej, Jest to zuchwałość któ- 
та w życiu prywatnem określa się słowem 

„arogancja“, arogancja niesłychana i nieby- 

wała. Panowie reprezentujecie grupę, która 
w tej właśnie chwili zdaje egzamin z tego, 
że co jak co, ale szkodę państwu polskiemu i 

opinji polskiej przynieść potrafią i nie cofną 
się przed tem. Chyba niema nikogo w tej 

sali, ktoby się odważył zaprzeczyć, że eksce 
sy w ostatnich dniach są dla opłnji narodu 

i panstwa szkodliwemi. Panowie na tę od- 

wagę się nie zdobędziecie. Jednak pośrednio 
zdobywacie się na odwagę w ten sposób, 
który ośmiela i podżega, Źródłem tego jest 
to, co charakteryzuje całą politykę panów, 
to jes poczucie nieodpowiedzialności za losy 

tego państwa i społeczeństwa. 

Dalej pos. Miedziński mówił: Po przemó- 
wieniu p. ministra spraw wewnętrznych, któ 

ry stwierdził wobec kraju i świata, do czego 
miał prawo i obowiązek, że za te karygodne 
zajścia nie można obciążać ani młodzieży, a- 

ni społeczeństwa, byłem przekonany, że to 

oświadczenie wyjdzie w świat, przyjęte przez 
całą Izbę. Dlatego musimy odpowiedzieć 
wam tak, żeby żadnej wątpliwości nie było 
że całe społeczeństwo i cała fzba, z wyjąt- 

kiem zdemoralizowanych do szczętu partyj, 
to oświadczejnie popiera. 

Po przemówieniu posta  Miedzińskiego 
marszałek oświadczył, że dyskusja jest zam- 
knieta i że preliminarz z ustawą skarbową 
odesłano do komisji budżetowej. 

GWAŁTY ŁOTEWSKIE 
Następnie poseł Bislecki (KL 

Nar.) zteferowat wniosek v sprawie 
ucisku ludności polskiej na Łotwie. 
Mówca przedstawił przebieg zajść na 
Łotwie, podkreślając lojalność tamtej- 
szych Polaków w stosunku do Łotwy. 

Wniosek 4 klubów _— poselskich, 
wzywających rząd, by skorzystał z 
przysługującego prawa międzynarod. 
i wystąpił energicznie przeciwko uci- 

: skowi ludności polskiej na Łotwie, zo- 
stał przyjęty jednomyślnie. 

DORETEK | 

UKARANY ZA KRZYKI 
Świadek: — Milicja miała zauszać 

członków. do strajku i odsuwać  przesiwni- 
ków strajku od Warsztatu, Milicja więc ce- 
cydowała © powodzeniu strajku. 

Prokurator Grabowski: — Czy pan się 
interesował oragnizacją „TUR“? + 

— Tak. TUR, organizacja oświatowa, 
zaczęła tworzyć swą milicję. Z śród szere- 
gów TUR-u wybierano niektórych silniej. 
szych osobników i wciągano ich w szeregi 
milicji; był to więc jakby rezerwoar, z któ. 
rego w razie konieczności można było czer 
pać materjał ludzki do bojówek. 

— Kto kierował TUR-em? 

Świadek: — Poseł Dubois, 
Banko mówi następnie o akcji PPS na {е- 

renie wojska; specjalnie na terenie 36 pułku 
piechoty. . 

Prok. Grabowski: — Czy mówił Panu 
ktoś o jakimś informatorze PPS? 

-—- Tak, ale nie mogę sobę przypomnieć 
jego nazwiska. 

— Czy to był może Raczyński? 
Qdpowiedź: — Tak, Raczyński. On się 

interesował tem, kiedy pułk jest w gotowo- 
ści do akcji, 

Prokurator: — Czy Raczyński był żołnie- 
rzem? 

Odpowiedź: — Tak. 
Na pytanie prokuratora Banko stwierdza, 

że dokumenty, odezwy, raporty i odpisy 0- 

trzymywał od jednego z informatorów, fo- 

tografował je i przekazywał swej władzy; 
nazwiska informatora jednak wyjawić nie 
może, 

Po przerwie zeznaje Kazimierz Bu- 

Ratuszowa —- Jažwiūskiego. 

„iRóch. 

[TOWA — ui, Mickiewicza 24, F. jnczewsha. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednośzpaji: wy na stonie Ż-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
= ea W. narmerach zę ajj ani wee prowincji o 25 proc. drożej. 

owe ji tal ne o 50 proc drożej A istracja 
przez Administrac Ea dostarszenie 

nie przyjmuje zastrzeżeń 0a 
zumeru dowodowego 20 gr. 

Skład nowego gabinetu 
Mac-Donalda 

Lista nowego rozszerzonego ga- 
binetu, podpisana przez króla Jerze- 
go, wygląda następująco: 

Premier i pierwszy lord skarbu — 
Mac Donald (narodowa partja robot- 
nicza). 

Lord prezes Rady państwa—Bald= 
win (konserwatysta). 

Kanclerz skarbu—Nevilie Cham- 
kerlaln (konserwatysta). 

Minister spraw zagranicznych—slr 
John Simon (nacjonalista liberał). 

Minister spraw wewnętrznych — 
sir Herbert Samuel (Llberał naro- 
dowy). 

Minister wojny— Lord Hallsham 
(konserwatysta). у 

Lord kanclerz—Lord Sankev (na- 
rodowa partja pracy). 

Minister Indyj—sir Samuel Hoa- 
re (konserwatysta). 

Minister dominjów— Thomas (na- 
rodowa partja pracy). 

Minister kolonij—sir Cunliffe LI- 
ster (konserwatysta). 

Minister lotnictwa—markiz Lon- 
donderry (konserwatysta). 

Minister handlu — Walter Runci- 
man (nacjonalista liberał). 

Minister zdrowia — 51г E. Hilton- 
Young (konserwatysta). 

Lord strażnik pieczęci—Snowden 
(aarodowa partja pracy). 

Pierwszy lord admiralicji—sir Bol- 
ton Eyres-Monsell (konserwatysta), 

Minister oświaty — sir Donald 
Kac Kean (liberał narodowy). 

Minister rolnictwa— John Giimour 
(konserwatysta). 

Minister pracy — sir Henry Bet- 
terton (konserwatysta). 

Minister robót publicznych — E. 
Ormsby Gore (konserwatysta), 

Minister Szkocji — sir Archibald 
Sinclalr(liberał narodowy). 

Nowy gabinet angielski składa się 
więc z 11 konserwatystów, 4 czton- 
ków narodowej partji pracy, 3 libera- 
łów narodowych i 2 liberałów nacjo- 
nalistów. 

Jak widać stąd, konserwatyści mi- 
mo, że posiadają w parlamencie przy- 
gniatającą większość, ograniczyli się 
w gabinecie do 11 mieisc, odstępu- 
jąc 9 immvm (igrupówariom wraż 2 
premjerostwem. 

  

  

ZŁAGODZENIE KARY PÓLAŃ- 
SKIEMU. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 7 b. m. 
Sąd Apelacyjny ogłosił wyrok, na mo- 
cy którego skazanemu za zamach bom- 
bowy na poselstwo sowieckie w War- 
szawle Polańskiemu zmniejszono karę 
z 10 do 3 lat więzienia. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
12-ty DZIEŃ. — DALSZE ZEZNANIA ŚWIADKÓW. — POSEŁ DUBOIS 

rakowski, wywiadowca policji warszaw- skiej... Świadek rozpoczyna swe zeznania od opowiadania 0 rozłamie w PPS, następnie o reorganizowaniu milicji Na pytanie prze- wodniczącego świadek zaznacza, że wiado- 
mości © tem posiada od członków partji, na 
podstawie rozmów prywatnych. Z kolej świa 
dek przechodzi do omawiania demonstracji 
ulicznych, urządzanych przez PPS w różnych 
punktach miasta. Świadek posiadał iaforma 
cje, że milicja PPS nabywała broń w War. 
szawie i słyszał, że miała sprowadzać z za- 
granicy. Na pytanie prokuratora świadek od w. liczba milicji PPS w Warszawie 
wy! oło 600 osób. Prócz tego stale w 

tedakcji „Robotnika“ bylo ea mili- 
syine, ziożone z 60 osób, 
Prokurator: — Jak traktowana by- 

ła sprawa demonstracji 14 września 1930 r. 
na konierencjach partyjnych? 

Świadek: — To miało być początkiem 
końca z rządem przez zapoczątkowanie jaw- 
nej walki, 

W końcu oskarżony Dubois zapytuje, 
czy świadek jest pewny, że odezwy do poli- 
cji w Warszawie były drukowane w „Ro- 
botniku“, jak to świadek zeznawał, W od- 
powiedzi świadek podkreśla, że posiada ta- 
kie informacje. Pod koniec swoich badań 
poseł Dubois wywołuje incydent przez na- 
zwanie świadka prowokatorem, Przewodni- 
czący z miejsca w drodze dyscyplinarnej u- 
karał posła Duboisa grzywną 50 złotych za 
obeiżywe słowa w stosunku do świadka. 

Dalszy ciąg procesu w poniedziałek. 
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GŁOSY CZYTELNIKÓW. 

  

BEZROBOTNI L... 
Tyle się dziś pisze i dyskutuje na temat 

bezrobocia — więc, wychodząc z założenia, 
„audiatur et altera pars“ — pozwólcie — 
fitościwe i miłosierne panie oraz zacni pano- 
wie — bym i ja, bezrobotny, zabrał głos wi 
tej sprawie. Zastrzegam się, że nikogo pou- 
czać tu nie chcę, — jak zwalczać tę biedę 
— chcę jeno przed wasze oczy, często ża- 
ślepione merytoryczną polemiką — cisnąć 
parę migawkowych obrazków, które, być 

może, stopią zlodowaciałe j obojętne serca 

wasze,... bo 0/ serca,, współczucie realne tu 

chodzi! A wtedy może się znajdzie droga 

ratunku — lecz droga prosta i cicha — bez 

konferencyj i samoreklamy — jak cichą jest 

często tragedja tych ludzi bez jutra... ludzi 

— parjasów. 4 
Podzieliłbym tu bezrobotnych na dwie 

kategorje. Pierwsza, o której dużo się dziś 

mówi i pisze, dla ratowania której powstały 

różne komitety, „Pupp*y'* i inne wydziały 
Pracy i Opieki Społecznej już to przy magi 

stratach — już to przy województwach. 

Jest to kategorja pierwsza — uprzywilejowa 

na, że tak powiem. Dla niej i inni bezrobot 

ni opłacać muszą stały haracz wpostaci do- 

płaty do energji e'ektrycznej, a świeżo na 

wet po 5 gr. od każdego listu czy kartki 

pocztowej. Grupa ta jest liczna... nie prze- 

czę.,, liczna swą aktywnością krzyków. U- 

«nieją oni urządzać pochody, wiece, wysy- 

łać delegacje do wojewody, próbują tłuc 

szyby w urzędach, ktore niemi się „opiekują, 

i inne brewerje urządzać. Oczywiście... to 

się im opłaca! bo uzyskują zapomiogi, za- 

siłki, czasem nawet pracę (od której Się... 

odmawiają) prędko dostaną ziemniaczki, 0- 

pał, ciepłe obiadki.. no,. jednem słowem, 
społeczeństwo im... „dopomaga w miarę 

możności" i powziętych uchwał na rozmai- 

tych konferencjach. No... i policja ma od cza 

su do czasu z nimi robotę: wyjazdy, rozpra 
szania i td. Zdarzają się, i dosyć często na 

wet w tej kategorji „bezrobotnych* nadu- 

życia pobierania nieprzysługujących im za- 
pomóg, lub nawet pobierania ich wtedy, gdy 

posady zajmują... — Lecz nie o tej katego- 

rji bezrobotnych chciałbym z wami, moi 
państwo, pomówić,... gdyż o tej wiecie 1 
styszycie i tak dużo... 

Jest inna kategorja bezrobotnych, któ- 
rych przyjmujecie nawet w swoich domach, 
spotykacie na ulicy — wśród tłumu prze- 
choćniów, podajecie im często rękę... i nie 
chcecie wiedzieć, że są bez pracy i żadnych 
środków do życia! 

Ci bezrobotni. policji kłopotów wcale nie 
przysparzają — ani.. wam też! nie obijają 
progów różnych „Pupp'ów*, nie hałasują i 
w pochodach ich nie zobaczycie! Dlaczeg 2? 
..bo wiedzą oni, že: 1) „Puop-y“ im tic 
nie pomogą — a tylko.., zarejestrują po 
kilkrgodzinnnem staniu w kolejce; 2) nie 
halastją, bo są zbyt kulturalni i naprawdę 
stroskani swoim losem — a sposoby „towa 
rzyszy“ są im wstrętne... 3) W pochodach 
nie chodzą, bo nie chcą marnować czasu— 
a mając respekt do „wiadzy* — respekt... w 
kulturze i we krwi już założony — nie chcą 
przeciwko tej „władzy”* demonstrowac! Ta- 
cy bezrobotni cicho suną ulicami miasta, w 
wytarnych choć schludnych i czystych ubra- 
niach, i choć zimno i wichura jesienna do- 
chodzi aż do kości... a buciki, są to balony 
„napomoowane** błotem. — mają wygląd 
„buržuja'““ (mówiąc z bolszewicka), bo i 
kołnierzyk na szyi i.. do tego — czysty, 
twarz ogołona, krawat akuratnie zawiąza- 
ny. jeśli do tego znajdzie się na rękach pa 
ra zniszczonych rękawiczek.. no! to „hra- 
bia'* kompletny! — Prawda! Lecz... czy 
WY | ‚ wiecie o tem, že ten „hrabia“ 
kilka dni nie miał w ustach nic... albo ka- 
wałek razowego chleba i szkłankę "erbaty, 

że czysty kołnierzyk sam lub żona mu wie- 
czorem uprała pocichu... ale że bucików, po 
nieważ szewcem nie jest, — zreparować... 
nie może, że skarpetki co noc suszą się 
na piecu — by we dnie znowusłużyć jako 
„błotny oziębiający kompres* na jego no- 
gach? Czy o tem wy,. wiecie?! 

jeżei taki bezrobotny wstąpi do was cza- 
sami, jako wasz dobry znajomy, następuje 
mniej - więcej podobny dialog: „A! Wita- 
my.. witamy serdecznie! Cóż to pan o nas 
zapomniał? Wybieraliśmy się niedawno właś 
rie do państwa, dowiedzieć się, co słychać 
(jakby o tem nigdy tu nie słyszano w tym 
domu — że odwiedzający jest bezrobotnym) 
lecz przyszii o.p. X. i wyciągnęli nas co 
teatru... wie pan, śliczna sztuka! Czy | an ją 
widział już?" — „Nie, proszę państwa, nie 
widziałem, wogóle w teatrze teraz nie by- 
wamy.. wszak jestem bez pwvacy'., — „A? 
Tak! prawda, zapomniałem o tem.... ale jed- 
nak sztukę radzę.. radzę zobaczyć! Teraz 
jeden dzień w tykgodniu są przecież ceny o 
50 proc., niższe niożna sobie pozwolič!“, 
„Lecz nie nam, panie, bo“... — „No, tak! 
tak! Okropne czasy... okropne! Wszechświa 
towy kryzys — musi to pan zrozumieć prze 
die", — „Ja też i rozumiem, proszę pań.- 
stwa““ — „Pan myšli, że panu tylko żle? 
Mnie zmniejszyli gażę o 20 proc. i dziś żona 
nie może sobie kupić tego futra ze źreba- 
ków, takie dziś modne. No, i w teatrze 

    

  

„BEZROBOTNI 
bywa:n tylko raz na tydzień... daję słowo.,, 
tak! ale trzymajmy się! Musimy to prze- 
travać! — przetrwamy — prawda — panie?" 
— „A tak... przetrwamy — musimy* — 
Bezrobotny znajomy całuje układnie rączkę 
pani domu, zamienia uścisk prawicy z ga- 
nem domu — i... 

I jeśli go krzywdzicie w waszych włas- 
nych domach, „zapominając”, że nie ma on 
pracy, jeśli sądzicie © nim z wyglądu, na 
sposob bolszewicki, dzieląc ludzi: „w koi- 
nierzykach'* i w postrzępionych „rubachach* 
— taki bezrobotny głębiej zamyka się w 
swej biedzie... zamyka zrozpaczoną duszę 
przed wami,, nie schyti się też po waszą 
„filantropję“, obliczoną na efekt dla takich 
że, jak wy — litościwe panie! 

Znam inteligenta, z akademickiem wy- 
kształceniem, który miał to nieszczęście, że 
za późno wrócił do kraju, kiedy to wszystko 
było obsadzone i „stabilizowane, więc tu- 
ła: się parę lat — jako kontratkowy niż 
szych kategoryj — po rozmaityca urzędach, 
a że nie ma giętkiego karku... przyszła re- 
dukcja (zkontraktowymi wszak to bardzo 
łatwo i prosto!) Człowiek ten nie chcąc 
państwu przysparzać bezrobotnych i chcąc 
się uniezależnić od humorów róznych „dy- 
gnitarzy" — nauczył się... fryzjerki! 

I parę lat żył z mozołem -— lecz jako — 
tako dawał sobie rady. Dziś... zarabia aż 3 
Zł. na tydzień!., bo „jentelihenta — fryzje- 
ra“ nie każdy pryncypał przyjmie... Spytam 
was, państwo, czy on jest dziś b 
nym? Do „Pupp-a“ jednak nie zai 
biur magistrackich nie obija... chę 
podjął każdej uczciwej pracy... lecz.., 
„Moi państwo! Nietylko konferencje, zbiór 

ki urzędowe i różne „Pupp-y” są potrzebne. 
Są potrzebne i... wasze serca! One najwię- 
cej i najskuteczniej zdziałać mogą, jeśli je 
zechcecie trochę wydobyć ze skorupy zobo 
jętnienia i formalistyki waszej „filantropiji". 

My, ci bezrobotni nierejestrowani ; 1ie u- 
rządzający wam kociej muzyki pod oknami 
urzędów. — mamy może jedną wie'ką, jak 
na czasy dzisiejsze „wadę* — a nią 
jest: duma własna i kultura ducha! Nie Pój 
dziemy do was żebrać pomocy i ratunku.... 
niestety! A wy o tem wiedzieć powinniście 
— a nie.. , namawiać nas na „zniżkowe 
sztuki do teatru, be przez to zamykacie nam 
vsta i nasze smutne serca, rozpaczą przepeł 
nione... lecz tej tozpaczy nie ciskające na 
forum publiczne... Niech każdy z was uważ 
a OY, się wokół siebie., i znajdzie 
as! 
_A gdy się zetknie z nami, niech nie mó- 

wi nam o „zniżkach do teatru', tylko spró 
buje rzeczowo, w granicach swych możli- 
wości i stosunków ułatwić nam zdobycie ka 
wałka chleba. Niech samorzutnie śpieszy z 
pomocą — lecz z pomocą, nie poniżającą 
naszej godności cziowieczej... Wtedy zyska 
cie nietylko zasługę przed Bogiem — lecz 
zyskacie skarb wielki, którego kupiš' nie 
można... a nim jest: wdzięczność ludzkiego 

    

   

  

   
   

-serca! Bezdvszne i formalistyczne konferen- 
cje tu nic nie pomogą! Zebrans datki w pie 
niądzach i naturze utoną w kieszeni „zawo 
dowych bezrobotnych”, przetworzone często 
na butelczynę wódki, lub na parę nowych, 
jedwabnych pończoszek, czy dobry pucder— 
a my?.. My nie będziemy ani krzyczeć — 
ani wam złorzeczyć., niel! W poszumie o- 
padającego 'istowia — wśród wichury i de- 
szczu, w: ustronnych parkach znajdijecie.... 
wisielców ! 

_ Wśród piany rzecznej wyłoni się rieraz 
sina twarz topielca — a wykrzywione usta nic już wam o sobie nie powiadzą.... Wśród 
ciszy nocnej szczęknie krótko w waszem są 

siedztwie wystrzał rewolweru, we własną 
skroń skierowany, czasami nawet po zgładze 
niu najbliższych... Są to jedyna skargi 1 jedy 
ne „świadectwa o ubóstwie”, wydane sa- 
mym sobie w zaświaty, i iedyny kłopot poli 
cji, która trupy odstawiać gdzieś 11usi. 

Ten wiszący w: parku, ten topielec i ta skroń „przestrzelona.. to — my! bezrobotni 
drugiej kategorji, nierejestrowani — lcz w 
czystych  kołnierzykach i ogoleni... nawet R: Eo śmierci! 

„Ja... bez ich upoważnienia i ich „rezo- 
lucyj* (bo wieców „protestujących ”*.. mie 
odbywają!) przemawiam dziś do was, ko- 
łacząc nie do kieszeni waszych — nie? lecz 
do serc zobojętniałych i zasklepionych we własnym egoižmie, widzących tylko to — 
co widzieć... pragną.., Czy mnie zrozumie- cie Zygmunt K. 

Do zupełnie pewnego i wyrobionego inte- 
resu handlowego z długoletnią aiškų 
koncesją potrzebny jest wspólnik ze współ- pracą i kapitałem od 50.000 do 100.000 zł. 
Wynagrodzenie za pracę 500 zł. miesięcz- nie i udział w zyskach. Oferty do redak- 

cji sub „Gwaraatowana gotówka”, 

    

  

  

    

Rewolucja 1905 r., a „Róża Żeromskiego 
Wystawienie w teatrze „Róży Że- 

romskiego, dramatu, będącego ideali- 
zacją rewolucji 1905 r., czyni aktual- 

-nem wspomnienie tego wypadku dzie- 
jowego. 

„Róża* stwarza legendę o rewolu- 
cji 1905 r., legendę, niezgodną z isto- 
tą tego historycznego faktu. 

Rewolucja 1905 r. jakkolwiek poru- 
szyła do głębi ówczesne Królestwo 
Polskie, była wielkim wstrząsem ideo- 
wym na gruncie zaboru rosyjskiego, 
nie była właściwie rewolucją polską, 
lecz rosyjską na naszym gruncie. Była 
czynnikiem absorbującym i asymilują- 
cym: w stosunku do Rosji Królestwo. 
Mieliśmy wówczas szereg partyj poli- 
tycznych, a wszystkie one były ugodo 
we w stosunku do Rosji; każda chcia 
ła zawierać ugodę z inną Rosią, z tą, 
która miała z nia ideologię pokrewną. 
Byli, prawda, w Polsce „niepoprawni 
romantycy”, tkórzy usiłowali przeciw- 
stawiać się panującemu prądowi. Więk 
szość jednak ich związanych organiza- 
cyjnie z ruchem masowym, musiała 
przystosowywać się da panującego 
prądu i tylko w 1906 r. rozpoczęła z 
nim walke. Mam tu na myśli działaczy 
politycznych rewolucyjnej frakcji PPŚ. 
Powołam się tu na szereg broszur Pło- 
chockiego (St. os....arz). Przed jutreni 
PPS na rozdrożu (Z powodu uchwał 

VII zjazdu). Resa „Koordynacja 
czy utożsamienie* — Judyma — „W 
kwestji haseł programowych”. 

Streszczając wnioski, wypływające 
z uchwał i rezolucyj PPS, Piochocki 
stwierdzał, że PPS stoi na gruncie dą- 
żeń do republiki wszechrosyjskiej  sa- 
-morządem Polski: wyrzekła się dążeń 
do niepodległości Polski nawet w t 
wypadku, gdyby ta niepodległość by- 
ła — wskutek całkowitego zwycię- 
stwa rewolucji możliwą do uzyska- 
nia: eo ipso, wyrzekła się dążenia do 
republiki polskiej; jednem słowem, sta 
nęła na gruncie „organicznego wciele- 
nia” Polski do Rosji. 

W broszurze Resa czytamy nastę- 
pujący ustęp, charakteryzujący owo- 
czesne stosunki: „W Polsce, a szcze- 
gólniej w Rosji, głęboko  zakorzeniło 
się przekonanie, że powstanie polskie 
1863 roku zadało śmiertelny cios ów- 
czesnemu rosyjskiemu ruchowi opozy- 
cyjnemu. Dziś (1905) obawiamy się 
tego samego. Obawa ta okazuje się 
jednak zupełnie płonną, bo zrzeczenie 
się hasła niepodległości nie pomogło 
ruchowi rosyjskiemu, a nas naraziło na 
poważne straty, gdyż dzięki niemu w 
drobiazgach nawet zmuszeni jesteśmy 
do ciągłego oglądania się na Peters 
burg, na Rosję, co natiralnie okropnie 
krępuje sprawność i energję naszego 

SŁOWO 

Drogie kamienie znalezione w trumnie Królowej 
PRZENIESIENIE SZCZĄTKÓW KRÓLOWEJ BARBARY RADZIWIŁŁÓWN Y 

W sobotę dnia 7 b. m. od go- 

dziny 9-ej rano do wieczora trwa” 

ło przenoszenie szczątków kró- 
lowej Barbary Radziwiłłówny do 

prowizorycznej trumny. 0 godzi- 

nie 18-ej trumnę ze szczątkami 

królowej Barbary umieszczono 
obok trumny ze szczątkami Kró- 

ia Aleksandra Jagieliończyka I 
królowej Elżbiety. Na kostce Jed- 

nego z palców lewej ręki królc- 
wej Barbary Radziwiłłówny od- 
nalezieno piękny złoty pierścień 

  

z brylantem, turkusem I rubinem. 
W pobiiżu kostek lewej ręki od- 

naleziono w masie popiołu I wap- 

na złoty pierścień z 2 dlamenta- 
mi i złoty pierścień w kształcie 

plecionki. insygńja i przedmioty, 

znalezione przy szczątkach Kró- 

lowej Barbary, złożono ożok In- 

sygńjów i przedmiotów, znale- 

zionych przy szczątkach króla 

Aleksandra i królowej Elżbiety. 

W krypcie nie pozostało już 
obecnie nic ze szczątków królew- 

Walki studenckie w Warszawie nie ustają 
ZAMKNIĘCIE WYKŁĄDÓW W WYŻSZ. SZKOLE HANDLOWEJ 
WARSZAWA, (tel. wł. 7.Xi 31). 

Dzień dzisiejszy mimo zawiesze- 
nia wykładów na uniwersytecie 
nie przyniósł uspokojenia. Awan- 
tury anty-żydowskie trwają w 

i dalszym ciągu. Na godz. 10 ą ra- 
no został wyznaczony wiec stu- 
dentów na dziedzińcu uniwersy- 
tetu, ponieważ jednak bramy 'u- 
czelni były zamknięte z powodu 
zawieszenia wykładów, Studenci 
gromadząc się wielkiem!i grupa- 
mi na ullcy, próbowałi przedo- 
stać się na teren uniwersytełu 
siłą. Nie mogąc zorganizować po- 
chodu, studenci udali się grupa- 
mi do Wyższej Szkoły Handlo- 

wej, przed którą niebawem zgro- 
madzili się manifestanci. Około 
godz. 11 manifestanci wyłamali 
drzwi, uostając się do wnętrza: 
Szkoły. Pośród wrzasków i bija- 
tyki zdemolował! urządzenie Ko- 
ła żydowskiego. Około godziny 
12 ej padło hasło „na politechni- 
kę', pochód policja jednak unie- 
ruchomiła, zatrzymując kilku stu- 
dentów, celem wylegitymowania 
przy których znaleziono broń. W 
wyniku ekscesów, jakie grupa 
studentów wywołała na Wyższej 
Szkoie H: nilowej, Rektor uczei- 
ni zarządził zawieszenie wykła- 
dów na Wyższej Szkole Handle- 
wej. 

Proces ukraiński we Lwowie 
LWÓW. PAT. — W dalszym ciągu pro- 

cesu przeciwko członkom Ukraińskiej Orga- 
nizacji Wojskowej, sprawcom napadu na 
ambulans pocztowy pod Bóbrką, zeznawał 
w dniu wczorajszym rzeczoznawca radca 

województwa Iwachow, który w dwugodzin 
v.a rereracie, opierając się na dokumen- 

tach, broszurach, pismach i ulotkach, przed 
stawił historję i organizację tajnych związ- 
ków ukraińskich. 

   

  

ECT] 

  

  

9% 

k 

W dniach 8 i 9 listopada odbedzie sie mw 
Wilnie XII walny zjazd delegatów Zizesze- 
nia Związków Zawodowych pracowników 
"miejskich R P. Z okazji tego zjazdu rależy 
poświęcić słów kilka tej organizacji, Zwią- 
zek Pracowników Miejskich posiada oddzia 
ły prawie we wszystkich miastacn Pulski, 
Powstał on w roku 1920 j stale się rozwija, 
skupiając w swych szeregach voraz to!icz- f. 
niejsze rzesze pracowników miejskich. 

Zgodnie ze statutem Zwiazek raa 
celu: 

a) zjednoczenie pracowników miejskich, 
zatrudnionych na terenie działalności Związ- 
ku w celu wspólnej obrony materjałnych, 
kulturalnych, moralnych i zawodowych inte 
resów członków oraz reprezentację ich na- 
zewnątrz wobec władz państwowych, samo- 
rządowych i instytucyj społecznych. 

B) podejmowanie akcyj, mających na ce- 
lu obronę i poprawę bytu inaterjalnego i wa 
runków pracy swych członków. 

c) podejmowanie akcyj, mających na ce- 
lu podniesienie wykształcenia ogólnego i za 
wodowego, rozwój życia towarzyskiego i 
sportowego wśród członków. 

‚ d) krzewienie -poczucia godności, podnie 
sienia stanowiska społecznego swych człon- 
ków, wyrobienie karności organizacyjnej i 
solidarności koleżeńskiej. 

‚ е) organizowanie samopomocy koleżeń-, 
skiej w najszęrszym zakresie. 

Stojąc mocno na gruncie państwowości 
polskiej, Związek jest instytucją apo'ityczną 
i w całej swej dotychczasowej działalności 
unikał wprowadzenia do swego życia i sto 
sunków wewnetrznych wszelkiego roznamizt 
nienia partyjnego. Zadaniem Związku jest 
dbanie o interesy swych członków zarówno 
'naterjalne, jak i moralne i wyrobienie typu 
sumiennego pracownika - obywatela, stawia 
iącego dobro państwa i miasta na pierw- 
Szem miejscu 

na 

ruchu. Każdy z .nas widzi i czuje, że 
ruch nasz idzie na manowce, których 
bezawocność z dniem każdym jest wi- 
doczniejsza dla wszystkich, nawet dla, 
najbardziej zacietrzewionych członków 
S.D. (Socjalnej Demokracji Królestwa 
Polskiego). Jednem słowem, obecnie 
całą siłą pary pracujemy dla reakcji, 
w której objęcia rzucamy klasę robot- 
niczą. 

Broszura Judyma „W kwestji haseł 
ym programowych* jeszcze bardziej prze- 

ciwstawia się panującemu  prądowi. 
Autor rozpoczyna swą rozprawę słowa 
mi następującemi: „Zaimponował nam 
rosyjski ruch rewolucyjny, zaimpono- 
wai do tego stopnia, że utrąciliśmy wo 
bec niego wszelkie poczucie krytyki. 
Bezkrytyczna i przesadna ocena ruchu 
rewolucyjnego w Rosji zrodziła prze- 
konanie, że nasz ruch socjalistyczny, 
jako ruch samodzielny, nie ma żadne- 
go znaczenia, ponieważ jest bezsilny, 
a jako taki oprzeć się musi o ruch ro 
syiski, szukać w nim natchnienia i na- 
śladować go niewolniczo. Jednem sło- 
wem, wszelka samodzielność, wszelka 
odrębność powinna zniknąć i — im 
prędzej, tem lepiej.* : 

„Ten kierunek, aczkołwiek w róż- 
nej mierze, przejawia się w PPS i S.D. 
Pierwsza wyrzekła się swego zasadni 
czego dążenia do niepodległości Pol- 
ski, druga zaś złączyła się z rosyjską 
partją  socjalno-demokratyczną... Tak- 
tyka nasza —zarówno jednej, jak dru 

w tych dniach otwarcie pierwszorzędnego 

kina dźwiękowego „PA N'” 

AROMA 

Pre 

Organizacja lokalna, jaką jest Związek 
Pracowników Miejskich w Wilnie, ma swo- 
ją dłuższą historję, Związek ten powstał je- 
szcze za czasów okupacji niemieckiej, zaraz 
po ogłoszeniu rewolucji w wojsku niemiec 
kiem i przetrwał bardzo ciężkie dla Wilna i 
dla pracowników czasy, a więc: dwukrotne 
najazdy bolszewickie, okupację litewską i t. 

. Z początku r. 1919 Związek Pracowników 
Miejskich nie zawahał się zaprotestować 
przeciwko żądaniu ówczesnej ekspozytury 
bolszewickiej w” Wi'inie uznania jej za jedy 
nie prawowitą władzę w Wilnie. Przemawia 
jący na zebraniu przedstawiciel Sowietów 
Cichocki został przez pracowników wygwi- 
zdany i wyrzucony z zebrania. W czasie na 
jazcu bolszewickiego spełniał ów Cichocki 
obowiązki prezesa działu gospodarki miej- 
skiej i oczywiście — jak łatwo można zrozu 
mieć — stosunek jego do pracowników nie 
był przychylny, to też wielu z nich pousu 
wano, aresztowano i za wszelką cenę stara- 
no się rozbić tak „nieorawomyšlną“ organi- 
zację, jaką był Zw. Piac Miejskich. Na ze 
braniach Związku w tym okresie zdarzały 
się wystąpienia komunistów, grożących pra- 
cownikom wszelkiemi represjami, a nawet i 
rewolwerami, pomimo to Związek wyszedł 
zwycięsko z tej próby i stanowi obecnie sil 
ną organizację, jest ona solą w oku poszcze 
gólnych martyj, które chciałyby wykorzystać 
pracowników dla swych celów partyjnych, 
— to też próby rozbijania, jedności pracow 
ników są i w dalszym ciągu na porządku 
dziennym. Próby te jednak przeważnie speł 
zały dotychczas na niczem, Obecnie Zwią- 
zek liczy około 700 czołnków i posiada sze 
reg instytucyj samopomocy, jak: Kasę Po- 
życzkowo-Oszczędnościową, Kasę zapomóg 
pośmiertnych, wypłacającą po 1000 zł. ro- 
dzinom zmarłych członków, przy Związku 
istnieje bibtjoteka, licząca już obecnie koło 
3000 tomów, w roku bieżącym została zor- 
gamzowana orkiestra związkowa, parę kon- opuchło silnie i zupełnie zesztywniało, 
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giej partji, — to prawdziwie błędne 
koło strajków z przeważnie ujemnym 
rezultatem i zamachów. Ota cały nasz 
dorobek rewolucyjny, cała: nasza tak - 
tyka... Myśmy zdobyli się tylko na kon 
wulsje rewolucyjne, a nie na czyny re- 
wolucyjne“. 2 

Autor następnie analizuje ruch re- 
wolucyjny rosyjski. 

„Ruch rewolucyjny rosyjski w 
swem założeniu i przejawach jest na- 
der złożony i skomplikowany. Ująć go 
w jakikolwiek szablon lub schemat nie 
sposób. W rewolucji rosyjskiej mamy 
obok siebie takie przejawy, które 
żadną miarą 1ie można ze sobą pogo- 
dzić, gdyż każdy z nich ze względu na 
swój charakter, należy do zupełnie in- 
nej epoki spolecznej. Obok strajku po 
wszechnego, widzimy szereg rozmai- 
tych zjawisk, typowych. dla Europy 
XV, XVI wieku. Obok wałki na bary- 
kadach, ruchy agrarne, przypominają- 
ce epokę raczej Razina lub Pugaczewa 
a nie wiek XX. Wszystko to razem 
wzięte daje olbrzymi obraz a niezli- 
czonej ilości barw, a z nich każdy mo- 
że wybierać te, które mu się podobają. 

My, jako socjaliści, wybieramy barwy 
czerwone. Cóż więc dziwnego, że ma- 
my przekonanie, iż rewolucja rosyjska, 
to par excellece rewolucja socjalisty- 
czna”. 

Nasza rewolucja 1905 roku wyma- 
gała przymiotnika „rosyjska“, u Że- 
romskego jednak Pan Starszy na balu 

  

  

skich ani trumien. W najbliższych 
dniach, po podniesieniu Jegarów, 
na których stały trumny krypta 

będzie jeszcze raz gruntownie 

przeszukana. (PAT). 

BEE EISS TNN DAR 

Turniej szachowy 
W WILNIE 

Dnia 3 listopada w lokalu rest. „Imperjal* 
rozpoczął :ię turniej, który ściągnął moc wi- 
dzów — miłośników gry szachowej. 

Przemówienie inauguracyjne wy gło- 
sił p. Bolesław Segall, który na wstępie 
podziękował wszystkim tym, którzy współ- 
działaniem swem przyczynić się do urzeczy- 
wistnienia idei urządzenia w Wilnie turnieju. 
Mówca wskazał, że Wilno jest jedynem du- 
żem miastem Rzeczypospolitej, w którem do- 
tychczas tak mało dbano o rozwój gry sza- 
chowej. A przecież przed wojną Wilno sta- 
nowiio jeden z ośrodków, w którym promie- 
iniowato życie szachowe. Któż z wilnian nie 

ta turnieju z r. 1912, w którym udział 
raii szachiści wszechświatowej sławy, jak 

Alechin, Rubinsztejn i inni. 
Po przemówien'u p. Segalla odbyło się lo- 

sowanie, poczem rozpoczęła się gra, Zrozu- 
miałą sensację wywołał fakt, iż w pierwszym 
już dniu mieli grać faworyci turnieju p.p. Ro- 
man Galin i I. Firsztein. Publicznošė otoczy 
ła grających ciasnem kołem tak, iż grający 
nie mogfi tchu złapać. Partja potoczyła się w 
szybkiem temoie, przyczem p. Galin miał z 
początku przewagę, lecz potem przegrał pio- 
nek. Wszystkim zdawało się, iż wygra p. 
Firsztejn, ale w ostatniej chwili udało się p. 
Galinowi zręcznym manewrem wieży, osiąg- 
nąć nierozegraną. A więc partja skończyła 
się ku zadowoleniu obu stron pokojowo 
(ciesz się, Ligo Narodów!). 

Drugą parę stanowili p. Kimelis— dr. Ger- 
sten. Pierwszy dzięki mocnej grze pozycyj- 
nej zdobył piona, następniedrugiego i partję 
wygrał, 

W piątek gra odbywała się w dalszym 
ciągu. Grały 3 pary. W pierwszej p. Kowal- 
ski mocno zaatakował swego młodego prze- 
ciwnika p. Kurmina i partję wygrał. W dru- 
giej parze grali p.p. inż. S. Solc z p, B. Se- 
galem. Białe uzyskały przewagę pozycyjną, 
a po błednem posunięciu p. Segalia, martję 
wygrały: 

Najłatwiej przyszło zwyciestwo p. Irdele- 
wiczowi, który daremnie czekał na przybycie 
swego przeciwnika .p. Siennickiego Wobec 
nieprzybycia jego partja została zaliczona ja- 
ko wygrana p. Indelewiczowi. 
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ilnopolskiego Zjazdn pracowników miejski 
certów której odbyło się w sezonie bieżą- 
cym. Klub Sportowy związkowy ma za za- 
dan:e rozwijanie tężyzny fizycznej swych 
członków. 

Na zjeździe pracowników, który odbę- 
dzie się w dniach 8 i 9 listopada, będzie    

omawiany cały szereg ważnych dla pracow _ 
ników miejskich zagadnień, a więc: projekt 
t. zw. małej ustawy samorządowej, projekt 
ustaw pragmatycznej i dyscyplinarnej, or- 
garizacja instytucji kredytowej  pracowni- 
ków. miejskich, sprawa budowy domów wy 
poczynkowych, sprawy organizacyjne i t. p. 
Życzyć należy, aby zjazd dał dobre wyniki 
swej pracy i aby ta pożyteczna organizacja 
pomyślnie rozwijała się na przyszłość. 

W _WIRZE STOLICY 
KIJ W ROBOCIE 

Sto dwa lata temu, pewien wiarus uapo— 
leoński, dymisjonowany oficer, niemający ce 

do ust włożyć, nachodził ciągie prezydenta 

Warszawy Woydę, błagając go o posadę. 

Zirytowany wkońcu Woyda widząc, że pe- 
tent nie zedowolni się samemi obietnicami, 

kazał stużbie otworzyć drzwi i dać mu tę- 

giego kopniaka. Siodze zmartwiony wiarus 

upił się za ostatjie 3 grosze, poczem przy- 

dybejwiszy Woydę na ulicy sprał go kijem co 

się zowie. Załadowano eks-żołnierza do wię- 

zienia, a warszawiacy przez dobry rok na- 

zywail grube laski — woydówkami. 

W Wilnie laska zwała się Pelikanówką— 

na pamiątkę tego kpa rektora Pelikana, któ, 

ry publicznie dat się na placu wygrzmocić 

jedncokiemu  kancelišcie  uniwersyteckiemu 
Bieleckiemu i niezadowolenie swe demonstro 

wał jedynie przyśpieszoną ucieczką. 

Tak to znakomity wyczyn kija zostawał 

uwieczniony w jego nazwie. 

Obecnie, studenci wydziału prawa posta- 

nowili pokazać, że i oni coś motrafią. Po 

wyborach syndyka na trzecim roku prawa, 

gdzie zwyciężył jeden kandydat ku zmart- 

swieniu drugiego, posiedzenie przeniosło się 

na ulicę, Studenci żydzi, należący do korpo- 

racji Jardenja, zaopatrzyli się w kije — chrze 

ścijanie w solidne lagi. Kto koga pierwszy— 

san: pan posterunkowy nie dojdzie, ałe nagle 

na samym środku Krakowskiego Przedmie- 

ścia, rozpoczęły się ożywione wybory. Krzyk, 

ryk, woydówki i peńkanówki śmigają w po- 

wietrzu jak cepyv. Panie stękając uciekają, 

mężczyźni rozradowani przystają. Motorniczy 

  

aż zatrzymał tramwaj — by nic nie sirac'č + 

ze wspaniatego widoku, wychy/it się tylko i 

wrzeszczy do białej czapki, łomotającej iakiś 

la', 3. kapelusz: — „a mocno go pan trzep, 

tak! od ucha, niech zaoszczędzi na tektrolu- 

ZIE. 
Oczywiście nic się nikomu nie stało — 

zbyt wstrętny mamy klimat. Przez takie 

grube -palta, co to można poczuć? Ałe, że 

płaszcze studenckie oddawna tak dokładnie 

wytrzepane nie były, to fakt. Nieznośna po- 
ficja nadbiegła z wrzawą i biciem bijących 

się rozproszyła, 

„Dobrze było, mówili przygodni widzo- 

wie, szkoda tylko, żę program taki krótki”. 

Za darmo i jeszcze im źle! Niech idą do cyr- 

ku Staniewskich — tam za dwa złote klowni 

piorą się po gębach przez 3 godziny. 

Teraz obie strony trąbią, że „daliśmy im". 

Trudno uwierzyć w zapewnienia Naszego 

Przeglądu, że młodzi prawnicy = Jardenji 

przešcignęli wyczyny Samsona Z Fihstynami 

Ja wolę wierzyć, że kijem składniej machali 

chrześcijańscy prawnicy — bo że proces 

brzeski jest obecnie jakby gościnnym wystę- 

pem adwokata Berensona, który bryluje po- 

mysłowością; więc, że musi być jakaś rów- 

nowaga, to już zgódźmy się, że w pięści 

nasi prawnicy sa lepsi. I niech sobie na zdro 

wie nazywają swe laski — Jardunki. Karo. 

      

    

Reperacje 

MASZYN ROLNICZYCH 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 

sieczkarń oraz motorów wszelkiego 

rodzaju i traktorów d konywa Zakład 
Reparacyjny przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
wiino, Zawalna 11-a   

  

Czy reumatyzm i podagra są uleczalne? 
Jak ogólnie wiadomem jest, rewnatyzm, 

podagra i pokrewne cierpienia mają za przy- 
czynę nagromadzanie się kwasu 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. Rów- 
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 dręczyly. Prawe O 

ak, 

tłumaczy ów przymiotnik w sposób na 
stępujący: „Dlatego „rosyjskiej“, że 
ien przyimiotnik — „rosyjskiej — w 
opinji ogółu polskiego miażdży ohydę 
zjawiska w zarodku, zabija samo prin- 
cipium tak doszczętnie, jak  sublimat, 
właściwie użyty, zabija laseczniki. Dla 
tego — „rosyjskiej“. 

Ruch polityczny lub spoteczny wy- 
maga dwóch czynników: niezadowole- 
nia ze stanu obecnego i wiary, że nio- 
że być inaczej. Niezadowolenie ze sta- 
nu obecnego istniało w zaborze rosyj- 
skim, W okresie z przed 1905 r. sła- 
ba była wiara co do możliwości zmia- 
ny na lepsze. Perspektywę tych zmian 
otwierała rewolucja w Rosji. która mia 
ła pociągnąć zasadnicze zmiańy w u- 
stroju społecznym i politycznym tego 
„państwa i zmienić jego stosunek do 
Polski. Perspektywę zmiany na lepsze ku 
otwierała zbliżająca się woina euro- 
pejska, wzniecająca nadzieje na ode- 
rwanie się od Rosji. Pierwsza z tych 
perspektyw była czynnikiem naszej u- 
gody, druga przyczyniła się do wzmoc 
nienia zanikającego już pradu niepod- 
lągłościowego. 

Rewolucja 1905 r. była wspólnym 
przeżyciem zaboru rosyjskiego z Ro- 
sją: była poczatkiem wspólnych dzie- 
jów. Wspólne dzieje wytwarzają na- 
ród. Polska uiarzmiona przez Rosję, 
przez długi czas nie miała wspóinych 
dziejów. Brano u nas rekrutów o wo- 
jen, które prowadziła Rosja, odczuwa- 

że przy wchodzeniu na schody włóczyłem tę 
nogę. Gdy siedziałem 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- 
matyzm. Podobnie świadczy wiele  cierpią- 
cych, którzy przyjmowali Togal przy reu- 
matyzmie, podagrze, rwaniu w stawach, ła- 
maniu w kościach, bółach nerwowych i gło- 
wy, przeziębieniach i pokrewnych niedoma- 
ganiach, Nawet w chronicznych wypadkach 
osiągnięto przy pomocy Togalu pomyślne 
rezittaty, ponieważ lek ten zwalcza owe cier 
pienia. Nieszkodliwe dla serca, żołądka i -- 
nych organów. Jeśli ponadto lekarze Togal 
ordynują, to przecież każdy z zaufaniem za- 
kupić go może, We wszystkich aptekach. 

liśmy straty gospodarcze z tych wojea 
wypływające, lecz nie mieliśmy współ 
nych dziejów, bo psychicznie inaczej 
ieagowaliśmy na wypadki: klęski ro- 
syjskie ujmowaliśmy, jako coś dla nas 
zbawiennego, zwycięstwa — jako na- 

sze klęski. Rok 1905 wywalał prze- 
wrót w tych stosunkach. SerceWarsza- 
wy i Łodzi zabiło w takt z Sercem 
Moskwy, Iwano-Wozniesieūska i Pe- 
tersburga. Osad psychiczny okresu 
1904 — i906 r. włącznie, okresu złu- 
dzeń autonomicznych i wszelkich złu- 
dzeń co do Rosji, był czynnikiem osła 
biającym . wolę narodu polskiego <> 
niepodległości w okresie wojny świa- 
towej. 

Reakcja rosyjska i nadchodząca 
wojna żywiły nasz ruch niepodlegto- 
ściowy, który rozwijał się od 1909 ro- 

  

Żeromski — wielki artysta, nie był 
bynajmniej wielkim umysłem politycz- 
nym, orjentował się słabo w przeży- 
wanych wypadkach i ulegał w siłnym 
stopniu sugestjij swego Środowiska. 
Średowisko to było socjalistycznem z 
silną jednak ideologją niepodległościo- 
wą. 

Żeromski odczuwał bardzo silnie 
cierpienie, nędzę i wszelkie bółe. To 
czyniło go socjalnym. (Poięcie socjal- 
ny nie jest identyczne z socjali:tycz- 
nem). Nie czyniło go to jednak bojow- 
cem. 

„Nasze idee zdążaią wciąż ta samą
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Teodcra    
PUB I RZEZENIA ZAKŁADU NETEG 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 7 listopada 1931 r. 
Ciśnienie średnie 766. 
"Temperatura średnia --6, 

Temperatura najwyższa Ą4-11. 

Temperatura najniższa —-2. 

  

Opad w mm. — < 

Wiatr: Potudniowo - wschodni, 
Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: pogodnie. 

NABOŻEŃSTWA 
— Uroczystość Opieki N. M, P. z 

powodu remontu kaplicy  Ostrobram- 
skiej, została przesunięta z 14 na 21 
bm. na godzinę 5 pp. 

— Uczczenie poległych policjantów. 
We wtorek, dnia 10 listopada, o go- 
dzinie 10, w kościele św. Kazimierza 
odbędzie się nabożeństwo za spokój 
dusz wszystkich szeregowych Policji 
Państwowej województwa wiłeńskiego, 
poległych w obronie współobywąteli. 

Po nabożeństwie nastąpi o godzinie 
11,30 żłożenie wieńców na grobach na 

cmentarzu Rossa. 
URZĘDOWA 

— Powrót wojewody. — P. wojewoda wi 
leństi Zygmunt Beczkowicz, kończąc urlop 
wypoczynkowy, spędzony w Krynicy, po- 
wraca do Wilna dziś dn. 8 bm, i jutro cbej- 
muje urzędowanie. & “ : 

— Wydalenie dziennikarza žydow- 
skiego. — Na podstawie odnośnego 
zarządzenia P. Prezydenta o ochronie 
pasa granicznego, wileńskie władze ad 
ministracyjne zarządziły usunięcie z 
Wilna członka żydowskiego syndyka- 
tu dziennikarzy S. Belisa, vel Legisa, 
zamieszanego do akcji antypaństwo- 
wej. 

'W związku z tem Belis ogłosił w 
prasie żargonowej list otwarty, w kto- 
rym w wyraźny i dobitny sposób 2d- 
żegnywuje się od komunistów i zapew- 
nia, że obecnie nic z nimi niema wspól 
nego. 

Belis złożył odwołanie od zarządze- 
nia St. Grodzkiego do władz wyż- 
szych. 

  

  
   
  

‹ MIEJSKA 
— Prace nad budżetem. Referat budżeto 

wy Magistratu kończy już pracę nad ukła- 
daniem preliminarza budżetowego na rok 
32—-33. 

Wczesne ułożenie preliminarza pozwoli R. 
Miejskiej zatwierdzić go jeszcze przed 1.4.32 

— Piekarze uzyskali zwyżkę cenni- 
ka. — Władze administracyine po bliż 
szem zapoznaniu się z przediožoną 
przez piekarzy kalkulacją cen, uznały 
za wskazane zmienić dotychczas obo- 
wiqzujący cennik na pieczywo w sen- 
sie zwyżkowym. Wobec tego z dniem 
dzisiejszym chleb żytni руйому 65 
proc. będzie kosztować 42 gr. klg., zaś 
razowy 97 i pół proc. — 32 gr. Mąka 
pytlowa (65 proc., przywozowa) — 
40 or. klg. maka żytnia 97 i pół proc. 
— 81 gr. 

— Podania rezerwistów o zasiłki, — Po- 
"cja, otrzymała wyjaśnienie, że od ūbiega- 
jących się o zasiłki z tytułu powołania na 
ćwiczenia wojskowe, nie należy pobierać żad 
nych opłat (wyciągi z ksiąg ludności, świa- 
dectwa ślubu, metryki itd.). 

— Echa katastrofy budowlanej na ulicy 
Wiwaulskiego. Starosta Grodzki ukarał Osze- 
ta Ryndzina, właściciela domu przy ul. Pił- 
sudskiego i Wiwulskiego, grzywną w wyso- 
kości 300 zł. z zamianą na 10 dni aresztu 
za poczynienie samowolne przeróbek budow- 
lanych, wskutek czego nastąpiło usunięcie się 
części domu. 

SKARBOWA 
— Ulgi płatnicze dla tytoniarzy, Wobec 

pogłosek, że detalistom < tytoniarzom będą 

drogą, prowadzącą nie do zwycięstwa 
lecz do kajdan. Zaczynając naszą pra- 
cę, wiemy jak przez sen, że nie prze- 

robimy naszej idei na siły twórcze, ży- 
we, funkcjonujące jak maszyna, 
wciąż sennie pamiętamy o tem, że idee 
zwyciężą nas i podadzą nasze ręce w 
bezużyteczne żelaza”. („Róża str. 43. 
wyd. piąte). Ž 

Szubienica powstańców i bojowców 
była według Żeromskiego  czynnikiein 
naszego wyzwolenia. Czynnikiem jed- 
nak wyzwolenia może być tylko bój a 
nie teror wroga. Teror osłabia naród, 
wywołuje strach wiejooki, upodla. 

Bohater Żeromskiego  Czarowic, 
świadek katowania jednego z bojow- 
ców przez zgraję drobnych szpiegów, 
mówi do naczelnika Ochrany, z które- 
go rozkazu to się działo: „Pan i panu 
podobni, nie wiedząc o tem wcale, za- 
daliście swemu panowaniu w mojej oj- 
czyźnie rany Szarpane, poprzetrąca- 
liście jego kości, odbiliście mu płuca. 
Już nie wyzyje, dzięki wam, Rosja w 
Polsce! Skona tu na tej podłodze we 
krwi Osta, którą ja w chustkę zgarną- 
łem. 

Po powstaniu 1863 roku byliśmy 
jedynie skatowaną szlachtą, społeczeń- 
stwem bez ludu. Wyście wtedy nam, 
szlachcie — narodowi, lud mądrze wy- 

darli. Teraz w tej rewolucji, którą pan 
uważa za skończoną i zdławioną, myś- 
my wam lud nasz ze szponów wywali. 
rzez męke bezprzykładną, niesławną 

lecz m 

итаггапе masowo zaległości podatkowe Izba 
Skarbowa wyjaśnia, że podania o ulgi będa 
załatwiane w ramach dotychczas obowiązu- 
jących (indywidualnie) i o masowem uma- 
rzaniu mowy być nie może. 

-— Świadectwa przemysłowe, — Izba i u- 
rzędy skarbowe przystąpiły już do wydawa 
nia nowych świadectw przemysłowych i 
kari rejestracyjnych, które każde orzedsię 
biorstwo winne nabyć jeszcze przed 1 stycz 
nia. 

HANDLOWA 
-— Wnioski o zwyżkach celnych, — Izba 

Przem.-Handl. rozpatruje obecnie opinje po-. 
szczególnych organizacyj handlowych w 
sprawie projektowanych podwyżek stawek 
celnych. 

Po zgrupowaniu tych materjałów izba 
wystąpi do władz z odnośną umotywowaną 
opinią. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisiejszy odczyt senatora Rez- 

tworowskiego, Staraniem Klubu Społe- 
cznego w Wilnie w dniu dzisiejszym, © 
godzinie 7 wiecz., w sali Stow. Techni 
ków (Wileńska 33) senator Wojciech 
Roztworowski, członek Komisji Spraw 
Zagranicznych Senatu, wygłosi odczyt 
na temat „Sytuacja polityczna Polski 
na tle sytuacji międzynarodowej”. Po 
odczycie odbędzie się dyskusja. 

— Wałne zebranie stowarzyszenia b. wy 
chow. gimnazjum przy kościele św. Katarzy 
my, Nowowybrany Zarząd Stowarzyszenia by 
łych wychowanek i wychowanków gimna- 
zjum przy kościele św. Katarzyny w Peters- 
burgu prosi wszystkich należących i nienale 
żących do Stowarzyszenia o przybycie na 
walne zebranie, na którem będa omawiane 
bardzo ważne sprawy, dotyczące dalszej dzia 
łainości Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie 
się w niedzielę 8 listopada 1931 r. i rozpocz- 
nie się punktualnie 0 godz 30 po poł. w 

i Techników, Wiieńska 
— Z Koła P. M. Sz. im. Kościuszki. Dziś, 

w. kole Po: Macierzy Szkolnej, im. T. Ko- 
Ściuszki przy ul. Turgielsk'ej 2, zostanie wy- 
głoszony przez znakomitego «nówce p. 
Krzysztofkika odczyt na temat „Škutki uży- 
wania alkoholu", po odczycie odbędzie się 
przedstawienie sztuki „Kajcio”, wesoiei kom. 
Dobrzańskiego, Początek o godz. 6 m. 30. 
Wstęp dla wszystkich bezpłatny. 

      

  

  

RÓŻNE 
— Mutftjat podaje do wiadomości, że 11 

listopada, w dniu Święta Narodowego, odbę- 
dzie się w Wilnie nabożeństwo w meczecie 
o godzinie 10 rano. 

› — Wystawa malarstwa, rysunku j grafiki S 
Józefa Horyda. W niedzielę 8 b.m. o godz. 
1 w kasykie garnizonowem (Mickiewicza 13) 
otwarta zostanie wystawa malarstwa, rysun 
ku i grafiki Józefa Horyda. 

— Wyj mie, W nr. 212 z dnia 16-IX 
r. b. ukazała się notatka p. t. „Oszustwo na 
szkcdę dr, Makowera', którego iniał się rze 
komo dopuścić inż. Saul Kac, dostarczając 
aparat rentgenowski. Tre: ej notatki była 
oparta. na skardze, złożonej do Prokuratora, 
jak się obecnie okazuje, po przeprowadzo- 
nem dochodzeniu sprawa została umorzona 
z powodu nieustalenia faktu przestępstwa. 

— Koło wileńskie „Kuźniczanek*, Dnia 18 
ub. m. w mieszkaniu pam Janiny  Falewicz, 
pod przewodnictwem hr. Marji Zamoyskiej, 
zawtązało się nowe „Kółko Wiieńskie Kužni- 
czanek“, (byłych uczenie szkoły w Kuźnicach 
gen. Zamoyskiej), stawiło się kilka byłych 
uczenic, do których przepięknie przemówił 
ks. biskup Bandurski, zachęcając, by pierw- 
szą ich pracą było godnie uczcić 50-iecie ich 
szkoły, 

Przewodnictwo i patronat nad Kėlkiem 
przyjęła na razie hr. Marja Zamoyska, sekre 
tarjat pani Pieniążkowa. Niewątpliwie daw- 
ne Kuźniczanki, mieszkające w Wileńszczyź- 
nie po wsiach, ' przybędą łaskawie na następ 
ne zebranie, które odbędzie się w końcu listo 
pada b.r. 

Zgłoszenia uprzejmie "prosimy kierować 
narazie do „Kółka Wileńskiego Kużniczanek* 
na ul. Jagiellońską 9 m. 13, Wilno 

Janina Falewicz, 
— Wi. T-wo Fotofraficzne organizuje 

dwa kursy fotograficzne dla początkujących 
i dna amatorów, Wykłady i ćwi 

  

     

    

    

    

  

  

SŁ OW O 

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
WILNO. — W dniu 11 listopada, 

jako w rocznicę ogłoszenia Niepodle- 
głości Państwa Polskiego, odbędzie się 
o godz. 10.30 uroczyste nabożeństwo 
w kościele św, Jakóba, celebrowane 
przez ]. E. ks. biskupa Michalkiewicza. 
Organizacje społeczne, cechy, związki, 
stowarzyszenia i młodzież szkolna są 
proszone o przyjęcie udziału w tej u- 
roczystości i przybycie do kościoła św. 
Jakóba ze sztandarami przed godziną: 
10.15. Po nabożeństwie odbędzie się 

defilada wojskowa. Wzywa się ludność 
m. Wilna do dekorowania w dniu 11 li- 
stopada domów. 

DZIEŃ 11 LISTOPADA 
WOLNY OD ZAJĘĆ 

W dniu Święta Niepodległości wszystkie 
urzędy państwowe i prywatne będą nieczyn- 
ne. 

Również będzie zwolniona od zajęć szkol- 
nych w dniu 11 listopada młodzież ucząca 
się we wszystkich zakładach naukowych. 

Szkoły organizują pogadanki i odczyty 
wyjaśniające młodzieży znaczenie rocznicy. 

  

czenia będą się odbywały dwa razy w ty- 
godniu w godz. wieczorowych w ciągu 3-ch 
miesięcy. Dla zaawansowanych prowadzony 
będzie kurs techniki bromowej (powiększe- 
nia) i bromolej. 

Zapisy na oba kursy w lokalu T-wa ul. 
ickiewicza 15 w poniedziałki od 5—7 

i od 530 do 7.30 przymuje 
oraz udziela informacyj kierownik kursu. 

Kurs otwarty będzie 9 listopada r.b. 

SPORTOWA 
— Dzisiejszy mecz. Dziś, w niedzielę, dn. 

8 b. m. o godzinie 1,30 p.p., na boisku spor 
towem 6 pp. Leg. (Antokol) odbędzie się 
mecz towarzyski piki nożnej Drukarz — 
Tur. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziś, w nie. 

dziełę dnia 8 listopada o godz. 12 w poł. pięk 
na heśń „Kopciuszek* z p. Sławińską w roli 
tytułowej. Barwne 1 w przepych fantazji u- 
brarę to widowisko cz e urokien swym 
dziecięce umysły, wywo c okrzyki entuzja 
zmu, Po poł. c godz. 4 pełna humoru i ko- 

   

       

    

micznych sytuacyj, lekka komedja T. Łopa-. 
lewskiego „Aurelciu nie rób tego”. Ceny 
miejsc zniżone. 

Wieczorem powtórzenie po cenach ner- 
malnych „Aurelciu rie rób tego" jako ostat- 
niego widowiska tej zabawnej komedji. 

Teatr Miejski na Pohulance. Dziś, w 
czielę dnia 8 iistopada o godz. 4 po poł. 

y a, do łez rozśmieszająca komedja współ 
czesna „Złoty wiek rycerstwa" z J. Ciecie: 
skim i H. Kamińską w rolach głównych. 

Wieczorem o godz. 8 potężny dramat St. 
Żeromskiego „Róża”. Będzie to jpż jedno z 
ostatnich widowis tego arcydzieła o warto- 
ściach aktualnych. 

= = roczyste widowisko na Pohulance, W 
c 9 listopada o godz, 8 w. 

    

    

      

© czysta reprezentacja regjonal 
nego widowiska „Wesele Śląskie", 

Ze względu na uro- 
czysty Ghaak ter ido wiska o znaczeniu pań- 

weni, teatr rezerwuje loże i 6 pierwszych 
rzędów krzeseł dia przedstawicieli duchowień 
stwa, wojskowości, władz państwowych i ko 
munalnvch, Towarzystw i Zrzeszeń do godz. 
1 w poniedziałek dnia 9-XI. Zarezerwowane 
miejsca niewykupione do godz. 1, kasa teal 
tru będzie sprzedawać. Zniżki na ten dzień 
są nieważne. Ceny normalne. 

We wtorek i środe ostatnie dwa dni wi- 
dowiska „Wesele Śląskie" — zniżki ważne, 
a o godz. 4 w ten dnie specjalnie dla mło- 
dzieży, po cenach popołudniowych. 

—. Teatr Miejski w Lutni, Koncert laure- 
atów wyższej szkoły muzycznej im. Fr, Cho- 
pina w Warszawie. Nina Stokowska (skrzyp 
ce) ]akób Kalecki (fortepian). W poniedzia- 
łek dnia 9 b.m. o godz. 8 wiecz, odbędzie 
się tylko jeden koncert laureatów, iw którym 
wezmą udział: Nina owska, uczenica 
prof. Michałow która koncertowała z 

kilkakrotnie w Fil- 
oraz zagranicą: w 
w Leningradzie, w 

   

    

      

   

    

3.50 — już Poz 
Claudio Arrau wszechšwiatowej sławy 

pianista wystąpi z zupełnie nowym progra- 
mein we wtorek 10 b.m. w sali Konserwato- 
rjum Muzycznego (ul. „Wielka 47 — wejście 
z Końskiej), 

co GRAJA W KINACH? 
Kino Miejskie: Złote piekło, 
Hollywood — 10-ciu z Pawiaka 
Heljos — 10-ciu z Pawiaka. 
Casino: Nieśmiertelna miłość, 
Stylowy: Złodziej miłości. 
Światowid: Indyjski grobowiec. 

  

  

  

|RADJOAMATORZY!I 
KORZYSTAJCIE Z OKAZJI 

MKOWA 20, F-MA MICHAŁ GIRDA7xCvA, 
ZAMIENIA ZUŻYTE AKUMULATORY i BATERJE ANODOWE 

RA NOWE ZA DOPŁATĄ 

  

dzisiaj, przez szalone i dzikie kol 
losu.... wyrwaliśmy wam nasz lud". 

Było ta najzupełniejsze złudzenie, 
które podzielał Żeromski z wielu inny- 

i. Zduszone terorem rządowym ruchy 
rewolucyjne w Królestwie Polskiem 
wywołały tylko demoralizację i strach. 
Anzelmowi wstawia w usta Żeromski 
częstokroć trafną ocenę sytuacji: „ko- 
goż mam żałować?.... rzesz ciemnego, 
proletarjackiego mrowia — „Dyktatora 
przeszłości*, — o którem mówi nasz 
mądry pułkownik, że za czasów rewo- 
lucji prychłysnuła do rewolucji a teraz 
ochłysnuło do ochrany?*., W rzeczy sa- 
mej już w 1906 roku była olbrzymia 
podaż do Ochrany zmobilizowanych do 
rewolucji, wytrąconych z normalnych 
zajęć i stosunków dawnych działaczy 
rewolucyjnych. Na północy Rosji Euro- 
pejskiej do kraju pozbawionego prze 
mysłu wysłani bez sądu robotnicy Ło- 
dzi, Zawiercia i Sosnowca stawali się 
zwykłymi złodziejami. 

Rewolucja 1905 roku nie przygoto- 
wała ani ludu robotniczego, ani wło- 
Ściaństwa do walki o niepodległość, 
gdy warunki do tej wałki przyszły t. į. 
gdy nadeszła wojna światowa. 

Dyskusja wiecowa w „Róży* bar- 
dzo dobrze oddaje ówczesny zamęt 
ideowy: walki Esdeków z Pepesowca- 
mi, socjalistów z Enpeerem (Narodo- 
wym Związkiem Robotniczym). Głosy 
podane przez Żeromskiego wrogie Pol- 
sce są głosami robotników ogłupionych 

eje 

T, 

przez Esdeków, zwolenników organicz 
nego wcielenia Polski do Rosji, wraz 
robotników ciemnych, pozbawionych 
kultury narodowej. Gdy mój brat Wa- 
cław w 1905 roku siedział w jednem z 
więzień warszwaskich, widział trzecią 
część „Dziadów*, która kontrabandą 
przechodziła z rąk do rąk więźniów po- 
litycznych, a jeden z nich zrobił na 
książce następujący napis: „Mickie- 
wicz—wydawnictwo czarnej zot1i Pol- 
ski“. Czarna sotnia w Rosji była naj- 
bardziej reakcyjną Organizacją i polski 
robotnik uważał, że poezja wyrażająca 
najsilniejszą moc uczucia narodowego, 
może być tylko wydawnictwem „Pol- 
skiej Czarnej Sotni*. 

Ruch masowy w Królestwie  Poł- 
skiem przejawiał się w strejkach: I$asło 

strejku powszechnego przyjęło się na 
naszym gruncie w 1905 roku, jako ha- 
sło ciągłych strejków. Nad ruchem na- 
a robotniczym,  ciążyła machina 

osyjska państwowa, kulą i nahajką 
Oise strajki. Maszyna ta zdezor- 
ganizowaia sie wskutek przegranej 
wojny; nastąpił ruch wirowy strejków. 
Były strejki wywołane potrzebami ro- 
botniczenii, z postulatami zgodnemi z 
interesami  robotniczemi i warunkami 
produkcji. Lecz były strejki ponad moż 
ność naszego przemysłu wstrząsaj, jące 
produkcja, szkodliwie dla interesów ro- 
borniczych. 

W Rosji dezorganizacja życia go- 
spodarczego była skutecznym środkiem 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Czy napad? O pon:oc lekarską do Po- 

gotowia zwrócił sie właścciieł sklepu wódek 

w Niemieżu, Józef Szczebł:k, pobity dość 

poważnie jakoby przez rabusiów, którzy 

chciełi obrabować jego sklep. 

Szczebik twierdzi, że stoczył z nimi 

kę na siekiery i właśnie podczas tęj walki 

został ranny. 

— Śmierć od czadu, Wczoraj iule- 
gły ciężkiemu zatruciu czadem siostry 
Hermanówny Aniela i Helena, służące, 
zam. w gmachu gimnazjalnym przy ul. 
Derxinikańskiej 3/5. 

W chwili odwiezienia zatrutych do 
szpitala Sawicz, Aniela Hermanówna 

zmarła. 
— Alreszty 

zwiazku Ż 
przez ,wywrotowców z racji rocznicy AŻ 
lucii bolszewickiej, w nocy z 6 na 7 bm. @; 
wileńskiego przepruwadzono areszty wad 
terenie wszystkich powiatów województwa 
funkcjonariuszów K.P.7.B, Aresztowano kil- 
kanaście osób w trakcie ostatnich przygoto- 
waż do kelportarzu bibuły komunistycznej. 

Niezależnie od tego komuniści projektowa 
li cały szereg wieców chłopskich, które nie 
doszły do skutku wobec zupełnego braku za 

_ interesowania wśród wieśniaków, 

Mierniczy przysięgły 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI 

Wilno, ul. Beliny 16 m. 5, tel. 15—43. 
Godz. przyjęcia: od 9—2 

  

komunistów, — W 

  

— Rzekoma emigrantka poli- 
tyczna, — Przed trzema tygodniami z 
mieszkania p. Pawła Odyńca (Montwiłow- 
ska 3) zgineły w zagadkowy sposób dwa 
pierścionki wartości 1500 złotych. Jednoczeš 
nie ułotniła się słażaca p. Odyńca, Helena 
Bielniaczówna,, powzięto więc _ podejrzenie, 
że to ona jest sprawczynią tej kradzieży i za 
Bielnłaczówną rozesłano listy gończe. 

Tymczasem Bielniaczówna po przyjeździe 
do Grodna zastawiła pierścionek w lombar- 
dzie miejskim i za uzylskane w ten sposób 
pieniadze udała się de Lublina, gdzie została 
przez tamt. policję zatrzymana. 

Legitymujac się metryką na nazwisko 
Woiciechowskiej, podała się za zbiegłą z Li 
twy emigrantkę. Dla wyjaśnienia sprawy 
Bielmaczównę przysiano do Wilna, gdzie 
prawda wyszła na jaw i rzekoma emigrant. 
ka powędrowała na Łukiszki, 

— Rocznica komunistyczna. — 
Dzień wczorajszy mimo wysiłków  agitato- 
rów komimistycznych minął zupełnie spokoj- 
nie. 

W nocy rozrzticono jadynie nieznaczna 
ilość bibuły kornunistycznej, 
a kolporterów pelicja w pościgu 

ujęła. 
Grupki wyrostków żydowskich, usiłują- 

* cych zebrać się w różnych punktach miasta, 
rozpraszano bez trudu. 

— Wypadek samochodowy. Na ut. Jagiel 
lońskiej autobus kierowany przez szofera 
Winc. Garło (Olimji 3) uszkodził sa.nochód 
prywatny, przybyły z Oszmiany, 

— Sprawki bandy Juszkiewicza. — Oka- 
zało się, że sprawcami kradzieży garderoby 
wartości 2500 zł. u p. Butkowskiego (Wił- 
komierska 3) byli członkowie zlikwidowanej 
bandy Juszkiewicza. Uzyskane z tej kradzie- 
ży rzeczy zostały sprzedane:  Lutomskiemu 
(Olimpji 13), Śmigielskiemu (Rossa 26) i 
„i (Wingry 4). 

— Złodzieje w szkole powszechnej. 
"Ez mieszkania kierownika szkoły pow- 

szecheni W. Moczulskiego przy ul. Pań- 
skiej 7, nieznani złoczyńcy zap nycą 
dobranego klucza zrabowali garderobę 
męską, bieliznę i dwa kornety. ()gólna 
szkoda wynosi 2000 zł. 

— Robota „pajęczarza*, — Ze strychu 
domu przy ul. lagiellońskiej 9 skradziono 
bielizne wartości 500 zł. na szkodę dr. Ju- 
ljana Biłewicza. 

WOCEGORTE ARZESRZOTIEY. 

WĘGIEL i KOKS górnośląski poleca 

firma DEULL, Wilno, Jagiellońska 3. 

tel. 8-11. 

  

waiki z rządem, gdy rząd dbał o roz- 
wói gospodarczy, o rozwój wogóle i o 
rosyjski przemysł w szczególności. De- 
zorganizacja życia gospodarczego w 
Polsce, była dla rządu rzeczą obojęt- 
ną. — Niech ginie przemysł w Prywi- 
Ślinji, niech się rozwija w okręgu 10- 
skiewskim — oto myśl, leżąca na ser- 
cu miarodajnych czynników Rosji. Wal 
ka w dziedzinie naszego przemysłu, tu- 
czana przez klasę robotniczą, mogłaby 
w pewnych warunkach wychować tę 
klasę politycznie, rozniecić w niej nie- 
chęć da Rosji w Polsce. Cel ten sta- 
wiała sobie PPS, lecz okazał się on 
nieosiągalnym. Ruch masowy robotni- 
czy, ruch strajkowy, już zbankrutował 
w. 1906 r. Fakt ten znajduje odbicie w 
dramacie Żeromskiego: „Byłem grzesz 
ny przed wami, pobudzając was zgło- 
dzonych, bezbronnych do boju, aczkol- 
wiek nie miałem pewności zwycięstwa. 
Teraz wam wyznaję winę. Byliście naj- I 
pochopniejsi do porzucenia życia, gdyż 
dola najwięcej z was życia wyżarła, a 
rewolucja kosztowała was tylko tę re- 
sztę przeżartą od chorób, — więc na 
wasze barki waliłem pospoiu z "nym 
najcięższy trud. Wyście najchętniej 
brali na ramiona posłannictwo šmier- 
ci. Teraz już do bojw nie wystąpicie bez r 
pewności zwycięstwa. Do boju za was 
wszystkich wystąpię ja sam i tacy, jak 
ja, ieśli ich ta ziemia wyda”. 

Masowy ruch strejkowy nie mógł 
dać w Królestwie wyników dodatnich 

wai 

i dących twórcami naszego 

1' ; 
z SZABUNIEWICZÓW 

ANNA BYSTRAMOWA 
wdowa po Ś. 

opatrzona św. Sakramentaini po krótkich lecz ciężkich 
dnia 7 listopada 1931 r. ` 

Eksportacja zwłok z domu żałoby Antokolska 58, do kościoła Piotra i 
Pawła odb dzie się w niedzielę o godz. 6 wieczór, pogrzeb w poniedziałek 
po nabożeństwie żałobnem o godz. 8 rano na cmentarz Antokolski. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

Córka, Aida synowa wnuki i rodzina 

    

spe 

KAZIMIERZ BUYKO 
Akcjonarjusz i długoletni dyrektor cukrowni „„Brodeckie** na Ukra- 

inie, a ostatnio cukrowni „Zarczany” i „Jucicsa'* w Rumunji 

zmarł negie dnia 29. IX. r. b. przeżywszy lat 61. 

O czem zawiadamia krewńych, 
smutku 

aaa A 2 
Wobec kłamiiwych pogłosek, szerzonych 

w Wilnie przez ludzi, którym, widocznie na 
przygotowaniami, poczynionemi sem zależy, że szkoła Pani Świdowej p, n. 

„Dziecko Polskie* w najbliższej przyszłości 
ina być zlikwidowaną, — my niżej podpisani, 
którzy oddawna znamy tę zasłużoną placėw- 
kę i dziś, jako członkowie „Towarzystwa 
Przyjaciół Szkoły* (Opieki szkolnej) stały z 
nią kontakt mamy, — podajemy do wiadomo- 
Ści zainteresowanego . ogółu, že: 1) Kryzys 
obecny, ogólnie przeżywany, nie może być 
powodem do zamknięcia szkoły, która prze- 
trwała dużo gorszych momentów naszych 
przeżyć narodowych i związanych z tem kry- 
tycznych trudności finansowych. 2) Że za- 
bezpieczenie przyszłości tej szkoły na długie 
lata istnienia, już nie od dziś, ustaliła ogól- 
nie szanowana'jej organizatorka i dotychcza- 
sowa kierowniczka, (jeżeliby Ona odejść na 
spoczynek miała), oddając tę umiłowatą przez 
siebie placówkę w mocne ręce ludzi zespolo- 
nych jedną ideją — Strażników tegoż kierun 
ku i tychże zasad, które już — chlubnie, — 
niejedno wychowały pokolenie, z ręką zaw- 
sze na pulsie postępu w dziedzinie pedago- 

iki, 
9 Przypuszczając, Że w wyrazach uznania 
dla wspomnianej uczelni jesteśmy wyrazicie- 
lami całego społeczeństwa w Wilnie, znają- 
cego tak dobrze, jak my o pięknych trady- 
cjach szkołę „Dziecko olskie*, — kładziemy 
niżej podpisy swoje i prosimy wszystkie 
poczytne pisma nasze przedrukowść 
niniejszy artykuł, spełniając tem samem 
zacny obywatelski obowiązek. 

Honorowy Członek Towarzystwa Przyja- 
ciół „Dziecka Polskiego* Władysław Bandur- 
ski Biskup, Ks. Kanonik Stanisław Jasiński, 
Julja Maciejewiczowa— kierowniczka Bursy 
żeńskiej, Stan. Kościałkowski—prof. U. S. B. 
Swiętorzecki Stelan— Dyrektor Gimnazjum 
im T. Czackiego, Eugenivsz Kiemczyński— 
doktór medycyny, Prof. Wł. Jskowicki, 

Przy objawach przeczulenia, uczucia stra- 
chi: bezs ci, dolegliwościach sercowych, 
ucisku w jach naturalna woda gorzka 
Franciszka- Józefa ożywia krwiobieg 'w orga- 

  

    
nach podbrzusza i Gziała przez to uspokaja- НЕЙ 
jąco na zaburzenia w nich. Žadač w apt. 
ERROR НСЕБ О ICC ERA SOD WSZZTEROE PEC ZWEŃ ZSR 

To nie jest wszystko jedno 
OC DUPEWARTUNE RASTRP OTW OT AGAZZOOĄ TAKE 

jakiej kosmetyczce Pani powierzy 

pielęgnację swej uredy. 

TYLKO 
„naprawdę dobra kosmetyczka 

potrafi 

skutecznie a nieszkodliwie 

usunąć wady cery i 
zapobiec jej więdnięciu 

— R -— 

NOWOCZESNA KOSMETYKA 

„ŁABY 
Mickiewicza 9 m. 7. 
wejście: Śniadeckich 7. 

jest prowadzona przez 

dobrą kosmetyczkę 
PERSKIE PETE O TZATYYRŁ A WIZY IN 

w godz. 10 — 14 i 16 — 19. 

EZNEWZE WOSK US KITI 

      

   

     

   

    
    

pod względem politycznym, Akcja te- 
rorystyczna, którą idealizuje „Róża 
nie mogła przyczynić się do wyrzuce- 
nia Rosji z Polski. <Feror w Rosji był 
skierowany przeciwko organom central 
nym i w normalnych warunkach przed 
porażką na dalekim wschodzie, rząd 
rosyjski wychodził zwycięsko w walce 
z terorystami. Teror na prowincji żano- 
plemiennej mogący być tłumiony bar- 
dziej bezwzględnie, niż w rdzennej Ro- 
sji, musiał kończyć się klęską i demo- 
ralizacią. Idea bojówek zbankrutowała 
w Królestwie jeszcze przed ukazagiem 
się „Róży'* Żeromskiego. 

Gdy się „Róża* ukazała, mieliśmy 
za kordonem w Galicji zawiązek na- 
szei siły zbrojnej, mieliśmy początki na- 
szego ruchu militarnego. Tkwili w nim 
i kierowali nim dawniej bojowcy, lecz 
wyzwolili się już ze złudzeń, co do płod 
ności dawnej taktyki, Ruch ten nie roz- 
rósiby się gdyby na horyzoncie poli- 
tycznym nie zjawiły się symptomy nad- 
chodzącej wojny. 

Przypominam sobie rozmowę, któ- 
ra była prowadzona przez ludzi, be- 

ruchu nie- 
podległościowego, przedwojennego, 
którego najważniejszym obiawem były 

polskie militarne organizacje. „Nie —. 

  

Żeromski nie rozumie naszego ruchu“ 
— mówił jeden z uczestników rozmo- 
wy. Nie bedziemy rozporządzali cudow 
nemi środkami. dzięk ym jednost- 
ka będzie mogła zwyciężyć armię. Pod    

p. Kazimierzu 
cierpieniach zmarła 

przyjaciół i znajomych pogrążona w 

RODZINA 

RADJO WILEŃSKIE 
Niedziela, dnia 8 listopada 1931 r. 

10.00: Uroczyste nabożeństwo u wileńz, 
skich kolejarzy, 

11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteor. 
12.15: Poranek z Filharmonji Warsz. 
14.00: „Żywienie krów w zimie przy о- 

becnych: cenach** — odczyt wygł. Włady- 
sław Opacki. i 

14.20: Audycje rolnicze z Warsz, 
15.55: Aludycja dła dzieci z Warsz. 
16.20: Aud. KOP.-u z Warsz. 
17.00: Muzyka z płyt. 
17.15: „Barwy zwierząt” — odczyt 
11. 30: „Wiadomości przyjemne i pożyte- 

czne” z Warsz. 
17.45: Koncert popularny z Warsz. 

  

19.00: Utwory Adama Mickiewicza po 
litewsku w wyk. Grażyny Czapskajte. 

19.20. „Co się dzieje w Wilnie?" — pog. 
wygł. proi. Mieczyslaw Limanowski, 

19.45: Muzyka z płyt gramofonowych, 
204 Koncert z Warsz. 
21.15: Recital skrzypcowy z Warsz. 
22.00: Tr. z Poznania międzynarodowego 

meczu pięściarskiego Polska—Niemcy. 
22,30: Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy. 

Acc) dnia 9 listopada. 

.i sygnał czasu z Warsz, 
: eteor. z Warsz. 
: Progr. dzienny. 
* Muzyka z piyt. 

   

   
       

    

    

   

  

   

rszawy. 
i romantyzmu i spra- 
dów na poez 1omantycze 

t z Warszawy „yet K. Górski. 
PA dla dzi SR Ko- 
  

    

у о‹істц‹ powie: 
: Muzyka z płyt. 
: „O epokowem odkryciu podzielno 

И° — odczyt z Krakowa. 
17.25: Koncert z Warszawy. 
19.00: Odczyt litewski ks. szambelana 

Wiskonta — „O W. Ks. Witoldzie”. 
19.20: Plyta gramofonowa, $ 
19.25: „Čo nas boli?“ — przechadzki Mi 

ka po mieście. 
20.00: Feljeton muzyczny z Warsz, 
20.15: Opereti ka „Gejsza” (Tr. z Warsz.) 
ВОН Й dokladnošcią do pół sekundy“ 

— fejj. z Warsz wygł. B. Hertz, 
: Kom. i muzyka taneczna z War- 

  

   

   
вгам: У. 
  

CHIRURG ORTOPEDA 

Dr. CH. SCHARAGE 
ordynuje 

w chor. chirurgicznych i artope- 
dycznych (Heljo-Termo-Fiektro i Me- 

chonoterapja) 

od godz. 10—1 i 3—6 

ul. Jagiłełońska 8, m 15. 

Ofiary 
ю {и Z. 1a wykupienie maszyny dla H. S. 

z 
(W. K na wykupienie maszyny dla H. 

zł. 2.50. 
Bezimiennie na wykupienie maszyny dla 

RS 42 Pa, 
B liennie na wykupienie maszyny zł, 5. 

      

  

względem technicznym nasze oddziały 
nie będą przewyższać wroga, mogą 
tylko przewyższać swym duchem. —- 
„Duch armji jest ważnym czynnikiem 
zwycięstwa. Nie ta armja jest zwycię- 
żoną, która poniosła największe straty, 
lecz, która poczuła się zwyciężoną, któ- 
rej zabrakło siły duchowej do walki* 
— powiedział drugi uczestnik rozmo- 

Żeromski nie był naturą bojową, 
lecz cietpietnikiem. Pamiętam dobrze, 
siedziałem z nim u Bizanca w Krako- 
wie i widzieliśmy olbrzymi entuziazm, 
z którym szii powoływani rezerwiści. 
Tyle lat mówiono im o ucisku rosyj- 
skim, o walce z Rosją, radością napeł- 
nił się cały ich organizm z myślą, że 
wezmą udział w tej walce. Zwróciłem 
na to uwagę Żeromskiego. Żeromski 
powiedział mi, że gdy patrzy na te #- 
my, widzi pokaleczonych, konających, 
zabitych, widzi ktwawe żniwo wojny. 
Rzecz naturalna, że Żeromski nie wy- 
trwał podczas wojny w sympaijach 
do naszego boju z Rosją. Żeromski nie 
był umysłem politycznym, samodziel- 
nym, poddawał się sugestji najbliższe- 
20 ałoczenia. 

Zapadty mu do mózgu i do nerwów 
pewne idee socjal styczne. Podłożam ich 
było znów bardzo silne odczuwanie cier 
pień ludzkich. Czy te idee rozsiane w 
„Rėžy“, są zdrową karmią duchowa?—- 
sadzę, że nie. Władysław Studnicki. 
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r. AUTO   

    

JUŻ TERAZ POMYŚLEĆ O ZAKUPIE 
RESZTEK i WYSORTOWANYCH TOWARÓW 

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

A 
Wilno ul. Wielka 47. — Tel. 14-02. 

  

I   
  

   

              

      

   

    
    

  

ŠE i ik y jsi 
walne Zgromadzenie 

Nadzwyczajne T-wa Popierania Przemysłu 

Ludowego w Wilnie — odbędzie się dnia 22 

listopada 1931 r. o godz. 5-ej wieczorem w 

sali Etnologji U. S. B. Zamkowa 11. 
Porządek dzienny: 
1) Zagajenie i wybór Przewodniczącego, 

2) Oznaczenie najwyższej sumy zobo- 

wiązań, jakie T-wo może zaciągnąć. 

3) Wolne wnioski. 

Fabryka I skład mebli 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Taiarska 20, dos włarny, 
й Istuieje od 1843, 

Jsdalnie, sypialnie, saiony, gabinety, 
łóżka niklowane ! angielskie, kreden= 
zy, stoły, szaty, biurka, krzesła cębo= 
we i t p. Dogodne wsrnaki i na raty, 

iFORTEPIANY 

PIANINA w. JAHNE 
uznane za najlepsze w kraju. 

Otrzymano najnowsze modele. Wyłącz- 
na sprzedaż w salonie wystawowym 

№ BRZĄER 
ul. Trocka Nr. 9. 

Ceny reklam:we. — Dogodne waruski 
spłaty. 

   
   

        
    

       

  

    
     
   

  

   

  

     
    

    

  

| Złote medale. | 2 | Listy uznania, 
  

    

  

5 

  

i z kapitałem Baszukaje się wspólnika * zo.doo z 
do poważn. przedsiębiorstwa istniejąc, 40 
lat w najlepsz. punkcie miasta. Tylko po- 
ważne reflektanci zechcą zgłosić się po 

informacje: ul. Niemiecka 4, m. 20. 
tel. 222 pod „Byt zapewniony”.     
  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 6 

rew. W. Cichoń, zamieszk. w Wilnie ul. Góra 
Bouffałowa 19, na zasad:ie art. 1030 U.P. C. 
ogłasza, że w dniu 17 listopada 1931 r. od 
godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Kwaszelnej 
Nr. 23 odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- 
blicznego ruchomości, należących do Wydaw- 
nictwa Wileńskiego B. Kleckina i składają- 
cych się z czcionek drukarskich , żydowskich 
i maszyny drukarskiej, oszacowanych na su- 
mę zł. 2.000. 

Komornik (—) W. Cichoń. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 6 

rew. W. Cichoń, zamieszk, w Wilnie ul. Góra 
Bouffałowa 19, na zasadzie art, 1030 Ц. Р. С. 
ogłasza, że w dniu 17 listopada 1931 r. od 
godz. 10 rano w Wilnie, przy ul 3-go Maja 
Nr. 15—33 odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do Ek- 
sztejna Icka-Hirsza i składających się Zz pia= 
nina firmy „Bekker* i umeblowania mieszka- 
nia, oszacowanych na sumę zł. 5.000. 

  

Pianina firm „ERARD 

„LBeltieg i, LFbiger" 
uznane za najlepsze w 

kraju, Sprzedaje na raty. 
Kijowska 4. Abelow. 

  

Komornik (—) W. Cichcń. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru 8 go z siedzibą w Wilnie przy ul. Ja- 
kóba Jasińskiego 1 im. 3 zgodnie z art, 1030 

r 

    

  

   
U. P. C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 16 listopada 1931 roku o godzinie 
10 rano w Wilnie przy ul. Krzywe-Koło 17 

  

Walne Zgromadzenie 
Nadzwyczajne Spółdzielni—Bazar Prze- 

mysłu Ludowego w Wilnie — odbędzie 

się dnia 22 listopada 1931 roku o godz. 

6-ej wieczczem w sali Etnologji U. 5. 
B. (Zamkowa 11). 

Porządek dzienny: 

1) Zagajenie i wybór Przewodni- 

czącego. 
2) Oznaczenie najwyższej sumy z0- 

bowiązań, jakie Spółdzielnia inoże za- 

ciągnąć. 

3) Wolne wnioski. 
  

  

Pracownia Tow. Pań Miłosier- 
dzia im. Wincentego a Paulo 
pod 0 «6 мо „ŹRÓDŁO PRACY 

Trocka 19, 
podejmuje się wykonać prędko, dokładnie 
i po zniżonych cenach wszystkie roboty 
wchodzące w zakres bieliźniarstwa, haftu, 
krawiecczyzny i trykotarstwa. Polecamy 
się przeto Szanownej Putliczności a zwła- 
szcza inst; tucjom społecznym, klasztorom 
i zakładom prywatnym z któremi specjalną 
umowę zawszę pragniemy, ty rzetelnie   

odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego 
do Autoniny Gruszysowej majątku ruchome- 
go składającego się z prawa własności do 
1|4 części zabudowań, położonych przy ul. 
Krzywe-Koło pod Nr. 17, oszacowanego na 
sumę złotych 500. 

Komornik (—) Fr. Legiecki. 

Ogłoszenie 
Sekcja Zdrowia Magistratu m. Wilna, 

ogłasza przetarg na dostawę materjażów do 
szpitali Miejskich, w następującej ilości: 

400 mtr. płótaa wiejskiego, 
600 mtr. płótna kolorowego, t. zw „Oks- 

tord*, f Frydiendera, * 
100 mir, plėtna „Dymki“ f. Żyrardów, 
250 mtr. „  ręcznikowego. 
700 mtr. „bajų, 

4.003 mir. surówki. 
Oferty, ze wskazaniem ceny jednostko- 

wej oraz próbkami należy składać w biurze 
Sekcji Zdrowia (ul. Deminikańska Nr. 2 po- 
kój Nr. 4) do godz. 9-ej rano dnia 12 listo- 
pada 1931 r. 

W tymże dniu o godz. 10-ej odbędzie 
się ustny przetarg. 

Stający do przetargu winni 
djum w wysokości 300 zł. 

Przyjmowanie ofert i udzielanie informa- 
cji tskutecznia się w Sekcji Zdrowia. 

Magistrat m. Wilna. 

złożyć wa-   i tanio usłużyć Zarząd 
  

Centrala: Warszawa, Nalewki 40. 

Oddział w Lidzie, Suwalska 22. 

  

   

Główna wygrana zł. 1.000.0004-3 
Połowa losów wygrywa 

Cena: 1/4 losu 10 zł. 1/1 40 zł. 

  

Ciągnienie już 19 i 20 listopada r. b. 
Zamówienia pozamiejscowe załatwiamy cdwrotną pocztą. 

  

Miejski podatek inwestycyjny od 
świadectw przemysłowych oraz patentów 
akcyzowych dotąd pobierany był bezpośred- 
nio przez Magistrat m. Wilna samoistnie. 
Obecnie na skutek prośby Magistratu poda- 
tek ten za rok 1932 będą pobierać Urzędy 
Ska:bowe j dnocześnie z opłatą należności 
na rzecz Skarbu. 

W związku z tem ceny Świadectw prze” 
mysłowych i kari rejestracyjnych, wykazane 
w rozesłanych już obwieszczeniach Izby Skar- 
bowej ulegną podwyższeniu o sumę tego po- 
datku, który wynosi 15 proc. od opłaty od 
Świaiectwa przemysłowego względnie karty 
rejestracyjnej na rzecz Skarbu, 25 proc, tejże 
opłaty od patentów na wyrób trunków, prze- 
tworów wódczanych i spirytusowych oraz 50 
proc. opłaty Skarbowej «d patentów na sprze- 
daż trunków. 

Wymienione zwiększenie opłat nie doty- 
czy patentów akcyzowych piwiarni III-ej ka- 
tegorji oraz sklepów ze sprzedażą piwa bez 
wyszynku, które to patenty są zwolnione od 
miejskiego podatku inwestycyjnego. 

  

Z dniem 3-go listopada r.b. fozpoczyna się 

Dorocznawyp:zedaż 

RESZTEK 
i wysortowanych towarów 

jedwabiu, wełny 
i sukna 

sprzedaż według teraźniejszych 
NISKICHCEN 

Sklep sukna i jedwabiu 

CALEL NOZ 
ul. NIEMIECKA 19, tel. 890 | 
— PROSZĘ PRZEKONAĆ SIĘ — |     

"Wydawca Stanisław Mackiewicz. || 
77 

    
į matowartošciowe piwo W 
„Patent“ 

A Saw ZYWCU i 
Pazasó” Konsumeniėw 

     

  

  
A 

OSTRZEŻENIEI 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoje 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

wprowadza 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyiikaiami i 

prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy: 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na eryginalną etykietę I korek z firmą 

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

  

m= DOKTOR 

LEKARZE zejdowicz 
Sura 2 chor, skórne, wene- 

  

ryczne, narządów mo- 
Dr. Med. czowych, od 9—do 1, 

Em.Cholem 5—8 wiecz. 

Urolog DOKTÓR 
О аоа odis, ZELDOWICZOWA cherza i dróg ocza: 

wych przyjm. 12 — 2 KOBIECE, _ WENE- 1517 ka 8 5 
il A eiellonska Š VCZNE NARZĄDOW 
ASA MOCZOWYCH 

DOKTOR od 12-21 cd4—6 
Szyrwindi ul. wara 24, 

choroby weneryczne, 
skė ne | moczopłciowe Br woalfsan 

* Wieiks 13, od 9 do ł 
ET weneryczne, moczopł, 

wz i skórne, nl. Wileńska 
DOKTUR MED. 7, tel. 10-67 $—1 4—8 

BADRYŁKIEWICIORA | pokros 
pa A, Cymbler 

Choroby skórne, lecze- Cheroby weneryczne, 
nie włosów, kosmetyka skórne i sarząda so- 
lekarska i operacje ko- czowego. Mlekiawicza 

smetyczne. Wilno, 2, róg Tatarskie] przyj- 
Wileńska 33, m. 1. ssaje 9—2 1 5—B. 

pam - Tel. 15-54, 

  

    

  

    

  

EE 

Dr Ginsberg 
Cheroby skórne, we- 
neryczne i moczopł io-    

     
   

    
    

    
    

4 we. Wileńska 3, od używane butelki a AT 2 Tel. 

567. 
tem w błąd Sz. iii т 

GABINET 

     

  

   
   

      

Racjonainej 
kosmetyk! 

ieczniczej 
WILNO, 

Mickiewicza 31—4 
kobiecą 

rodęzozrr:- 
je, dosko- 

nali, odświeża usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarny. 
Masaż ciała, elektrycz- 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski nę 
na* według prot. Spuh- 
la. Wypadanie włosów, 
łupież. Indywidualne 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostat- 
nie zdobycie kosmety- 

ki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8 

W. Z. P. 43. 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

przeprowadziła się al. 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, u- 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw= 

ki, kurzajki, wypadanie 
włosów 

* ścią państwową orazo ; 

Ł © 

SKLEP FUTER 
I pracownia kuśnierska 

w o 

Porudomińskich zostały przeniesione 
do nowego lokalu 

przy ul. Niemieckiej 28. A ios i a S 3-72 
  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrebramsks 5 

ŻÓŁTE Р 
Od poniedziałku 9 b. m. 1931 r. godz. 4, 6, 8 i 10. 

Doiores del Rio 
w roli głównej 

E | 4 E © genjalna 

Koncert, orkiestra pod batutą p. M. Salnicklego. Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna od g. 3.30 

  

Dźwiękowy kino-teatr 

„HELIOS" 
Dziś! 

  
Korona poiskich dźwiękowców! 

Arcydzieło o którem mówi cała Polska. | 
Bohaterska epopea z dziejów walk Narodu, 

Dźwiękowy kino-teatr 

„HOLLYWOOD"   
  

1O©-uzPĄAWIAKRA 
Porywająca pieśń nieśmiertelnej miłości i bezgran. poświęcenia, W rol. gł. b. Miss Polonja 4OFJA BATYCKA, KAROLIKA LUBIEŃSKA, 

Adam BRODZISZ, Bogusław SAMBORSKI, Józef WĘGRZYN, Kaz. JUSTIAN. 
Zdjęć dokonano na autent. miejscach histor. wydarzeń: na Pawiaku, w Cytadelif na ulicach Warszawy. 

Film ten zaszczycili swoją obecnością Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Piłsudski, Rząd i Korpus ©yplomatyczny. 
2 dodatki dźwiękowe. Ze wzgędu na wysoką wartość artystyczną dła młodzieży dozwołone. 

Film wyświetla się jednocześnie w kinach „Hollywood* i „Helios”. Honorowe bilety nieważne. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Na 1-szy seans ceny zniżcne. 

  

BŹWIĘĄKOWE KIRO 

CGIING 
WIELKA 47. tel. 15-41 Dramat potężnego uczucia 

Wielki przebój dźwiękowył Najpotężniejsze arcydzieło miłośne! Miłość 
bohaterstwo lotników! 

NIEŚ$RIERTELNA KIŁOŚĆ 
na tle Wielkiej Wojny. W rolach gł. Colleen Moore oraz Cary 

Cooper. Nad program: Dodatek dżwiękowy „Foxa*. Dla młodzieży dozwolone. 
Początek o godz. 4, 6,8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na 1 szy Seans ceny zniżone. 

Następny program: Neapol, śpiewające miasto. 

DŹWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 

W rol. gł. Jan Kiepura i Brygida Helm 

Jutro premjera! Wszechświatowej sławy król tenorów JAN KIEPURA i najw. gwiazda enranu 
BRYGIDA HEILM w arcyfilmie śpiewno-dźwiękowym 

NEAPOL, ŚPIEWAJĄCE MIASTO. nano w Neapołu, na Carpi, 
Pompei i w Wiedniu. Jan Kiepura odśpiewa po polsku piosenki „Zejdź do gondoli* i „Signora, 
ja cię dziś ujrzałem pierwszy raz*. Nad drogram: Dodatek dźwiękowy. 

Dramat miłosny. Zdjęć doko- 
w 

Początek seansów o 

  

  

Wielka 47. Tel. 14-51 godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Dźwiękowy Dziś! Wybitnie artystyczne dwa 100 proc. Dźwiękowe Arcydzieła w jednym programie! 

Kino-Testr przepiękna opereta dramat w 10 akt. To pean czaru 

STYLOWY: ZŁ© BZIEJ RIŁOŚC miłości i upojenia! To druga prawdziwa „Parada Mito: 

kę Wielka 36 ści*. W rol. gł. Blanche Mental i Henry Gorrat. Nad program: Najnowsza bomba huraganowego = sieć 
ziasi 

p OE ЕЕЕ ЧСА ГАМЕБч 

"ug PiANINA,FORTEPIAKY! 
; I FISHARMONJE 

KRAJOWE | ZAGRANICZRE | 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ WYNAJĘCIE 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ui. Niemiecka 2, m. 6. 

PATI ‹ 

Przękój tez0011 radjdWEgO © 
Aparat radjowy zasilany wprost z sieci (typ ES Il) 

ui. Wileńska 24 

      

  

  

Nie potrzebuje akumulatora i baterji 
z trzema lampami i 
głośnikiem Philipsa t iko zł. 350.— 

Odbiera zagraniczne stacje na głośniki 
Wyłącza stację wiłeńską. Żądajcie demonstracji u siebie w domu 

Dogodne warunki spłaty. 

T-ws ELEKTRI tel. 10-38. 

  

potężniejsi komicy amerykańscy Pat i Patachon w 100 proc. dźwiękowej 10 akt. komedji—farsie p. t. 
minut strachu. 

)3606e6068©069600980082 

NASZA RADA 8 
ZEE NZNACJA 

Jeżeli chcesz mieć dobre życie 
Zwalczyč śmiało losów burze 
Kup los sobie na loterję 
W „Li HTLOS" kolekturze. 

WEWYRCAKSZERSZNEA 
Jeśli bieda ciebie ciśnie 
Przeciw której nikt nie wskóra 
Wiedz, że les szczęśliwy daje 
„LICHTLOS“ kolektura, 
KEN AIASKAETTISI 

I tak w každej žycia dobie 
Czy io w domu, czy też w biurze 
Wiedz, że szczęście mieszka tylko 
W .LICHTLOS* kolekturze. 

PEZRRETETKZEWOWI = 

TO TEŻ KUPUJCIE LOSY 1 KL. 24 LOT. PAŃSTW. 
w najszczęśliwszej kolekturze 

„LICHTLOS" 
= CZE 

WILNO, Wielka 44. 
80.000 losów wygrywają—25 premij* 

Ciącnienie już 19 b. m. 

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

6*8«*0600000€0)8800 
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Podaje do wiadomości Sz. Klijenteli,. iż znany S K k A B F U T E R 

pod firmą Porudomiński i M. Gelfeld 

pod firmą „M. 6 E L F Ė L D“ 
PRZY SKŁADZIE WŁASNA PRACOWNIA 

pozesłał w tym Н 
samym lokalu Wielka 39 = 

Polecamy na sezon największy wybór wszelkich futer, 
po cenach konkurencyjnych. 

        

najbardziej * й m -——— 

Cerę tm Plany „is: Sklep i" 
poprawia, pielęgnauje parcelację oraz wszelkie 2-mi pokojami do wy- 
oraz usuwa wady skóry. prace miernicze wyko- najęcia. Wileńska 25, 
Gabinet « ahuje mierniczy przy: dow. się m. 9. Macie- 

Kosmetyki sięgły jewska. 
Leczniczej Ceció Włodzimierz Ardy is 

у Baranowicze. sdows w niew eee 11. Asko * 22 Pokój 
ul. W: > > m umeblowany z wygo- 
Przyj.wg. 10-11 4-1 dami do wynajęcia. 

w. 2.P. A 8% й Zygmuntowska 22 — 8 

POSADY musze Mieszkanie 
Pokój 2 pokoje, kuchnia, wy- 

ani aty duży słożeczay ? wy- gody, otemoniowane dami jęcia. Kat > 

BOMI „udócy, Wężae "3, Motu gale ej m3 
długoletnią zabicie R SU R : 
buchalterji przemysto- 
wej, handlowej i rolnej Mieszkanie Mieszkania 
obeznany z księgowo- do wynajęcia 3—4 pok. z wygodami 

3 pokoi z kuchnią 49 wynajęcia. Mickie- 
I piętrze, ul. Wi- wicza 37 u dozorcy. 

    

  

statystyką i kalkulacją па 
—'może przyjąć pracę   

  

wieczorową. _Zgłosze” vasko S Do wynajęcia 
nia do administracji z 
„Słowa* pod Buchal- 2 mieszkania KEY asa z 1. 
ter—przysięgły, 

Posiadam «dobrze 

3 pokoi i 4 pokoi ze 
SEŁAKieni godai zienką, słoneczne, ciep- 
nowoczesnemi, wanna łe, w okolicy „katedry. 
na miejscu do wyna- Dowiedzieć się Gar- 

język francuski inie- jecja, Wilno, ul. Sło- , barska 5, m. 3. 

repeycjj 1 lumecze, Waekego И— а НЕ m 
Dowiedzieć się admini- Mieszkanie P 0 K 6 J stracja „Słowa* u C. M 

DYPLOMOWANA i й 6-pokojowe może być do wynajęcia dla pań, 
NAUCZYCIELKA kate oddzielnie może być z używal- 
o: College pokojami z umeblowa- nością kuchni. 

London). Po dłuższem niem i bez,i 4-pokojo- Dąbrowskiego 10—6 
pobycie w Londynie we mieszkanie do wy- »- 

2 pokoje wróciła i udziela lekcji najęcia. Ofiarna 2. 

umeblowane do жупа- 
angielskiego w gru-Informacje na miejscu, 
pach i p Oi Sło -—— RA 
wackiego 1-10, tel, 8-38 ęcia, wejście frontowe. 
Zwr. się osobiście od Mieszkanie” Mestowa 16 m. 44 

3—5 pp. z 8 pok. I piętro obec- : 
——————— nie urządza się wszyst 
FRANCUZKA šis TtygcGy, nafajzy 

rodowita (dyplomową-Si€ Ina biuro"—do wy- 
na) nauczycielka szkół najęcia. Wileńska 25,5 
Średu. udziela lekcyj "i. 9, Maciejewska, 
francuzkiego. Zawal. —° 
na 8 m. 2 od 4—5 g. MIESZKANIA młynów do kupna, 

mezi do wynajęcia i 6i7 inas PORY: 
pokojowe, wszelkie wy-i polecamy „Informa- 

Uczenice gody system koryta» tor" Królewska 3. 
do szyciaikroju przyj-rzowy w domach przy ——= — 
muje na dostępnych uł. Ad. Mickiewicza pod hipo= 

; warukach, Nr. 41 i ul. Portowej Sumy teki 

                

  

Helena Szostaków-Nr. 21. Nadają się na „Inłormator Królew- 
na. Królewska 7 m. 13. * instytucje. ska 3. 

Biedna wdowa Akumulatory 
z dwoma córeczkami ładuje fachowc. Bez- 
woła o pomoc w wy-płatne zabieranie i od- 
płacaniu maszyny do noszenie do domów, 
szycia. Nieopłacona ra- Firma Jan Sałasiński, 
tówka grozi zabraniem Wilno, Wiłeńska 25. 
maszyny — jedynego tel. 19—01. 
sposobu zarobku. Ofia- w=rmsormomssnesasmonu- 

DOBRA ORATJA 
do lokaty kapitału, Po- 
sesja, 3 domy niede- 
kretowe w Wilnie, war- 
tości 20,060 dol. do 

* sprzedania natychmiast 
za cenę 8.500 dol. przy 
gotówce 6.000 dol. ry składać proszę w т 

Redakcji Slowa: god Si ją Sportowey! ss do Biura 
literami H, S. Niejeden z mistrzów ** 778 m Gar- 
  

zdobywa sławę w za- 
wodach dzięki specjal- 
nie udoskonalonym bu- 
tom narciarskim, łyź- 
wiarskim oraz sporto- 
wym, które można na- 

tuż przy centrze Wil- 
na w ładnej miejsco- 

być tylko w firmie wości z dużym placem 

JUSZKO ul. Wileńska” 5*dem owocowym 
16. Prosimy przekonać "artości 60.000 zł, do się: sprzedania. Adres w 
————— redakeji „Siowa“, 
Oszczędności = 

swoje złote i doisry Natychmiast z powodu 
uiokuj a wysokie wyjazdu do odstąpienia 
oprocentowanie, Go- 
tówka twoja jest zabe- S K L E P 
zpieczona zioterms, sze. Spożywczo - tytoniowy 

brem | drogiemi karnie. W Śródmieściu, w do 
niami.Wil, fow. Handl Drym punkcie, šwiet- 
Zastawowe (LOM. nie prosperujący. Do- 
BARD)Plac Katedralny wiedzieć się w Biu- 
Biskupia 13 Wydaje rze Reklamowym Gra 
pożyczki pod zastaw, bowskiego, Garbarska 1 
złota, zrebra, brylan- 
tów, later, I t. p. —8 77 SA 
—— NIEDROGIE 

Sprzedaje się 3-pokojowe mieszkanie 
D 0 z wygodami, : dnowio- 

o ne do wynajęcia. UI, 
Baterje anodowe 3-ch lampkowe z głos- Krakowska Nr. 51. In- 

Gotówkę 
lokujemybezpłatnie, 
zabezpieczenie zu- 
pełne. MAJĄTKI, 
folwarki, działki i 
płace przy minimal- 

nej gotówce 
DOMYdochodowe 
osobniaczki z og- 
rodami od 6.000 
złotych. MŁYRY, 
dzierżawy poleca 
Dom H. K „Za- 

chęta'" Mickiewi- 
cza , tel. 9-05. 

  

      

  

Okazyjnie! tanio! 
Sprzedam fortepjau — 
„Beckera“, . kredens, 
lampę kwarcową, meble 
miękkie,umywalkę mar- 
murową z lustrem, 
krzesła i inne rzeczy 
oraz bekieszę, Oglądać 
od 4 do 6 pp. Garbar- 
ska 5,m. 3. 

                      

ikiem, miękkie kresła, formacje u dozorc, 
(radjowe) zawsze świe- pi A z w Że. Ceny fabryczne. Na lanszalty, obraz i inne r t 

Brację WYSYkĄ ое ш, Połocka 412. FOrtepjan 
pakowania i przesyłki, Pianino Koncer= sprzedania. 

Wilno, Wileńska 25, tel. mało grzne, okazyjałe ork skiego 218. 
19-01 i 

Niemiecka 4, m, 2 Astrolabja 

iroterki, żelazka, pie- z dodatkam w dobrym 
cyki i inne elektryczne P a r c e i © stanie okazyjnie, о- 

stwa domowego wyro- ośrodki oraz 2 młyny leńska Nr. 23 m. 18 
bu Siemensa. Ceny fa- ważne sprzedaje I Wi- Antoni Abramowicz. 

łasiński, Wilno, Wileń- cyjna. Ul. Mickiewicza Przybłąkał się 
ska 25, tel, 19—01. 4 od 9—3. 

Odbiorniki radjowe, | Do /bdėbrania zeZwio: 
głosniki, słnchawki i P i a n i n 0 tem kosztów ogtosze- 

Telefunken w firmie nia niedrogo spiesznie, się dowodów własnośc 
Jan Sałasiński, Wilno, Dominikańska 13-8 Drużyna Sztebowai 

prowincję wysyła bez РЕ 

z powodu wyjazdu do 

Firma Jan  Sałasiński. 

natychmiast sprzedam. 

Odkurzacze, -  GERLACHA 

aparaty dla gospodar-z budynkami i bez,dziennie od 3—5, Wi- 

bryczne, Firma Jan Sa-leńska Spółka Parcela- 

a pies - wilk 

lampy katodowe marki zagraniczne do sprzeda- niai wyżywienia. Żąda 

Wileńska 25, tel. 19—01 Brygady KOP. 

  

  

  Redaktor w, z. Witold Tatarzyński. J 
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